
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 

Συνεδρίαση 6ης Μαρτίου 2019 

Ώρα έναρξης:  10.05 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ) 

 Καλημέρα σας.  Πάρτε τις θέσεις σας.  

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας. 

 Σεβαστά μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών, σας καλωσορίζω σε αυτή την Ειδική 

Σύνοδο.  

 Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού,  

 Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

 Κύριοι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων και άλλων φορέων, 

 Αγαπητοί σύνεδροι, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 

                                            
 Σημ.:  Στη Σύνοδο αυτή παρέστησαν οι βουλευτές κ. Νίκος Τορναρίτης, ο κ. Νίκος Νουρής, ο κ. Γιώργος 
Γεωργίου και η κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά.  
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 Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην Όγδοη Ειδική Σύνοδο της 

Κοινωνίας των Πολιτών, που έχει στο επίκεντρο των εργασιών της το «Έγγραφο 

Εργασίας της 8ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών».  

 Η παρούσα όγδοη σύνοδος αποτελεί συνέχεια επτά προηγούμενων επιτυχημένων 

συνόδων.  

 Η πρώτη σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών  πραγματοποιήθηκε το 2010 και  

καταπιάστηκε με το θέμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 Ακολούθησε η δεύτερη σύνοδος, που πραγματοποιήθηκε το 2011 και ενέκρινε την 

Εθνική Διακήρυξη για τον Εθελοντισμό που αποτέλεσε το «κοινό όραμα» και το 

«ευαγγέλιο» των εθελοντικών οργανώσεων, που στοχεύει να διασφαλίσει ένα ευνοϊκό 

περιβάλλον για τον εθελοντισμό.  

 Η τρίτη και η τέταρτη σύνοδος ασχολήθηκαν με το θέμα των επιπτώσεων της 

οικονομικής κρίσης όσον αφορά τη λειτουργία των εθελοντικών/μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, η πέμπτη σύνοδος με τις σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων με την 

δημόσια υπηρεσία στην ευρύτερη της διάσταση και η έκτη με την εμπλοκή των νέων στην 

εθελοντική δραστηριότητα. 

 Η περσινή έβδομη σύνοδος ανέδειξε τη σημασία της χρηστής διοίκησης όσον αφορά 

τη δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.  Στα πλαίσια αυτά εγκρίθηκε ο Κώδικας 

Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των ΜΚΟ, ως αποτέλεσμα ευρείας 

διαβούλευσης, που αποτελεί  ένα σημαντικό εργαλείο για την εμπέδωση της διαφάνειας 

και χρηστής διοίκησης που καθοδηγoύν τη δράση του εθελοντισμού στην Κύπρο. 

 Η φετινή σύνοδος έχει σκοπό να αναδείξει το ρόλο, τις ευθύνες και τις προοπτικές 

του εθελοντισμού στην Κύπρο, ξεκινώντας με ανασκόπηση της προόδου επί των 

αιτημάτων των προηγούμενων συνόδων ώστε να καταβληθεί συλλογική προσπάθεια για 

ικανοποίησή τους. 
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 Μέσα από τη σύνοδο αυτή και μέσα από την εμπειρία των προηγούμενων συνόδων, 

είμαι βέβαιος ότι θα αναδειχθεί έτι περαιτέρω ο ρόλος και η συμβολή των εθελοντών, οι 

ευθύνες που αυτοί επωμίζονται, τόσο σε περιόδους κρίσης όσο και διαχρονικά και τέλος 

να σκιαγραφηθούν οι προοπτικές του εθελοντικού κινήματος μέσα από τις σύγχρονες 

συνθήκες και ανάγκες. 

 Συγχαίρω το ΠΣΕΕ για την πρωτοβουλία του να αναδείξει το ρόλο του εθελοντισμού 

στον τόπο μας και να αναζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τον 

ενισχύσουμε ώστε να είναι πιο αποδοτικός στο ρόλο αυτό, που όλο και επεκτείνεται μέσα 

στον κοινωνικό ιστό, συμπληρώνοντας και το κράτος σε κάποιες περιπτώσεις. 

 Βασικό εργαλείο της σημερινής συνόδου είναι το «Έγγραφο Εργασίας της 8ης 

Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών», ένα ιδιαίτερα μελετημένο έγγραφο που είμαι 

σίγουρος ότι θα αποτελέσει τη βάση και θα δώσει το έναυσμα για ένα ζωντανό διάλογο, ο 

οποίος θα ολοκληρωθεί με την έγκρισή του, ώστε στη συνέχεια να αποτελέσει τον 

οδοδείκτη για τις επόμενες ενέργειες στον τομέα αυτό. 

 Με την παρουσίαση των στοιχείων του Εγγράφου Εργασίας και μέσα από τις 

διάφορες εισηγήσεις που θα κατατεθούν κατά τη συζήτηση καθώς και τις απόψεις των 

εκπρόσωπων κρατικών και άλλων φορέων, αναμένουμε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο 

συμπερασμάτων και πορισμάτων επί του θέματος που θα ενισχύσει την εθελοντική 

πρωτοβουλία στον τόπο μας.  

 Ο εθελοντισμός έχει βαθιές και στέρεες ρίζες και παράδοση στην Κύπρο που 

ανατρέχουν χρόνια πίσω, αλλά υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης της προσφοράς 

και ενίσχυσής του, αλλά και της δημιουργίας πολιτικών φιλικών προς τις ιδέες του 

εθελοντισμού και παράλληλα κουλτούρας συμμετοχικότητας και προς αυτή την 

κατεύθυνση είμαι σίγουρος ότι θα συμβάλει και η σημερινή σύνοδος, ιδιαίτερα μέσα από 

την αξιολόγηση της εμπειρίας τόσων χρόνων. 
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 Εκφράζω την προσδοκία μου αλλά και την βεβαιότητά μου ότι και αυτή η σύνοδος 

και τα πορίσματά της θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της στρατηγικής για την περαιτέρω 

ενίσχυση και θεμελίωση της καλύτερης συνεργασίας, του διαλόγου και της διαβούλευσης 

του εθελοντικού κινήματος. 

 Κλείνοντας θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα σταθεί 

δίπλα σας στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί, που είναι κοινά 

αποδεχτοί στόχοι, και θα συμβάλλει μέσα από την προώθηση σχετικών νομοθεσιών αλλά 

και μέσα από τη συνέργειά της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων της.  Για το σκοπό αυτό η Βουλή θα παρακολουθεί άγρυπνα την πορεία της 

υλοποίησης των στόχων αυτών.  

 Παράλληλα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από τον επόμενο χρόνο, η Βουλή 

προγραμματίζει την υλοποίηση του θεσμού της Παράλληλης Βουλής, στα πλαίσια της 

οποίας αναμένεται να ενταχθεί και η Κοινωνία των Πολιτών, αφού στόχος και επιδίωξη της 

Βουλής των Αντιπροσώπων είναι να έρθει πιο κοντά και να αφουγκράζεται τους 

προβληματισμούς του συνόλου της κοινωνίας.  Ταυτόχρονα, από το νέο χρόνο και 

μάλιστα ίσως και πριν από τα Χριστούγεννα, θα είναι στη διάθεσή σας και το “Σπίτι του 

Πολίτη” στη Βουλή, το γωνιακό σπίτι το οποίο διορθώνουμε τώρα και θα σας εξηγήσουμε 

στο μέλλον πολύ περισσότερο πώς θα λειτουργεί αυτός ο θεσμός.  

 Σας συγχαίρω ακόμα μια φορά για την πρωτοβουλία σας και εύχομαι το καλύτερο 

στη συνοδό σας και καλή συνέχεια σε όλους σας. 

 Θα προχωρήσουμε τώρα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας, και 

καλώ στο βήμα τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

κ. Ηλία Δημητρίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ: 

(Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 
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 Κύριε Πρόεδρε,  

 Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,  

 Αγαπητοί βουλευτές, βουλευτίνες της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, 

 Είναι με ιδιαίτερη χαρά που διοργανώνουμε και φέτος για όγδοη χρονιά την 

πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών με τη 

συνεργασία της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία δίνει φωνή στις εθελοντικές και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις.   

 Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού μέσα από τον πολύπλευρο 

ρόλο του δίνει την ευκαιρία σε πενήντα έξι εκπροσώπους εθελοντικών μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, μέσα από το βήμα αυτό της Βουλής στην παρουσία αξιωματούχων του 

κράτους να συζητήσουν προβλήματα, ανησυχίες και εισηγήσεις για σημαντικά θέματα που 

απασχολούν τον εθελοντικό τομέα.   

 Η φετινή Σύνοδος επικεντρώνεται στους ρόλους, στις ευθύνες και τις προοπτικές του 

εθελοντισμού σήμερα.  Βάση της σημερινής συζήτησης αποτελεί το έγγραφο εργασίας το 

οποίο εγκρίθηκε σε προπαρασκευαστική συνεδρία των πενήντα έξι βασικών βουλευτών 

και το οποίο θα αναγνώσει στη συνέχεια η εκπρόσωπος των βουλευτών. 

 Αδιαμφισβήτητα, ο εθελοντισμός ήταν και θα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο 

κομμάτι κάθε κοινωνίας το οποίο καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών της 

κοινωνίας.  Ο ρόλος του εθελοντή είναι πολυεπίπεδος και πολύπλευρος.  Χιλιάδες 

άνθρωποι αναλώνονται καθημερινά είτε μέσα από τον οργανωμένο εθελοντισμό είτε μέσα 

από τις άτυπες δραστηριότητες και αυθόρμητες πρωτοβουλίες, χωρίς καμιά χρηματική 

αμοιβή και το τονίζω αυτό για ακόμη μια φορά, χωρίς καμία χρηματική αμοιβή, αλλά 

θυσιάζοντας προσωπικό χρόνο και κόστος για να υπηρετήσουν το συνάνθρωπό τους, το 

περιβάλλον, τον πολιτισμό και να ανταποκριθούν σε κοινωνικά προβλήματα και ανάγκες. 
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 Πέραν του απαιτητικού έργου και ρόλου που απαιτείται από τους εθελοντές, οι 

εθελοντές αναλαμβάνουν και σημαντικές ευθύνες, ευθύνες τόσο για επαγγελματική και 

υπεύθυνη συμπεριφορά για την εθελοντική τους υπηρεσία, για θέματα πολιτικής και 

στρατηγικής της οργάνωσης που υπηρετούν, αλλά πολλές φορές και βαριές ευθύνες που 

τους καθιστούν νομικά υπεύθυνους για θέματα εργοδότησης και οικονομικής διαχείρισης.   

 Ως εκ τούτου, οι εθελοντές και κατ’ επέκταση οι εθελοντικές οργανώσεις για να 

ασκήσουν αποτελεσματικά το ρόλο τους, χρειάζονται τα απαραίτητα εφόδια, πόρους και 

μέσα, αλλά και ουσιαστική στήριξη για να λειτουργούν σ’ ένα ευνοϊκό περιβάλλον και να 

συνεχίσουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τις υπηρεσίες τους με υψηλά επίπεδα 

ποιότητας.  Η εθελοντική προσφορά αποτελεί μια μορφή πλούτου, γι’ αυτό και θα τονιστεί 

για ακόμη μια φορά στο έγγραφο εργασίας της Συνόδου η ανάγκη για διενέργεια μελέτης 

για την καταμέτρηση του μεγέθους του εθελοντισμού και της αξίας του και τον καταρτισμό 

σχεδίου δράσης για την περαιτέρω ανάπτυξή του.   Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει 

σχέδιο δράσης για το εθελοντικό κίνημα.  Αυτό δεν τιμά κανένα μας. 

 Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, συμπληρώνοντας σαράντα 

επτά χρόνια λειτουργίας, με πληθώρα ενεργειών και παρεμβάσεων στον τομέα του 

εθελοντισμού και συνεχή προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του για να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις, δεσμεύεται να συνεχίσει να 

συντονίζει και να στηρίζει με κάθε τρόπο και μέσο τις εθελοντικές οργανώσεις και τους 

εθελοντές, ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το σημαντικό έργο 

το οποίο επιτελούν.   

 Με τη συνεργασία όλων, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, μέσα 

από την πολιτική και τις αρμοδιότητες που πηγάζουν από το νομικό του πλαίσιο και τη 

νομοθεσία η οποία καθορίζεται στο νόμο του 2006, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση του εθελοντικού τομέα και 
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ενδυνάμωση των αρχών και των αξιών του εθελοντισμού, του μεγαλύτερου θησαυρού της 

κοινωνίας μας.   

 Εκφράζουμε ολόθερμες ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Βουλής που παρά το φόρτο 

των εργασιών του είναι και σήμερα μαζί μας, τους αξιωματούχους του κράτους που τιμούν 

με την παρουσία τους τη Σύνοδο και έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τους 

προβληματισμούς και τις εισηγήσεις των ΜΚΟ, ώστε να προβούν στις απαραίτητες 

ενέργειες στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.   

 Ευχαριστώ επίσης θερμά το προσωπικό της Βουλής που κατέβαλε πολλές 

προσπάθειες μαζί με τους λειτουργούς του ΠΣΣΕ για να οργανωθεί η σημερινή Σύνοδος, 

και όλους εσάς για την παρουσία σας και να ευχηθώ να έχουμε μια γόνιμη συζήτηση και 

να είναι εποικοδομητικά τα αποτελέσματα και της φετινής Συνόδου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Ηλία Δημητρίου για το χαιρετισμό του και καλώ στο βήμα τον 

Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννη Γιαννάκη για το 

δικό του χαιρετισμό. 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: 

(Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ) 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων,  

 Κύριε Δήμαρχε,  

 Κύριε Πρόεδρε του ΠΣΣΕ,  

 Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου Νεολαίας, 

 Εκπρόσωποι των κυβερνητικών υπηρεσιών,  

 Αγαπητοί βουλευτές,  
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 Νομίζω ότι από τις οκτώ Συνόδους, αυτό το θέμα σήμερα, η έννοια του τι είναι 

εθελοντισμός, οι ευθύνες και η προοπτική, είναι από τις πιο σημαντικές.  Ο εθελοντισμός 

όπως και η κοινωνία μας, λειτουργεί μέσα σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  

Αλλάζει και η αλλαγή αυτή πρέπει να γίνεται οργανωμένα και σωστά και ο ρόλος εσάς στη 

χάραξη πολιτικής για το τι θέλουμε να είναι ο εθελοντισμός στο μέλλον, είναι πολύ 

σημαντικός.  Και η έννοια του εθελοντισμού είναι απλή και είναι δεδομένη και δεν υπάρχει 

λόγος να το συζητούμε.  Πολύ σωστά το έχει αναφέρει με έμφαση ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ 

αμισθί, δηλαδή χωρίς αντάλλαγμα με τη δική του βούληση του ατόμου, να προσφέρει την 

ενέργειά του, τον χρόνο του για το κοινό όφελος. 

 Και τώρα φτάνουμε στον τομέα των ευθυνών.  Υπάρχει και μία κακή κουλτούρα στον 

τομέα.  Η κουλτούρα του ανταγωνισμού, του παραγοντισμού και η αξιοποίηση του τομέα 

για ίδιο όφελος.  Ευτυχώς είναι λίγοι, αλλά ο σκοπός ο δικός μας είναι να τον 

προστατεύσουμε.  Και για να τον αναβαθμίσουμε πρέπει να του δώσουμε ακόμα 

περισσότερα στοιχεία αξιοπιστίας.   Οι νομοθεσίες που έχουμε περάσει για τα σωματεία 

και τα ιδρύματα, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο.  Οι έξι χιλιάδες οργανώσεις που 

υπάρχουν στον τόπο μας, θα πρέπει πλέον να εναρμονιστούν με τη νέα νομοθεσία από 

την 1η Ιουλίου του 2019.  Οικονομικοί απολογισμοί, γενικές συνελεύσεις, κατάργηση των 

λεσχών ως νομικής οντότητας και όχι ως λέξης, ήταν η λέσχη ως νομική οντότητα, 

υποστατικό ψυχαγωγίας με είκοσι μέλη και ένα άτομο.  Απαράδεκτο που είχαμε τόσο 

καιρό αυτή την νομική οντότητα στις ΜΚΟ.  Προχωρούμε με τη δημιουργία νομοθεσίας για 

τους Ειδικούς Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, τι είναι φιλανθρωπική οργάνωση και εκεί με 

διαφάνεια και σωστά κριτήρια θα παίρνουν την πιστοποίησή τους οι οργανώσεις οι 

σωστές οι οποίες πράγματι επιτελούν φιλανθρωπικό έργο.  Τι άλλο πρέπει να κάνουμε;  

Πολύ σωστά έχει αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ για τον Κώδικα Δεοντολογίας των ΜΚΟ 

και Συμπεριφοράς, πολύ σωστό και πολύ σημαντικό εργαλείο.  Όπως έχουμε τρία 
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έγγραφα πολιτικής που έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο, δικαιώματα και ευθύνες 

των εθελοντών, έγγραφο πολιτικής της Κοινωνίας των Πολιτών και κάρτα του 

ενεργού πολίτη.  Εμείς βάλλουμε τα εργαλεία, αλλά και οι οργανώσεις πρέπει να τα 

αξιοποιούν για να αναβαθμίσουν και τον τρόπο λειτουργίας τους. Ο σκοπός και ο στόχος 

στο τέλος της ημέρας είναι η προοπτική που θα δώσουμε στον εθελοντισμό να έχει 

περισσότερη αξιοπιστία, να φέρει πιο κοντά του περισσότερους εθελοντές και νέους και 

δίνουμε έμφαση στη νέα γενιά και αυτή είναι ευθύνη και της πολιτείας αλλά και εσάς.   

 Γι’ αυτό και θέλω από τη μια να ευχαριστήσω το ΠΣΕΕ για την πολύ καλή 

συνεργασία που έχουμε, φίλε πρόεδρε, όλους εσάς για το σημαντικό σας έργο, το 

αφιλοκερδές και το εθελοντικό και ο στόχος είναι να αυξήσουμε τα ποσοστά των ενεργών 

πολιτών στον τομέα.  Η τελευταία έρευνα που έχουμε κάνει το 2015, έδειξε ότι περίπου 

10% του πληθυσμού είναι ενεργοί πολίτες.   Σε λίγες βδομάδες θα βγάλουμε τη δεύτερη 

έρευνα που θα δείξει μια μικρή αύξηση.  Αυτό όμως που πρέπει να δούμε και πιο 

λεπτομερώς, είναι η ενασχόληση των πολιτών με τον εθελοντισμό σε πιο μακροχρόνια 

βάση, γιατί έχουμε πολλούς περιστασιακούς εθελοντές οι οποίοι δεν συνεισφέρουν 

συνεχώς στον τομέα.   

 Όλα αυτά τα πράγματα θα τα δούμε σε συνεργασία μαζί σας, η πολιτεία είναι εδώ 

και είναι αποφασισμένη να στηρίξει το έργο σας και είμαι βέβαιος ότι  από την όλη 

συζήτηση θα βγουν πάρα πολλά σημαντικά πορίσματα τα οποία εσείς ξέρετε καλύτερα 

για τον τομέα και το πώς εμείς ως πολιτεία και ως κυβερνητικές υπηρεσίες μπορούμε να 

βοηθήσουμε στο έργο σας. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Γιαννάκη. 
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 Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι είκοσι λεπτά, δηλαδή θα πρέπει να είσαστε 

εδώ το αργότερο στις 10.45 π.μ. 

 Ευχαριστώ. 

 Να περάσετε στο αίθριο της Βουλής για ένα ποτό. 

(Ώρα διακοπής:  10.25 π.μ.) 

(Ώρα επανέναρξης:  10.48 π.μ.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

(ΣΚ. ΚΟΥΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ) 

 Καλημέρα σας. 

 Νομίζω ότι σας έχει ενημερώσει ο Πρόεδρος της Βουλής ο κ. Συλλούρης, ότι δεν θα 

μπορούσε να συνεχίσει.  Θα συνεχίσουμε τις εργασίες της Συνόδου και θα δώσω το λόγο 

στην κ. Μαρία Άζινου, εκπρόσωπο των βουλευτών για να αναγνώσει το Έγγραφο 

Εργασίας της 8ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών για σκοπούς συζήτησης και 

έγκρισής του. 

(Επισυνάπτεται το Έγγραφο Εργασίας ως Παράρτημα αρ. Ι.) 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: 

(ΜΑΡΙΑ ΑΖΙΝΟΥ) 

 Καλημέρα σας. 

 Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με την ιδιότητα που 

του παρέχει ο Νόμος 61(Ι) του 2006, ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα των εθελοντικών 

οργανώσεων/ΜΚΟ στην Κύπρο, διοργανώνει και φέτος τη Σύνοδο της Κοινωνίας των 

Πολιτών, η οποία αποτελεί μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ που δίνει «φωνή» 

στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ μέσα από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.    

 Στην Eιδική αυτή Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ακολουθεί τις βασικές 

διαδικασίες της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμμετέχουν 56 εκπρόσωποι 
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των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι με την ιδιότητα του 

βουλευτή της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, έχουν την ευκαιρία να προβάλουν τις 

θέσεις τους για το θέμα της Συνόδου στην παρουσία αρμόδιων αξιωματούχων του 

κράτους.  Η επιλογή των 56 εκπροσώπων της Συνόδου διασφαλίζει την εκπροσώπηση, 

σχεδόν όλου του φάσματος της κοινωνίας των πολιτών.  

 Το θέμα της 8ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών «Ο εθελοντισμός σήμερα: 

ρόλοι, ευθύνες, προοπτικές»  έχει σκοπό να αναδείξει διάφορες πτυχές του θέματος και 

να τεθούν σε συζήτηση. Στο Υπόμνημα της Συνόδου καταγράφεται επίσης σε παράρτημα 

μια ανασκόπηση της προόδου που έγινε στα αιτήματα των προηγούμενων Συνόδων της 

Κοινωνίας των Πολιτών σε μια συνεχή προσπάθεια προώθησής τους σε συνεργασία με 

τους αρμόδιους φορείς. 

 Συχνά, αλλά κυρίως σε περιόδους κρίσης, ανακινείται συζήτηση για τον εθελοντισμό, 

τις ΜΚΟ και το ρόλο των εθελοντών και αυτό θα γίνεται όσο θα αναζητούμε λύσεις στα 

προβλήματα και στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας που δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν μόνο από το κράτος ή και από την ελεύθερη αγορά.  Αναμφίβολα, ο 

εθελοντισμός έχει στηρίξει αυτό το νησί.  Αρχικά η φιλανθρωπία στήριξε το λαό μας στις 

δύσκολες περιόδους όταν η Κύπρος περιερχόταν διαδοχικά στην κυριαρχία ξένων 

κατακτητών.  Ο εθελοντισμός στήριξε το νησί μας και στους αγώνες που έδωσε για την 

ελευθερία του.  Εκατοντάδες εθελοντές σημάδεψαν με το έργο τους την ανοδική πορεία 

του εθελοντισμού σε όλους τους τομείς (ευημερία, περιβάλλον, πολιτισμός, αθλητισμός 

και ανθρωπιστικές ανάγκες). 

 Οι εθελοντές σήμερα εξακολουθούν να έχουν ουσιαστικό ρόλο, θυσιάζουν 

προσωπικό χρόνο, και προσφέρουν με βάση τις αρετές, τις αξίες και τα ιδανικά που 

πρεσβεύει ο εθελοντισμός.  Οι εθελοντές, μέσα από διάφορες ιδιότητες, ως στελέχη  των 

διοικητικών συμβουλίων, ως εθελοντές που προσφέρουν και στηρίζουν τα προγράμματα 



12 

 

και τις υπηρεσίες των ΜΚΟ, ως πολίτες που αυθόρμητα αναλαμβάνουν εθελοντικές 

πρωτοβουλίες εκτός των επίσημων δομών των ΜΚΟ,  συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και αποδεδειγμένα μειώνουν το κόστος προσφοράς 

των υπηρεσιών.  Γι’ αυτό και ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντική διάσταση του 

προνοιακού πλουραλισμού, μαζί με το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα αλλά και τα άτυπα 

δίκτυα φροντίδας.   

