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Εισαγωγή 

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε σε αυτή την έκδοση τα πορίσματα της 4ης Συνόδου της 

Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία διοργανώθηκε από το ΠΣΣΕ στις 17 Οκτωβρίου 2014 στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων.  

 

Το ΠΣΣΕ ανέλαβε τη διοργάνωση της 4ης Συνόδου, μετά την επιτυχία των προηγούμενων 

διοργανώσεων της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και το έντονο ενδιαφέρον για 

συμμετοχή από τους εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων. Η 1η Σύνοδος 

πραγματοποιήθηκε το 2010 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της 

Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού   στην οποία παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της 

έρευνας που εκπονήθηκε από το ΠΣΣΕ με τίτλο ‘Χαρτογράφηση Αναγκών και Προβλημάτων των 

Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού’ ενώ η 2η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε το 2011 στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού έχοντας κεντρικό άξονα συζήτησης την ‘Εθνική Διακήρυξη 

για τον Εθελοντισμό’ που ετοιμάστηκε από το ΠΣΣΕ. Η 3η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε το 2013 με 

κύριο θέμα συζήτησης τη λειτουργία των εθελοντικών οργανώσεων σε συνθήκες οικονομικής 

κρίσης και τις ενέργειες τους για αντιμετώπιση της. 

 

Το θέμα της οικονομικής κρίσης απασχόλησε και τις εργασίες της 4ης Συνόδου καθώς κεντρικός 

άξονας συζήτησης υπήρξε η χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών 

οργανώσεων/ΜΚΟ σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.  Στη Σύνοδο δόθηκε ο 

λόγος σε  56 εκπροσώπους των διαφόρων πεδίων δραστηριότητας των εθελοντικών 

οργανώσεων/ΜΚΟ, οι οποίοι με την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ της Συνόδου της Κοινωνίας των 

Πολιτών, είχαν την ευκαιρία να κάνουν προφορικές και γραπτές παρεμβάσεις και τοποθετήσεις 

στη βάση σχετικού Υπομνήματος, στην παρουσία των αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους. 

 

Το Υπόμνημα της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των θεμάτων που αναφέρονται σε αυτό ώστε οι 

εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν 

το σημαντικό έργο το οποίο επιτελούν και οι αρχές και αξίες του εθελοντισμού, που αποτελούν 

σημαντική κληρονομιά του τόπου μας, να παραμείνουν ψηλά και να μην επηρεαστούν από την 

οικονομική κρίση.   

 

Είμαι βέβαιος ότι το Υπόμνημα και τα πορίσματα αυτής της Συνόδου θα τύχουν της δέουσας 

αντιμετώπισης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την  επίτευξη των στόχων και των 

παραμέτρων της και την προώθηση των αρχών και αξιών του εθελοντισμού.  

 

Σταύρος Ολύμπιος 

Πρόεδρος ΠΣΣΕ 
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Δ΄ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 

ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της Δ΄ Συνόδου της Κοινωνίας 

των Πολιτών που συνέρχεται στο κτίριο της Ολομέλειας της Βουλής για την Παρασκευή, 

17 Οκτωβρίου 2014, στις 10.00 το πρωί, έχει ως ακολούθως: 

 Χαιρετισμός και κήρυξη των εργασιών της Δ΄ Συνόδου της Κοινωνίας των 

Πολιτών από τον  Αναπληρούντα τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. 

Σοφοκλή Φυττή. 

1. Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού, κ. Σταύρο Ολύμπιο. 

2. Χαιρετισμός από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Κώστα Καδή 

3. Χαιρετισμός εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου  κ. Ανδρέα Ασσιώτη 

4. Χαιρετισμός εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, από την Αναπληρώτρια Γενική 

Διευθύντρια του Υπουργείου Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη 

5. Χαιρετισμός από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

κ. Γιάννη Γιαννάκη 

6. Ανάγνωση του «Υπομνήματος της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών» από 

τον εκπρόσωπο των βουλευτών και αντιπρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου. 

Διάλειμμα 
7. Συζήτηση και τοποθετήσεις βουλευτών. 

8. Παρεμβάσεις εκπροσώπων κρατικών και άλλων φορέων 

9. Έγκριση του «Υπομνήματος της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών». 
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Δ΄ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 

17 Οκτωβρίου 2014 

Ώρα έναρξης: 10.00 π.μ. 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σ. ΦΥΤΤΗΣ): 

 Καλημέρα σε όλους. 

