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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 7ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών «Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ και το
νομικό πλαίσιο που τις επηρεάζει» έχει σκοπό να αναδείξει διάφορες πτυχές του θέματος και
να τεθούν σε συζήτηση. Σημαντικό εργαλείο σε αυτή την συζήτηση είναι πρωτίστως ο
Κώδικας Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ (Μη ΚυβερνητικέςΜη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις) που ετοίμασε το ΠΣΣΕ και έχει τύχει ευρείας διαβούλευσης με
τα μέλη του αλλά και οι διάφοροι νέοι νόμοι που έχουν ψηφιστεί ή νομοσχέδια που είναι σε
εξέλιξη και τυχόν να επηρεάζουν τις ΜΚΟ.
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: «Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ και το νομικό πλαίσιο που
τις επηρεάζει»
Η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια αποτελούσαν πάντοτε διαχρονικούς στόχους για τον
εθελοντισμό στο νησί μας. Η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών των ΜΚΟ στους
συνανθρώπους μας και γενικότερα την κοινωνία εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη, την
αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα, το κύρος και την αναγνώρισή τους από το κοινό και την
πολιτεία και ενισχύουν τη διάθεσή τους για να συνδράμουν το έργο που επιτελούν. Σε
οποιαδήποτε δραστηριότητα των εθελοντικών οργανώσεων, προτεραιότητα πρέπει να έχει η
τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια, η αμεροληψία, η ακεραιότητα, η αξιοπιστία, η
υπευθυνότητα, η ίση μεταχείριση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αξιοπρέπεια
και η αντικειμενικότητα. Κάθε εθελοντής, είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε του
οργανισμού και κάθε μέλος του έμμισθου προσωπικού οφείλει να εφαρμόζει τις βασικές αυτές
αρχές οι οποίες πρέπει να τον καθοδηγούν και να τον εμπνέουν.
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), ανταποκρινόμενο στην ανάγκη
εκσυγχρονισμού του εθελοντικού τομέα σε πρακτικές χρηστής διοίκησης ετοίμασε μετά από
διαδικασία ευρείας διαβούλευσης με τις οργανώσεις μέλη του τον Κώδικα Χρηστής Διοίκησης
Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι το ΠΣΣΕ έχει
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ήδη λάβει υποστηρικτικά μηνύματα και συγχαρητήρια για τον Κώδικα από τον Πρόεδρο της
Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργεία και πολλούς άλλους φορείς.
Η κουλτούρα, οι αρχές και οι αξίες όσον αφορά τη χρηστή διοίκηση είναι βαθιά ριζωμένες,
στην ιστορία του εθελοντικού κινήματος. Ο Κώδικας αυτός δίνει μια νέα δυναμική στην
άγραφη αυτή παράδοση και έχει βασικό στόχο να καθοδηγεί εμάς και τους επόμενους
εθελοντές στην ορθή και αποτελεσματική μας προσφορά.
Ένας βασικός στόχος της σημερινής μας συνάντησης είναι να συζητήσουμε το περιεχόμενο
του Κώδικα και να προτρέψουμε την κάθε οργάνωση και το κάθε μέλος της να τον τηρούν
πιστά ώστε να καταστεί ένα δυναμικό εργαλείο χρηστής διοίκησης, ορθής συμπεριφοράς και
δεοντολογίας με συνεχή εφαρμογή. Αποτελεί εξάλλου χρέος μας να ενδυναμώσουμε τις
πρακτικές χρηστής διοίκησης στο χώρο των ΜΚΟ. Παρόλο που ο Κώδικας έχει ήδη αποσταλεί
στις ΜΚΟ και σε όλους τους αρμόδιους φορείς του κράτους, η σημερινή Σύνοδος μας δίνει
ακόμη μία ευκαιρία να δούμε τους τρόπους στήριξης του και περαιτέρω εφαρμογής του.