 Σίγουρα, ο ρόλος των εθελοντών εντείνεται και αναπτύσσεται ανάλογα με την ένταση 

και έκταση των αναγκών και των κρίσεων ή και μπορεί να μειώνεται όταν δεν υπάρχει ένα 

ευνοϊκό και ολοκληρωμένο υποστηρικτικό περιβάλλον.  Σκοπός σήμερα είναι να 

ανακινήσουμε αυτή τη συζήτηση για τον εθελοντισμό και να εξετάσουμε, υπό το φως των 

σημερινών δεδομένων, τον εθελοντή που προσφέρει στη σημερινή Κυπριακή κοινωνία, το 

ρόλο και τις ευθύνες του.  Ο εθελοντής προσφέρει μη αμειβόμενη εργασία, δηλαδή 

διενεργεί εργασία χωρίς μισθό/απολαβές ή κάποια άλλη ισοδύναμη αποζημίωση.  Ο 

εθελοντής, με την εργασία του συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών.  Η εθελοντική εργασία 

είναι πολυεπίπεδη και πολύπλευρη, αφού οι εθελοντές δραστηριοποιούνται ως εξής:  Στη 

διοίκηση της ΜΚΟ, ως στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου εδώ καταγράφονται 

αρκετές ώρες συμμετοχής σε συνεδρίες, συναντήσεις προγραμματισμού και συντονισμού 

των εργασιών της οργάνωσης.  Στην εκπροσώπηση της ΜΚΟ, σε συναντήσεις και 

συνεδρίες άλλων θεσμών και φορέων, για προώθηση και διεκδίκηση αιτημάτων των 

ομάδων που εξυπηρετούν, των αναγκών που έχουν και δεν εξυπηρετούνται ή τομέων της 

κοινωνίας που χρειάζονται βελτίωση.  Στην πρώτη γραμμή, προσφέροντας εργασία για τη 

λειτουργία των προγραμμάτων της ΜΚΟ, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για αύξηση των 

εσόδων της οργάνωσης, κ.ά.  Εθελοντές δραστηριοποιούνται και εκτός της δομής των 

ΜΚΟ και συγκεκριμένα σε κρατικές και κυβερνητικές υπηρεσίες ή ακόμα και σε 

επιχειρήσεις. Εθελοντισμός υπάρχει και σε άτυπες δραστηριότητες και αυθόρμητες 
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πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος ή έκτακτης ανάγκης.  Ο εθελοντής 

καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών που υπάρχουν στον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών που ίσως σε άλλη περίπτωση και σε άλλη χώρα, να καλύπτεται από το ίδιο το 

κράτος.   

Ευθύνες εθελοντών: 

 Τα πιο πάνω μας βοηθούν, σε κάποιο βαθμό, να κατανοήσουμε τον πολύπλευρο 

ρόλο των εθελοντών, μέσω του οποίου δημιουργούνται και οι ευθύνες.  Ο εθελοντής έχει 

ευθύνη να εργάζεται με συνέπεια, επαγγελματισμό και ευσυνειδησία και να υπηρετεί τους 

σκοπούς της ΜΚΟ ή γενικότερα του σκοπού για τον οποίο προσφέρει.  Ο εθελοντής έχει 

ευθύνη να προσφέρει με βάση τον Κώδικα Χρηστής Διοίκησης, Συμπεριφοράς και 

Δεοντολογίας που έχει εκδώσει το ΠΣΣΕ και ήταν το κεντρικό θέμα της περσινής 

Συνόδου.  Ανώτερα στελέχη, εθελοντές των διοικητικών συμβουλίων, έχουν ευθύνη να 

τηρούν τις νομοθεσίες που αφορούν τις ΜΚΟ γενικότερα ή ειδικές νομοθεσίες με βάση τον 

τομέα δραστηριότητάς τους.  Στελέχη/εθελοντές των διοικητικών συμβουλίων, 

αναλαμβάνουν ευθύνες:  Ως εργοδότες του έμμισθου προσωπικού των οργανώσεων, ως 

νομικά υπεύθυνα πρόσωπα των ΜΚΟ σε περίπτωση εκπροσώπησης της οργάνωσης σε 

δικαστήριο ή ενώπιον άλλης αρχής, στη διαχείριση των οικονομικών ή και των 

περιουσιακών στοιχείων της ΜΚΟ.   

 Ευθύνες για τις ΜΚΟ απορρέουν και από τη Διακήρυξη των «Δικαιωμάτων και 

Ευθυνών των Εθελοντών», η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Για 

παράδειγμα οι ΜΚΟ έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν, με βάσει το Άρθρο 34 της 

Διακήρυξης ότι «Κάθε εθελοντής έχει δικαίωμα στην κοινωνική προστασία κατά τη 

διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας με τη μορφή της ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και της ασφάλισης αστικής ευθύνης» (Άρθρο 6).  Οι εθελοντές καταβάλλουν 

κάθε δυνατή προσπάθεια να διαφυλάξουν το κύρος και την αξιοπιστία τους και να 
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διαχωρίσουν τη θέση τους από τα συχνά φαινόμενα παράνομων εράνων και κυκλωμάτων 

ερανιστών που πλήττουν τους πραγματικούς εθελοντές και περιορίζουν τις προοπτικές 

ανάπτυξης του εθελοντισμού.     

 Σκοπός της Συνόδου είναι να εξετάσει εκ νέου αυτούς τους ρόλους και αυτές τις 

ευθύνες. Μπορούν οι εθελοντές να ανταποκριθούν στους αυξημένους ρόλους και ευθύνες 

τους με τα υφιστάμενα μέσα και πόρους που έχουν στη διάθεσή τους;  Τι άλλο χρειάζεται 

να προσφέρουμε σήμερα στους εθελοντές;  Λειτουργούν σ’ ένα ευνοϊκό περιβάλλον;  Τι 

προοπτικές υπάρχουν για τον εθελοντισμό και πώς μπορούν να υποστηριχθούν 

ουσιαστικά οι εθελοντές; Ποια επιπλέον στήριξη πρέπει να δίνεται στους εθελοντές που 

προσφέρουν αποκλειστικά μία συγκεκριμένη και σημαντική υπηρεσία;  Μπορεί να αυξηθεί 

η κρατική ενίσχυση προς τις ΜΚΟ για να διευκολύνει και να στηρίξει το έργο των 

εθελοντών;  Μπορούν όλες οι ΜΚΟ να έχουν πρόσβαση σε κάποια κρατική ενίσχυση;  

Μπορεί να εξεταστεί το ύψος των κρατικών ενισχύσεων που δίνεται σε σχέση με την 

εργασία που επιτελείται σε κάθε ΜΚΟ;   Σε ποιο βαθμό λαμβάνεται υπόψη η κλίμακα 

εργασίας των εθελοντών στη λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση που θα της 

δοθεί;   Μπορούν οι εθελοντές να προωθήσουν τα θέματά τους στις αρμόδιες αρχές και να  

υπάρχει αποτέλεσμα; 

 Το Άρθρο 25 της «Διακήρυξης  των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών» 

αναφέρει ότι οι φορείς εθελοντισμού έχουν δικαίωμα για ένα σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο 

στήριξης και ευνοϊκό περιβάλλον, περιλαμβανομένων και των κατάλληλων υποδομών και 

διαδικασιών χρηματοδότησης.  Για να ικανοποιηθεί το δικαίωμα αυτό αλλά και για να 

επανεξετάσουμε τους ρόλους και τις ευθύνες των εθελοντών είναι χρήσιμο να 

απαντήσουμε ποιο είναι το μέγεθος του εθελοντισμού μας.   

 Με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (International Labour Organization)  η 

κλίμακα και η έκταση της εθελοντικής εργασίας είναι τεράστια και η συμβολή του 
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εθελοντισμού στην ποιότητα ζωής είναι ακόμη μεγαλύτερη.  Υπάρχει μεθοδολογία για τη 

μέτρηση της εργασίας των εθελοντών στο Εγχειρίδιο1 που ετοιμάστηκε από το Τμήμα 

Στατιστικής του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, του Τμήματος Εθελοντών του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς φήμης ερευνητικού κέντρου σε θέματα 

εθελοντισμού του Johns Hopkins University Center, αλλά και με τη συμβολή της 

Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (United 

Nations Economic Commission for Europe) και πέραν των 100 στατιστικολόγων με 

ειδίκευση σε θέματα απασχόλησης και εργασίας.  To Εγχειρίδιο αξιοποιείται από εθνικές 

στατιστικές υπηρεσίες για τη συστηματική καταγραφή του μεγέθους, του είδους και της 

αξίας της εθελοντικής εργασίας, ώστε να φέρουν στην επιφάνεια τον παραμελημένο αυτό 

τομέα εργασίας χωρίς αμοιβή, των εθελοντών. 

 Τα λιγοστά αριθμητικά στοιχεία που υπάρχουν σήμερα για τον εθελοντισμό της 

Κύπρου έχουν περιορισμένη ερμηνευτική αξία και δεν μπορούν να οδηγήσουν στην 

εισαγωγή ουσιαστικών αλλαγών.  Σίγουρα αφήνει την εθελοντική εργασία υποτιμημένη σε 

σχέση με την πραγματική της αξία και επίσης τις προοπτικές ανάπτυξης αλλά και στήριξης 

του εθελοντισμού περιορισμένες.    

 Μπορούμε μόνο να αναφερόμαστε στους εκατοντάδες εθελοντές της Κύπρου, για το 

μεγάλο ρόλο που έχουν και τη μεγάλη συμβολή τους στην κοινωνία.  Αντίθετα, μπορούμε 

να επιλέξουμε να συλλέγουμε δεδομένα και να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένο αριθμό 

εθελοντών, σε συγκεκριμένες ώρες προσφοράς, σε συγκεκριμένη αξία σε ευρώ της 

εθελοντικής εργασίας που επιτελείται και την αξία αυτής ως συμβολή στην οικονομία και 

στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.    

                                            
1 http://ccss.jhu.edu/un-nonprofit-handbook-revision/ 
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 Η εθελοντική προσφορά αποτελεί μια μορφή πλούτου και θα έπρεπε να ήμασταν σε 

θέση να υπολογίσουμε και να καταμετρήσουμε τις παραμέτρους της, εάν επιθυμούμε 

ουσιαστικά να εξετάσουμε τις προοπτικές ανάπτυξης του εθελοντισμού. 

 Υποβάλλεται εισήγηση όπως εξεταστεί άμεσα η χρηματοδότηση για εκπόνηση 

μελέτης και σχεδίου δράσης και ανάπτυξης για τον εθελοντισμό και η λήψη απόφασης για 

να αρχίσει η συστηματική συλλογή στοιχείων με σκοπό την καταμέτρηση του μεγέθους 

του εθελοντισμού και της αξίας του. 

 Καλούμε τους βουλευτές της 8ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, να 

τοποθετηθούν επί των θεμάτων που αναφέρθηκαν.   

 Καλούμε επίσης τους εκπροσώπους των κρατικών και άλλων φορέων που 

συμμετέχουν στη Σύνοδο να υποβάλουν τις θέσεις τους για τους τρόπους στήριξης των 

εθελοντών σε σχέση με το ρόλο που αναλαμβάνουν, τις ευθύνες που έχουν αλλά και τις 

προοπτικές ανάπτυξης που πιστεύουν ότι μπορούν να υπάρξουν.  Αναμένεται επίσης να 

υπάρξει τοποθέτηση και σε αιτήματα που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενες Συνόδους 

και καταγράφονται στο Παράρτημα Ι, αλλά και να απαντηθούν ερωτήματα που θα 

υποβάλουν οι βουλευτές της Συνόδου. 

 Για την προώθηση των αποτελεσμάτων της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, 

επενδύουμε πολλές ελπίδες στην αγαστή συνεργασία μας με τον Επίτροπο Εθελοντισμού 

και ΜΚΟ και θεωρούμε δεδομένη τη στήριξη της Εκτελεστικής και της Νομοθετικής 

εξουσίας.   

Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, θα συνεχίζει, να συντονίζει, αλλά 

και να στηρίζει με κάθε τρόπο και μέσο τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και τους 

εθελοντές, ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το σημαντικό έργο 

που επιτελούν.   Όπως, πηγάζει και από το νόμο που διέπει τη λειτουργία του αλλά και ως 

βασικός εταίρος του κράτους, το ΠΣΣΕ, μεταξύ άλλων: 
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• Συμβάλλει ενεργά στον προγραμματισμό, στη χάραξη και στη διαμόρφωση των 

πολιτικών της Δημοκρατίας. 

• Συντονίζει τις δραστηριότητες των οργανώσεων μελών του, τόσο μεταξύ τους όσο και 

με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. 

• Χαράσσει πολιτική και στρατηγική για επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων στόχων του στον τομέα του εθελοντισμού.  

• Εκπαιδεύει και παρέχει τεχνική καθοδήγηση στις οργανώσεις μέλη του. 

• Προωθεί τις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού, αλλά και δράσεις για την 

ενδυνάμωση των εθελοντών και του εθελοντισμού γενικότερα σε όλα τα επίπεδα. 

 Η πολύπλευρη προσπάθεια του ΠΣΣΕ στην προστασία και στήριξη του 

εθελοντισμού φαίνεται και από την πορεία του από το 1973, η οποία καταγράφει πλήθος 

ενεργειών και παρεμβάσεων στον τομέα του εθελοντισμού και σίγουρα ένα τεράστιο 

ανθρωποκεντρικό έργο. 

 Με τη συνεργασία όλων, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

διασφαλίσουμε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τον εθελοντικό τομέα και να 

ενδυναμώσουμε περισσότερο τις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού που είναι ένα από 

τα πολυτιμότερα στοιχεία του πολιτισμού και της κοινωνίας μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ την κ. Μαρία Άζινου.   

 Να καλωσορίσω και τους συναδέλφους που είναι μαζί μας, τον κ. Τορναρίτη, τον κ. 

Γεωργίου και τον κ. Νουρή.  Δε βλέπω άλλον προς το παρόν. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ο κ. Νουρής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Ο κ. Νουρής.  

 Είναι καλυμμένος πίσω από τους βουλευτές της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 Θα προχωρήσουμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι η συζήτηση 

και οι τοποθετήσεις των βουλευτών γύρω από το έγγραφο εργασίας της 8ης Συνόδου της 

Κοινωνίας των Πολιτών που έχει θέμα «Ο εθελοντισμός σήμερα-Ο ρόλος, ευθύνες και 

προοπτικές».   

 Θα ήθελα κατ’ αρχήν να ενημερώσω ότι για σκοπούς διευκόλυνσης των εργασιών 

της Συνόδου θα περάσει από κοντά σας ένα έντυπο σε μπλε χρώμα, στο οποίο θα 

σημειώσετε τα ονόματά σας, όσοι προτίθεστε να μιλήσετε για το θέμα, το δείχνει η 

συνάδελφος κάτω.  Είναι παράκληση οι ομιλίες σας να μην ξεπερνούν τα δύο λεπτά και 

να μη γίνονται παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των ομιλιών.  Η προεδρεύουσα της Βουλής 

έχει τη διακριτική ευχέρεια να δώσει δικαίωμα δευτερολογίας σε βουλευτή για λογικό 

χρόνο, ανάλογα με τις υπάρχουσες δυνατότητες.  Επίσης θα ήταν παράκλησή μας να μη 

γίνονται ομιλίες για θέματα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και των οποίων η συζήτηση 

θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί.  Επίσης να σας παρακαλέσω να σηκώνετε το χέρι σας για 

να σας δίδεται ο λόγος και όταν παίρνετε τον λόγο να είστε όρθιοι, αν είναι δυνατό, και να 

αναφέρετε το όνομά σας και την οργάνωση την οποία εκπροσωπείτε για να διευκολύνετε 

τις στενογράφους της Βουλής να καταγράφουν όλα όσα λέγονται στη συνεδρίαση.   

 Επιπρόσθετα, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι καταγράφονται στα πρακτικά μόνο οι 

ομιλίες σας και όχι άλλα κείμενα που θα καταθέσετε στη Βουλή, όπως άλλωστε συμβαίνει 

και με τις εργασίες της ολομέλειας της Βουλής.  Και υπενθύμιση να απενεργοποιηθούν τα 

κινητά σας τηλέφωνα για να μην υπάρχουν παρεμβάσεις.  Επίσης να σας παρακαλέσω 

να συμπληρώσετε το έντυπο αξιολόγησης που βρίσκεται μέσα στο φάκελο που έχετε 

πάρει. 
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 Θα ξεκινήσουμε μ’ ένα πρώτο κατάλογο ομιλητών που έχει φτάσει κοντά μου και θα 

ήθελα να δώσω τον λόγο στην κ. Αθηνά Κωνσταντίνου από τον Σύνδεσμο «Οι Φίλοι  

του Σπιτιού στα Κάτω Πολεμίδια» Λεμεσός. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ», 

ΛΕΜΕΣΟΣ 

(ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)  

 Χαίρεται, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. 

 Αγαπητοί σύνεδροι, 

 Ήθελα να θέσω ένα  ερώτημα προς τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων να μας ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ενέργειες 

για δημιουργία εθνικού σχεδίου δράσης για υλοποίηση των εισηγήσεων του εγγράφου 

πολιτικής με τίτλο «Η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στην Κύπρο, κτίζοντας για 

το μέλλον».  Το έγγραφο αυτό ετοιμάστηκε το 2015 και το 2017 υιοθετήθηκε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο και βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη 

Κυβερνητικών Οργανισμών.   

 Το δεύτερό μου ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούμε αναφορικά με το νομοσχέδιο 

περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΙΟΚΩ) να κάνουμε παρέμβαση, διότι 

υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και δε φαίνονται τα φορολογικά οφέλη. 

 Και το τρίτο είναι κατά πόσο μπορούμε να παρέμβουμε και πάλι στον περί 

Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο, ο οποίος είναι σε διαβούλευση για τη θέσπιση των 

κανονισμών του νόμου και θα ήθελα να ξέρω πώς μπορούμε να παρέμβουμε, διότι 

υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που είναι άδικοι, όπως παραδείγματος χάριν τα τέλη 

εγγραφής που είναι υπερβολικά υψηλά. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Ευχαριστώ την κ. Αθηνά. 

 Τον λόγο έχει η κ. Μαρίνα Γεωργίου του Συνδέσμου Στήριξης για άτομα με 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με/χωρίς Υπερκινητικότητα-ADHD Cyprus-ΔΕΠΥ 

Κύπρου 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ADHD CYPRUS-

ΔΕΠΥ ΚΥΠΡΟΥ: 

(ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Καλημέρα σας. 

 Ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτ’ απ’ όλα για την ευκαιρία που μας δίνετε να 

είμαστε εδώ σήμερα. 

 Ήθελα να ρωτήσω, ο ρόλος και οι ευθύνες των εθελοντών είναι ξεκάθαρος, όμως, 

κατά πόσο όλες οι μη φιλανθρωπικές κυβερνητικές οργανώσεις έχουν πρόσβαση σε 

κάποια κρατική ενίσχυση και λίγο το θέμα με τις άδειες.  Γιατί η έλλειψη χρόνου είναι ένα 

σημαντικό γεγονός για μας, τουλάχιστον να γίνεται και με άδεια η οποία να αφαιρείται όχι 

από τις άδειες αναπαύσεως που έχουμε, να είναι και χωρίς απολαβές, γιατί είναι πολύ 

περιορισμένες οι άδειες που έχει ο καθένας μας και σίγουρα είναι πολύ περισσότερες οι 

ώρες που πρέπει να δαπανήσουμε γι’ αυτό το έργο. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Γεωργίου. 

 Τον λόγο έχει εκ μέρους της ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ ο κ. Χρίστος Αυγουστίνου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ: 

(ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ) 

 Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε. 
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 Είχα στο μυαλό μου να θέσω κάποια άλλα ερωτήματα, αλλά η χθεσινή ημέρα με 

ανάγκασε να μπω καθαρά στον ρόλο του εθελοντισμού.  Στις 10.00 π.μ. βρισκόμουν στο 

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα όπου το πιο σημαντικό που καταγράφηκε ήταν ότι για να μπορέσει 

να βιώσει ο οργανισμός στηρίζεται καθαρά στην εθελοντική προσφορά.  Και θέλω να το 

καταγράψουμε αυτό το πράγμα γιατί νιώθω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει να 

στηριχθεί και από το κράτος.  Διότι η τοποθέτηση που μας έγινε είναι ότι λείπει η 

πραγματική ενίσχυση από το κράτος.  Στις 12.30 μ.μ. όμως, μέσα σε δύο ώρες την ίδια 

μέρα, βρισκόμουν κάτω στην επιτροπή Εργασίας της Βουλής όπου ομάδα αναπήρων είχε 

πει κατά λέξη ότι, «έφθασε η ώρα ο εθελοντισμός να παραδώσει τη σκυτάλη».  Ήθελα 

λοιπόν να ρωτήσω τους εκπροσώπους της πολιτείας τι μπορούν να κάνουν γι’ αυτό το 

πράγμα;  Πώς μπορούν να το διαπραγματευτούν ούτως ώστε να σταματήσει να υπάρχει η 

αντιπαλότητα μεταξύ διάφορων θεσμών;   

 Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει μια σύμβαση η οποία λέει ότι 

όταν συζητούμε για θέματα αναπήρων -και προέρχομαι για όσους δεν ξέρουν την 

ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ, είναι η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων με Άτομα με 

Αναπηρία, άρα εκπροσωπώ τους γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία- «τίποτε για τους 

ανάπηρους χωρίς τους ανάπηρους».  Εδώ υπάρχει μια σύγκρουση.  Δηλαδή εάν εγώ 

αποφασίσω-βλέπω τον δήμαρχο απέναντί μου και θυμήθηκα μια πρόσφατη ενέργεια 

εθελοντών- να κάμουμε μια παιδική χαρά προσβάσιμη για ανάπηρους.  Έπρεπε δηλαδή 

είτε οι οργανωμένοι γονείς είτε οποιοσδήποτε σύνεδρος εδώ που είναι μέλος στον 

εθελοντισμό να τρέχει να βρει εθελοντικές οργανώσεις αναπήρων για να αποφασίσει πώς 

θα το κάνει αυτό το πράγμα;  Ή αφού υπάρχουν τα πρότυπα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο 

παιχνίδι που προσφέρει υπηρεσίες για τούτο τον χώρο, πάω, εργάζομαι, όπως 

εργάστηκαν εθελοντικά μαθητές του GCE School μάζεψαν με πολύ σκληρό αγώνα για 

δύο χρόνια τα λεφτά και έκαμαν μια κούνια ειδικά για ανάπηρους. 
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 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Αυγουστίνου. 

 Ο κ. Στέλιος Μνάσωνος από την Στέγη Ηλικιωμένων Δήμου Αγλαντζιάς, παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ: 

(ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝΟΣ) 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Στο εισαγωγικό σημείωμα για το θέμα της Συνόδου αναφέρεται ότι ο εθελοντισμός σε 

αυτό το νησί έδρασε σε όλους τους τομείς με σημαντική προσφορά στην ευημερία, το 

περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις ανθρωπιστικές ανάγκες και αλλού,  στήριξε 

όμως παράλληλα και τους αγώνες που έδωσε αυτός ο λαός για την ελευθερία του.  