 Παρακαλώ καθίστε. 

 Σεβαστά μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στην Ειδική αυτή 

Σύνοδο.  

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της Δ΄ Ειδικής Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών και παρακαλώ 

τους κυρίους γραμματείς να διαπιστώσουν κατά πόσο υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ): 

 Υπάρχει απαρτία, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Υπουργέ της Παιδείας και του Πολιτισμού, 

 Κύριε Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

 Κυρία Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, 

 Κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

 Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

 Κύριοι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων και του Γραφείου Προγραμματισμού, 

 Κύριοι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου,  του Οργανισμού 

Νεολαίας Κύπρου, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Σημ.:  Στη Σύνοδο αυτή παρέστησαν οι βουλευτές κα Στέλλα Κυριακίδου, Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, Δρ. Αδάμος 

Αδάμου και κ. Ρίκκος Μαππουρίδης. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην Δ΄ Ειδική Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, που 

έχει στο επίκεντρο των εργασιών της το «Υπόμνημα της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών».   

 Η παρούσα Δ΄ Σύνοδος αποτελεί συνέχεια της Α΄, της Β΄ και της Γ΄ Συνόδου.  Η Α΄ Σύνοδος που 

πραγματοποιήθηκε το έτος 2010 και που καταπιάστηκε με το θέμα της φτώχειας και του κοινωνικού 
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αποκλεισμού, μιας συνόδου η οποία κατά γενική ομολογία υπήρξε επιτυχής και παραγωγική και εμπλούτισε 

το διάλογο με την κοινωνία μέσα από τις εισηγήσεις της. 

 Ακολούθησε η Β΄ Σύνοδος, που πραγματοποιήθηκε το έτος 2011 και ενέκρινε την Εθνική Διακήρυξη 

για τον Εθελοντισμό, που αποτέλεσε το «κοινό όραμα» και το «ευαγγέλιο» των μη εθελοντικών οργανώσεων, 

που στοχεύει να διασφαλίσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τον εθελοντισμό.  

 Η Γ΄ Σύνοδος ασχολήθηκε με το θέμα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης όσον αφορά τη 

λειτουργία των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

 Η σημερινή Σύνοδος αποτελεί μια νέα, συμπληρωματική πρωτοποριακή πρωτοβουλία του 

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού.  Συμπληρώνει την περσινή σύνοδο και στοχεύει να 

δώσει φωνή σε όλους τους φορείς (κρατικούς, ημικρατικούς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους).  

Αυτό για να δοθεί η ευκαιρία πιο συστηματικής προβολής των προβλημάτων και των πιεστικών αναγκών της 

κοινωνίας μας σήμερα, μέσα από θεματικούς άξονες προτεραιότητας.  Ανάγκες που είναι ιδιαίτερα έντονες 

και επιτακτικές, με τελικό στόχο την ενδυνάμωση της φωνής και του ρόλου των μη εθελοντικών οργανώσεων, 

ώστε να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων αυτών, όπως το έπρατταν παραδοσιακά. 

 Η σύνοδος αυτή στοχεύει σε διαμόρφωση ενός κλίματος πιο ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της 

δημιουργίας αλληλεγγύης μεταξύ τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες 

του πληθυσμού, καθώς και τη δημιουργία πολιτικών φιλικών προς τον εθελοντισμό, ώστε να τον 

παροτρύνουν να συνδράμει στην όλη προσπάθεια.  

 Βασικό εργαλείο της σημερινής Συνόδου είναι «το Υπόμνημα της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των 

Πολιτών», ένα ιδιαίτερα μελετημένο έγγραφο που είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσει τη βάση και θα δώσει το 

έναυσμα για ένα ζωντανό διάλογο, ο οποίος θα ολοκληρωθεί με την έγκρισή του, ώστε στη συνέχεια να 

αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τις επόμενες ενέργειες στον τομέα αυτό.  Η ιδιαιτερότητα του Υπομνήματος 

αυτού είναι ότι στοχεύει να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να καθορίσει τη στρατηγική για την 

υλοποίηση του έργου του εθελοντισμού. 