Οι κανόνες του Κώδικα επιβάλλεται να τηρούνται, εκτός εάν, νομικό πλαίσιο, ή εσωτερικοί
κανονισμοί των οργανώσεων, ορίζουν άλλες ή πιο συγκεκριμένες διαδικασίες που δεν
συγκρούονται με τον Κώδικα. Η εφαρμογή του Κώδικα είναι εθελοντική και επαφίεται στην
κάθε ΜΚΟ εάν θα υιοθετήσει τις αρχές του. Διευκρινίζουμε επίσης ότι ο Κώδικας είναι
συμπληρωματικό έγγραφο αφού η εργασία και η δραστηριότητα της κάθε ΜΚΟ πρωτίστως
εφαρμόζει πιστά κάθε νομοθεσία του κράτους και ειδικά κατ’ αναλογία τις αρχές διοικητικού
δικαίου.
Τέλος, όσον αφορά τον Κώδικα, σημειώνουμε ότι παρόλο που έχει εκτυπωθεί σε έκδοση, θα
επικαιροποιείται από καιρό σε καιρό και θα επανεκτυπώνεται για να καλύπτει όλες τις νέες
ανάγκες και θέματα που προκύπτουν και χρήζουν αναγνώρισης και ρύθμισης. Ήδη έχουν
υποβληθεί χρήσιμες απόψεις από οργανώσεις που συμμετέχουν στη Σύνοδο όπως:
1. Επεξήγηση ορισμών για το είναι: διαφάνεια, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων κλπ.
2. Στο Άρθρο 2.4.4 «Ευθύνες/Ρόλοι» Διοικητικού Συμβουλίου να προστεθεί η ευθύνη
δήλωσης τυχόν οικονομικών συμφερόντων, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.
3. Στο άρθρο 3 «Σύγκρουση Συμφερόντων» να αναφερθεί ο τρόπος που θα
αντιμετωπίζονται περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και από ποιο όργανο του
οργανισμού (π.χ. το ΔΣ ή άλλη Επιτροπή). Επίσης ότι η κάθε ΜΚΟ να διασφαλίζει ότι
όλα τα μέλη γνωρίζουν την πολιτική του οργανισμού για θέματα σύγκρουσης
συμφερόντων.
4. Συμπερίληψη νέων κεφαλαίων όπως: σεβασμός στο περιβάλλον, απαγόρευση και
αντιμετώπιση περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης/κακοποίησης, καθορισμός
πλαισίου για τη δωροδοκία και η διαφορά με τα δώρα ως μορφή εκτίμησης προς τις
ΜΚΟ ώστε να μην σχετίζεται με τη δωροδοκία, σύσταση Επιτροπής Δεοντολογίας σε
κάθε ΜΚΟ για διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τον Κώδικα.
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Το δεύτερο σκέλος του θέματος της σημερινής Συνόδου αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο που
επηρεάζει τις ΜΚΟ. Ποιοι νέοι νόμοι, που έχουν πρόσφατα ψηφιστεί ή νομοσχέδια που είναι σε
εξέλιξη, τυχόν να μας επηρεάζουν; Η Σύνοδος σήμερα μας δίνει το βήμα για να εξετάσουμε ότι
ενδεχομένως δυσχεραίνει το έργο, την εργασία και την αποστολή μας.
1. Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017
1.1. Ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των κρατικών αρχών και ιδιαίτερα στον οικονομικό
έλεγχο για πάταξη οποιονδήποτε ατασθαλιών.
1.2. Ενίσχυση της στελέχωσης και της τεχνογνωσίας των Επαρχιακών Διοικήσεων στη
νομοθεσία
για
διευκόλυνση
της
εφαρμογής
της
αλλά
και
ενημέρωσης/καθοδήγησης των ενδιαφερομένων μερών
1.3. Κρίνεται αναγκαία η παρουσίαση των προνοιών του νόμου σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη από την αρμόδια αρχή του κράτους
2. Ο περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Πιστοποίηση) Νόμος του 2017
2.1. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Εσωτερικών της
Βουλής. Το ΠΣΣΕ συμμετέχει στη συζήτηση και θέτει τις απόψεις/τοποθετήσεις του.
3. Ο Περί Εράνων Νόμος
3.1. Τροποποίηση της νομοθεσίας για κατοχύρωση της επιθυμίας των συγγενών
όσον αφορά τις εισφορές στις κηδείες.
4. Λήψη απόφασης για διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τις ΜΚΟ και τον
εθελοντισμού