Σημειώνω ιδιαίτερα λόγω και της επικαιρότητας του θέματος αυτή την τελευταία δράση και 

θεωρώ απόλυτα ορθή και τεκμηριωμένη από τα γεγονότα αυτή τη διαπίστωση.  Κανένας 

δεν αμφισβητεί την εθελοντική συνεισφορά σχεδόν κάθε κυπριακής οικογένειας στην 

ετοιμασία και μεταφορά φαγητού και άλλων τροφίμων, αλλά και ρουχισμού στους 

αγωνιστές την εποχή του απελευθερωτικού μας αγώνα.  Σημαντική επίσης ήταν και η 

συνεισφορά της μαθητιώσας νεολαίας η οποία με αυθόρμητες κινητοποιήσεις διαδήλωνε 

ενάντια στην καταπίεση του δυνάστη και στον εξευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

ζητώντας το πιο πολύτιμο αγαθό την ελευθερία, τότε ήταν αυτό το ζητούμενο.  Ο στόχος, 

ο πόθος αυτού του λαού και ο εθελοντισμός ήταν και τότε πρωτοπόρος,  όχι μόνο στους 

αγώνες για τη δική του ελευθερία,  αλλά και όταν η ανθρωπότητα κινδύνευε από 

ολοκληρωτικά καθεστώτα πάνω από τριάντα χιλιάδες Κύπριοι εθελοντές κατατάγηκαν στο 

κυπριακό σύνταγμα και την κυπριακή εθελοντική δύναμη, όπως αναφέρεται σε σχετική 

έκδοση για τη συμβολή της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  Πάνω από εξακόσιοι δε 
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γύρισαν ποτέ στην πατρίδα από τα διάφορα μέτωπα του πολέμου, έγιναν λίπασμα 

λευτεριάς στην ξένη γη, ενώ η δική τους πατρίδα ήταν ακόμα αγγλική αποικία.   

 Ο εθελοντισμός σε κάθε εποχή αξιολογεί τις προτεραιότητες και δρα αναλόγως με τις 

ανάγκες του τόπου.  Μετά την τουρκική εισβολή και τον εκτοπισμό χιλιάδων 

συμπατριωτών μας προτεραιότητα ήταν η ανακούφιση αυτών των ανθρώπων και των 

οικογενειών τους με τη συλλογή και διανομή τροφίμων, ρουχισμού και στέγης, πάντα σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να δώσει ελπίδα και δύναμη σε 

αυτούς τους ανθρώπους που από τη μια μέρα στην άλλη έχασαν τα πάντα και έπρεπε να 

επιβιώσουν κάτω από νέες αντίξοες συνθήκες.  Τελευταία ήταν η περίοδος της 

οικονομικής κρίσης από την οποία πολλοί συμπατριώτες μας εξακολουθούν να 

υποφέρουν μέχρι και σήμερα.  Ο ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων του εθελοντισμού 

γενικότερα επικεντρώθηκε στην ανακούφιση αυτών των ανθρώπων που πλήγηκαν 

περισσότερο από την οικονομική κρίση και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων ομάδων του 

πληθυσμού με τη δημιουργία των κοινωνικών παντοπωλείων και άλλων.   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Επέλεξα κάποιες περιόδους σημαντικές για την πορεία του εθελοντικού κινήματος 

στον τόπο μας και πιστεύω ότι θα συνεχίσει ο εθελοντισμός, έχει τις δυνατότητες να 

προσφέρει με τη στήριξη πάντα της οργανωμένης πολιτείας. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μνάσωνος. 

 Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Σταύρου από μέρους της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας 

Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 
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(ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ) 

 Αναλόγως του τομέα δραστηριοποίησης του κάθε εθελοντή διαφέρει και ο χρόνος 

που αναλώνεται για να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντα που αναλαμβάνονται.  Ο 

εθελοντισμός δεν έχει ωράριο εργασίας.  Ο εθελοντής όταν ιδιαίτερα αναλαμβάνει ρόλο 

διοικητικό στο σώμα που εκπροσωπεί πρέπει να είναι διαθέσιμος ανά το εικοσιτετράωρο, 

τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες τον χρόνο, κυρίως τις πρωινές ώρες που δουλεύουν όλες 

οι κυβερνητικές και κρατικές υπηρεσίες και αυτό την ώρα που ο εθελοντής βρίσκεται και 

στον χώρο εργασίας του.  Για να μπορέσει ένας εθελοντής να επιτελέσει το έργο του τις 

πλείστες φορές χρησιμοποιεί τις άδειες που δικαιούται από την εργασία του για να μπορεί 

να συμμετέχει σε συναντήσεις και συνεδρίες με διάφορους κρατικούς και άλλους φορείς 

που εργάζονται με συγκεκριμένο ωράριο.  Βασικά προβλήματα που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι εθελοντές σήμερα είναι η αντιμετώπιση από τις κρατικές υπηρεσίες και 

η δυσκολία στην ανάκτηση κονδυλίων για υλοποίηση των δράσεών τους ακόμη και στις 

περιπτώσεις που κάποια κονδύλια είναι κατοχυρωμένα.   

 Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, καθώς η έλλειψη 

στήριξης και οι απαιτητικές ώρες εργασίας που απαιτούνται για τον εθελοντή αποτελούν 

ανασταλτικούς παράγοντες και δυσκολεύονται νέα άτομα στο να εισέλθουν στον τομέα 

του εθελοντισμού. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ κ. Σταύρου. 

 Ο κ. Αντρέας Αντρέου από μέρους των Πυροσβεστών του Κόσμου.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ): 

(ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΡΕΟΥ) 

 Αγαπητή, κυρία Πρόεδρε, 
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 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Καλημέρα σας.   

 Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος.  Συζητούμε σήμερα τον ρόλο, τις ευθύνες 

και τις προοπτικές του εθελοντισμού στις συνθήκες της σημερινής κοινωνίας, τον 

ισολογισμό.   

 Όσον αφορά τον ρόλο του εθελοντικού κινήματος αυτός δε θα πρέπει να 

περιορίζεται μόνο στην προσφορά μη αμειβόμενης εργασίας, αλλά και την ενεργή 

συμμετοχή στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών να ανταποκρίνεται στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας.  Έτσι, εκτός από την έκφραση πολιτικής 

θέσης, θα πρέπει να προωθηθεί πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την εθελοντική προσφορά με 

τη θέσπιση νομοθεσιών και πρακτικών που θα πρέπει να ενισχύουν την προσφορά 

οργανωμένων συνόλων όχι μόνο την ατομική εθελοντική προσφορά, μια πρακτική που 

υιοθετείται με τις νομοθεσίες που βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.   

 Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης 

Γιαννάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τις εθελοντικές οργανώσεις και ευχαριστούμε 

γι’ αυτό.  Όμως είναι καιρός να το δούμε αυτό στην πράξη με πιο συγκεκριμένους 

τρόπους. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Αντρέου. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Χαράλαμπους Πάζαρος από μέρους του Ιδρύματος Μαργαρίτας 

Λιασσίδου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΛΙΑΣΣΙΔΟΥ: 

(ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΖΑΡΟΣ) 

 Κυρία Πρόεδρε, 
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 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Καλημέρα σας. 

 Ονομάζομαι Χαράλαμπος Πάζαρος και εκπροσωπώ το Ίδρυμα Μαργαρίτα 

Λιασσίδου στην Πάφο, που είναι για παιδιά με ειδικές ανάγκες ηλικίας άνω των 21 ετών. 

 Το θέμα που θα ήθελα να θίξω σήμερα αφορά τα ενήλικα άτομα με νοητική 

αναπηρία της Πάφου, αλλά και όλης της Κύπρου, και θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα 

προς εσάς.  Τι θα γίνουν όλα αυτά τα παιδιά όταν οι γονείς τους φύγουν από τη ζωή;  

Συγκεκριμένα, μιλούμε για παιδιά ηλικίας 25 χρονών και άνω που οι γονείς τους πλέον 

είναι ηλικιωμένοι και ως φυσικό επακόλουθο κάποτε θα φύγουν από τη ζωή.   

 Μέχρι σήμερα που κατέληγαν...  Και εμείς ως κοινωνία και κράτος με αξιέπαινη 

κοινωνική πολιτική πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό το ξεχασμένο πληθυσμό ατόμων 

και πώς θα δράσουμε για να βοηθήσουμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αυτές τις 

οικογένειες και τα παιδιά τους;  Αυτό πιστεύω ότι δεν είναι μέλημα μόνο των εθελοντών 

αλλά και υποχρέωση του ίδιου του κράτους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πάζαρε, απολογούμαι γιατί δεν ήταν καθαρά γραμμένο το όνομα.   

 Τον λόγο έχει ο κ. Νεκτάριος Παρτασίδης από μέρους του Συνδέσμου 

Κοινωνιολόγων Κύπρου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: 

(ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ) 

 Καλημέρα σας. 

 Νομίζω ότι είναι σημαντικό κάθε φορά που δίνεται ένα ακόμη βήμα στην Κοινωνία 

των Πολιτών έτσι υπάρχει και προοπτική για ενδυνάμωση αυτής της φωνής, αλλά και 
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περαιτέρω δραστηριοποίησης από όποιον τομέα και να προέρχεται αυτή η εθελοντική 

δράση για την οποία συζητούμε σήμερα είτε αυτή είναι οργανωμένη είτε μεμονωμένη. 

 Από δικής μας πλευράς θα θέλαμε απλά να εγείρουμε ακόμα ένα ζήτημα το οποίο 

θεωρούμε ότι είναι αρκετά σημαντικό, σε γενικές γραμμές, για το εθελοντικό κίνημα εν 

γένει και αυτό είναι η δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Εθελοντών.  Κατά παρόμοιο 

τρόπο δηλαδή που συμβαίνει και σε χώρες αρκετά αναπτυγμένες χώρες όπως είναι οι 

Σκανδιναβικές ή/και αλλού αν βγούμε εκτός ευρωπαϊκού χώρου σε συνδυασμό ίσως με τη 

δημιουργία και δομημένων προγραμμάτων εθελοντισμού πάντοτε σε συνέργεια του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.  Αυτό για να αποκρυσταλλώνεται επιπλέον και η 

ειλικρινής εθελοντική διάθεση και δράση για την οποία έγινε νύξη και προηγουμένως στην 

αρχή και επιπλέον ότι αυτό θα εξυπηρετεί και ως ένα ακόμη κίνητρο αν θέλετε για τη 

συσπείρωση και την ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος.  Αυτά. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παρτασίδη. 

 Ο κ. Δήμος Αντωνίου από μέρους του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας Κύπρου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ: 

(ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ) 

 Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Εμείς θα καταπιαστούμε με το θέμα της κακοποίησης ηλικιωμένων είτε σε ιδρύματα 

είτε στα σπίτια.  Σε μια χώρα όπου υπάρχει διάχυτος ηλικιακός ρατσισμός όπου σε λίγα 

χρόνια το 1/3 των κατοίκων αυτής της χώρας θα είναι άτομα άνω των εξήντα πέντε, δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένες δομές που να προστατεύουν αυτούς τους ανθρώπους είτε όσον 

αφορά κατάρτιση φροντιστών, δηλαδή περισσότερων φροντιστών, όσο και καταφύγια 
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ηλικιωμένων.  Βλέπουμε ότι υπάρχουν καταφύγια για παιδιά, υπάρχουν καταφύγια για τις 

γυναίκες, γι’ αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να είναι και ογδόντα και ογδόντα πέντε 

χρόνων δεν υπάρχουν ούτε δομές ούτε καταφύγια για να τους προστατεύσουν.  Και 

κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και στην κοινωνία, αλλά και στο κράτος ότι τα 

περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης ηλικιωμένων είναι ένα ανησυχητικά 

αυξανόμενο φαινόμενο και δεν ξέρουμε πού θα έχει σταματημό. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Αντωνίου. 

 Από μέρους της Αδούλωτης Κερύνειας ο κ. Ιωάννης Σιεκέρσαββας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ: 

(ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΕΚΕΡΣΑΒΒΑΣ) 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο ΜΚΟ το οποίο μπορώ να εκλάβω από τα έγγραφα τα 

οποία βλέπω σήμερα, διότι το σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια, ενώ είναι εθελοντική 

οργάνωση και δρα στον εθελοντισμό έντονα από τον Αύγουστο του 1974 που υπήρχαν 

και οι μεγάλες ανάγκες για εθελοντική εργασία, έχουμε εγγραφεί ως σωματείο.  Θα ήθελα 

να μας ξεκαθαριστεί από το κράτος κάτι το οποίο δεν έγινε μέχρι σήμερα παρά το ότι το 

ζητούμε το ΜΚΟ και τα σωματεία κάτω από τον τίτλο που εμείς είμαστε εγγεγραμμένοι 

στο επίσημο κράτος αν έχουν διαφορά.  Καταλαμβαίνω από τα έγγραφα ότι ΜΚΟ πρέπει 

να είναι η γενική ομπρέλα κάτω από την οποία εντασσόμαστε όλοι.  Όμως το ΜΚΟ δε 

φαίνεται ούτε στα πιστοποιητικά εγγραφής μας ούτε στη νομοθεσία, πουθενά, ότι είμαστε 

μη κυβερνητική οργάνωση.  Και το λέω αυτό διότι στο εξωτερικό που πάμε συχνά και όταν 

προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας ως προσφυγικό σωματείο, μη 
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κυβερνητική οργάνωση, μας λένε, «Το πιστοποιητικό σας δε λέει ότι είστε μη κυβερνητική 

οργάνωση».  Οπότε υφιστάμεθα διακρίσεις από ό,τι μπορεί να είχαμε οφέλη ως μη 

κυβερνητική οργάνωση παρουσιαζόμενοι στο εξωτερικό.  Αυτό είναι ένα θέμα πολύ 

σοβαρό για μας που πρέπει να επιλυθεί.  

 Το δεύτερο που έχω να θίξω είναι ότι συμφωνώ με το περιεχόμενο του εγγράφου το 

οποίο έχουμε για ψήφιση σήμερα, διότι θέτει πολύ σωστά πολλά από όσα πρέπει να 

υπάρξουν και να υιοθετούν από το κράτος και αφορούν τον εθελοντή, αλλά στο έγγραφο 

πιστεύουμε ότι πρέπει να καταγραφεί και η ανάγκη για ισότιμη μεταχείριση οργανωμένων 

συνόλων της Κοινωνίας των Πολιτών σε πολλούς τομείς.  Και εγώ μπορώ να αναφερθώ 

στη δράση μας για τα κατεχόμενα μας μέρη που η Κοινωνία των Πολιτών συναντά, με 

βάση την καθοδήγηση και του κράτους, ξένους παράγοντες και να λέει τις απόψεις της και 

οι απόψεις της Κοινωνίας εκείνης των Πολιτών να πηγαίνει στα Ηνωμένη Έθνη και να 

λαμβάνεται υπόψη στις πρωτοβουλίες που γίνονται, ενώ εμάς αρνούνται συνειδητά, παρ’ 

όλο που δηλώνουμε παρόντες, να μας ακούσουν ως Κοινωνία των Πολιτών 

εκτοπισμένων.   

 Το τρίτο σημείο που ήθελα να δείξω είναι ότι στα καθήκοντα που παρουσιάζονται 

στο έγγραφο του εθελοντή θα πρέπει να καλυφθεί και η δουλειά την οποία κάμνουμε εμείς 

σε μεγάλο βαθμό τώρα πέραν της επίλυσης προσφυγικών προβλημάτων και να 

καταγραφεί ότι είναι καθήκον των εθελοντών ότι είναι θεσμοθετημένο να εργαζόμαστε για 

τη συντήρηση, διατήρηση φρονήματος, μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

κατεχόμενής μας πατρίδας.  Διότι μας λένε όταν ζητούμε για τη διαφώτιση ή για κάποιο 

θέμα που αφορά τούτους τους τομείς βοήθεια, χρηματοδότηση, μας λένε ότι αυτό δεν 

υπάγεται στα καθήκοντα του εθελοντισμού.   

 Με έχουν καλύψει οι προηγούμενοι ομιλητές, δε θα πάρω άλλο χρόνο.   

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιεκέρσαββα. 

 Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των παρεμβάσεων, θα προχωρήσουμε τώρα και θα 

δώσω τον λόγο στον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον κ. Χρίστο Μαληκκίδη για τη δική του παρέμβαση. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: 

(ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΛΗΚΚΙΔΗΣ) 

 Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, 

 Αξιότιμε κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

 Αξιότιμε πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

 Σεβαστά μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών, 

 Αγαπητοί σύνεδροι, 

 Θα ήθελα κατ’ αρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πρόσκληση που μου 

έχετε απευθύνει για να θέσω ενώπιόν σας τις απόψεις και θέσεις του Υπουργείου 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επί των θεμάτων που θα 

απασχολήσουν σήμερα την 8η Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών και με την ευκαιρία 

αυτή θα ήθελα να συγχαρώ τον Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για τη 

διοργάνωση της Συνόδου αυτής. 

 Δράσεις, όπως η σημερινή, ενισχύουν τον θεσμό της διαβούλευσης και αποτελούν 

μια ευκαιρία για άμεση επικοινωνία της Κοινωνίας των Πολιτών με όλους τους αρμόδιους 

κρατικούς φορείς οι οποίοι αντίστοιχα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τις απόψεις και 

να αφουγκραστούν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των οργανωμένων 

εθελοντών της Κύπρου.  Εισηγήσεις, απόψεις και ανησυχίες που στη συνέχεια θα 

αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της ακολουθητέας πορείας.  
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Ανταλλαγή απόψεων και διάλογος μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιδιώκεται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα με τις μεταξύ μας συναντήσεις, αλλά και στο πλαίσιο του 

θεσμοθετημένου διαλόγου με την υπουργό που διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.   

 Το θέμα της φετινής Συνόδου μας δίνει την ευκαιρία να επανατοποθετηθούμε σε 

σχέση με τον ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο πλαίσιο της κυπριακής 

κοινωνίας του 2019, αλλά και να θέσουμε νέους στόχους για το μέλλον.  Η εις βάθος 

ανάλυση του θέματος αυτού μας βοηθά και μας καθοδηγεί στο να κατανοήσουμε 

καλύτερα και να αναγνωρίσουμε τον βαρυσήμαντο ρόλο που διαδραματίζουν οι 

εθελοντικές οργανώσεις στον τομέα της προσφοράς υπηρεσιών και να ανοίξουμε νέους 

δρόμους συνεργασίας και αποτελεσματικής παρέμβασης. 

 Κατά τη Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών που έγινε το 2018 συζητήθηκε το θέμα 

της χρηστής διοίκησης των μη κυβερνητικών οργανώσεων και το νομικό πλαίσιο που τις 

επηρεάζει και αναγνωρίστηκε η πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού να εκδώσει ένα εγχειρίδιο το οποίο αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τον 

κάθε εθελοντή στο οποίο μπορεί να προστρέξει για να ξεκαθαρίσει θέματα που αφορούν 

στον ρόλο και τις ευθύνες του.  Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση της διακήρυξης των 

δικαιωμάτων και ευθυνών των εθελοντών από την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ένα 

σημαντικό βήμα στην αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και προσφοράς και 

γι’ αυτό συγχαίρω το γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων για την πρωτοβουλία του αυτή.  Η διακήρυξη προσθέτει ουσία και αξία στα 

δικαιώματα, τους κανόνες, τις αρχές, τα πρότυπα και τους στόχους του εθελοντισμού, 

αναγνωρίζει το συγκεκριμένο πλαίσιο και τις διάφορες μορφές του.  Ταυτόχρονα, 

καθιερώνει τους εθελοντές ως ενεργούς κατόχους δικαιωμάτων, αλλά και υποχρεώσεων, 
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αφού μέσα από αυτό το χρήσιμο εργαλείο καθορίζονται ο ρόλος και οι ευθύνες των 

εθελοντών.  Έχει λεχθεί πολλές φορές ότι η δράση του οργανωμένου εθελοντισμού στην 

Κύπρο αποτελεί πλέον μέρος ενός ευρύτερου συστήματος παροχής υπηρεσιών για 

κάλυψη αναγκών και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή.  

Ο ρόλος των εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων διευρύνεται σε όλο το φάσμα 

της κοινωνικής ζωής, από την εθελοντική προσπάθεια ανακούφισης του ανθρώπινου 

πόνου μέχρι την προσφορά σε κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ή ομάδες, την παροχή 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και άλλα.  Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βρισκόμενο και δραστηριοποιούμενο στην καρδιά 

και στον πυρήνα της θεματικής αυτής ενότητας αντιμετωπίζει την οργανωμένη κοινωνία 

των πολιτών ως συνεργάτες του κράτους.  Η θέση αυτή αποδεικνύεται και από το γεγονός 

ότι ως υπουργείο έχουμε προχωρήσει σε υπογραφή συμφωνιών ανάθεσης παροχής 

υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος με πέντε φορείς που προσφέρουν πολύ 

σημαντικά προγράμματα στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας.  Ταυτόχρονα, το 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεχίζει να παρέχει σε 

ετήσια βάση κρατικές ενισχύσεις σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν 

υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, 

δεδομένου ότι τηρούνται κάποια κριτήρια και πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις από 

μέρους του Φορέα.  Ενδεικτικά θα ήθελα να επισημάνω την αύξηση στο ποσό των 

κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια η οποία έχει σε γενικές γραμμές 

ως ακολούθως:  Το 2016 δόθηκαν €6.911.000, το 2017 €7.546.000 και τα 2018 

€8.321.000.  Αυτό αποδεικνύει και τη σταθερή και αμετάκλητη βούληση του υπουργείου 

να εμπιστευτεί τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και να τις έχει συνοδοιπόρους στην 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας και 

ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.   
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 Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επεξεργάζεται σε 

ετήσια βάση το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων και προχωρεί σε τροποποιήσεις με στόχο τη 

βελτίωση του και την προσαρμογή του, στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες του κράτους, 

αλλά και των διαφόρων φορέων που επιχορηγούνται από αυτό.  

 Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ξανά, ότι το Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσει να είναι δίπλα σας, στηρίζοντας 

έμπρακτα το κοινωνικό έργο που επιτελείτε.  Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, ώστε ο 

εθελοντισμός ως αξία και αρετή της κυπριακής κοινωνίας να παραμείνει ψηλά ως 

προοπτική και ως ελπιδοφόρο μήνυμα και κυρίως ως φωτεινό παράδειγμα και πρότυπο 

για τη νέα γενιά.  Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ κ. Μαληκκίδη. 

 Από μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, θα δώσω το λόγο στον κ. Αλέξη 

Κουτσελίνη, είναι διοικητικός λειτουργός στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη δική του 

παρέμβαση. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 

(Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ) 

 Ευχαριστώ κ. πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της περαιτέρω ανάπτυξης μιας 

σύγχρονης κοινωνίας είναι συνυφασμένη με την ενθάρρυνση, συμμετοχή και δράση του 

εθελοντισμού, ο οποίος αναλαμβάνει τόσο σε περιόδους κρίσης όσο και σε περιόδους 

ανάπτυξης, αυξημένο ρόλο και εξέχουσα σημασία.  Αντίστοιχα, σημαντικός είναι και ο 

ρόλος και οι ευθύνες της πολιτείας ώστε να βοηθά και να δημιουργεί τις κατάλληλες 

θεσμικές αλλαγές, μέσα από τις οποίες μπορεί ο εθελοντισμός να έχει μεγαλύτερη 
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αποτελεσματικότητα και συμμετοχή.  Μεταξύ άλλων δράσεων και ενεργειών, το έγγραφο 

της κοινωνίας των πολιτών το οποίο συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Επιτρόπου 

Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο είναι ενδεικτικό των νέων προοπτικών για ενίσχυση, ανάδειξη και αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο.   

 Πιο συγκεκριμένα και σε σχέση με τα αιτήματα που καταγράφονται στο παράρτημα 

του εγγράφου εργασίας της σημερινής συνόδου σημειώνουμε τα εξής: 

 Όσον αφορά τα σχέδια κρατικών ενισχύσεων, γενικά οι κρατικές χορηγήσεις 

καλύτερα, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθορίζονται από τις προτεραιότητες της 

κυβερνητικής πολιτικής όσον αφορά ιδιαίτερα την κοινωνική πολιτική και την πολιτική 

απασχόλησης.  Για τους ιδιωτικούς οργανισμούς κοινής ωφελείας - ΙΟΚΩ, οι κρατικές 

χορηγίες που θα τους χορηγούνται θα διέπονται από κανονισμούς για σκοπούς ισότιμης 

μεταχείρισης και διαφάνειας.  Το σχετικό νομοσχέδιο είναι κατατεθειμένο στη Βουλή και 

συζητείται στην επιτροπή Εσωτερικών.  Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων όσον αφορά 

την ενίσχυση του τρόπου ενημέρωσης για ευκαιρίες χρηματοδότησης, η Γενική Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, έχει προχωρήσει στη 

δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης ενημέρωσης χρηματοδοτικών προγραμμάτων και στη 

διοργάνωση διάφορων ενημερωτικών ημερίδων.  Αναγκαία προϋπόθεση βέβαια για 

συμμετοχή στα προγράμματα είναι τα έργα των μη κυβερνητικών οργανώσεων να 

εμπίπτουν στις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές που εφαρμόζουν τα Υπουργεία.   

