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Προτεραιότητα των ΜΚΟ είναι η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια
Με μεγάλη επιτυχία πραγ

προσώπους εθελοντικών οργα

δείας και Πολιτισμού, Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλο
ντος, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερι
κών, Υγείας και της διευθύντριας
των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευη
μερίας. Η σύνοδος ανέδειξε διά
φορες πτυχές του θέματος με στό
χο τον εκσυγχρονισμό και ενδυ
νάμωση του εθελοντικού τομέα
σε πρακτικές χρηστής διοίκησης
αλλά και την επισήμανση νόμων
που έχουν πρόσφατα ψηφιστεί ή
νομοσχεδίων που είναι σε εξέλι
ξη και επηρεάζουν ή δυσχεραί
νουν το έργο των ΜΚΟ.
Η ολομέλεια της συνόδου συμ
φώνησε ομόφωνα ότι σε οποια
δήποτε δραστηριότητα των εθε
λοντικών οργανώσεων, προτε
ραιότητα πρέπει να έχει η χρη
στή διοίκηση και η διαφάνεια για
εξασφάλιση της ποιότητας στην
παροχή των υπηρεσιών των ΜΚΟ
στους συνανθρώπους μας και γε
νικότερα την κοινωνία. Η 7η Σύ
νοδος της Κοινωνίας των Πολι
τών κάλεσε το κράτος να προβεί
σε όλες τις απαραίτητες ενέργει
ες για προώθηση των θεμάτων
που έχουν τεθεί στην παρούσα
σύνοδο ώστε να εξευρεθούν λύ
σεις στα θέματα αυτά για τη βελ
τίωση της λειτουργίας των εθε
λοντικών/μη κυβερνηπκών ορ

νώσεων/ΜΚΟ) και τοποθετήσεις

γανώσεων και των υπηρεσιών

από τον επίτροπο Εθελοντισμού
και ΜΚΟ και εκπροσώπους των
Υπουργείων Οικονομικών, Παι

που προσφέρουν.

ματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου
2018, η 7η Σύνοδος της Κοινω
νίας των Πολιτών η οποία διορ
γανώνεται από το Παγκύπριο Συ
ντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντι

σμού (ΠΣΣΕ) στη Βουλή των Αντι
προσώπων με θέμα "Χρηστή Δι
οίκηση των ΜΚΟ και το νομικό
πλαίσιο που πς επηρεάζει".
Μετά από χαιρετισμό και κή
ρυξη των εργασιών της συνόδου
από τον πρόεδρο της Βουλής των
Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλ
λούρη, χαιρετισμό απεύθυναν ο
πρόεδρος του Παγκύπριου Συ
ντονιστικού Συμβουλίου Εθελο
ντισμού, κ. Σταύρος Ολύμπιος, ο
υπουργός Παιδείας και Πολιτι
σμού, κ. Κώστας Χαμπιαούρης
και ο επίτροπος Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώ
σεων κ. Γιάννης Γιαννάκη.
Στη συνέχεια, αναγνώσθηκε,
από τον εκπρόσωπο των βου
λευτών, κ. Ηλία Δημητρίου, το
Υπόμνημα της 7ης Συνόδου της
Κοινωνίας των Πολιτών που ετοι
μάστηκε από το ΠΣΣΕ με θέμα:

"Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ και
το νομικό πλαίσιο που τις επη
ρεάζει". Ακολούθησαν παρεμβά
σεις στο θέμα της συνόδου από

τους 56 βασικούς βουλευτές (εκ

Είναι σημαντικό να τονιστεί
ότι, μέσα από αυτή την πρωτο

βουλία του ΠΣΣΕ, δόθηκε η ευ
καιρία σε 56 εκπρόσωπους των
διαφόρων τομέων δραστηριότη
τας των εθελοντικών/μη κυβερ
νηπκών οργανώσεων, οι οποίοι

είχαν την ιδιότητα του "βουλευ
τή" της συνόδου της Κοινωνίας
των Πολιτών, να κάνουν προφο
ρικές τοποθετήσεις στη βάση του
υπομνήματος, στην παρουσία των
αρμόδιων αξιωματούχων του κρά

τους. Σημαντικό εργαλείο της 7ης
Συνόδου υπήρξε ο Κώδικας Χρη
στής Διοίκησης Συμπεριφοράς
και Δεοντολογίας για πς ΜΚΟ που
ετοίμασε και έκδωσε το ΠΣΣΕ με
τά από διαβούλευση με πς οργα
νώσεις μέλη του.
Σταύρο? Ολύμπιοι πρόεδροτ ΠΣΣΕ
Για τη Διοικούσα Επιτροπή ΠΣΣΕ Συν.
Υπόμνημα 7ικ Συνόδου
τικ Κοινωνίας των Πολιτών