 Με την παρουσίαση των στοιχείων του Υπομνήματος και μέσα από τις διάφορες εισηγήσεις που θα 

κατατεθούν κατά τη συζήτηση, αναμένουμε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συμπερασμάτων και πορισμάτων 

επί του θέματος, που θα ενισχύσει τον εθελοντισμό στον τόπο μας σε όλες του τις μορφές.  Πιστεύουμε και 

ευελπιστούμε ότι η Σύνοδος θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας ανιδιοτελούς προσφοράς και 

θα συμβάλει στην περαιτέρω αναγνώριση και ενδυνάμωση του ευρύτατου και πολυδιάστατου ρόλου που 

διαδραματίζει ο εθελοντισμός στις διάφορες πολιτικές.  Παράλληλα, η Σύνοδος αναμένεται να συμβάλει 

ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της ενεργού γήρανσης, της προαγωγής του 

πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος κ.τ.λ.  Να μεριμνήσει επίσης για την επέκταση του 

εθελοντισμού, μέσω ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης. 
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 Ο εθελοντισμός έχει βαθιές και στέρεες ρίζες και παράδοση στην Κύπρο, που ανατρέχουν χρόνια πίσω 

αλλά υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης της προσφοράς και ενίσχυσής του, αλλά και της δημιουργίας 

πολιτικών φιλικών προς τις ιδέες του εθελοντισμού. 

 Ακόμη, η εθελοντική δραστηριότητα αποτελεί απάντηση στη σύγχρονη κοινωνία της απομόνωσης και 

του ατομικισμού και δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε όλους, να συμβάλουν μέσα από την προσφορά 

τους στην καλυτέρευση των συνθηκών ζωής των συμπολιτών μας. 

 Είναι γι’ αυτούς τους λόγους που η πολιτεία, στην ευρύτερή της διάσταση, στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων της, καλείται να συμβάλει και να συνδράμει τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις στο 

έργο τους, γιατί αυτές με τη δράση τους ουσιαστικά συμπληρώνουν την κρατική παρέμβαση αποκέντρωσης.   

 Χαιρετίζω ιδιαίτερα την παρουσία στη Σημερινή Σύνοδο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων από τον οποίο αναμένουμε πολλά, όπως και από τον Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισμού που είναι μέλος της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και των εκπροσώπων των κρατικών, 

ημικρατικών και άλλων φορέων, αλλά ιδιαίτερα των 56 εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής Δ΄ Ειδικής Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών και 

εύχομαι πλήρη επιτυχία στις εργασίες της.  Εκφράζω την προσδοκία μου ότι η Σύνοδος αυτή θα έχει αγαστά 

και ωφέλιμα συμπεράσματα.  

 Αγαπητοί σύνεδροι, προχωρούμε τώρα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας.   

 Καλώ στο βήμα τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, κύριο Σταύρο 

Ολύμπιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ): 

 Η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι 

εκπρόσωποι των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κύριοι εκπρόσωποι 

άλλων φορέων, αγαπητέ Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αγαπητοί και αγαπητές 

βουλευτές της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, αυτή η Σύνοδος την οποία καθιέρωσε το Παγκύπριο 

Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και έχουμε σήμερα την Δ΄ Σύνοδο, αναβιώνει σ’ ένα βαθμό τη 

δημοκρατία του λαού, όπως τη θεμελίωσαν και τη βίωσαν οι Αθηναίοι πριν τόσους αιώνες.  Όταν μαζεύονταν 

όλοι στο λόφο της Πνύκας και εκεί με το διάλογο και την πειθώ, ακόμα με τη σύζευξη αντίθετων απόψεων, 

αντιμετώπιζαν τα πολλά προβλήματα στο κλεινόν της Παλλάδος άστυ, όπως έλεγαν τότε την Αθήνα.   

 Έτσι και σήμερα, λόγω χώρου, εδώ είναι οι εκπρόσωποι του λαού και συγκεκριμένα των 

εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, για να συσκεφθούν και να δουν πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας και πώς μπορούμε να βγούμε μέσα από αυτή την 

καταχνιά, μέσα από αυτή την ανασφάλεια, μέσα από αυτή την αβεβαιότητα, μέσα ακόμα από αυτή την 

απαξίωση και προσώπων και θεσμών και πώς οι εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων από το χώρο της 
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κοινωνικής πρόνοιας, από το χώρο του περιβάλλοντος, από το χώρο του πολιτισμού, μπορούν παρά τα 

αισθήματα οργής και απογοήτευσης που τους διακατέχουν, όπως είναι φυσικό, και αυτούς όπως και όλο τον 

πληθυσμό μας, πώς είναι δυνατόν να συνεχίσουν να βοηθούν το κράτος, ώστε κράτος και εθελοντικές 

οργανώσεις να υφαίνουν τον κοινωνικό ιστό και να ομορφαίνουν το κοινωνικό πρόσωπο της πατρίδας μας. 