 Όσον αφορά την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω της Γενικής 

Διεύθυνσης ΕΠΣΑ, ακολουθείται υποχρεωτική διαδικασία διαβούλευσης των Υπουργείων 

με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς  και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην 

επιτροπή Παρακολούθησης των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία 

πολιτικής συνοχής, συμμετέχουν ως μέλη ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη 
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Κυβερνητικών Οργανώσεων, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού και άλλοι πρόεδροι οργανώσεων. 

 Όσον αφορά το φορολογικό καθεστώς, η δράση των πιστοποιημένων ΥΟΚΟ, 

διευκολύνεται από το κράτος, με την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων, με πιο 

σημαντική την εξαίρεση των εισφορών σε ΥΟΚΟ από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών 

και νομικών προσώπων, καθώς στόχος είναι η ενίσχυση της χρηματοδότησής τους.   

 Πέραν αυτού, βάση του νόμου, κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις απαλλάσσονται 

από τον φόρο εισοδήματος και στους νόμους ΦΠΑ, τελωνείων, υπάρχουν φορολογικά 

οφέλη προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ανεξαρτήτως πιστοποίησης, ως ορίζει το 

κοινοτικό κεκτημένο.  Η έννοια της κοινής ωφέλειας που αποτελεί κλειδί για την 

επιλεξιμότητα ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου να πιστοποιηθεί ως ΥΟΚΟ δεν 

αποκλείει τοπικές οργανώσεις από το να πιστοποιηθούν ως ΥΟΚΟ.  Κοινή ωφέλεια 

προκύπτει, αν οι δράσεις ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα πληθυσμού, αλλά μπορεί να προκύπτει και εάν ένα νομικό πρόσωπο αφορά 

συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή συγκεκριμένες υποβαθμισμένες 

περιοχές ή αφορά ιδιαίτερα θέματα, όπως σοβαρές ή σπάνιες παθήσεις.  Σε γενικές 

γραμμές οι έννοιες αυτές ερμηνεύονται με ανοικτή προσέγγιση.   

 Όσον αφορά το διάλογο και τη διαβούλευση μεταξύ υπηρεσιών του κράτους, ο 

οδηγός διαβούλευσης ο οποίος καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για διεξαγωγή 

διαβούλευσης κατά την ετοιμασία νομοθετημάτων, ακολουθείται από όλα τα Υπουργεία 

και τις Υπηρεσίες και αποσκοπεί στη συστηματοποίηση και στον εξορθολογισμό της 

διαδικασίας διαβούλευσης, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα.   

 Σημαντικό ρόλο βέβαια για τη βελτίωση του ευρύτερου πλαισίου διαβούλευσης, 

διαδραμάτισαν και καθιέρωσαν και οι δράσεις του Επίτροπου Εθελοντισμού και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων ο οποίος επιδιώκει τη συνεχή επικοινωνία μεταξύ δημόσιων 
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υπηρεσιών και εθελοντικών οργανώσεων.  Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο παράρτημα, την έλλειψη στατιστικών στοιχείων αναφέρεται ότι 

υπάρχουν οικονομικά στοιχεία και δείκτες που αφορούν τη διάσταση του εθελοντισμού.  

Π.χ. οι δαπάνες των μη κυβερνητικών οργανώσεων που σχετίζονται με τη δράση τους, 

καθώς και η ποσοστιαία κατανομή συνολικών δαπανών, ενδεικτικό πίνακα θα καταθέσω 

στο προεδρείο.   

 Σημειώνεται επίσης, ότι το 2015 κατόπιν συνεννόησης του Επιτρόπου Εθελοντισμού 

και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και του διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας έχουν 

περιληφθεί σε ερωτηματολόγια που γίνονται κάθε χρόνο από τη Στατιστική Υπηρεσία, 

αριθμός ερωτήσεων που αφορούν συγκεκριμένα στα θέματα του εθελοντισμού.   

 Ενδεικτικά αναφέρω το ερώτημα, έχετε λάβει μέρος σε οποιαδήποτε εθελοντική 

εργασία για ή μέσω ενός οργανισμού ή οργανωμένου συνόλου.  Περιγράψτε το είδος 

εργασίας κ.λπ.  Ενδεικτικές ερωτήσεις θα καταθέσω επίσης στο προεδρείο.   

 Συνεπώς, το αποτέλεσμα στο αίτημα, όπως περιγράφεται στο παράρτημα του 

εγγράφου εργασίας, ότι δηλαδή δεν έχει ικανοποιηθεί η συλλογή και ανάλυση τέτοιου 

είδους στοιχείων δεν είναι ακριβές.  Θα ήταν πιο δόκιμη η διατύπωση, δεν έχει 

ικανοποιηθεί στο βαθμό που οι οργανώσεις θα ήθελαν.   

 Τέλος θα ήταν αποτελεσματικότερο να προωθηθούν συγκεκριμένα αιτήματα από τις 

οργανώσεις ώστε να δοθούν κάποια στοιχεία πιο συγκεκριμένα, που υπάρχουν ή να 

εξεταστούν αιτήματα για άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να συλλεγούν και έρευνες που 

θα ήταν δυνατό να διεξαχθούν.  Η προώθηση συγκεκριμένων, τέτοιων αιτημάτων, θα 

μπορούσε να γίνει μέσω του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων ως πολιτειακού αξιωματούχου για καλύτερη αποτελεσματικότητα.  

 Το τελευταίο σημείο, όσον αφορά τη βελτίωση της διαδικασίας δωρεάς εξοπλισμού 

στα κρατικά νοσηλευτήρια, σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του 2018, τα αιτήματα σε σχέση 
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με δωρεές που αφορούσαν το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα τα νοσοκομεία, 

εξετάζονταν κατά προτεραιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών και δεν παρατηρήθηκαν 

οποιεσδήποτε καθυστερήσεις.  Παρόλα αυτά, όλα τα αιτήματα δωρεών προς το δημόσιο, 

πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, 

σύμφωνα με κανονισμούς.  Από την 1η Ιανουαρίου του 2019 τα νοσοκομεία εμπίπτουν 

πλέον στις αρμοδιότητες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και ως εκ τούτου 

το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει πλέον αρμοδιότητα σε σχέση με τις συγκεκριμένες 

δωρεές, αφού πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.  

 Κλείνοντας, μεταφέρω τα συγχαρητήρια του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη 

Γεωργιάδη, για την επιτυχία του θεσμού της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών και 

γενικότερα για το έργο που επιτελείται, με τη διαβεβαίωσή του για συνεχή συνεργασία με 

όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς και για συνεχή στήριξη των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων και του εθελοντισμού ευρύτερα.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κ. Κουτσελίνη.   

 Από μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η Αναπληρώτρια Γενική 

Διευθύντρια κ. Αθηνά Μιχαηλίδου έχει το λόγο.  Η κ. Ηλιάνα Χατζηιωάννου, απολογούμαι.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 

(Η. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ) 

 Κυρία προεδρεούσα, 

 Κύριε πρόεδρε του ΠΣΕΕ, 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές της Κοινωνίας των Πολιτών, 

 Ο εθελοντισμός ρέει μέσα στο αίμα του κύπριου πολίτη και διαποτίζει την κυπριακή 

κοινωνία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και της δράσης της.  Το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, έχει ευαισθητοποιηθεί στο θέμα, πολυεπίπεδα. 
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1. Δράσεις διευθύνσεων εκπαίδευσης. 

 Οι μαθητές και οι νέοι υλοποιούν πολλές εθελοντικές δράσεις στα σχολεία και στα 

ιδρύματα σπουδών ή στις εργασίες τους, εξασκούμενοι στην αλληλεγγύη και την 

φιλαλληλία, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που τους δίνονται, όπως και το εγχειρίδιο του 

εθελοντή που μας παρέχει το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων κ. Γιαννάκη, καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες, απαραίτητες για τη 

μεταμόρφωση του σύγχρονου κόσμου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όλα τα 

επίπεδα.   

 Ο ρόλος του σύγχρονου σχολείου είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες ώστε μέσα από τη 

σχολική ζωή, εκπαιδευτικοί και μαθητές, μαθήτριες, να έρθουν αντιμετωποι με τα διάφορα 

πεδία εθελοντικής δράσης με έμφαση στο είδος εκείνο που έχει να κάνει περισσότερο με 

προσφορά καρδιάς, χρόνου και κόπου, παρά υλικών πραγμάτων.  Η παιδεία είναι 

αποδεδειγμένα φορέας όλων των βαρύτιμων χαρακτηριστικών του σωστού εθελοντή, χέρι 

βοήθειας στον άλλο, κόντρα στην εθνική και θρησκευτική αντιπαλότητα, με θυσία χρόνου 

και μόχθου προσωπική εμπλοκή, αθόρυβα και μένοντας στο περιθώριο.   

 Οι εθελοντικές δράσεις που υλοποιούνται στα σχολεία μας είναι εκατοντάδες.  Αυτό 

αποδεικνύεται και καταγράφεται στις ετήσιες εκθέσεις των διευθυντών, διευθυντριών, 

όπου οι εθελοντικές δράσεις αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος 

δημιουργικότητα, δράση κοινωνική προσφορά, ΔΔΚ, στα Λύκεια, αλλά και σε όλα τα 

υπόλοιπα σχολεία, κάτω από την ομπρέλα της κοινωνικής εμπλοκής.   

 Θέματα που προκύπτουν όπως η ασφάλεια των εθελοντών κατά τις εξορμήσεις τους 

εκτός σχολείου κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη των μαθημάτων και τα μεταφορικά 

έξοδα κυρίως, για τη μεταφορά των μαθητών στους χώρους των εθελοντικών δράσεων, 

είναι σίγουρα ζητήματα πολυδιάστατα και καλούνται οι διευθύνσεις των σχολικών 
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μονάδων, να επιλύσουν, αναζητώντας τους οικονομικούς πόρους και προνοώντας για την 

ασφάλεια των παιδιών και την μη απώλεια διδακτικού χρόνου. 

2. Δράσεις μονάδας για την εκπαίδευση, για το περιβάλλον και την αειφόρο 

 ανάπτυξη.   

 Ένας άλλος τομέας δράσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αναλαμβάνεται 

από τη Μονάδα για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, η 

οποία συνεργάζεται στενά με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων και με το σύνολο των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό.  

 Στόχος της μονάδας είναι να ενεργοποιήσει αποτελεσματικά την κοινωνία των 

πολιτών και το ρόλο που ο καθένας μας έχει να επιτελέσει στην προάσπιση του 

περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, με γνώμονα τη διαμόρφωση 

αειφόρων κοινωνιών.  

 Προς την κατεύθυνση αυτή και πέραν από τα υφιστάμενα προγράμματα που 

υλοποιούνται σε σχέση με τους 17 στόχους της αειφόρου ανάπτυξης στα σχολεία, 

σχεδιάζεται για τη νέα χρονιά, σε συνεργασία με το γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού 

και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Οι στόχοι 

της αειφόρου ανάπτυξης και ο ενεργός πολίτης», με στόχο την ενεργό εμπλοκή των 

μαθητών, μαθητριών, των τοπικών κοινωνιών, και ευρύτερα της κοινωνίας των πολιτών. 

3. Δράση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 

 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συνεργάζεται επίσης, με ποικίλους μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς και κυρίως με όσους εργάζονται με ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού.  Το πλαίσιο συνεργασίας αφορά τη διοργάνωση σεμιναρίων, συμμετοχή με 

εργαστήρια, σε συνέδρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, διεξαγωγή ερευνητικών 

προγραμμάτων, διάχυση αποτελεσμάτων από αντίστοιχες έρευνες των ΜΚΟ ή από 

συμμετοχές τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα κ.λπ. 
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 Παράλληλα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου προσφέρει πρόγραμμα σεμιναρίων 

για γονείς με ομάδα στόχο, τους γονείς των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία, ειδικότερα, 

ο κάθε σύλλογος γονέων των σχολείων της Κύπρου μπορεί να υποβάλει αίτημα για 

οργάνωση σεμιναρίου προς τους γονείς, από την πλούσια θεματολογία.  

 Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία και η εκπαίδευση των μελών ΜΚΟ σε θέματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων και ενημέρωσης για την εκπαιδευτική πολιτική είναι σημαντική.  

Αυτή είναι και η ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όχι μόνο να συντηρήσει 

το πνεύμα της αγνής εθελοντικής προσφοράς που καλλιεργείται και ήδη έχει αποφέρει 

καρπούς, αλλά οφείλει να διασφαλίσει την ανάπτυξή του, ώστε να φτάσει παντού και να 

φωτίσει τις σκιές, αναθερμαίνοντας την ελπίδα.  Καθώς οι κοινωνίες του 21ου αιώνα 

χαρακτηρίζονται από αγχωτικούς ρυθμούς ζωής και άντληση των ηθικών φραγμών, το 

αγαπάτε αλλήλους παραμερίζεται στον αγώνα της καθημερινότητας για επιβίωση.   

 Στο παγκόσμιο σκηνικό με την οικονομική κρίση, τις πολεμικές συρράξεις, την 

προσφυγοποίηση και τη δυστυχία, ο εθελοντισμός είναι η ακτίδα σωτηρίας, αποτελώντας 

μια εξαιρετικά πολύμορφη έκφραση των πιο αγνών ανθρώπινων αισθημάτων και 

ενεργειών.  Η εμπλοκή των πολιτών στις εθελοντικές δράσεις ενισχύει την πολιτότητα και 

την συνύπαρξη, κτυπά στη ρίζα του τον ρατσισμό και την περιθωριοποίηση, 

εξουδετερώνει τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό, καλλιεργεί τη συναδέλφωση, καταργεί τα 

τείχη της μοναξιάς, εμπλουτίζει την ποιότητα της καθημερινότητας, αναβαθμίζει τις 

κοινωνικές δομές, βοηθά τον άνθρωπο να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του στην κοινωνία 

και θεραπεύει αμφότερες τις τραυματισμένες ψυχές δότη και λήπτη, αυξάνει την 

αυτοπεποίθηση του ίδιου του εθελοντή και βελτιώνει την αυτοεκτίμησή του, θωρακίζοντας 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θέληση για ζωή. 

 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεχίζει να στηρίζει δράσεις 

εθελοντισμού στους τομείς της αρμοδιότητάς του και να προωθεί συνεργασίες με το 
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Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.  

Αυτό είναι υπόσχεση.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τη Δρ. Χατζηιωάννου. 

 Με έχουν ενημερώσει ότι κάποιοι δεν είχαν προλάβει να δηλώσουν συμμετοχή στη 

συζήτηση.  Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή από τις παρεμβάσεις των Υπουργείων.  Θα 

ήθελα να δώσω το λόγο στην κ. Έλενα Χατζηχάννα, από μέρους του Συνδέσμου 

«Θερμοκοιτίδα Αγάπης».   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΓΑΠΗΣ»: 

(ΕΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑ) 

 Καλημέρα σας.  Το θέμα που ήθελα εγώ να θέσουμε, είναι το γεγονός ότι 

βρισκόμαστε σε ένα νησί που δεν συμπληρώνουμε καλά καλά το ένα εκατομμύριο.  

Υπάρχουνε πάρα πολλοί σύνδεσμοι, σωματεία, ιδρύματα που εξυπηρετούν τον ίδιο 

σκοπό.  Ίσως αν υπήρχε μια επιτροπή που θα μπορούσε να αξιολογήσει εκ νέου, όταν 

υπάρχει για το σκοπό «Α» ήδη ένα ίδρυμα, ένα σωματείο, αν θα μπορούσε να γίνει και 

δεύτερο.   

 Με το να εξυπηρετούμε τον ίδιο σκοπό, δέκα διαφορετικές οργανώσεις, 

αποδυναμώνουμε καταρχήν το έργο του πρώτου.  Αποδυναμώνουμε τους εθελοντές και 

την ενημέρωση.   

 Το άλλο ήτανε ότι, ναι μεν το Υπουργείο Οικονομικών όντως έχει προνοήσει, έχει 

πάρει φοροαπαλλαγές με βάση κάποιο ειδικό καθεστώς.  Για τους δασμούς όμως δεν 

υπάρχει τίποτα και πολλοί από εμάς που βοηθάμε δημόσια νοσοκομεία και πάρα πολλοί 

εδώ πέρα στην Κύπρο, κάνουμε πάρα πολλές παραγγελίες από εξωτερικό και κυρίως 

πολλά αναλώσιμα εξειδικευμένα για τα νοσοκομεία της Κύπρου.   
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 Παρόλα αυτά, για ό,τι μας έρχεται από Αμερική για παράδειγμα, είμαστε 

υποχρεωμένοι να πληρώνουμε τους δασμούς, που οι δασμοί πολλές φορές είναι πάρα 

πάρα πολύ υψηλοί και επίσης, θα έπρεπε ίσως κάποιοι να δούνε το θέμα, 

πολιτικοποιημένα πρόσωπα, κατά πόσο θα μπορούσαν να είναι μέσα σε διοικητικά 

συμβούλια εθελοντικών οργανώσεων.  Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ την κ. Χατζηχάννα. 

 Το λόγο έχει η κ. Αντρούλλα Πασχαλίδου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ: 

(ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ) 

 Κυρία προεδρεύουσα, 

 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Υπουργείων, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές, 

 Εκπροσωπώ την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Ευημερίας Ηλικιωμένων – 

ΠΟΣΕΗ.  Στο πρώτο θέμα με έχει καλύψει ένας προηγούμενος συνάδελφος, που έχει 

σχέση με την κακοποίηση των ηλικιωμένων σε ιδρύματα και αλλού από οικιακές βοηθούς 

και άλλους.  Το δεύτερο θέμα, είναι ότι δεν είναι η κακοποίηση μόνο σωματική, είναι και 

λεκτική η κακοποίηση.  Με το να πούμε στον άλλο «γέρο», να τον περιφρονούμε, είναι μια 

δεύτερη κακοποίηση ηλικιωμένων που ψυχολογικά επηρεάζει πάρα πολύ τους 

ηλικιωμένους και τους κάνει να θέλουν να περιθωριοποιούνται.  Πιστεύω σε τούτο μπορεί 

να βοηθήσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,  με τα κατάλληλα προγράμματα, όταν 

η 1η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Hμέρα που καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως 

Παγκόσμια Hμέρα Hλικιωμένων, να γίνονται στα σχολεία διάφορες διαλέξεις, εκδηλώσεις, 
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να καλούνται παππούδες, γιαγιάδες για να φανεί ότι και αυτά τα άτομα πρόσφεραν στον 

τόπο και είναι άξια κάθε προσοχής και κάθε σεβασμού.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κ. Πασχαλίδου.  Έχω στον κατάλογο και την κ. Μαρία Άζινου.  Θέλει το 

λόγο;  Παρακαλώ.  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: 

(ΜΑΡΙΑ ΑΖΙΝΟΥ) 

 Ευχαριστώ πολύ.  Εκπροσωπώ τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.  

Θα ήθελα μόνο να ευχηθώ για τα επόμενα χρόνια, να καταφέρουμε να υιοθετήσουμε 

καλές πρακτικές από άλλες χώρες όσον αφορά την προσμέτρηση του εθελοντισμού ως 

εργασιακής εμπειρίας και να αποτελέσει κίνητρο για τους νέους, να γνωρίσουν και να 

αγαπήσουν τον εθελοντισμό.  Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κ. Άζινου. 

 Θα συνεχίσουμε με την κ. Στάλα Κιούππη, Ιατρικό Λειτουργό Α΄ Τάξης, του 

Υπουργείου Υγείας, για τη δική της παρέμβαση. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: 

(Σ. ΚΙΟΥΠΠΗ) 

 Καλημέρα σας.  Κύριοι βουλευτές, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων, Κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού, Κυρίες και Κύριοι,  

 Ευχαριστώ κ. Προεδρεύουσα για το βήμα και την ευκαιρία που μας δίνετε για να 

τοποθετηθούμε σήμερα στην Όγδοη Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, 

 Εκπροσωπώντας το Υπουργείο Υγείας θα ήθελα να συγχαρώ αρχικά τον Πρόεδρο 

και τα Μέλη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, τόσο για τη 
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διοργάνωση της σημερινής Συνόδου, όσο και για το θέμα το οποίο επιλέγηκε και αφορά το 

ρόλο, τις ευθύνες και προοπτικές του εθελοντισμού σήμερα.  Έχοντας κατά νου, ότι ο 

εθελοντισμός ορίζεται ως μια μη αμειβόμενη εργασία που δεν αποσκοπεί στο κέρδος, 

μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο εθελοντής είναι ένα άτομο το οποίο χαρίζει από τον 

εαυτό του και τον ελεύθερο του χρόνο για να εξυπηρετήσει ένα συνάνθρωπό μας που 

βρίσκεται σε αδύναμη θέση ή ένα εθελοντικό οργανισμό στο οποίο είναι ταγμένος.  Για να 

θεωρείται αυτή η προσφορά ουσιαστική και ποιοτική, ο εθελοντής οφείλει να διακατέχεται 

πάνω από όλα από επαγγελματισμό, ούτως ώστε να προσεγγίζει, με κίνητρο, πάντα την 

προσφορά, επαγγελματικά το αντικείμενο ή το υποκείμενο της δραστηριοποίησής του, 

καθώς και οριοθετημένα, με συνέπεια και ευθύνη.  Με λίγα λόγια, παρόλο ότι η λέξη 

«εθελοντής» παραπέμπει σε αυθόρμητη συμπεριφορά, εντούτοις οι δράσεις και οι 

ενέργειές του για να είναι αποδοτικές απαιτούν επαγγελματισμό.  Διευκρινιστικά 

αναφέρεται ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται ο εθελοντισμός με τη 

φιλανθρωπία, παρά το ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τους, ο εθελοντισμός παραπέμπει 

ξεκάθαρα στο δυναμικό και ενεργό ρόλο του πολίτη ο οποίος συμμετέχει σε καταστάσεις 

οι οποίες προκύπτουν στην κοινωνική ζωή, όπως π.χ. τις κλοπές, τις απαγωγές, μεγάλα 

τροχαία ατυχήματα, πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες.  Πολλές φορές έχουμε γίνει μάρτυρες 

σε μεγάλα τροχαία ατυχήματα ή πρόσφατα με τους προσκόπους που έτρεξαν οι 

εθελοντές και η Πολιτική Άμυνα που αποτελείται από εθελοντές.  Το Υπουργείο Υγείας 

αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη και ανιδιοτελή παροχή υπηρεσιών του Παγκύπριου 

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, εξέδωσε σε συνεργασία μαζί του, τους 

κανονισμούς των εθελοντών, των νοσοκομείων, οι οποίοι αναφέρονται στην πολιτική και 

τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται από τους εθελοντές που προσφέρουν στα 

νοσοκομεία με σκοπό την εξυπηρέτηση των ασθενών και επισκεπτών του νοσοκομείου.  