Καλούμε τους βουλευτές της 7ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, να τοποθετηθούν επί
των θεμάτων που αναφέρθηκαν και τις κρατικές υπηρεσίες και φορείς που συμμετέχουν στη
Σύνοδο να μελετήσουν τα ζητήματα που θα συζητηθούν και σε συνεργασία με το ΠΣΣΕ να
συμβάλουν και να στηρίξουν τα αποτελέσματα των εργασιών της Συνόδου. Σε αυτή την
προσπάθεια αναμένουμε επίσης τη στήριξη της Εκτελεστικής και της Νομοθετικής εξουσίας.
Για την προώθηση των αιτημάτων της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, επενδύουμε και
φέτος πολλές ελπίδες στην αγαστή συνεργασία μας με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ.
Για διευκόλυνση της συζήτησης οι βουλευτές της Συνόδου μπορούν να τοποθετηθούν βάσει
του περιεχομένου του Κώδικα, δηλαδή:


Στις βασικές αρχές που τον διέπουν και είναι η αφοσίωση, η αμεροληψία,
η
αντικειμενικότητα, η ακεραιότητα, η ευπρέπεια, ο επαγγελματισμός, η αξιοπρέπεια, ο
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαφάνεια και η λογοδοσία, η φιλαλήθεια
και η νομιμότητα.
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 Στους προτεινόμενους κανόνες του Κώδικα στην ενότητα Διακυβέρνηση, Διοίκηση και
Λειτουργία και ιδιαίτερα:









στις πρακτικές του ελέγχου, της αξιολόγησης και της προστασίας εμπιστευτικών
πληροφοριών
στους προτεινόμενους κανονισμούς για κάθε επίπεδο λειτουργίας όπως στην
διοίκηση, το ανθρώπινο δυναμικό,
τον εργασιακό χώρο και τις ανθρώπινες
σχέσεις,
στους αναμενόμενους τρόπους λειτουργίας οργάνων της διοίκησης όπως της
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου
στις αναμενόμενες ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου, του προσωπικού και των
εθελοντών
στις προτεινόμενες πρακτικές αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων
στις πρακτικές διαχείρισης των οικονομικών με βάση τη διαφάνεια και των
διαδικασιών του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου
στις προτεινόμενες πρακτικές που να προωθούν τη συλλογικότητα και τη
συνεργασία μεταξύ των ΜΚΟ για την επίτευξη κοινών στόχων, αποφυγής
κατακερματισμού των πόρων, μείωσης του συνολικού κόστους, αύξηση της
αποτελεσματικότητας, πάντοτε προς όφελος της κοινωνίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ανασκόπηση της προόδου σε αιτήματα προηγούμενων Συνόδων της Κοινωνίας των
Πολιτών
1. ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1.1.

Αίτημα: Κάλυψη των αναγκών όλων των ΜΚΟ

Εξακολουθούν να υπάρχουν οργανώσεις που δεν λαμβάνουν καμία χορηγία από
κανένα Υπουργείο, ή προγράμματα που αναπτύσσουν δεν εμπίπτουν στις
προτεραιότητες των υφιστάμενων σχεδίων επιχορήγησης και δεν τυγχάνουν χορηγίας
ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες.
1.2.

Αίτημα: Έγκαιρη προκήρυξη των Σχεδίων Χορηγιών και επίδοση των χορηγιών

Συνεχίζει να παρατηρείται καθυστέρηση τόσο στην προκήρυξη όσο και στην επίδοση των
χορηγιών στις ΜΚΟ από τα Υπουργεία Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και Υγείας. Η καθυστέρηση αυτή φέρει αρκετές οργανώσεις σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.
Ενέργειες: Το ΠΣΣΕ θέτει συστηματικά το θέμα αυτό προς τα αρμόδια Υπουργεία.
1.3.

Αίτημα: Εξορθολογισμός των Σχεδίων Χορηγιών

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια από όλους τους κρατικούς φορείς
που παρέχουν χορηγία, κάτι που δεν διασφαλίζει τη διαφάνεια. Η δημιουργία Υπηρεσίας
η οποία θα διαχειρίζεται τη διάθεση των κονδυλίων του κράτους που θα παραχωρούνται
υπό την μορφή επιχορήγησης προς τις ΜΚΟ, δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί.
Ενέργειες: Το ΠΣΣΕ θέτει το θέμα στις τελευταίες Συνόδους της Κοινωνίας των Πολιτών.
1.4. Αίτημα: Σε εκκρεμότητα είναι επίσης η κάλυψη/επιχορήγηση των όπου
προκύπτουν κτιριακών αλλαγών από τυχόν νέες τροποποιήσεις στις νομοθεσίες
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΚΟ
2.1. Αίτημα: Απαλλαγή ή μείωση των τελών για την εξασφάλιση των πιστοποιητικών
καταλληλότητας από διάφορες κρατικές υπηρεσίες.
Ενέργεια ΠΣΣΕ: Επιστολή προς τις Υγειονομικές Υπηρεσίες –Υπουργείο Υγείας με αιτήματα
για:


απαλλαγή της καταβολής του τέλους για την έκδοση πιστοποιητικού
καταλληλότητας από το Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών για τις εθελοντικές/μη
κυβερνητικές οργανώσεις

Απάντηση Υγειονομικών Υπηρεσιών: υπάρχει η βούληση, εκ μέρους των Υγειονομικών
Υπηρεσιών, για ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος νοουμένου ότι θα υπάρξει
συνεργασία με Υπηρεσίες / Τμήματα που ζητούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
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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)