 Όλοι σήμερα μιλούν για μια κρίση.  Όλοι ομολογούμε ότι αυτή η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική 

αλλά είναι κρίση αξιών, είναι ηθική, πνευματική και πολιτιστική κρίση και επιτρέψετέ μου να αναφέρω 

ενώπιον αυτής της συνόδου και όλων αυτών των παρατηρητών που βρίσκονται σήμερα εδώ, ότι αυτή η κρίση 

θα μας κρίνει.  Και όχι με γενικότητες, όχι αφηρημένα αλλά σε προσωπικό επίπεδο.  Αυτή η κρίση θα κρίνει 

τον καθένα μας.  Πώς θα μας κρίνει;  Θα κρίνει πρώτα κατά πόσο εμείς, ο καθένας μας, όχι θεωρητικά αλλά 

πρακτικά έχουμε υπερβεί τον άκρατο ατομισμό και τον ακράτητο ευδαιμονισμό μας ή τον καταναλωτισμό 

μας, πώς εμείς και σε ποιο βαθμό έχουμε επαναφέρει την κλίμακα των αξιών της κοινωνίας που έχει 

ανατραπεί επικίνδυνα, πώς εμείς οι ίδιοι έχουμε αντισταθεί ή αντιστεκόμαστε στο εσωτερικό μας 

κατεστημένο, που μας ανάγκασε σε ένα τρόπο ζωής που δεν ήταν αυτός που έχουμε κληρονομήσει από τους 

πατέρες μας και τους παππούδες μας, πώς δηλαδή εμείς έχουμε συμβάλει ώστε αυτή η κρίση να βοηθήσει 

στον επαναπροσανατολισμό και των προσώπων και των ομάδων και της κοινωνίας γενικότερα, ώστε να 

μπορούμε να χαράξουμε ένα μέλλον με πιο ευοίωνες και ελπιδοφόρες προοπτικές. 

 Σε αυτή την προσπάθεια έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ο εθελοντισμός.  Γιατί ο εθελοντισμός δεν είναι 

ούτε επιστήμη, ούτε φιλοσοφία, ούτε θεωρία, ούτε ιδεολογία.  Ο εθελοντισμός είναι το πύρωμα της καρδιάς.  

Ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής.  Και επιτρέψετέ μου να πω ακόμα ότι ο εθελοντισμός, αυτό αφορά τους 

νέους αλλά και τους ανθρώπους και τους πολίτες όλων των ηλικιών, ο εθελοντισμός είναι συνεχής αγωγή, 

γιατί καλλιεργεί τον έσω άνθρωπο και διαμορφώνει την εσωτερική ποιότητα του ανθρώπου.  Γι’ αυτό, οι 

εθελοντές είναι μια υπόσχεση ότι όπως οι αρχαίοι μας «ταχ’ αύριον έσται τα άμεινον», αύριο τα πράγματα θα 

είναι καλύτερα.  Γι’ αυτό και μέσα σε αυτή την πλημμυρίδα των αισθημάτων και των εξωτερικών και 

εσωτερικών προβλημάτων που έχει ο καθένας, ως εθελοντές πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και 

προσωπικά και οργανωμένα όπως είμαστε σ’ αυτήν όλη τη δομή που εκπροσωπεί το Παγκύπριο Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και του κράτους και των πολιτών.   

 Ο δεύτερος τομέας στον οποίο θα μας κρίνει αυτή η κρίση είναι κατά πόσο μας έχει οδηγήσει σε μια 

νοοτροπία αλληλεγγύης και προσφοράς του ενός προς τον άλλο.  Γιατί, κύριε Πρόεδρε, καλά είναι τα 

νομοθετήματα της Βουλής των Αντιπροσώπων, κύριοι αξιωματούχοι του κράτους, καλές είναι οι αποφάσεις 

του κράτους, αλλά πέραν αυτών, αυτό που χρειάζεται η Κοινωνία των Πολιτών είναι το αίσθημα της 

αλληλεγγύης.  Το να υπερβαίνει κανένας τον εαυτό του, να διασπά αυτό το κέλυφος των προσωπικών 

αναγκών του και των προσωπικών σχεδιασμών του και να κοιτάζει το συνάνθρωπό του και το κοινωνικό 
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σύνολο.  Από την ώρα που αυτό το πνεύμα, αυτό το κλίμα θα καλλιεργηθεί μέσα στην κοινωνία μας, τότε θα 

αλλάξουν πραγματικά πολλά πράγματα και θα μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον.   

 Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο στη σημερινή Δ΄ Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών.  Επιθυμώ να 

επαναβεβαιώσω όλους ότι οι εθελοντές, οι χιλιάδες των εθελοντών του τόπου μας, οι οποίοι είναι κληρονόμοι 

μιας βαριάς κληρονομιάς, το έχει ήδη πει ο Πρόεδρος, μιας βαριάς κληρονομιάς εθελοντισμού στον τόπο μας, 

ότι οι εθελοντές θα συνεχίσουν παντί τρόπω και με όλες τις ψυχικές, πνευματικές και σωματικές δυνάμεις 

τους το θεάρεστο και όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίο έργο το οποίο επιτελούν.  Γιατί αυτό το έργο είναι η 

προϋπόθεση για να έχουμε καλά οργανωμένα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς σε όλους τους τομείς και 

της πρόνοιας και του περιβάλλοντος και του πολιτισμού και οπουδήποτε αλλού, έτσι που αυτή η μεταξύ μας 

αλληλεγγύη, αυτό το αίσθημα της προσφοράς που μας διακατέχει, να μεταβάλλεται σε πράξη και να έχει 

πρακτικά αποτελέσματα. 

 Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της σημερινής Συνόδου, τον κ. Σοφοκλή Φυττή, που παρά το 

φόρτο των εργασιών του είναι σήμερα μαζί μας, να ευχαριστήσω όλους τους επίσημους καλεσμένους μας, 

που μας τιμούν με την παρουσία τους και να ευχαριστήσω επίσης ιδιαιτέρως τους λειτουργούς της Βουλής 

των Αντιπροσώπων, που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στη διοργάνωση αυτής της Συνόδου και για να 

έχουμε όλες τις διευκολύνσεις για τη σημερινή Σύνοδο.  Εύχομαι, με τη βοήθεια όλων και με τη χάρη του 

Θεού, να έχει και αυτή η Σύνοδος τα πρακτικά και εποικοδομητικά αποτελέσματα που αναμένουμε όλοι μας. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Σταύρο Ολύμπιο για το χαιρετισμό του και καλώ τώρα στο βήμα τον έντιμο Υπουργό 

Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ. Κώστα Καδή, για το δικό του χαιρετισμό. 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Κ. ΚΑΔΗΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κύριοι βουλευτές,  

Κύριοι και κυρίες βουλευτές της σημερινής Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών,  

 Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

 Φίλες και φίλοι, 

 Είναι πραγματικά με μεγάλη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα στην Δ΄ Σύνοδο της Κοινωνίας των 

Πολιτών, που διοργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και επικεντρώνεται 

στο εξαιρετικής σημασίας θέμα της «Ανάπτυξης στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών 

οργανώσεων/Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης».   

 Η σημασία του εθελοντισμού, νομίζω την έχουν αναλύσει οι προλαλήσαντες, εγώ απλά εδώ να 

σημειώσω, ότι στις μέρες μας η σημασία του εθελοντισμού και της συμμετοχής σε εθελοντικές και μη 
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κυβερνητικές οργανώσεις γίνεται όλο και μεγαλύτερη λόγω των συνθηκών που βιώνουμε.  Αυτό δεν είναι 

καθόλου τυχαίο.  Ο εθελοντισμός έχει τη ξεχωριστή και μοναδική ιδιότητα να είναι επωφελής τόσο για τα 

άτομα και τις ομάδες που δέχονται την εθελοντική προσφορά όσο και για τα άτομα και τις ομάδες που 

προσφέρουν εθελοντικά.  Η συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες αυξάνει την κοινωνική συνοχή, 

προάγει την ενεργό πολιτότητα και παρέχει ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων από μέρους 

των εθελοντών.   

 Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού έχει συνεισφέρει διαχρονικά πολλά στο 

εθελοντικό κίνημα.  Στις προσπάθειες που καταβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, έχει την αμέριστη 

συμπαράσταση και συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Με την καθιέρωση του θεσμού του 

Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, διανοίγονται και νέες ευκαιρίες για τη στήριξη 

του εθελοντικού κινήματος.  Με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων έχουμε 

επίσης μια αγαστή συνεργασία.  Κοινός στόχος όλων των εμπλεκομένων είναι η ενδυνάμωση της Κοινωνίας 

των Πολιτών.  Στην παρούσα συγκυρία, η ενθάρρυνση του εθελοντισμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού 

αυξάνει την αλληλεγγύη προς δυσπραγούντες συνανθρώπους μας, χωρίς βέβαια να υποκαθιστά την ευθύνη 

του κράτους προς τους πολίτες αυτούς. 

 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα του 

εθελοντισμού διαχρονικά.  Ειδικά για την παρούσα σχολική χρονιά έχουν ενθαρρυνθεί τα σχολεία να 

συνεχίσουν να προωθούν τον εθελοντισμό, με μια σειρά από δράσεις και θα αναφερθώ στις κυριότερες από 

αυτές.   

 Πρώτον, σε κάθε σχολική μονάδα έχει οριστεί ένας εκπαιδευτικός και ένας μαθητής, οι οποίοι είναι 

υπεύθυνοι για την προώθηση θεμάτων εθελοντισμού στη σχολική μονάδα.   

 Δεύτερον, τα σχολεία έχουν παροτρυνθεί να εντάξουν στον ετήσιο προγραμματισμό της σχολικής 

μονάδας τουλάχιστον μια δράση, η οποία να προωθεί τον εθελοντισμό. 

 Τρίτον, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα παροτρύνουμε τα σχολεία μας να συμμετάσχουν στο 

Πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός», που προκηρύσσει το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού. 

 Επιπλέον, σε συνεργασία και με άλλα υπουργεία και φορείς, θα ξεκινήσουμε πιο συγκεκριμένες 

προσπάθειες, για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, που αποκτάται μέσα από εθελοντικές 

δραστηριότητες και δράσεις του τομέα νεολαίας και γενικότερα μέσα από την ενεργό εμπλοκή στην κοινωνία 

των πολιτών.  Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο των ετών 

2014-2019. 

 Θέλω με την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους φορείς που 

εμπλέκονται σ’ αυτές τις δραστηριότητες εθελοντισμού που αναπτύσσονται στις σχολικές μονάδες, τους 
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γονείς, τις σχολικές εφορείες, τους εκπαιδευτικούς μας, τους ίδιους τους μαθητές μας, διότι μέσα από το έργο 

αυτό δίνουν έντονο το στίγμα της κοινωνικής προσφοράς και του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Ο εποικοδομητικός διάλογος για καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών των οργανώσεων αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για επίτευξη των κοινών μας στόχων.  Πιστεύω ότι η σημερινή σύνοδος αποτελεί ένα 

σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συνόδου σας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. 

 Καλώ τώρα στο βήμα το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, κ. Ανδρέα Ασσιώτη, για το δικό του χαιρετισμό, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Κύριε Ασσιώτη. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Α. ΑΣΣΙΩΤΗΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κύριε Υπουργέ,  

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές,  

 Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,  

 Κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού,  

 Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων,  

 Εκπρόσωποι των υπουργείων και υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης,  

 Θα ήθελα κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου έχετε απευθύνει για να 

χαιρετήσω την Δ΄ Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία διοργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού.  Τη θεωρώ ως μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη συνάντηση, επειδή θα 

ακουστούν οι ανησυχίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και 

θα γίνει ανταλλαγή εισηγήσεων και απόψεων μέσα από ένα εποικοδομητικό διάλογο. 

 Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με αρκετούς εκπροσώπους οργανώσεων κατά τις συναντήσεις που 

είχαμε κατ’ ιδίαν στο γραφείο μου.  Το θέμα που έχετε θέσει προς συζήτηση στο πλαίσιο της Δ΄ Συνόδου της 

Κοινωνίας των Πολιτών είναι καίριο και επίκαιρο και απασχολεί όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, επειδή 

η λειτουργία των προγραμμάτων τους στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κρατική ενίσχυση των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας. 

 Παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και με σεβασμό προς τον κάθε εθελοντή ο οποίος 

εργάζεται αφιλοκερδώς, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον κάθε πολίτη που έχει ανάγκη, το Υπουργείο 
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Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει συνεχίσει και φέτος να παρέχει οικονομική ενίσχυση 

στα προγράμματα που λειτουργούν από μη κυβερνητικές οργανώσεις και εμπίπτουν στον τομέα της 

κοινωνικής φροντίδας.  Αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του 2014, μέσα από το σχέδιο των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα δαπανηθούν 

πέραν των €7 εκατομ. για την ενίσχυση των προγραμμάτων αυτών, με στόχο την εξυπηρέτηση πέραν των 

εννέα χιλιάδων πολιτών και συνάμα την εργοδότηση πέραν των χίλιων πεντακόσιων προσώπων. 