Η βοήθεια η οποία προσφέρεται από τους εθελοντές των νοσοκομείων είναι ποικίλη και 
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ανάλογη με τις ανάγκες που προκύπτουν στην καθημερινότητα.  Γι’ αυτό, όπως αναφέρει 

και ο Πλάτωνας, η εκπαίδευση είναι δύναμη που γιατρεύει τη ψυχή.  Επιβάλλεται η 

εκπαίδευση των εθελοντών ώστε να αποκτήσουν εφόδια ως προς το χειρισμό των 

ασθενών και των επισκεπτών.  Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τη νέα 

διεύθυνση των νοσοκομείων μας, τα οποία διοικούνται από τον Οργανισμό Κρατικών 

Υπηρεσιών Υγείας, τον ΟΚΥΠΥ.  Η αθρόα συμμετοχή εθελοντών αιμοδοτών στα 

αιμοδοτικά προγράμματα που διοργανώνει το Υπουργείο Υγείας και η σταθερότητα 

ανταπόκρισής τους, αποδεικνύει ότι ο πολίτης της Κύπρου δεν είναι απλά θεατής στα 

κοινωνικά δρώμενα αλλά είναι παράλληλα ένας αφοσιωμένος, ενεργός, επαγγελματίας 

εθελοντής ο οποίος αντιδρά πρόθυμα στις εκκλήσεις για προσφορά αίματος και όχι μόνο, 

που στηρίζει τα προγράμματα τα εθελοντικά και συμπληρώνει τους επαγγελματίες.  

Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με Μη Κυβερνητικούς 

Οργανισμούς, σε ό,τι αφορά την προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης και διαφώτισης, 

πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, σε ό,τι αφορά τον υγιεινό τρόπο ζωής που 

περιλαμβάνει τη διατροφή και την άσκηση, τις καρδιοπάθειες, το σακχαρώδη διαβήτη, τον 

καρκίνο και πολλά άλλα προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.  

 Καταλήγοντας, τονίζεται ότι το άτομο που τάσσεται στην εθελοντική εργασία δεν 

αποκτά μόνο νόημα η ζωή του, αλλά επιδιώκει να προσφέρει για το κοινό καλό, με 

συνέπεια και γνώση του αντικειμένου και των πράξεων του.  Η συνεργασία του 

Υπουργείου Υγείας με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και όλους 

τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, θεωρείται δεδομένη και μαζί θα συνεχίσουμε για 

την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους εθελοντές.  Σας ευχαριστώ 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κ. Κιούππη.   
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 Καλώ στο βήμα τώρα την κ. Μαρία Κυρατζή, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας, στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

για τη δική της παρέμβαση.  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ: 

(Μ. ΚΥΡΑΤΖΗ) 

 Αξιότιμη κ. Προεδρεύουσα, αξιότιμε πρόεδρε του ΠΣΣΕ, Αγαπητέ Επίτροπε, 

Αξιότιμοι βουλευτές, Φίλοι και φίλοι καλημέρα σας, 

 Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πρόσκληση που έχετε 

απευθύνει στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, να τοποθετηθούν πάνω σε θέματα που 

θα διαπραγματευτεί η Όγδοη Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών και να ανταλλάξουμε 

απόψεις και εισηγήσεις επί των θεμάτων που αφορούν το ρόλο του εθελοντισμού στη 

κοινωνία σήμερα. 

 Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, προσεγγίζουν τους οργανωμένους εθελοντές 

της Κύπρου ως συνεργάτες που όλοι μαζί υπηρετούμε τους συμπολίτες μας που έχουν 

ανάγκη.  Μέσα από τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει διαχρονικά, έχουμε επιτύχει την 

κάλυψη κοινωνικών αναγκών σε παγκύπρια βάση, καλύπτοντας ανάγκες παιδιών 

σχολικής και προσχολικής ηλικίας, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρίες, θυμάτων 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης, θυμάτων βίας και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.  

Ως υπηρεσίες, όλες οι ομάδες των ατόμων αυτών που έχουμε προαναφέρει, όπως και 

άλλες που συστήνουν τους ευάλωτους, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, δηλώνω 

υπεύθυνα ότι ως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για εμάς είναι υψηλής σημασίας και 

αντικρίζονται με την ίδια βαρύτητα στα προγράμματα τα οποία πρέπει να αναπτύσσονται.  

Λειτουργοί των Υπηρεσιών  Κοινωνικής Ευημερίας, σε όλες τις επαρχίες, βρίσκονται στη 

διάθεση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για κάθε αναγκαία στήριξη και καθοδήγηση.  

Οι αρχές, οι αξίες και τα ιδεώδη του εθελοντισμού, είναι τα στοιχεία που αναβαθμίζουν και 
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προβάλλουν το ανθρώπινο πνεύμα, τον πολιτισμό, τη συνέργεια, την ομαδικότητα.  Το 

γεγονός ότι οι εθελοντές οργανώνονται με τρόπο ώστε να προσφέρουν και να βελτιώνουν 

τη ζωή συνανθρώπων μας, τιμά την κυπριακή κοινωνία και θέλω πραγματικά να συγχαρώ 

όλους που είστε εδώ σήμερα, αλλά και όλες τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για το έργο 

που επιτελούν και για τις ποιοτικές υπηρεσίες που παρέχουν.   

 Είμαστε σίγουροι ότι η Κοινωνία των Πολιτών θα είναι δίπλα στο κράτος για την 

εξυπηρέτηση νέων μελλοντικών αναγκών που θα προκύψουν, πάντοτε με την ανάλογη 

στήριξή μας.  Διατηρώντας μια συνέχεια στα θέματα που παρακολουθεί διαχρονικά η 

Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, θα ήθελα να αναφέρω τα ακόλουθα:  Όπως 

γνωρίζετε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων, μια οργάνωση 

για να τύχει επιχορήγησης επιβάλλεται να λειτουργεί πρόγραμμα το οποίο να εμπίπτει 

στον Τομέα Κοινωνικής Φροντίδας, καθότι το Σχέδιο αυτό στοχεύει στην επιχορήγηση 

συγκεκριμένων δράσεων που αναλαμβάνονται για την κάλυψη αναγκών διαφόρων 

ομάδων του πληθυσμού.  Νοείται ότι σε περίπτωση που εντοπιστούν νέες ανάγκες γίνεται 

τροποποίηση του Σχεδίου, ούτως ώστε να περιληφθούν επικαιροποιημένες 

προτεραιότητες επιχορήγησης.   

 Στη βάση αυτού, όπως έχει αναπτύξει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μας, η 

βαρύτητα που δίδεται σ’ αυτό, αντικατοπτρίζεται και στην αύξηση του ύψους των κρατικών 

ενισχύσεων η οποία τα τελευταία τρία χρόνια είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει να πω 

ότι στις προτεραιότητες του Υπουργείου είναι η συνεχής επιδίωξη ώστε να 

αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα με επάρκεια.  Τα τελευταία χρόνια, η επίδοση των 

κρατικών ενισχύσεων γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους και η διαδικασία 

αξιολόγησης των αιτήσεων ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  

Προτρέπονται ξανά, οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όσο το 

δυνατό πιο έγκαιρα για να καταστεί δυνατή η αξιολόγησή τους και να επιδιωχθεί άμεσα, 
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τυχόν χρηματοδότησή τους.  Στο πλαίσιο αυτό, να πω ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για 

την προκήρυξη του νέου σχεδίου και σίγουρα θα ενημερωθείτε άμεσα γι’ αυτό.   

 Οι  Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, εκτός από την παροχή κρατικών ενισχύσεων, 

είναι και αρμόδιες για τη νομοθεσία, για την έγκριση της λειτουργίας και για την 

επιθεώρηση της λειτουργίας προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, τόσο των κοινοτικών 

όσο και των ιδιωτικών, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες.  Οι πρόνοιες των 

νομοθεσιών διασφαλίζουν τα κατώτατα επίπεδα λειτουργίας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα προγράμματα, είτε αυτά είναι ιδιωτικά, 

είτε κοινοτικά.  Επικεντρώνονται τόσο σε κτιριακά ζητήματα, όσο και στο ανθρώπινο 

δυναμικό και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις νομοθεσιών άλλων τμημάτων οι οποίες 

είναι και δεσμευτικές.   

 Οι υπηρεσίες μας θα συνεχίσουν να είναι στη διάθεση των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων και των εθελοντών όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα, για να καταστεί δυνατή η 

αξιολόγησή τους και να επιδιωχθεί άμεσα τυχόν χρηματοδότησή τους. 

 Στο πλαίσιο αυτό να πω ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την προκήρυξη του νέου 

σχεδίου και σίγουρα θα ενημερωθείτε άμεσα γι’ αυτό. 

 Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εκτός από την παροχή κρατικών ενισχύσεων 

είναι και αρμόδιες για τη νομοθεσία, για την έγκριση της λειτουργίας και για την 

επιθεώρηση της λειτουργίας προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, τόσο των κοινοτικών, 

όσο και των ιδιωτικών, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες.  Οι πρόνοιες των 

νομοθεσιών διασφαλίζουν τα κατώτατα επίπεδα λειτουργίας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα προγράμματα, είτε αυτά είναι ιδιωτικά 

είτε κοινοτικά.  Επικεντρώνονται τόσο σε κτιριακά ζητήματα όσο και στο ανθρώπινο 

δυναμικό και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις νομοθεσιών άλλων τμημάτων, οι οποίες 

είναι και δεσμευτικές.  Οι Υπηρεσίες μας θα συνεχίσουν να είναι στη διάθεση των μη 
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κυβερνητικών οργανώσεων και των εθελοντών, για να παρέχουν την κάθε αναγκαία 

τεχνική στήριξη, έτσι ώστε μαζί να εξεύρουμε λύσεις για τα προβλήματα που ταλανίζουν 

την κυπριακή κοινωνία.  Αναμένουμε σίγουρα τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της 

Συνόδου, για να τα επεξεργαστούμε με κάθε σοβαρότητα.   

 Τέλος, συγχαίρω το ΠΣΣΕ για τη διοργάνωση της σημερινής Συνόδου και είμαστε 

στη διάθεσή σας για τα θέματα που μας δεσμεύουν, σε μια ανανεωμένη συνέχεια στη 

συνεργασία μας. 

 Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τις παρεμβάσεις 

σας, αξιότιμοι βουλευτές, κρατώντας κάποιες από τον κ. Πάζαρο, τον κ. Αντωνίου, τον κ. 

Αυγουστίνο.  Τέσσερις λέξεις θέλω να πω, αγαπητοί συνεργάτες, σε αυτό.  Η απάντηση 

είναι: η συνέργεια, η συνεργασία, η στενή συνεργασία, η στόχευση και η διαφάνεια. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Κυρατζή. 

 Τον λόγο έχει η εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, η κ. Μαρία 

Χριστοδούλου, για τη δική της παρέμβαση. 

ΕΚΡΟΣΩΠΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ: 

(Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ) 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, 

 Αξιότιμε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

 Αξιότιμε πρόεδρε του Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού,  

 Αξιότιμοι εκπρόσωποι των υπουργείων, 

 Αγαπητοί σύνεδροι, 
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 Ευχαριστούμε καταρχήν για την πρόσκληση.  Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για εμάς να 

μπορούμε να έχουμε τη δική μας παρέμβαση, δεδομένου ότι ο Οργανισμός Νεολαίας 

Κύπρου στέκεται ένθερμος υποστηρικτής στα θέματα του εθελοντισμού.  

 Είναι σημαντικό να πούμε ότι ο εθελοντισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη 

σύγχρονη εποχή, όπου υπάρχουν τόσα θέματα που απασχολούν τους νέους, όπως 

θέματα για επιβίωση, το καθημερινό άγχος, η ανεύρεση εργασίας και τόσα άλλα και έτσι 

πιστεύουμε ότι μέσω της εθελοντικής προσφοράς είναι σημαντικό, ώστε να έχει κάποιος 

νέος μια καλύτερη και πιο πληρέστερη ζωή.  Είναι αποδεδειγμένο ότι, πέραν της 

προσφοράς, ο εθελοντισμός προσφέρει στους νέους μας μοναδικές εμπειρίες και 

ευκαιρίες ενδυνάμωσης σε διάφορους τομείς, όπως η ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων 

στον 21ο αιώνα, όπως είναι για παράδειγμα η ανάπτυξη της ομαδικότητας, η επίλυση 

προβλημάτων, η επίλυση συγκρούσεων και διαφορών, η περιβαλλοντική συνείδηση, η 

καλλιέργεια κριτικής σκέψης, η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η βελτίωση ή η 

απόκτηση δεξιοτήτων που ενισχύουν την απασχόληση και απασχολησιμότητα και μια 

σωρεία άλλα.   

 Είναι γεγονός ότι όλο και πιο πολλοί νέοι και οργανώσεις νεολαίας ασχολούνται 

πλέον με το θέμα του εθελοντισμού.  Εδώ αναφέρουμε ότι ο Οργανισμός Νεολαίας 

Κύπρου στηρίζει ένθερμα και έμπρακτα το θέμα του εθελοντισμού και ως εκ τούτου 

αποτελεί και έναν από τους βασικούς οκτώ πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής για τη 

Νεολαία και παράλληλα αποτελεί τη βάση για τα διάφορα προγράμματά του.  Μπορούμε 

να πούμε κάποια παραδείγματα μέσα από τα οποία βρίσκει απήχηση και έκφραση ο 

εθελοντισμός, σε σχέση με τα όσα βιώνουμε καθημερινά στον Οργανισμό.  Είναι διάφορα 

τα προγράμματα, όπως είναι τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια νεολαίας, το γενικό 

συμβουλευτικό σώμα, τα κέντρα νεότητας, όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις.  Και, στη 

συνέχεια, οι δράσεις αυτών των οργανώσεων και σωμάτων επιχορηγούνται μέσα από το 
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Εθνικό Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων», ενώ παράλληλα υπάρχει και το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα, το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», όπου 

υπάρχουν πλέον επιπλέον σχέδια για στήριξη των νέων, δεν είναι μόνο το εθελοντικό 

κομμάτι, υπάρχει το σχέδιο πρακτικής άσκησης, σχέδια εργασίας και άλλα σχέδια 

αλληλεγγύης.  Ο προϋπολογισμός για φέτος, για την Κύπρο, για το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης ανέρχεται στο €1 εκατομ.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχει διαδεχθεί 

την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και προσφέρει, όπως είπαμε, τα επιπλέον σχέδια 

δράσης για νέους δεκαοκτώ με τριάντα ετών, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν 

δραστηριότητες στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, διάρκειας δύο με δώδεκα μηνών.  Η 

εγγραφή στην πλατφόρμα του σώματος γίνεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Πύλη για τη 

Νεολαία, ενώ υλοποιείται επίσης η απόκτηση πιστοποίησης από τον Οργανισμό Νεολαίας 

Κύπρου διάρκειας ενός έτους.   

 Παράλληλα με τα πιο πάνω αναφέρουμε ότι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου είναι 

πάντα σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  Το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού συντονίζει τον μηχανισμό για την αναγνώριση της μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης και έτσι θα εργαστούμε στενά προς αυτό τον σκοπό, ώστε να 

αναγνωριστεί επιτέλους η σημαντική συνεισφορά των νέων που πραγματοποιούν τόσα 

χρόνια όλα αυτά τα χρόνια σε εθελοντική βάση. 

 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά το Παγκύπριο Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού και θα είμαστε στενοί συνεργάτες σας για οποιεσδήποτε άλλες 

δράσεις και δραστηριότητες προκύψουν και ενισχύουμε αυτό που είπατε ότι πρέπει να 

καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης.  Θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε στενά, να υπάρχει μία 

στενή συνεργασία, όπως είπε και η συνάδελφος προηγουμένως.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 
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 Ευχαριστώ, κυρία Χριστοδούλου. 

 Καλώ τώρα τον κ. Δώρο Αντωνίου, αντιπρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, για τη 

δική του παρέμβαση εκ μέρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: 

(Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι, 

 Φίλες και φίλοι, 

 Αγαπητοί μαθητές, 

 Κάποιος είπε πως ένας δείκτης μέτρησης του επιπέδου κάθε αναπτυγμένης 

κοινωνίας είναι και το μέγεθος, ποιοτικό και ποσοτικό, του εθελοντισμού της.  Στην Κύπρο 

τα τελευταία χρόνια ο εθελοντισμός έχει ανεβεί αρκετά σκαλοπάτια.  Το Παγκύπριο 

Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και οι εθελοντές μπορούν να νιώθουν περήφανοι 

για την πολύπλευρη προσφορά τους.   

 Οι εθελοντικές οργανώσεις αποτελούν τον πιο στενό συνεργάτη των τοπικών αρχών.  

Οι δήμοι της Κύπρου στηρίζουν πολύπλευρα κάθε εθελοντική οργάνωση που έχει ως 

πεδίο δράσης της τα κοινωνικά προβλήματα και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και το 

πεδίο δράσης των περισσότερων εθελοντικών οργανώσεων ανήκει στη σφαίρα των 

κοινωνικών θεμάτων.  Ελπίζουμε η προωθούμενη αναδιάρθρωση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης να δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στις τοπικές αρχές στον κοινωνικό 

τομέα, ώστε θεσμικά πλέον να μπορέσουν όλοι οι δήμοι να δημιουργήσουν τα δικά τους 

προγράμματα, που θα έχουν συνέχεια και θα μπορούν να βελτιώνονται κάθε χρόνο.  Σε 

μία τέτοια περίπτωση οι εθελοντές και οι τοπικές οργανώσεις τους θα έχουν 

αναβαθμισμένο ρόλο να διαδραματίσουν.  Δήμοι και εθελοντικές οργανώσεις θα μπορούν 

σε τοπικό ή και επαρχιακό επίπεδο για κάποιες περιπτώσεις να δημιουργήσουν 
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προγράμματα που κάθε χρόνο θα βελτιώνονται.  Θα υπάρχει πρόληψη και έγκαιρη 

ανταπόκριση για πολλά κοινωνικά προβλήματα, ενώ ακόμη και φαινόμενα βίας στην 

οικογένεια, σεξουαλικής κακοποίησης, εμπορίας προσώπων, χρήσης ουσιών εξάρτησης, 

αβοήθητων ευάλωτων ατόμων, αστέγων κ.ά. θα μπορούν να εντοπιστούν και να 

υποβοηθηθούν από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες πιο έγκαιρα.  Τοπικές αρχές και 

εθελοντές μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη πολλών κοινωνικών προβλημάτων.  Ας 

μην ξεχνούμε πως και ο θεσμός του «παρατηρητή της γειτονιάς» που δημιούργησαν οι 

τοπικές αρχές, με την υποστήριξη της Αστυνομίας Κύπρου, αποτελείται από εθελοντές.  Ο 

ρόλος του παρατηρητή της γειτονιάς μπορεί να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο προς 

όφελος του πολίτη. 

 Πριν μερικά χρόνια οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ζήτησαν συνάντηση με την 

Ένωση Δήμων Κύπρου, στην οποία μας ανέλυσαν την εισήγησή τους για να δημιουργηθεί 

και θεσμοθετηθεί ένα κεντρικό δίκτυο κοινωνικής φροντίδας, στο οποίο να συμμετέχουν οι 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, η Ένωση Δήμων Κύπρου, η Ένωση Κοινοτήτων 

Κύπρου, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και άλλοι αρμόδιοι φορείς 

και υπουργεία.  Αυτή η εισήγηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, δυστυχώς, παρά 

τη σύμφωνη γνώμη μας, δεν προωθήθηκε τελικά.  Ο ρόλος του κεντρικού δικτύου, όπως 

ήταν η εισήγηση, θα ήταν η εποπτεία, ο συντονισμός και ο σχεδιασμός μέτρων κοινωνικής 

πολιτικής, η ανάπτυξη εθνικών σχεδίων και μακροχρόνιων στρατηγικών, η επεξεργασία 

και προώθηση προτάσεων για θεσμικές μεταρρυθμίσεις, η διεξαγωγή επιστημονικών 

ερευνών όταν απαιτείται, η παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης για παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών, η επιχορήγηση τοπικών αρχών και μη κυβερνητικών οργανισμών, η παροχή 

επιστημονικής, διαχειριστικής, τεχνολογικής και διοικητικής υποστήριξης και, τέλος, θα 

λειτουργούσε ως επιτροπή αξιολόγησης των αναγκών που θα εντοπίζονταν και εξεύρεσης 

τρόπων κάλυψης αυτών των αναγκών, είτε από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είτε 
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από άλλους φορείς.  Παράλληλα, σε κάθε επαρχία θα συστηνόταν ένα τοπικό δίκτυο 

κοινωνικής φροντίδας, στο οποίο θα συμμετείχαν οι δήμοι της κάθε επαρχίας, επαρχιακοί 

εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το κάθε επαρχιακό συμβούλιο 

εθελοντισμού, καθώς επίσης και άλλοι αρμόδιοι φορείς.  Ρόλος των τοπικών δικτύων θα 

ήταν η διερεύνηση και ο εντοπισμός κοινωνικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, ο 

τοπικός σχεδιασμός και προγραμματισμός, ο εντοπισμός εθελοντών και η πρόσληψη 

ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων και η λειτουργία 

συμβουλευτικής επιτροπής υποστήριξης σε περιφέρειες και μεγάλους δήμους για 

εντοπισμό κοινωνικών προβλημάτων, η αξιολόγησή τους και η ενημέρωση του κεντρικού 

δικτύου.   

 Η εισήγησή μας λοιπόν προς το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 

είναι η θεσμοθέτηση ενός παγκύπριου δικτύου για κοινωνικά θέματα, ώστε οι οργανώσεις 

μας να συμβάλλουν ενεργά στον προγραμματισμό και στη διαμόρφωση εθνικής 

κοινωνικής πολιτικής, να έχουμε επαφές, ώστε να διαμορφώσουμε νέες κοινές θέσεις, τις 

οποίες στη συνέχεια θα υποβάλλουμε από κοινού στην κυβέρνηση προς συζήτηση.  

Γνωρίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα πάρει χρόνο και θα χρειαστεί την εμπλοκή διάφορων 

υπουργείων και υπηρεσιών, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει, αν θέλουμε ποιοτική 

αναβάθμιση των διάσπαρτων και με επικαλύψεις πολλές φορές κοινωνικών υπηρεσιών 

που υπάρχουν σήμερα.   

 Τέλος, θέλω εκ μέρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου να συγχαρώ και να 

ευχαριστήσω όλους τους φορείς και όλους τους εθελοντές για το πολύπλευρο και 

σημαντικό έργο που προσφέρουν στην κοινωνία μας. 

 Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι πάντα στο 

πλευρό σας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Ευχαριστώ, κύριε Αντωνίου. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, ο κ. Άρης 

Κωνσταντίνου, για τη δική του παρέμβαση. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: 

(Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές εθελοντές, 

 Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την 8η Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, η 

οποία διοργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, ως το 

συντονιστικό σώμα των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων στη χώρα μας, 

που συστηματικά βρίσκονται δίπλα από τον συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη 

πολύπλευρης στήριξης, ιδιαίτερα στις μέρες μας, αφού οι πρωτόγνωρες οικονομικές 

συνθήκες που βιώνουμε μεγιστοποιούν και σίγουρα δυσκολεύουν το έργο τους.  

 Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου διαχρονικά στήριζε και στηρίζει τις εθελοντικές 

οργανώσεις, γιατί πραγματικά συνδράμουν τα μέγιστα στην προσπάθεια των κοινοτικών 

συμβουλίων, αφού μεριμνούν ιδιαίτερα για τους κατοίκους της υπαίθρου, που υποφέρουν 

και έχουν ανάγκη της στήριξης.  Οι άνθρωποι δεν ζητούν μόνο την οικονομική στήριξη και 

βοήθεια.  Πολύ περισσότερο έχουν ανάγκη την ανθρώπινη αγάπη, την ανιδιοτελή 

συμπαράσταση.  Η ιδιαίτερη ευαισθησία των τοπικών αρχών για τα ανθρώπινα 

προβλήματα είναι δεδομένη, εξού και επίκεντρο της πολιτικής μας είναι ο άνθρωπος.  Δεν 

περιοριζόμαστε όμως μόνο στη δημιουργία υλικής υποδομής και στην άσκηση της 

διοίκησης.  Ο ρόλος μας ως τοπικές αρχές είναι να μεριμνούμε για την ευημερία, την 

ευτυχία των ανθρώπων και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.   



56 

 

 Η οικονομική κρίση διεύρυνε και αύξησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

κοινωνία μας, τα οποία κατατάσσουμε σε τρεις ομάδες.  Πρώτη ομάδα είναι η αγωγή των 

νέων και η προστασία τους, η οποία πρέπει να ενισχυθεί μέσω των αθλητικών συλλόγων, 

των κέντρων νεότητος και πολιτιστικών ομάδων και γενικά της υγιούς ενασχόλησής τους.  