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 ενεργειών: Αναμένονται οι απόψεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και του
Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Επόμενες ενέργειες: το ΠΣΣΕ είναι σε επαφή με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για εξέταση
ρύθμισης του θέματος.
Ενέργεια ΠΣΣΕ: Επιστολή στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών - Υπουργείο
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων:
Απάντηση Τμήματος: Σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν παρέχεται η δυνατότητα
απαλλαγής από την καταβολή του τέλους για επιθεωρήσεις ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, που διενεργούνται από το Τμήμα. Το αίτημα δεν μπορεί να
ικανοποιηθεί αφού αυτό θα είναι παράνομο.
3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΚΟ
3.1. 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.
4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
4.1. Αίτημα: Οι ΜΚΟ να απολαμβάνουν φορολογικά οφέλη.
Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών: το νομοσχέδιο Περί Ιδιωτικών Οργανισμών
Κοινής Ωφελείας (ΙΟΚΩ), θα δίνει συγκεκριμένα φορολογικά οφέλη.
Ενέργεια: 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.
Αποτέλεσμα ενεργειών: Το νομοσχέδιο είναι σε εξέλιξη.
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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.
Ενέργεια ΠΣΣΕ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού – αίτημα για μείωση τιμών χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις
εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις
Απάντηση Υπουργείου: Σύμφωνα με το άρθρο 94 των περι 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, οι εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν μπορούν να καταστούν
δικαιούχοι της Ειδικής Διατίμησης με Κώδικα 08.
Ενέργεια ΠΣΣΕ: Επιστολές σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών – αίτημα για παραχώρηση
εκπτωτικών πακέτων προς τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις.
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 στοιχείο
που επικροτεί το ΠΣΣΕ αφού δικαιώνει τη συνεχή προσπάθεια του 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 αιτιολόγηση απόρριψης των εισηγήσεων, η ενημέρωση των
φορέων για τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η επάρκεια της χρονικής περιόδου
για τη διαβούλευση, κτλ.
7. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
7.1. Αίτημα: Δυστυχώς η τροποποίηση του νόμου του ΠΣΣΕ και η ψήφιση των νέων
του κανονισμών παραμένει για σειρά ετών σε εκκρεμότητα.
7.2. Το αίτημα για ασφάλεια των εθελοντών (έναντι ατυχημάτων ή/και ευθυνών που
προκύπτουν κατά την άσκηση της εθελοντικής τους προφοράς) χρήζει άμεσης
μελέτης δεδομένου των απαντήσεων των αρμόδιων φορέων στην προηγούμενη
Σύνοδο.
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Ενέργεια ΠΣΣΕ: Συνάντηση με Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, 27/7/17
Απάντηση Υπουργού:
o Μπορεί να ρυθμιστεί με την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ που έχουν
όλες οι οργανώσεις που εργοδοτούν προσωπικό, στην οποία να προστεθεί
παράγραφος για να καλύπτει και εθελοντές (π.χ. Χ αριθμό εθελοντών με €
0 ευρώ μισθό).
o Και ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ είναι σχετικός
αφού αναφέρει ότι στον όρο «εργοδοτούμενο» διευκρινίζεται ότι
περιλαμβάνεται και ο εθελοντής.
Ενέργεια ΠΣΣΕ: Επιστολή στις οργανώσεις μέλη με ημερ. 31/7/17 και θέμα
«Ασφάλεια εθελοντών κατά την εκτέλεση της εθελοντικής εργασίας».
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.

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.
Ενέργεια ΠΣΣΕ: Επιστολή προς την ΑνΑΔ με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Αποτέλεσμα: Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, 27/7/17 - Απάντηση Υπουργού: Επειδή δεν μπορεί να ρυθμιστεί το
θέμα αυτό, βάσει της νομοθεσίας και εισηγήθηκε την κατάρτιση των εθελοντών να
αναλάβουν εθελοντές εκπαιδευτές.
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.
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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.
Ενέργεια ΠΣΣΕ: Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, 27/7/17.
Αποτέλεσμα - Απάντηση Υπουργού: Είναι αδύνατον να τροποποιηθεί η
νομοθεσία 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 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.
Ενέργεια ΠΣΣΕ: Διενεργήθηκαν ψηφιακές εκστρατείες για 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.
Ενέργεια ΠΣΣΕ: Εγκύκλιος στις οργανώσεις μέλη ΠΣΣΕ και 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.
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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
οργανώσεων/ΜΚΟ με τη δημόσια υπηρεσία».

–

2015:

«Σχέσεις

των

εθελοντικών

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».
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