
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤιΟΥ 2019 

Συνέρχεται αύριο Τετάρτη, 6 Μαρτίου στις 10.00 το πρωί, η βη Σύνοδος της 

Κοινωνίας των Πολιτών, στο κτίριο της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Της Συνόδου θα προεδρεύσει και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της 

Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης. 

Στα πλαίσια της Συνόδου αυτής θα απευθύνουν χαιρετισμούς 

1. Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού, κ. Ηλία Δημητρίου. 

2. Χαιρετισμός από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, κ. Γιάννη Γιαννάκη. 

3. Ανάγνωση του «Εγγράφου Εργασίας της βης Συνόδου της Κοινωνίας των 

Πολιτών» από την κα Μαρία Άζινου, εκπρόσωπο των βουλευτών, με θέμα «ο 

Εθελοντισμός σήμερα: ρόλος, ευθύνες, προοπτικές» 

4. Συζήτηση και τοποθετήσεις βουλευτών. 

5. Τοποθετήσεις/Παρεμβάσεις εκπροσώπων κρατικών και άλλων φορέων. 

Στα πλαίσια της Συνόδου αυτής θα αναγνωσθεί από τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ το 

«Έγγραφο Εργασίας της βης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών» και θα 

ακολουθήσει συζήτηση και τοποθετήσεις βουλευτών, καθώς και 

τοποθετήσεις/παρεμβάσεις εκπροσώπων κρατικών και άλλων φορέων και τέλος θα 

εγκριθεί το πιο πάνω Έγγραφο Εργασίας. 

Η Σύνοδος αυτή η όγδοη στη σειρά, εντάσσεται στα πλαίσια του έργου του ΠΣΣΕ, 

με την ιδιότητά του ως του κατά νόμο Ανώτατου Συντονιστικού Σώματος των 

εθελοντικών οργανώσεων στην Κύπρο. 

Η ειδική αυτή Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, με θέμα «ο Εθελοντισμός 

σήμερα: ρόλος, ευθύνες, προοπτικές» έχει συγκληθεί από το ΠΣΣΕ για να δώσει 

φωνή στις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στην ειδική αυτή Σύνοδο, 56 
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εκπρόσωποι εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, με την ιδιότητα του βουλευτή 

της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, θα έχουν την ευκαιρία να προβάλουν μέσα 

από μεθοδικό τρόπο και ειδικότερα να προβάλουν διάφορες πτυχές του θέματος του 

εθελοντισμού, ξεκινώντας με ανασκόπηση της προόδου που έγινε στα διάφορα 

αιτήματα προηγουμένων συνόδων και πως αυτά μπορούν να προωθηθούν σε 

συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς. 

Στόχος της ειδικής αυτής Συνόδου είναι να αναδείξει διάφορες πτυχές του θέματος 

ώστε να αναγνωριστεί η σημασία του εθελοντικού κινήματος στην Κύπρο, το ρόλο, τις 

ευθύνες και τις προοπτικές του και να εντοπιστούν τα προβλήματα που αποθαρρύνουν 

την ενίσχυσή του με στόχο την εισαγωγή μέτρων για ενίσχυση του θεσμού. 

5 Μαρτίου 2019 

ΕΗ/ΣΛ 