Η δεύτερη ομάδα αφορά τους ηλικιωμένους και τους συνανθρώπους μας με σοβαρά 

προβλήματα υγείας και τη στήριξή τους και η τρίτη ομάδα σχετίζεται με τα σύγχρονα 

κοινωνικά προβλήματα, όπως τα ναρκωτικά, τα οικογενειακά προβλήματα, η 

μετανάστευση και πολλά άλλα.   

 Ο χειρισμός των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, που φέρουν μεγάλο πόνο 

και θλίψη στον σημερινό άνθρωπο, είναι ιδιαίτερα δύσκολος.  Είναι με μεγάλη 

ικανοποίηση που βλέπουμε σε πάρα πολλές κοινότητες να δραστηριοποιούνται 

εθελοντικές οργανώσεις και να συμβάλλουν τα μέγιστα στην απάμβλυνση των 

προβλημάτων και των αναγκών των κατοίκων της υπαίθρου, να λειτουργούν στέγες 

ηλικιωμένες με προγράμματα ιδρυματικής και κατ’ οίκον φροντίδας, βρεφοπαιδοκομικοί 

σταθμοί, παιδικές λέσχες, για στήριξη των εργαζόμενων οικογενειών στην ύπαιθρο, 

κέντρα και πολυχώροι νέων, κοινοτικά συμβούλια νεολαίας, ακόμη και προγράμματα 

ΑμεΑ.  Αυτές οι εθελοντικές οργανώσεις επιτελούν ένα θεάρεστο έργο.  Οι εθελοντές 

προσφέρουν τον εαυτό τους, τον χρόνο τους, την ίδια την ψυχή τους στον συνάνθρωπο.  

Δεν είναι εύκολο μέσα στον σημερινό, εγωιστικό και ατομοκοκεντρικό κόσμο, αλλά και 

μεσούσης της οικονομικής κρίσης να βρίσκονται άνθρωποι που να θυσιάζουν χρόνο, τη 

δική τους ανάπαυση, για να αναπαύσουν και να στηρίξουν ανθρώπους που δοκιμάζονται 

από ασθένειες και άλλες ατυχίες της ζωής.  Συγχαίρουμε τις εθελοντικές οργανώσεις και 

τους εθελοντές που εκτελούν με περιορισμένους οικονομικούς πόρους ένα τεράστιο έργο. 

 Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση να βρίσκεται πιο κοντά στους ανθρώπους, να 

γνωρίζει ποιοι έχουν ανάγκη στήριξης και να ζητά την αναγκαία βοήθεια από τις 
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εθελοντικές οργανώσεις.  Είμαστε δίπλα σας, συνεργάτες και στήριγμά σας στο δύσκολο 

έργο σας.  

 Σας ευχαριστούμε για όσα με προσωπικό κόστος και πόνο προσφέρετε στους 

συνανθρώπους μας.  Αναμφίβολα το έργο που επιτελείτε θα πρέπει να συνεχιστεί.  Για να 

συνεχιστεί όμως θα πρέπει να αυξηθεί η κρατική ενίσχυση προς τις Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, για να μπορέσουν να στηρίξουν το έργο των εθελοντών και πιο 

συγκεκριμένα το ύψος της κρατικής ενίσχυσης να ρυθμίζεται σε σχέση με την εργασία που 

επιτελείται από κάθε οργάνωση.   

 Εμείς ως Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου επαναβεβαιώνουμε τη στήριξη στο έργο σας 

από την κάθε κοινότητα, αλλά και από τα συμπλέγματα κοινοτήτων, τα οποία 

δημιουργούν δράσεις που προάγουν τον εθελοντισμό.  Οι χώροι και οι υπηρεσίες μας 

είναι στη διάθεσή σας.  Είμαστε έτοιμοι να βρούμε εθελοντές για να στηρίξουν την 

προσπάθειά σας σε τοπικό επίπεδο.  Ο λαός μας διαθέτει μεγάλα αποθέματα ανθρωπιάς 

και είναι έτοιμος για θυσίες και προσφορά.  Χρειάζεται απλά ένα έναυσμα, μια 

πρωτοβουλία, μια παρότρυνση, για να κινητοποιηθεί. 

 Εκ μέρους της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της 

Συνόδου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η αναγκαία στήριξη και υποστήριξη των 

εθελοντικών οργανώσεων για να συνεχίσουν τη λειτουργία και το έργο τους θα εξευρεθεί.  

Και, ταυτόχρονα, η σημερινή Σύνοδος θα αποτελέσει σταθμό και νέα αφετηρία για 

περαιτέρω ενίσχυση του εθελοντισμού για μεγαλύτερη προσφορά στον συνάνθρωπό μας.  

Ο εθελοντισμός έχει μέλλον. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. 
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 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γιάννης Γιαννάκης, Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: 

(Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ) 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Πολύ σημαντικές ερωτήσεις και χαίρομαι, διότι είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε 

ορισμένα πράγματα.  

 Ο όρος «ΜΚΟ», «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» βασικά, είναι ένας διεθνής όρος, 

αλλά είναι πολύ γενικός.  Είναι μια ομάδα πολιτών η οποία αποφασίζει να συνεταιριστεί, 

δημιουργεί μια νομική οντότητα, που είναι μη πολιτική, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, 

που αποτελείται από εθελοντές, αλλά μπορεί να έχει και ενίσχυση έμμισθου προσωπικού, 

και η δράση τους έχει σχέση με το κοινό όφελος.  Τελεία!   

 Κάθε χώρα έχει δική της νομοθεσία για το πώς δίνει νομική οντότητα στις ΜΚΟ. Στην 

Κύπρο είναι η εξής: σωματεία και ιδρύματα -οι λέσχες καταργήθηκαν- και μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες.  Έχω άλλη άποψη για τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες, αλλά είναι 

μια πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης η οποία εφαρμόζεται.  Οπότε, αυτές οι τρεις νομικές οντότητες 

για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις.  Αναγνωρίζω ότι 

ορισμένοι διεθνείς οργανισμοί θεωρούν ότι δεν είσαστε.  Η νομοθεσία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη.  Και επειδή ξανασυνέβηκε παρόμοιο γεγονός, αυτό που 

γίνεται, μπορεί να κάμουμε παρέμβαση ως πολιτεία να τους ξεκαθαρίσουμε ότι «η νομική 

σας οντότητα είναι μη κυβερνητική οργάνωση». 

 Τώρα, το Έγγραφο Πολιτικής της Κοινωνίας των Πολιτών, με οδηγίες του Προέδρου 

της Δημοκρατίας, όπως μαζί και τα άλλα δύο έγγραφα που έχουν εγκριθεί από το 

Υπουργικό Συμβούλιο ως έγγραφα πολιτικής της πολιτείας -η Χάρτα του Ενεργού Πολίτη, 
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η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών του Εθελοντή- θα εφαρμοστούν από μία 

επιτροπή που θα αποτελείται από μη κυβερνητικές οργανώσεις, και φυσικά και το ΠΣΣΕ 

θα είναι μέλος, εννοείται, και ο λόγος που θα γίνει αυτή η επιτροπή είναι για να 

εφαρμόσουμε αυτά τα έγγραφα, διότι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά έγγραφα που θα 

αναβαθμίσουν τον ρόλο τον δικό σας.  Φυσικά, αυτό γίνεται και σε εθελοντική βάση, δεν 

είναι βάσει νομοθεσίας, είναι θέμα πολιτικής.   

 Για το θέμα των ΙΟΚΩ, είμαστε στην τελική διαδικασία στη Βουλή για έγκριση της 

νομοθεσίας.  Αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν τώρα, αλλά φυσικά θα μπορούμε να 

προχωρούμε σε τροποποιήσεις, με την εφαρμογή του νόμου, που θεωρούμε ότι είναι 

ίσως σημαντικές.  Και σε αυτό το σημείο να πω ότι έχουμε συνεργασία μαζί με το ΠΣΣΕ 

για οποιαδήποτε βελτίωση θα χρειαστεί να γίνει. 

 Το θέμα των σωματείων και ιδρυμάτων.  Όπως ξέρετε, έως τις 30 Ιουνίου θα πρέπει 

να εναρμονίσετε τα καταστατικά σας με βάση τις νέες πρόνοιες του νόμου.   

 Οι εσωτερικοί κανονισμοί, μιλάτε για το θέμα των τελών και έχετε δίκαιο, είναι ψηλά.  

Για να ξέρετε, ήταν ακόμα πιο ψηλά, κάμαμε πολιτική παρέμβαση για να φτάσουν στο 

σημείο που είναι, αλλά υπάρχει μία ανεξάρτητη επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, να με 

επιβεβαιώσει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία καθορίζει τα τέλη 

που παρέχουν οι κυβερνητικές υπηρεσίες στους πολίτες ή σε οργανωμένα σύνολα.  Αυτή 

η επιτροπή είναι ανεξάρτητη και είναι βάσει νομοθεσίας, οπότε οποιαδήποτε παρέμβαση 

για να χαμηλώσουμε, έχουν χαμηλώσει, και την έχουμε κάνει.   

 Τώρα, οι κρατικές ενισχύσεις, όπως είπε και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Οικονομικών, είναι εκεί, και μιλούμε για αρκετά εκατομμύρια ευρώ.  Το μόνο πρόβλημα 

που βλέπω σ’ αυτές τις κρατικές ενισχύσεις, διότι αυτές γίνονται βάσει προτεραιοτήτων 

του κράτους, βάσει προγραμμάτων και βάσει έγκρισης από τη Βουλή του 

προϋπολογισμού, είναι ότι αυτό που ίσως χρειάζεται -και θα πρέπει να το δούμε με τον 
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Υπουργό Οικονομικών- είναι ίσως ένα κομμάτι το οποίο θα είναι για χορηγίες με 

περισσότερη ευελιξία και πιο γενική.  Διότι πράγματι ίσως να μην μπορούμε να 

καλύψουμε ως κράτος δράσεις αξιόλογες μη κυβερνητικών οργανώσεων τις οποίες θα 

μπορούσαμε να στηρίξουμε.  Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε.  

 Τώρα, στο θέμα των αδειών, με απολαβές ή χωρίς απολαβές, και καταλαβαίνω αυτό 

που λέτε -και πράγματι το 58% των εθελοντών του τόπου μας είναι εργαζόμενοι, για να 

ξέρετε, βάσει τελευταίας έρευνας- εμπίπτει στα πλαίσια γενικότερα της αναγνώρισης της 

μη τυπικής και άτυπης μάθησης.  Δηλαδή της αναγνώρισης και της δράσης των 

εθελοντών, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και εμπειριών που αποκτούν μέσω της δράσης 

τους της ατομικής και στον ελεύθερό τους χρόνο.  Ήδη υπάρχει μια επιτροπή, που 

προεδρεύει το Υπουργείο Υγείας, με βάση απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, συμμετείχε 

και το ΠΣΣΕ μέσα, και ο σκοπός και ο στόχος είναι να προχωρήσουμε με την 

αναγνώριση, θα πάρει λίγο χρόνο, δεν είναι εύκολο πράγμα.  Και αναγνώριση σημαίνει ότι 

όποιος νέος, όποιος πολίτης συνεισφέρει στον τομέα, μπορούν να του αναγνωριστούν 

ορισμένες δεξιότητες, αυτές οι δεξιότητες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα 

πανεπιστήμια και θα μπορούν να είναι και ως πλεονέκτημα στην εργοδότηση, καθώς 

επίσης μπορεί να φτάσουμε και στο σημείο, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, σε άλλες 

παγκόσμιες εταιρείες στις οποίες αναγνωρίζεται η εθελοντική προσφορά με απολαβές για 

τους υπαλλήλους τους, αλλά αυτό είναι ένα πιο γενικό πλαίσιο.  Όμως ήδη προχωρούμε 

με τη διαδικασία. 

 Τώρα, για το Καραϊσκάκειο, να ξέρετε ότι παίρνει κρατική χορηγία από το κράτος.  

Βεβαίως ένα κομμάτι της ενίσχυσής του και της στήριξής του εναποτίθεται στους 

εθελοντές και στη συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών.  

 Και να πάω σε διάφορα θέματα που έχετε θίξει.  Παράδειγμα, πολιτικές 

προσωπικότητες, οι οποίες θέλουν να ασχολούνται με τον εθελοντισμό.  Δεν μπορούμε να 
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απαγορεύσουμε κανενός να ασχολείται με τον εθελοντισμό ή να ενταχθεί σε οργανωμένο 

σύνολο, ούτε βάσει θρησκείας, ούτε βάσει εθνικότητας, ούτε βάσει προσόντων, ούτε βάσει 

μόρφωσης, ούτε βάσει της θέσης που κατέχει.  Είναι περισσότερο ηθικό το θέμα.  Είμαστε 

εκεί για να προσφέρουμε ή για να πάρουμε ίδιον όφελος;  Εκεί είναι το θέμα.  Πρέπει να 

ξέρετε ένα πράγμα.  Στον τόπο μας έχουμε 6 000 οργανώσεις.  Στη Γαλλία ανά ένα 

εκατομμύριο πληθυσμού αντιστοιχούν 1 080.  Αυτό τι σας λέει;  Είναι μεγάλος ο αριθμός 

μας.  Και, πράγματι, συχνά παίρνω και γραπτώς και προφορικώς παράπονα από την 

Κοινωνία των Πολιτών για τις οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται, πολλές στον ίδιο 

τομέα.  Όμως η πολιτεία δεν μπορεί να παρέμβει. Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι είναι 

ανθρώπινο δικαίωμα και προστατεύεται από το Σύνταγμά μας και από διεθνείς 

συμβάσεις.  Οπότε, αν είκοσι άτομα θέλουν να έρθουν μαζί να δημιουργήσουν μια 

οργάνωση, ασχέτως αν υπάρχουν ακόμα δεκαπέντε, είκοσι, μπορούν να το κάνουν.  Ή 

πρέπει να παρανομήσουν ή πρέπει να μην εφαρμόζουν τον νόμο, αυτοί είναι οι μόνοι 

τρόποι με τους οποίους μπορούμε να απαγορεύσουμε.  Η δημοκρατία έτσι είναι.  Οπότε, 

αυτό είναι περισσότερο δουλειά και των ίδιων των οργανώσεων, το πώς συνεργάζονται, 

το πώς δημιουργούν συνέργειες, και όχι η πολιτεία να παρέμβει, διότι θα ήταν λάθος η 

πολιτεία να παρέμβει χωρίς λόγο και να κλείνει οργανώσεις, τότε δεν θα λέγονταν «μη 

κυβερνητικές».  Οπότε αυτό το θέμα πρέπει να το δούμε και ως τομέας, αλλά και ως 

κοινωνία.  Και επίσης ένα άλλο σημείο, που είπε ο κ. Αυγουστίνος.  Κανένας, όπως έχω 

πει, δεν μπορεί να πει σε μια οργάνωση να κλείσει, εκτός φυσικά αν παρανομεί ή αν δεν 

εμπίπτει στον νόμο.   

 Τώρα, φυσικά αναγνωρίζουμε και τους αγώνες για ελευθερία, όπως έχετε αναφέρει, 

της κοινωνίας, είτε αυτοί είναι αγώνες για ελευθερία είτε για να προστατεύσεις την πατρίδα 

σου.  Και υπάρχουν, όπως σωστά έχετε αναφέρει, πολλά ιστορικά γεγονότα που 

αναδεικνύουν την εθελοντική προσφορά.   



62 

 

 Για το Εθνικό Μητρώο Οργανώσεων, εννοούσατε σε ατομικό επίπεδο ή 

οργανωμένο, ως ΜΚΟ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: 

(Ν. ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ) 

 Σε οργανωμένη βάση.  Γιατί αφορά τη συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με 

την προοπτική του Εθνικού Μητρώου Εθελοντών, δημιουργία και ει δυνατόν διασύνδεση 

με τα δομημένα προγράμματα εθελοντισμού για τη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα. 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: 

 Κοιτάξετε, αυτή τη στιγμή ο προηγούμενος νόμος περί Σωματείων και Ιδρυμάτων 

κατέγραφε τις οργανώσεις με το όνομα, τον αριθμό πιστοποιητικού και το έτος ίδρυσής 

τους και αυτό ήταν.  Κακώς.  Τώρα στο νέο σύστημα το ηλεκτρονικό, για το οποίο έχουμε 

δώσει οδηγίες προς το αρμόδιο υπουργείο και γίνεται, θα υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία, 

στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι του 

νόμου.  Θα είναι ηλεκτρονικά αυτά τα πράγματα, εξάλλου έτσι έπρεπε να γίνει, ζούμε σε 

μια νέα εποχή, για να μπορούμε ακριβώς και να παρακολουθούμε, αλλά και ο κόσμος να 

ξέρει ποιες οργανώσεις είναι αυτές που είναι. 

  Έχω να σας πω επίσης ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό.  Νομίζω ότι τα τελευταία 

χρόνια έχει αναβαθμιστεί ο εθελοντισμός στον τόπο μας, αλλά και ο ρόλος των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων και είναι σημαντική η συμβολή σας στην χάραξη πολιτικής του 

κράτους.  Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η συμβολή σας είναι πολύ σημαντική σε 

πάρα πολλά θέματα.  Και στα θέματα  υγείας και στα θέματα ευημερίας και στα θέματα 

ευημερίας των ζώων, σε όλα τα θέματα βλέπουμε μια πιο δυναμική παρουσία των 

οργανώσεών σας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.  Και, όπως έχω πει πολλές φορές, 

δεν είναι μόνο η φιλανθρωπία, είναι και το περιβάλλον και η νεολαία και ο πολιτισμός και ο 

αθλητισμός και όλα.  Και ο ρόλος ο δικός μας είναι αυτός:  όλοι μαζί, με συνέργειες, να 
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βελτιώσουμε τον τομέα, να τον εκσυγχρονίσουμε, να τον αναβαθμίσουμε.  Και, αν 

προσέξετε, ακόμα και η αντιμετώπιση των κρατικών υπηρεσιών, εν συγκρίσει με 

προηγούμενα χρόνια, είναι καλύτερη.  Έχουμε χώρο για βελτιώσεις, όπως πάντα.  Ποτέ 

δεν θα είμαστε τέλειοι, γι’ αυτό πάντα θα βελτιωνόμαστε.  Και θέλω να σας πω ότι και το 

μήνυμα που θέλω να σας δώσω είναι ότι και ο ρόλος ο δικός μου έχει βασικά έναν στόχο:  

είσαστε εσείς, εμείς σας βοηθούμε να επιτελέσετε καλύτερα το έργο σας.  Και αυτό να 

είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, σε συνεργασία και μαζί σας και με το 

ΠΣΣΕ και με όλους τους φορείς, όσους ενδιαφέρονται.  Και να σας μεταφέρω επίσης ότι 

και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας -το έχει δείξει επανειλημμένως αλλά να σας το 

πω ακόμα μια φορά- έχει έντονο προσωπικό ενδιαφέρον για τον τομέα, διότι ακριβώς και 

ο ίδιος προσωπικά θεωρεί ότι το έργο σας είναι αξιολογότατο και ο ίδιος έχει πει την εξής 

φράση:  «Ο τομέας ο δικός σας είναι σημαντικός βραχίονας στο κράτος». 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Γιαννάκη. 

 Καλώ τώρα στο βήμα τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού, τον κ. Ηλία Δημητρίου, να συνοψίσει τα πορίσματα της συζήτησης γύρω 

από το όλο θέμα και ακολούθως θα θέσουμε προς έγκριση στην ολομέλεια, το Έγγραφο 

Εργασίας της Συνόδου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΠΣΕ): 

(ΗΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Ωραία.  Να πούμε ότι πράγματι, έχουμε μια καλή τοποθέτηση διαφόρων εισηγήσεων 

όσον αφορά τον εμπλουτισμό του εγγράφου το οποίο είχε προετοιμάσει η Σύνοδος το 

περασμένο δεκαπενθήμερο.  Υπάρχουν στοιχεία τα οποία βοηθούν ακριβώς, για να 

ενισχύσουμε ακόμα τον ρόλο, τις ευθύνες των εθελοντών.  Να προχωρήσουμε και να 
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πούμε παράλληλα ότι πέραν από την εικόνα η οποία έχει βγει σήμερα και νιώθω ιδιαίτερα 

χαρούμενος τόσο εγώ προσωπικά, αλλά και η διοικούσα επιτροπή μου η οποία 

παρευρίσκεται σήμερα εδώ, ότι ήταν μια παραγωγική ανταλλαγή απόψεων και έχει 

καταγραφεί κάτω από όλους τους αξιωματούχους του κράτους, το ότι ο εθελοντισμός δεν 

πρέπει να παραδώσει τη σκυτάλη, φίλοι και φίλες.  Ο εθελοντισμός είναι μέσα στο DNA 

του Κύπριου όπου συνεχώς θα προσφέρει και θα προσφέρει χωρίς καμιά σκοπιμότητα, 

χωρίς καμιά υστεροβουλία και πάντοτε αμισθί.  

 Ως αξία και αρετή ναι, είναι πάρα πολύ ψηλά τούτο το οποίο ονομάζουμε 

εθελοντισμός.  Μέσα σε τούτο το πλαίσιο ακριβώς, για να διαφυλάξει το ΠΣΕ τούτη τη 

μεγάλη αξία την οποία όλοι αναγνωρίζουμε ως κυπριακή κοινωνία, δεν είναι όποιος 

περάσει έξω από τα σώματα εθελοντών, καταγράφεται ως εθελοντής.  Απεναντίας.  

Υπάρχει αξιολόγηση αυτών οι οποίοι αιτούνται να γίνουν εθελοντές, μέσα από μια 

διαδικασία η οποία περνά από επιστήμονες συναδέλφους λειτουργούς, οι οποίοι 

προβαίνουν σε τούτες τις ενέργειες, ακριβώς γιατί η εκπαίδευση η οποία θα δώσουμε 

αλλά παράλληλα και εκείνο το οποίο θα ήθελαν να προσφέρουν οι συνάδελφοι, να μην 

κάμει ζημιά στην προσπάθεια να βοηθήσουν.  Άρα γίνεται μια σωστή αξιολόγηση για να 

μπορέσουμε να προχωρήσουμε.    

 Να μου επιτρέψει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο φίλος ο Αλέξης 

Κουτσελίνης να πω το εξής:  Ότι πράγματι, είναι η πρώτη φορά και είναι συγκεκριμένα 

που το λέω «η πρώτη φορά», που έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών μετά από ένα 

χρόνο να δώσει κάποιες απαντήσεις στα έγγραφα τα οποία και τα παραρτήματα τα οποία 

υπάρχουν πίσω, στα πορίσματα από από τις προηγούμενες συνόδους.  Να αναφέρω ότι, 

χωρίς αυτό να το λέω έτσι για να με λυπηθείτε, έχω ζητήσει από τον Υπουργό 

Οικονομικών τουλάχιστον να αφιερώσει κάποιο χρόνο, αν δεν μπορούσε ο ίδιος, οι 

λειτουργοί του, όπως έχει κάμει το Υπουργείο Υγείας, όπως έχει κάμει η Υπουργός 
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Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που μας είδε η ίδια, όπως μας έχουν δει 

οι νέοι που αναμένουμε να αναλάβουν σε λίγες μέρες στις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας και έχουμε ανταλλάξει απόψεις.   

 Άρα, φίλε Αλέξη, θα ήταν καλύτερα να είχαμε μια επαφή για να πούμε κάποια 

πράγματα.  Λέω το τούτο για να συνεχίσω και να πω ότι αυτό το οποίο αναφέρατε και 

αποκαλέσατε δεν είναι δόκιμο, είναι δόκιμο γιατί εκείνο το οποίο ζητούμε εμείς και εκείνο 

το οποίο έχετε αναφέρει προηγουμένως με τη Στατιστική Υπηρεσία, δεν καλύπτει τη 

συγκεκριμένη μεθοδολογία μέτρησης την οποία εμείς, κατά την ταπεινή μας άποψη, με 

συνεργάτες πολύ καλούς επιστήμονες, έχουν καταθέσει κάποιες απόψεις.  Το πιο λίγο 

που είχε να κάνει το Υπουργείο Οικονομικών ήταν τουλάχιστον να μας ακούσει.   

