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26ο ετήσιο παγκυπριο συνέδριο ΠΣΕΕ
Το Παγκυπριο Συντονιστι
κό Συμβούλιο Εθελοντισμού

(ΠΣΣΕ) σας προσκαλεί να παρα
κολουθήσετε τις εργασίες του
26ου ετήσιου παγκύπριου συνε
δρίου, το οποίο διοργανώνει σε
συνεργασία με το Επαρχιακό Συ
ντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντι
σμού Λευκωσίας, την Τρίτη 25
Απριλίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ.
στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευ

κωσία (Αίθουσα "Ευ Αγωνίζε
σθαι", λεωφόρος Αμφιπόλεως 21,
1687 Λευκωσία).
Το θέμα του συνεδρίου είναι

"Εθελοντισμός  ανθρωπιστική
βοήθεια εντός και εκτός Κύπρου",
το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της
υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.
Ζέτας Αιμιλιανίδου.
Κατά την εναρκτήρια τελετή θα
απευθύνουν χαιρετισμό ο πρόε
δρος του Παγκύπριου Συντονι
στικού Συμβουλίου Εθελοντισμού
κ. Σταύρος Ολύμπιος, ο πρόεδρος
του Επαρχιακού Συντονιστικού
Συμβουλίου Εθελοντισμού Λευ

κωσίας κ. Ρένος Χατζή βασίλη, ο
επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ
κ. Γιάννης Γιαννάκη και η υπουρ
γός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτα Αι
μιλιανίδου, η οποία θα κηρύξει
και την έναρξη των εργασιών.
Επίσης, θα προβληθεί βιντεο
σκοπημένο μήνυμα από τον Ευ
ρωπαίο επίτροπο Ανθρωπιστικής
Βοήθεια και Διαχείρισης Κρίσε
ων κ. Χρήστο Στυλιανίδη.

Στο κύριο μέρος του συνεδρί
ου, ο επικεφαλής της Αντιπρο
σωπείας της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής στην Κύπρο κ. Γεώργιος
Μαρκοπουλιώτης θα παρουσιά
σει την πρωτοβουλία EU AID
VOLUNTEERS και το Ευρωπαϊκό
Σώμα Αλληλεγγύης και ο αντι
πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Ηλίας Δη
μητρίου τα αποτελέσματα του ευ
ρωπαϊκού έργου Volunteering in
Humanitarian Aid και τη δράση

του ΠΣΣΕ στην ανθρωπιστική βοή
θεια. Θα ακολουθήσουν οι πολύ
ενδιαφέρουσες εμπειρίες και δρά
σεις οργανισμών και εθελοντών
από αποστολές ανθρωπιστικής
βοήθειας: από την Action Aid
Hellas, η υποδιευθύντρια και δι
ευθύντρια Προγραμμάτων κ. Σα
λώμη Πνευματικού, από την Πο
λιτική Αμυνα, ο διοικητής κ. Λου
κάς Χατζημιχαήλ, από τους Εθε
λοντές Γιατρούς Κύπρου, η πρό
εδρος κ. Ανδρούλα Αγρότου και οι
εθελοντές Ανδρέας Φυλακτού
ηθοποιός και ο Αλέξανδρος Κυ
θραιώτης μαθητής.
Στον χώρο θα εκτίθενται επί
σης φωτογραφίες με θέμα την αν
θρωπιστική βοήθεια.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρί
ου θα γίνει η απονομή τιμητικών
πλακετών στους μαθητές που δια
κρίθηκαν στον διαγωνισμό της
Έκθεσης Ιδεών 2016 στα Σχολεία
Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα "Η
συμβολή των νέων μέσα από τον
εθελοντισμό, στην προστασία και
την ανάπτυξη του περιβάλλοντος".
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