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Λευκωσία, 30 Ιουνίου 2016

ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ
Σο Παγκύπριο υντονιστικό υμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΕ)

πραγματοποίησε τη Γενική

υνέλευση των οργανώσεων μελών του, την Σετάρτη 29 Ιουνίου 2016 στη Λευκωσία.
Ση υνέλευση χαιρέτησε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Φρυσόστομος και ο
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννης Γιαννάκης.
Ο Πρόεδρος του ΠΕ κ. ταύρος Ολύμπιος προέβη σε απολογισμό της δράσης της
απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και κατέθεσε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, στρατηγικής
και προϋπολογισμού του ΠΕ τα οποία εγκρίθηκαν από τη Γενική υνέλευση. Ο πρόεδρος
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η Γενική υνέλευση είναι μια ευκαιρία να συνερχόμαστε όλοι μαζί
για ενδυνάμωση και ανασύνταξη των ψυχικών και πνευματικών μας δυνάμεων για να
συνεχίσουμε το έργο που οι ίδιοι έχουμε επιλέξει με το οποίο υπηρετούμε τον άνθρωπο και την
κοινωνία». Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και
όλους όσους συνέβαλαν στο έργο του ΠΕ οι οποίοι όπως ανέφερε αποτελούν τους
διάκονους του εθελοντισμού οι οποίοι υπηρετούν με την καρδιά και τον κόπο τους το λαό.
Ευχαρίστησε επίσης τις Τπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για τη στενή και αγαστή συνεργασία
καθώς και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ διαβεβαιώνοντας τον ότι το ΠΕ θα
συμπαρασταθεί στην προσπάθεια του για βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά τις
εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις και την εισαγωγή νέων νομοθεσιών. Ο κ. Ολύμπιος
κάνοντας ειδική μνεία για τους εθελοντές οι οποίοι αψήφησαν τη φωτιά και έδωσαν το παρόν
τους αρκετές μέρες στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή ολέας παρακάλεσε τους
παρευρισκόμενους να στρέψουν τη σκέψη τους σε αυτούς τους εθελοντές και να κάνουν ένα
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δασοπυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους μαχόμενοι με τη φωτιά.
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Ακολούθως παρουσίασε έρευνα που διεξήγαγε το ΠΕ με στατιστικά και άλλα στοιχεία για
τους εθελοντές και τις ανθρωποώρες προσφοράς των παγκύπριων και των τοπικών
οργανώσεων μελών του ΠΕ και των ΕΕ για το 2015.
Ο λογιστής/ελεγκτής του ΠΕ παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις του υμβουλίου οι
οποίες εγκρίθηκαν από τη υνέλευση.
τη συνέχεια, ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση για τις προοπτικές που διανοίγονται για
τον εθελοντικό τομέα και καθορίστηκαν οι στόχοι της επόμενης περιόδου.
Ακολούθως έγιναν αρχαιρεσίες και εξελέγη η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΠΕ για την
επόμενη διετία 2016 - 2018, η οποία καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος

ταύρος Ολύμπιος

Αντιπρόεδρος

Ηλίας Δημητρίου

Γραμματέας

Γιαννούλα Κυριακίδου

Σαμίας
Οργανωτικός γραμματέας

Πέτρος Πέτρου
Φρύσω Αργυρού

Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών χέσεων Ανδρέας εργίου
Βοηθός Γραμματέας

Κωστάκης Μιχαήλ

Βοηθός Σαμίας
Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας
ΜΕΛΗ
Αδάμου Φρύσω

Λευτέρης Κόκκινος
Μαρία ταύρου

Άζινου Μαρία
Ανδρέου Ανδρέας
Γεωργιάδης Πάμπος
Γιάγκου ωτήρης
Θωμά Δήμος
Μητροπολίτης Κυρηνείας Φρυσόστομος
Μιλτιάδους Μίλτος
Μουσιούττα Ιωάννα
Παπαδόπουλος Φρίστος
Παπασάββα Ευανθία
κοτεινού ουρμελή Κλαίλια
Υράγκου ωκράτης
Υυσεντζίδου Λυγία
Φατζηαναστάσης Κώστας
Φατζηβασίλη Ρένος
Διοικούσα Επιτροπή
Παγκύπριο υντονιστικό υμβούλιο Εθελοντισμού
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