 Ξεκάθαρη η θέση του ΠΣΕΕ.  Ότι ναι, είναι κρίμα και άδικο να υπάρχουν τόσες 

πολλές ΜΚΟ, έχει πει ο φίλος ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, 6 300 και πάει.  Είναι κρίμα, ναι.  Θα ήταν καλύτερα να είμαστε πιο λίγες 

αλλά δεν μπορεί κανένας να απαγορεύσει κανενός.  Ευτυχώς μετά από κάποια χρόνια, 

έχει μπει η νομοθεσία περί Σωματείων και Ιδρυμάτων, εκεί θα υπάρχει διαφάνεια, εκεί θα 

υπάρχει έλεγχος και εγώ σας λέω, χωρίς να είμαι προφήτης, ότι αρκετές από αυτές θα 

κλείσουν του χρόνου.  Αρκετές θα κλείσουν του χρόνου, ναι.  Γιατί εμείς οι εθελοντές 

θέλουμε και διαφάνεια και δεν θέλουμε να ακούγεται συνεχώς ότι υπάρχουν ή ατασθαλίες 

ή οτιδήποτε.  Είμαστε οι τελευταίοι που θέλουμε αυτό το πράγμα να το ακούμε.   

 Όσον αφορά το μητρώο, εμείς να αναφέρουμε ότι ως Παγκύπριο Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού, έχουμε μητρώο των τριακόσιων ενενήντα πέντε οργανώσεων 

που εκπροσωπούμε και αναμένουμε και συνεργασία με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και θέλω να το τονίσω εδώ, ότι υπάρχει μια καλή 

συνεργασία με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και το 

λέω και στον χώρο τούτο της Δημοκρατίας σήμερα και το έχω πει στα μέσα μαζικής 
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ενημέρωσης, δεν είμαστε σε ανταγωνιστική πορεία.  Δεν είμαστε σε ανταγωνιστική πορεία 

με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.  Ο Επίτροπος 

Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αποτελεί μια υλοποίηση της πολιτικής 

απόφασης της κυβέρνησης Αναστασιάδη να διορίσει Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων.  Εμείς είμαστε οι εθελοντές οι οποίοι είμαστε εκεί από τον 

ελεύθερο χρόνο μας, από το μεράκι μας, για να προσφέρουμε όπως προσφέρει το ΠΣΕΕ 

από το 1973.  

 Άρα δεν υπάρχει θέμα αντιπαράθεσης και ούτε έχουμε βλέψεις εμείς, ούτε 

σκοπιμότητες, ούτε υστεροβουλίες για να πάρουμε εφαλτήρια για να πάμε κάπου αλλού.   

 Η συνεργασία είναι δεδομένη και ο σεβασμός απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, 

όπως είναι δεδομένο και ότι οι πλευρές πρέπει να σέβονται τη διαφορετική θέση.  Εγώ 

είμαι σίγουρος ότι με τη νέα ηγεσία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, θα δούμε 

καλύτερες μέρες ως ΠΣΕΕ.  Θα δούμε καλύτερες μέρες για να λύσουμε τα προβλήματα.  

Ένα στίγμα αυτού ήταν την περασμένη βδομάδα όπου η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μαζί με τον γενικό διευθυντή του υπουργείου, θέματα τα 

οποία ήταν  σε εκκρεμότητα πάνω από επτά μήνες, επιστολές στις ΥΚΕ, δεν είχαμε 

απαντήσεις και μέσα σε μία ώρα δόθηκαν οι απαντήσεις και βρέθηκαν οι λύσεις.  Αυτή 

ακριβώς είναι η βοήθεια που θέλουμε εμείς οι εθελοντές να έχουμε, να μπορούμε, όταν 

είναι σωστά κάποια πράγματα, οι φορείς, τα υπουργεία, η πολιτεία, να βοηθά αυτόν τον 

κόσμο. 

 Θέλω να κλείσω με το εξής:  Ότι εμείς παίρνουμε τη σκυτάλη την οποία έχει δώσει η 

Ένωση Δήμων Κύπρου.  Ναι, είμαστε στη διάθεσή σας, όπως είμαστε στη διάθεση και 

άλλων φορέων οι οποίοι έχουμε προχωρήσει με μνημόνια, τόσο με τον Οργανισμό 

Νεολαίας Κύπρου να υπογράψουν, όσο και με την Αστυνομία, όσο και με την Πολιτική 

Άμυνα και άλλους φορείς.  Άρα είμαστε εκεί, ακριβώς για να συνεισφέρουμε σε τούτο το 
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οποίο όλοι λέμε στο τέλος της ημέρας, «Να έχουμε μια κοινωνία η οποία να ευημερεί», να 

ευημερεί όσο μπορεί, αυτοί οι οποίοι μπορούν να τους το προσφέρουν, να τους το 

δώσουν και αυτό το πράγμα το οποίο δίνουμε όλοι μας με τον τρόπο τον οποίο μπορεί ο 

καθένας, στο τέλος της ημέρας θα φέρει έναν κόσμο πιο ευτυχισμένο σε τούτον τον τόπο 

τον σκλαβωμένο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Δημητρίου.   

 Όπως έχω πει και προηγουμένως, τώρα θα θέσω το Έγγραφο Εργασίας το οποίο 

έχει αναγνωσθεί προηγουμένως, για έγκριση. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχουν εναντίον;  Όχι. 

 Υπάρχουν αποχές;  Όχι. 

 Δεν έχουμε απουσίες, άρα πενήντα έξι υπέρ.  Μάλιστα.  Με πενήντα έξι ψήφους 

υπέρ, το Έγγραφο Εργασίας εγκρίνεται ομόφωνα. 

 Σας συγχαίρω λοιπόν, και για την έγκριση του Εγγράφου, αλλά και για τις 

τεκμηριωμένες εισηγήσεις και τον προβληματισμό που έχετε καταθέσει ενώπιον της νέας 

αυτής Συνόδου, συγχαίρω όλους τους βουλευτές της Κοινωνίας των Πολιτών για την 

παρουσία τους εδώ, αλλά κυρίως και για την ενεργό συμμετοχή και τις ουσιαστικές τους 

παρεμβάσεις.   

 Τις ίδιες ευχαριστίες απευθύνω προς τον Επίτροπο Εθελοντισμού και μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων, τους εκπροσώπους των αρμοδίων υπουργείων και άλλων 

αρμόδιων αρχών, τους εκπροσώπους του ΠΣΕ, καθώς και όλους όσους συμμετείχαν με 
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οποιονδήποτε τρόπο στη Σύνοδο αυτή, τόσο για την παρουσία, τις παρεμβάσεις και τη 

συμμετοχή τους.  Οι εισηγήσεις που τέθηκαν στα πλαίσια της παρουσίασης του όλου 

θέματος, αλλά και αυτά που προκύπτουν από τη συζήτηση τα οποία έχουμε ακούσει πριν 

από λίγο, επιβάλλεται να τύχουν ιδιαίτερης μελέτης και επαναλαμβάνω την πρόθεση της 

Βουλής να είναι δίπλα σας και να συμβάλει στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων 

που τέθηκαν και σε αυτή τη Σύνοδο αλλά και σε προηγούμενες Συνόδους. 

 Παράλληλα, τα πρακτικά της σημερινής Ειδικής Συνόδου, θα αποσταλούν στην 

εκτελεστική εξουσία με την παράκληση να τύχουν της δέουσας αντιμετώπισης και να 

ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίησή τους όπου αυτού είναι αναγκαίο και εφικτό.  

Περαιτέρω, όσα έχουν συζητηθεί σήμερα, θα σταλούν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές 

επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων έτσι ώστε μέσα στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων τους, να μελετήσουν τα θέματα που εγείρονται και να προχωρήσουν στις 

αναγκαίες εισηγήσεις προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των διαφόρων 

προβλημάτων ώστε να διασφαλίσουμε όλοι μαζί συνθήκες ενδυνάμωσης του 

εθελοντισμού και των εθελοντικών οργανώσεων και του ρόλου τους στην κυπριακή 

κοινωνία, αφού η Ειδική Σύνοδος ανέδειξε την ανάγκη λήψης μέτρων για ενίσχυση του 

εθελοντικού κινήματος αλλά σίγουρα θα πρόσθετα και επιπλέον μέσα από τις εισηγήσεις 

που έχετε καταθέσει, υπάρχουν αντίστοιχες κοινοβουλευτικές επιτροπές που θα 

μπορούσαν να αναλάβουν, εγγράφοντας τα θέματα αυτά ως αυτεπάγγελτα ή και με 

άλλους τρόπους, αν υπάρχει κάποια δυνατότητα για διαμόρφωση και κατάθεση 

προτάσεων νόμου.   

 Συγχαίρω το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για την άρτια και 

άψογη διοργάνωση και της νέας αυτής Ειδικής Συνόδου, που έχει δώσει την ευκαιρία ενός 

γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου και ένα βήμα για ανταλλαγή ιδεών πάνω στα 
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σημαντικά προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα τον κοινωνικό ιστό και απαιτούν άμεση 

λύση.   

 Επίσης η διοργάνωση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να 

συμβάλουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να καταστούν πιο ενεργοί πολίτες στα πλαίσια της 

συμμετοχικής Δημοκρατίας και του πλουραλισμού.   

 Συγχαίρω επίσης το προσωπικό της Βουλής που συνέδραμε την όλη προσπάθεια 

και ιδιαίτερα την διευθύντρια της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, την κ. Ηλιάδη, 

που δεν έχει λείψει ούτε στιγμή από την αίθουσα. 

 Εδώ φθάσαμε στο τέλος της συνεδρίας μας.  Ήταν ιδιαίτερη η χαρά μου που 

προήδρευσα των εργασιών της Συνόδου, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να προβληματιστώ 

μαζί σας και να φύγω ακόμα πιο σοφή και προβληματισμένη απ’ όσα είχα υπόψη μου 

προηγουμένως. 

 Κηρύσσω τη λήξη των εργασιών της Ειδικής αυτής Συνόδου, ευχόμενη το καλύτερο 

και διαβεβαιώνοντας σας ξανά ότι η πρόθεση της Βουλής είναι να συνδράμει, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της. 

 Καλή συνέχεια σε όλες τις οργανώσεις και στον καθένα προσωπικά.  

(Ώρα λήξης: 12.47 μ.μ.) 

ΕΗ/ΚΚ 
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Έγγραφο Εργασίας  

(Εισηγήσεις για σκοπούς προβληματισμού, συζήτησης και έγκρισης από 

τη Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών) 

 

8ης ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

«Ο εθελοντισμός σήμερα: ρόλοι, ευθύνες, προοπτικές»   

 

 

6 Μαρτίου 2019 

Βουλή των Αντιπροσώπων 

 

Διοργανωτής/Συντονιστής: 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
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Εισαγωγή για τη Σύνοδο 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με την ιδιότητα που του παρέχει 

ο Νόμος 61(1)/2006 ως Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ στην 

Κύπρο, διοργανώνει και φέτος τη Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία αποτελεί μία 

πρωτοποριακή πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ που δίνει «φωνή» στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ 

μέσα από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.    

Στην ειδική αυτή Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ακολουθεί τις βασικές 

διαδικασίες της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμμετέχουν 56 εκπρόσωποι των 

εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι με την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ της 

Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, έχουν την ευκαιρία να προβάλουν τις θέσεις τους για το 

θέμα  της Συνόδου  στην παρουσία αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους. Η επιλογή των 56 

εκπροσώπων της Συνόδου διασφαλίζει την εκπροσώπηση, σχεδόν όλου του φάσματος της 

κοινωνίας των πολιτών.  

Το θέμα της 8ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών «Ο εθελοντισμός σήμερα: ρόλοι, 

ευθύνες, προοπτικές»  έχει σκοπό να αναδείξει διάφορες πτυχές του θέματος και να τεθούν 

σε συζήτηση.   

Στο Υπόμνημα της Συνόδου καταγράφεται επίσης σε παράρτημα μια ανασκόπηση της 

προόδου που έγινε στα αιτήματα των προηγούμενων Συνόδων της Κοινωνίας των 

Πολιτών σε μια συνεχή προσπάθεια προώθησης τους σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

φορείς. 

Εισαγωγή στο θέμα:  «Ο εθελοντισμός σήμερα: ρόλοι, ευθύνες, προοπτικές»   

Συχνά, αλλά κυρίως σε περιόδους κρίσης, ανακινείται συζήτηση για τον εθελοντισμό, τις ΜΚΟ 

και το ρόλο των εθελοντών και αυτό θα γίνεται όσο θα αναζητούμε λύσεις στα προβλήματα και 

στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από το 

κράτος ή/και την ελεύθερη αγορά. 

Αναμφίβολα ο εθελοντισμός έχει στηρίξει αυτό το νησί.  Αρχικά η φιλανθρωπία στήριξε το λαό 

μας στις δύσκολες περιόδους όταν η Κύπρος περιερχόταν διαδοχικά στην κυριαρχία ξένων 

κατακτητών.  Ο εθελοντισμός στήριξε το νησί μας και στους αγώνες που έδωσε για την 

ελευθερία του. Εκατοντάδες εθελοντές σημάδεψαν, με το έργο τους, την ανοδική πορεία του 

εθελοντισμού σε όλους τους τομείς (ευημερία, περιβάλλον, πολιτισμός, αθλητισμός, 

ανθρωπιστικές ανάγκες, κ.α.). 

Οι εθελοντές σήμερα εξακολουθούν να έχουν ουσιαστικό ρόλο, θυσιάζουν προσωπικό χρόνο, 

και προσφέρουν με βάση τις αρετές, τις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύει ο εθελοντισμός.  Οι 

εθελοντές, μέσα από διάφορες ιδιότητες, ως στελέχη  των διοικητικών συμβουλίων, ως 

εθελοντές που προσφέρουν και στηρίζουν τα προγράμματα και τις υπηρεσίες των ΜΚΟ, ως 

πολίτες που αυθόρμητα αναλαμβάνουν εθελοντικές πρωτοβουλίες εκτός των επίσημων δομών 

των ΜΚΟ,  συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και 

αποδεδειγμένα μειώνουν το κόστος προσφοράς των υπηρεσιών.  Γι’ αυτό και ο εθελοντισμός 
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αποτελεί σημαντική διάσταση του προνοιακού πλουραλισμού, μαζί με το κράτος και τον 

ιδιωτικό τομέα αλλά και τα άτυπα δίκτυα φροντίδας.   

Σίγουρα ο ρόλος των εθελοντών αυξάνεται και αναπτύσσεται ανάλογα με την ένταση και 

έκταση των αναγκών και των κρίσεων, ή και μπορεί να μειώνεται όταν δεν υπάρχει ένα ευνοϊκό 

και ολοκληρωμένο υποστηρικτικό περιβάλλον.   

Σκοπός σήμερα είναι να ανακινήσουμε αυτή τη συζήτηση για τον εθελοντισμό και να 

εξετάσουμε, υπό το φως των σημερινών δεδομένων, τον εθελοντή που προσφέρει στη 

σημερινή Κυπριακή κοινωνία, το ρόλο και τις ευθύνες του. 

Ρόλος και συμβολή εθελοντών: 

1. Ο εθελοντής προσφέρει μη αμειβόμενη εργασία, δηλαδή διενεργεί εργασία χωρίς 

μισθό/απολαβές ή κάποια άλλη ισοδύναμη αποζημίωση. 

2. Ο εθελοντής, με την εργασία του, συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών.  

3. Η εθελοντική εργασία είναι πολυεπίπεδη και πολύπλευρη αφού οι εθελοντές 

δραστηριοποιούνται ως εξής: 

3.1. Στη διοίκηση της ΜΚΟ, ως στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου εδώ 

καταγράφονται αρκετές ώρες συμμετοχής σε συνεδρίες, συναντήσεις 

προγραμματισμού και συντονισμού των εργασιών της οργάνωσης. 

3.2. Στην εκπροσώπηση της ΜΚΟ, σε συναντήσεις και συνεδρίες άλλων θεσμών και 

φορέων, για προώθηση και διεκδίκηση αιτημάτων των ομάδων που εξυπηρετούν, 

των αναγκών που έχουν και δεν εξυπηρετούνται, ή τομέων της κοινωνίας που 

χρειάζονται βελτίωση.  

3.3. Στην πρώτη γραμμή, προσφέροντας εργασία για τη λειτουργία των 

προγραμμάτων της ΜΚΟ, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για αύξηση των 

εσόδων της οργάνωσης, κ.ά. 

3.4. Εθελοντές δραστηριοποιούνται και εκτός της δομής των ΜΚΟ και συγκεκριμένα 

σε κρατικές/κυβερνητικές υπηρεσίες ή και σε επιχειρήσεις.  

3.5. Εθελοντισμός υπάρχει και σε άτυπες δραστηριότητες και αυθόρμητες 

πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος ή έκτακτης ανάγκης. 

4. Ο εθελοντής καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών που υπάρχουν στον 

τομέα της παροχής υπηρεσιών που ίσως σε άλλη περίπτωση και σε άλλη χώρα, να 

καλύπτεται από το ίδιο το κράτος.  

Ευθύνες εθελοντών 

Τα πιο πάνω μας βοηθούν, σε κάποιο βαθμό, να κατανοήσουμε τον πολύπλευρο ρόλο των 

εθελοντών, μέσω του οποίου δημιουργούνται και οι ευθύνες: 
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1. Ο εθελοντής έχει ευθύνη να εργάζεται με συνέπεια,  επαγγελματισμό και ευσυνειδησία 

και να υπηρετεί τους σκοπούς της ΜΚΟ ή γενικότερα του σκοπού για τον οποίο 

προσφέρει. 

2. Ο εθελοντής έχει ευθύνη να προσφέρει με βάση τον Κώδικα Χρηστής Διοίκησης, 

Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας που έχει εκδώσει το ΠΣΣΕ και ήταν το κεντρικό 

θέμα της περσινής Συνόδου. 

3. Ανώτερα στελέχη εθελοντές των διοικητικών συμβουλίων, έχουν ευθύνη να τηρούν τις 

νομοθεσίες που αφορούν τις ΜΚΟ γενικότερα ή ειδικές νομοθεσίες με βάση τον τομέα 

δραστηριότητας τους. 

4. Στελέχη εθελοντές των διοικητικών συμβουλίων, αναλαμβάνουν ευθύνες: 

4.1. ως εργοδότες του έμμισθου προσωπικού των οργανώσεων,  

4.2. ως νομικά υπεύθυνα πρόσωπα των ΜΚΟ σε περίπτωση εκπροσώπησης της 

οργάνωσης σε δικαστήριο ή ενώπιον άλλης αρχής, στη διαχείριση των 

οικονομικών ή και των περιουσιακών στοιχείων της ΜΚΟ 

5. Ευθύνες για τις ΜΚΟ απορρέουν και από τη Διακήρυξη των «Δικαιωμάτων και 

Ευθυνών των Εθελοντών», η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Για 

παράδειγμα οι ΜΚΟ έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν, με βάσει το Άρθρο 34 της 

Διακήρυξης ότι «Κάθε εθελοντής έχει δικαίωμα στην κοινωνική προστασία κατά τη 

διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας με τη μορφή της ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και της ασφάλισης αστικής ευθύνης» (Άρθρο 6).  

6. Οι εθελοντές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διαφυλάξουν το κύρος και 

την αξιοπιστία τους και να διαχωρίσουν τη θέση τους από τα συχνά φαινόμενα 

παράνομων εράνων και κυκλωμάτων ερανιστών που πλήττουν τους πραγματικούς 

εθελοντές και περιορίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης του εθελοντισμού.     

Προοπτικές  

Σκοπός της Συνόδου είναι να εξετάσει εκ νέου αυτούς τους ρόλους και αυτές τις ευθύνες. 

Μπορούν οι εθελοντές να ανταποκριθούν στους αυξημένους ρόλους και ευθύνες τους με τα 

υφιστάμενα μέσα και πόρους που έχουν στη διάθεση τους;  Τί άλλο χρειάζεται να 

προσφέρουμε σήμερα στους εθελοντές;  Λειτουργούν σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον;  Τι 

προοπτικές υπάρχουν για τον εθελοντισμό και πώς μπορούν να υποστηριχθούν ουσιαστικά οι 

εθελοντές; Ποια επιπλέον στήριξη πρέπει να δίνεται στους εθελοντές που προσφέρουν 

αποκλειστικά μία συγκεκριμένη και σημαντική υπηρεσία;  Μπορεί να αυξηθεί η κρατική 

ενίσχυση προς τις ΜΚΟ για να διευκολύνει και να στηρίξει το έργο των εθελοντών;  Μπορούν 

όλες οι ΜΚΟ να έχουν πρόσβαση σε κάποια κρατική ενίσχυση;  Μπορεί να εξεταστεί το ύψος 

των κρατικών ενισχύσεων που δίνεται σε σχέση με την εργασία που επιτελείται σε κάθε ΜΚΟ;   

Σε ποιο βαθμό λαμβάνεται υπόψη η κλίμακα εργασίας των εθελοντών στη λήψη απόφασης για 

την οικονομική ενίσχυση που θα της δοθεί;   Μπορούν οι εθελοντές να προωθήσουν τα θέματα 

τους στις αρμόδιες αρχές και να  υπάρχει αποτέλεσμα; 
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Το Άρθρο 25 της Διακήρυξης  των «Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών» αναφέρει ότι 

οι φορείς εθελοντισμού έχουν δικαίωμα για ένα σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο στήριξης και 

ευνοϊκό περιβάλλον, περιλαμβανομένων των κατάλληλων υποδομών και διαδικασιών 

χρηματοδότησης. 

Για να ικανοποιηθεί το δικαίωμα αυτό αλλά και για να επανεξετάσουμε τους ρόλους και τις 

ευθύνες των εθελοντών είναι χρήσιμο να απαντήσουμε ποιο είναι το μέγεθος του εθελοντισμού 

μας.   

Με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (International Labour Organization)  η κλίμακα και η 

έκταση της εθελοντικής εργασίας είναι τεράστια και η συμβολή του εθελοντισμού στην ποιότητα 

ζωής είναι ακόμη μεγαλύτερη.  Υπάρχει μεθοδολογία για τη μέτρηση της εργασίας των 

εθελοντών στο Εγχειρίδιο2 που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Στατιστικής του Διεθνούς 

Οργανισμού Εργασίας, του Τμήματος Εθελοντών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του 

διεθνούς φήμης ερευνητικού κέντρου σε θέματα εθελοντισμού του Johns Hopkins University 

Center, αλλά και με τη συμβολή της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (United Nations Economic Commission for Europe) και πέραν των 100 

στατιστικολόγων με ειδίκευση σε θέματα απασχόλησης και εργασίας.  To Εγχειρίδιο 

αξιοποιείται από εθνικές στατιστικές υπηρεσίες για τη συστηματική καταγραφή του μεγέθους, 

του είδους και της αξίας της εθελοντικής εργασίας, ώστε να φέρουν στην επιφάνεια τον 

παραμελημένο αυτό τομέα εργασίας χωρίς αμοιβή, των εθελοντών. 

Τα λιγοστά αριθμητικά στοιχεία που υπάρχουν σήμερα για τον εθελοντισμό της Κύπρου έχουν 

περιορισμένη ερμηνευτική αξία και δεν μπορούν να οδηγήσουν στην εισαγωγή ουσιαστικών 

αλλαγών.  Σίγουρα αφήνει την εθελοντική εργασία υποτιμημένη σε σχέση με την πραγματική 

της αξία και επίσης τις προοπτικές ανάπτυξης αλλά και στήριξης του εθελοντισμού 

περιορισμένες.    

Μπορούμε μόνο να αναφερόμαστε στους εκατοντάδες εθελοντές της Κύπρου, για το μεγάλο 

ρόλο που έχουν και τη μεγάλη συμβολή τους στην κοινωνία.  Αντίθετα, μπορούμε να 

επιλέξουμε να συλλέγουμε δεδομένα και να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένο αριθμό 

εθελοντών, σε συγκεκριμένες ώρες προσφοράς, σε συγκεκριμένη αξία σε ευρώ της 

εθελοντικής εργασίας που επιτελείται και την αξία αυτής ως συμβολή στην οικονομία και στο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.    

Η εθελοντική προσφορά αποτελεί μια μορφή πλούτου και θα έπρεπε να είμασταν σε θέση να 

υπολογίσουμε και να καταμετρήσουμε τις παραμέτρους της, εάν επιθυμούμε ουσιαστικά να 

εξετάσουμε τις προοπτικές ανάπτυξης του εθελοντισμού. 

Υποβάλλεται εισήγηση όπως εξεταστεί άμεσα η χρηματοδότηση για εκπόνηση μελέτης και 

σχεδίου δράσης και ανάπτυξης για τον εθελοντισμό και η λήψη απόφασης για να αρχίσει η 

συστηματική συλλογή στοιχείων με σκοπό την καταμέτρηση του μεγέθους του εθελοντισμού 

και της αξίας του. 

                                            
2 http://ccss.jhu.edu/un-nonprofit-handbook-revision/ 
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Καλούμε τους βουλευτές της 8ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, να τοποθετηθούν 

επί των θεμάτων που αναφέρθηκαν.   

Καλούμε επίσης τους εκπροσώπους των κρατικών και άλλων φορέων που συμμετέχουν 

στη Σύνοδο να υποβάλουν τις θέσεις τους για τους τρόπους στήριξης των εθελοντών σε 

σχέση με το ρόλο που αναλαμβάνουν, τις ευθύνες που έχουν αλλά και τις προοπτικές 

ανάπτυξης που πιστεύουν ότι μπορούν να υπάρξουν.  Αναμένεται επίσης να υπάρξει 

τοποθέτηση και σε αιτήματα που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενες Συνόδους και 

καταγράφονται στο Παράρτημα Ι αλλά και να απαντηθούν ερωτήματα που θα υποβάλουν οι 

βουλευτές της Συνόδου. 

Για την προώθηση των αποτελεσμάτων της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, επενδύουμε 

πολλές ελπίδες στην αγαστή συνεργασία μας με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ και 

θεωρούμε δεδομένη τη στήριξη της Εκτελεστικής και της Νομοθετικής εξουσίας.   

Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, θα συνεχίζει, να συντονίζει, αλλά και να 

στηρίζει με κάθε τρόπο και μέσο τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και τους εθελοντές, ώστε να 

έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το σημαντικό έργο που επιτελούν.   Όπως, 

πηγάζει και από το νόμο που διέπει τη λειτουργία του αλλά και ως βασικός εταίρος του 

κράτους, το ΠΣΣΕ, μεταξύ άλλων: 

• Συμβάλλει ενεργά στον προγραμματισμό, στη χάραξη και στη διαμόρφωση των 

πολιτικών της Δημοκρατίας 

• Συντονίζει τις δραστηριότητες των οργανώσεων μελών του, τόσο μεταξύ τους όσο και 

με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες 

• Χαράσσει πολιτική και στρατηγική για επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων στόχων του στον τομέα του εθελοντισμού  

• Εκπαιδεύει και παρέχει τεχνική καθοδήγηση στις οργανώσεις μέλη του 

• Προωθεί τις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού αλλά και δράσεις για την ενδυνάμωση 

των εθελοντών και του εθελοντισμού γενικότερα σε όλα τα επίπεδα 

Η πολύπλευρη προσπάθεια του ΠΣΣΕ στην προστασία και στήριξη του εθελοντισμού φαίνεται 

και από την πορεία του, από το 1973, η οποία καταγράφει πλήθος ενεργειών και 

παρεμβάσεων στον τομέα του εθελοντισμού και σίγουρα ένα τεράστιο ανθρωποκεντρικό έργο. 

Με τη συνεργασία όλων, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια  για να διασφαλίσουμε ένα 

ευνοϊκότερο περιβάλλον για τον εθελοντικό τομέα και να ενδυναμώσουμε περισσότερο τις 

αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού που είναι ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία του 

πολιτισμού και της κοινωνίας μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ανασκόπηση της προόδου σε αιτήματα προηγούμενων Συνόδων της Κοινωνίας των 

Πολιτών 

Πιο κάτω καταγράφονται τα κυριότερα αιτήματα που έχουν τεθεί στις Συνόδους της Κοινωνίας 

των Πολιτών και τα αποτελέσματα.  Το ΠΣΣΕ συνεχίζει την προώθηση των αιτημάτων και 

καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση τους, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων. 

1. ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

1.1. Αίτημα: Κάλυψη των αναγκών όλων των ΜΚΟ  

Αποτέλεσμα: Εξακολουθούν να υπάρχουν οργανώσεις που δεν λαμβάνουν καμία 

κρατική ενίσχυση από κανένα Υπουργείο και προγράμματα που δεν εμπίπτουν στις 

προτεραιότητες των υφιστάμενων σχεδίων κρατικών ενισχύσεων.  

1.2. Αίτημα:  Έγκαιρη επίδοση των κρατικών ενισχύσεων 

Αποτέλεσμα: Συνεχίζει να παρατηρείται καθυστέρηση στην επίδοση των κρατικών 

ενισχύσεων στις ΜΚΟ με αποτέλεσμα αριθμός ΜΚΟ να αντιμετωπίζει λειτουργικά και 

άλλα προβλήματα. 

1.3. Αίτημα: Εξορθολογισμός των κρατικών ενισχύσεων/χορηγιών 

Αποτέλεσμα: Εξακολουθούν να μην υπάρχουν συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια 

από όλους τους κρατικούς φορείς που παρέχουν κρατική ενίσχυση ή χορηγία, κάτι 

που δεν διασφαλίζει τη διαφάνεια.  Η δημιουργία Υπηρεσίας η οποία θα διαχειρίζεται 

τη διάθεση των κονδυλίων του κράτους δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί.  

 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΚΟ 

2.1. Αίτημα: Απαλλαγή της καταβολής του τέλους για την έκδοση πιστοποιητικού 

καταλληλότητας από το Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών για τις εθελοντικές/μη 

κυβερνητικές οργανώσεις. 

2.2. Αίτημα: Δυνατότητα πραγματοποίησης δωρεάν μικροβιολογικών αναλύσεων 

πόσιμου νερού και αναλύσεων τροφίμων στο Χημείο του Κράτους (δηλ. των 

αναλύσεων που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού 

καταλληλότητας). 

Αποτέλεσμα: Δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.  

Από την πλευρά των Υγειονομικών Υπηρεσιών εκφράστηκε η βούληση για 

ικανοποίηση του αιτήματος νοουμένου ότι θα υπάρξει συνεργασία με  Υπηρεσίες / 

Τμήματα που ζητούν τα πιστοποιητικά. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

αναφέρουν ότι «οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση θα έχει ως αποτέλεσμα να μην γίνονται 

οι έλεγχοι στο βαθμό που ορίζεται από τη νομοθεσία και θα αποτελέσει διάκριση σε 
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σχέση με άλλα παρόμοια προγράμματα που λειτουργούν από ιδιωτικούς ή άλλους 

Φορείς και η λειτουργία τους διέπεται από την ίδια Νομοθεσία». 

Αρμόδιοι φορείς: 

• Υγειονομικές Υπηρεσίες 

• Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

 

 
2.3. Αίτημα: δυνατότητα πραγματοποίησης δωρεάν γενικών αναλύσεων 

(συμπεριλαμβανομένων αιματολογικών εξετάσεων για μεταδοτικές ασθένειες 

και έκθεση ακτινογραφίας θώρακος) του προσωπικού των εθελοντικών 

οργανώσεων που εργάζεται σε παιδοκομικούς σταθμούς, κέντρα απασχόλησης 

παιδιών, κέντρα ενηλίκων, κτλ στα Κρατικά Νοσηλευτήρια για την έκδοση των 

σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών. 

Αποτέλεσμα: το θέμα είναι σε εξέλιξη και το ΠΣΣΕ είναι σε επαφή με τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες για εξέταση του θέματος. 

Αρμόδιος Φορέας: Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

 

2.4. Αίτημα: Απαλλαγή καταβολής του τέλους επιθεώρησης για την εξασφάλιση 

πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών  

Αποτέλεσμα: Σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής 

από την καταβολή του τέλους για επιθεωρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που 

διενεργούνται από το Τμήμα.  

Αρμόδιος Φορέας: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

 

2.5. Αίτημα: Απαλλαγή καταβολής του τέλους για την εξασφάλιση της Άδειας 

Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών 

Αποτέλεσμα: Δεν μπορεί να ικανοποιηθεί - Η Περί Πετρελαιοειδών Νομοθεσία δεν 

παρέχει οποιαδήποτε ευελιξία εξαίρεσης οποιουδήποτε οργανισμού από την 

καταβολή τελών για έκδοση Άδειας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών.  

Αρμόδιος Φορέας: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
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2.6. Αίτημα: Απαλλαγή καταβολής του τέλους έκδοσης Λευκού Ποινικού Μητρώου 

για το προσωπικό των εθελοντικών οργανώσεων / ΜΚΟ 

Αποτέλεσμα: Το ΠΣΣΕ είναι σε επαφή με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για εξέταση 

του θέματος. 

Αρμόδιοι φορείς: 

• Αστυνομία Κύπρου 

• Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

 

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΚΟ 

 

Αίτημα:  Να προσφέρεται πρακτική καθοδήγηση στις ΜΚΟ από τα Υπουργεία που 

χειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, για να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις τις 

οποίες συντονίζουν ή διαχειρίζονται τα Υπουργεία. 

 

Αποτέλεσμα: Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια από τη Γενική Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και τα Εθνικά Σημεία Επαφής. 

 

Αρμόδιοι φορείς:  

• Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης 

• Εθνικά Σημεία Επαφής Ευρωπαϊκών και Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων 

 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Αίτημα:  Οι ΜΚΟ να απολαμβάνουν φορολογικά οφέλη. 

 

Αποτέλεσμα:  Το νομοσχέδιο Περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΙΟΚΩ), θα 

δίνει συγκεκριμένα φορολογικά οφέλη με βάση το Υπουργείο Οικονομικών.  

 

Το ΠΣΣΕ έχει σημειώσει σε υπόμνημα του προς τη Βουλή ότι χρειάζεται να διασφαλιστεί 

ότι θα μπορούν όλες οι ΜΚΟ (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών οργανώσεων) να 

απολαμβάνουν τα φορολογικά οφέλη που θα καθοριστούν.  Αυτό σημειώθηκε  επειδή έχει 

επεξηγηθεί στο ΠΣΣΕ ότι άρθρα του νομοσχεδίου αποκλείουν τις τοπικές οργανώσεις από 

τις πρόνοιες του ΙΟΚΩ, επειδή η δραστηριότητα τους δεν επεκτείνεται σε όλο το κοινό της 

Κύπρου.   
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5. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΚΟ 

 

Αίτημα:  Να υπάρχουν εκπτώσεις προς τις εθελοντικές οργανώσεις για τα δημοτικά τέλη, 

τέλη για βασικές υπηρεσίες όπως τηλεπικοινωνία, ηλεκτρισμό και νερό, κ.ά. 

 

 

5.1 Αίτημα για μείωση τιμών χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις 

εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις  

 

Αποτέλεσμα:  Οι εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν μπορούν να 

καταστούν δικαιούχοι της Ειδικής Διατίμησης με Κώδικα 08.   

Με βάση την απάντηση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 94 των περί Ρύθμισης Αγοράς Ηλεκτρισμού 

Νόμων του 2003 μέχρι 2017 (Νόμος) στις κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών 

ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να εντάσσονται μόνο κατηγορίες οικιακών πελατών που 

πληρούν τις πρόνοιες του Νόμου. Με βάση την τελευταία Απόφαση του Υπουργού 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 1/12/2016 και το 

σχετικό Διάταγμα που εκδόθηκε, δικαιούχοι της Ειδικής Διατίμησης του Κώδικα 08 

είναι οχτώ κατηγορίες ευάλωτων οικιακών καταναλωτών σύμφωνα με τα διάφορα 

επιδόματα που λαμβάνουν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Ως εκ των πιο πάνω,  

 

Αρμόδιος Φορέας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

 

 

5.2  Αίτημα προς εταιρείες τηλεπικοινωνιών για παραχώρηση εκπτωτικών 

πακέτων προς τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

Αποτέλεσμα:  Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών απάντησαν αρνητικά και δεν μπορεί να 

ικανοποιηθεί το αίτημα.  

Αρμόδιοι φορείς: Εταιρείες τηλεπικοινωνιών. 

 

6. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΚΟ 

 

Αίτημα:  Παρόλο που έχουν καθιερωθεί διάφορες δημόσιες συναντήσεις διαλόγου και 

διαβούλευσης μεταξύ του κράτους και των ΜΚΟ, το οποίο είναι ένα θετικό αποτέλεσμα 

που δικαιώνει τη συνεχή προσπάθεια του ΠΣΣΕ για ενίσχυση της διαβούλευσης και του 

διαλόγου, εντούτοις δεν διασφαλίζεται πάντοτε αποτελεσματική διαβούλευση όπως: ο 

τρόπος διεξαγωγής της διαβούλευσης, η ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών, η 

διαδικασία καταγραφής των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν σε μια διαβούλευση, η 
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αιτιολόγηση απόρριψης των εισηγήσεων, η ενημέρωση των φορέων για τα 

αποτελέσματα της διαβούλευσης, η επάρκεια της χρονικής περιόδου για τη 

διαβούλευση, κτλ.   

 

Αποτέλεσμα: Παρόλο που επιτεύχθηκαν κάποια θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία 

των διαβουλεύσεων, εντούτοις, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. 

 

 

7. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 

 

7.1. Αίτημα:  Τροποποίηση του Νόμου του ΠΣΣΕ και η ψήφιση των νέων του 

Κανονισμών  

 

Αποτέλεσμα: Δυστυχώς η τροποποίηση του Νόμου του ΠΣΣΕ και η ψήφιση των 

νέων του Κανονισμών παραμένει για σειρά ετών σε εκκρεμότητα. 

Αρμόδιος Φορέας: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/ 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας  

 

7.2.  Αίτημα για ασφάλεια των εθελοντών (έναντι ατυχημάτων ή/και ευθυνών που 

προκύπτουν κατά την άσκηση της εθελοντικής τους προφοράς)  

Αποτελέσματα: Mε βάση την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να ρυθμιστεί με την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ την οποία έχουν όλες οι οργανώσεις που εργοδοτούν προσωπικό, εάν 

προστεθεί παράγραφος για να καλύπτει και εθελοντές (π.χ.  Χ αριθμό εθελοντών με  € 

0 ευρώ μισθό).  Επιπλέον και ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟΣ είναι σχετικός, αφού αναφέρει ότι στον όρο «εργοδοτούμενος» διευκρινίζεται 

ότι περιλαμβάνεται και ο εθελοντής.  

Σημείωση:  Αριθμός οργανώσεων αναφέρει ότι παρατηρείται πρόβλημα στην 

εφαρμογή και το ΠΣΣΕ άρχισε διερεύνηση του θέματος με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες. 

 

Αρμόδιος Φορέας: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

 

8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ/ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Αίτημα:  Συμμετοχή ΠΣΣΕ με εκπρόσωπο του, βάσει των αρμοδιοτήτων του που 

πηγάζουν από το νόμο, στην Επιτροπή που έχει συσταθεί για την αναγνώριση της μη 

τυπικής και άτυπης μάθησης.  

 

Αποτέλεσμα:  Έχει ικανοποιηθεί. 
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9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

 

Αίτημα:  Να επιχορηγείται η συμμετοχή των εθελοντών, αντί μόνο του έμμισθου 

προσωπικού, σε σεμινάρια κατάρτισης που επιχορηγεί η Αρχή Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

Αποτέλεσμα: Δεν μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα αυτό, βάσει της νομοθεσίας με βάση 

την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

 

Αρμόδιος Φορέας: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

 

10. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Αίτημα:  Επείγει η συλλογή και ανάλυση οικονομικών δεικτών και στοιχείων για τη 

διάσταση του εθελοντισμού ώστε να διαφανεί  η  συμβολή του στην  εθνική οικονομία 

και την κοινωνία.  

 

Αποτέλεσμα: Δεν έχει ικανοποιηθεί. 

 

Αρμόδιος Φορέας: Στατιστική Υπηρεσία – Υπουργείο Οικονομικών 

 

 

 

11. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

11.1. Αίτημα:  Η έλλειψη χρόνου αποτελεί ένα ουσιαστικό πρόβλημα.  Θα μπορούσε να 

ρυθμιστεί η σχετική νομοθεσία για τις άδειες των εργαζομένων που να δίνει την 

ευκαιρία στους εργοδότες να παραχωρούν άδεια σε εργοδοτούμενους όταν πρόκειται 

για εθελοντική εργασία με ρύθμιση των ημερών απουσίας που θα δικαιούνται. 

Αποτέλεσμα: Είναι αδύνατον να τροποποιηθεί η νομοθεσία, με βάση την απάντηση 

του Υπουργείου  επειδή εάν παραχωρείται πληρωμένη άδεια για τον εθελοντισμό δεν 

εμπίπτει πλέον στην φιλοσοφία του εθελοντισμού και δεύτερο θα αυξάνει το κόστος 

του εργοδότη.  

 

11.2. Αίτημα:  Το τεχνολογικό χάσμα των γενεών, είναι ένα εμπόδιο στη συμμετοχή των 

νέων σε αρκετές ΜΚΟ, το οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί με την εισαγωγή των 
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ψηφιακών εκστρατειών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.   Μέσα από τέτοιου τύπου 

εκστρατείες θα γίνεται ενημέρωση των νέων για τους τρόπους πρόσβασης τους στο 

εθελοντικό κίνημα καθώς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για εθελοντική εργασία.  

Αποτέλεσμα: Διενεργήθηκαν ψηφιακές εκστρατείες για την προώθηση του 

εθελοντισμού. 

 

11.3. Αίτημα:  Ευαισθητοποίηση και αντιμετώπιση των φαινομένων ηλικιακών 

διακρίσεων από προηγούμενες γενιές  έναντι  στους  νέους  και  τις  νέες,  καθότι  

τέτοια  πρακτική  συνήθως  γίνεται αιτία να τους/τις παραγκωνίζει από τα κέντρα 

λήψης αποφάσεων και να αισθάνονται ότι δεν έχουν λόγο και ρόλο να 

διαδραματίσουν.  

Αποτέλεσμα: Αποστάληκε εγκύκλιος στις οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ 

στις 19/5/17 με θέμα   «Η εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ» κατά την οποία 

καταγράφηκαν προβλήματα / θέματα που τέθηκαν στη Σύνοδο και δυσκολεύουν την 

εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ και εισηγήσεις για τρόπους αντιμετώπισης.  

 

 

12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΩΡΕΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ 

Αίτημα: Βελτίωση της διαδικασίας δωρεάς εξοπλισμού στα κρατικά νοσηλευτήρια.  

Αποτέλεσμα: Αναμένεται η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. 

Αρμόδιος Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών 

 

 

13. ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Αιτήματα:  

13.1. Εκπαίδευση των αρμόδιων Λειτουργών στις Επαρχιακές Διοικήσεις για τις πρόνοιες 

της νομοθεσίας ώστε να μην ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο οι διάφορες 

πρόνοιες του νόμου κατά την εξέταση των αιτήσεων.   

13.2. Έναρξη διαβούλευσης για τη θέσπιση των κανονισμών του νόμου (είναι σε 

εξέλιξη).  

13.3. Ενημέρωση των ΜΚΟ για τις πρόνοιες του νόμου από την αρμόδια κρατική αρχή. 

Αποτέλεσμα: Αναμένεται η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αρμόδιος Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Ιστορικό:  Θέματα Συνόδων της Κοινωνίας των Πολιτών 

 

1η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών – 2010: Το ΠΣΣΕ υλοποίησε την 1η Σύνοδο της 

Κοινωνίας των Πολιτών το 2010 με μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Κατά της 

Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Μέσα από αυτή την πρωτοποριακή πρωτοβουλία του 

ΠΣΣΕ, δόθηκε ‘φωνή’ στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και 

τον κοινωνικό αποκλεισμό.  

2η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών – 2011: Η 2η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών 

πραγματοποιήθηκε το 2011 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού έχοντας κεντρικό 

άξονα συζήτησης την ‘Εθνική Διακήρυξη για τον Εθελοντισμό’ που ετοιμάστηκε από το ΠΣΣΕ.  

3η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών – 2013: «Η λειτουργία των εθελοντικών οργανώσεων σε 

συνθήκες οικονομικής κρίσης και οι ενέργειες τους για αντιμετώπιση της».    

4η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών – 2014: «Ανάπτυξη στρατηγικής για επιβίωση των 

εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης». 

5η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών – 2015: «Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με 

τη δημόσια υπηρεσία». 

6η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών – 2017: «Εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ». 

7η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών – 2018: «Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ και το νομικό 

πλαίσιο που τις επηρεάζει».   

8η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών – 2019: «Ο εθελοντισμός σήμερα: ρόλοι, ευθύνες, 

προοπτικές».   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

Παρόντα μέλη της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΡΗ  
AIPFE CYPRUS-WOMEN OF 

EUROPE 

ΖΑΝΝΕΤΟΥ ΑΝΝΑ 
CYPRUS MUASTHENIA GRAVIS 

ASSOCIATION  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΑ CYPRUS STROKE ASSOCIATION 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΓΙΩΤΑ  EUROPA DONNA ΚΥΠΡΟΥ 

ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ MEDICALERT CYPRUS 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ  ROUND TABLE ΚΥΠΡΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  STEPS FOR YOUTH 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΛΩ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΛΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ  

ΔΡ ΑΓΡΟΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ-ΚΥΠΡΟΣ 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ 
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ΓΕΡΟΝΤΩΝ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

(JCI CYPRUS) 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΟΣ  ΕΣΣΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ  ΕΣΣΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΑΔΑΜΟΥ ΧΡΥΣΩ ΕΣΣΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΜΟΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΣΣΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΙΣΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΣΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ  ΕΣΣΕ ΠΑΦΟΥ 

ΜΑΛΜΗΔΟΥΡΗ ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑ 

ΈΛΕΝΑ 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΓΑΠΗΣ 

ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΔΡΥΜΑ “ΘΕΟΤΟΚΟΣ” 

ΠΑΖΑΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΛΙΑΣΙΔΟΥ 

ΚΑΝΑΡΗ ΠΟΠΗ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ  

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΝΘΕΑ  

ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ  ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (CYMSA-

CYPRUS MEDICAL STUDENTS 

ASSOCIATION) 



86 

 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ  ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΠΟΛΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΟΥΜΗ ΡΕΝΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΛΟΪΖΙΑΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΓΡΑΒΑΡΗ-ΠΡΕΚΑ ΑΛΕΚΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
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ΙΣΑΑΚ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΔΩΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ 

ΚΟΥΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ 

ΟΔΗΓΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΛΩ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΣΣΕ 

ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΣΣΕ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΣΣΕ 

ΣΟΥΡΜΕΛΗ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΚΛΑΙΛΙΑ ΠΣΣΕ 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

ΜΝΑΣΩΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 
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ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΑΥΤΙΣΜΟ 

ΠΟΓΙΑΤΖΗ ΚΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΣΠΑΒΟ) 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΟΥ ΛΥΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ 

ΦΙΛΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΚΟΝΙΖΟΣ ΛΟΪΖΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΛ.Α-ΖΩ 

ΑΖΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΠΑΚΙΔΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 

ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 
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ADHD CYPRUS- ΔΕΠΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΣΙΑΣ” 

ΣΙΕΚΕΡΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ “ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ” 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

20 Μαΐου 2019   

ΕΗ/ΚΚ     

  