 Από το έτος 2013 και μετά, από την τροποποίηση του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών, το οποίο 

μετονομάστηκε σε Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων, εφαρμόζεται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 360/2012, για την 

παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.  Στο πλαίσιο αυτού του Κανονισμού χαράζεται μια νέα 

πολιτική, όπου επαναπροσδιορίζονται όροι όπως είναι η Εθελοντική Οργάνωση, η Μη Κερδοσκοπική 

Οργάνωση, η κοινωνική επιχείρηση, η προβληματική επιχείρηση, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα τύγχαναν της 

ίδιας ερμηνείας.  Στο πλαίσιο του ίδιου Κανονισμού καλούνται οι επηρεαζόμενες οργανώσεις να 

αναπροσαρμόσουν τη δραστηριότητά τους και να ακολουθούν βασικές αρχές της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας.   

 Το κράτος, με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών, των μη κυβερνητικών οργανισμών, 

καλείται να προβεί σε δίκαιη κατανομή κρατικών ενισχύσεων, που δεν είναι ανεξάντλητοι αλλά 

πεπερασμένοι, στην βάση μετρήσιμων κριτηρίων.  Η διαδικασία αυτή απαιτεί λεπτομέρειες των δεδομένων 

και χαρακτηριστικών της κάθε οργάνωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι γίνεται σωστή κατανομή των κονδυλίων 

και ενισχύονται τα βιώσιμα προγράμματα με ουσιαστική προστιθέμενη αξία, ανάλογα με τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν. 

 Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσβλέπει στη σφαιρική 

μεταρρύθμιση της πολιτικής για την κοινωνική πρόνοια.  Σχεδιασμοί γίνονται για περαιτέρω βελτίωση και 

εξορθολογισμό τόσο σε μακροεπίπεδο όσο και σε μικροεπίπεδο, μέσω της παροχής του Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος προς τις ευπαθείς ομάδες πολιτών.  Σε εξέλιξη βρίσκεται μια συστηματική 

προσπάθεια για εκσυγχρονιστικές τροποποιήσεις σε επιμέρους νομοθεσίες, που σχετίζονται με την εργασία ή 

καλύτερα με την προσφορά των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως ο περί Σωματείων και 

Ιδρυμάτων Νόμος, ο περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμος, ο περί Παίδων Νόμος, ο περί Στεγών Ηλικιωμένων 

και Αναπήρων Νόμος και τέλος ο περί Παγκύπριου Συντονιστικού Εθελοντισμού Νόμος. 

 Καθοριστικής σημασίας είναι ο ρόλος του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, ο οποίος διασφαλίζει μεταξύ άλλων τον καλύτερο συντονισμό και συνεργασία του εθελοντικού 

κινήματος με την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη στόχευση 

των χορηγιών και των υποδομών που υπάρχουν, καθώς και η νομοθετική ρύθμιση για την αναβάθμιση και την 

αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης που κερδίζεται μέσω της εθελοντικής προσφοράς.  Το υπουργείο μας 
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συνεργάζεται ήδη πολύ στενά με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και είμαστε 

βέβαιοι πως από τη συνεργασία αυτή πολλά θετικά αποτελέσματα θα προκύψουν στο επίπεδο της 

ορθολογικής, αποτελεσματικής και σύγχρονης συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της κοινωνίας των 

πολιτών, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

 Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στους διοργανωτές για την πρωτοβουλία 

τους για την πραγματοποίηση της σημερινής Συνόδου και να σας διαβεβαιώσω ξανά ότι το Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσει να παρέχει την αναγκαία στήριξη στις 

εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να είσαι καλά, κύριε Ασσιώτη, ευχαριστώ. 

 Καλώ τώρα στο βήμα την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Δρ. Χριστίνα 

Γιαννάκη, για να διαβάσει το δικό της χαιρετισμό, εκ μέρους του Υπουργού Υγείας.  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ): 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε,  

 Κύριε Υπουργέ της Παιδείας, 

 Κύριοι βουλευτές,  

 Κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Εκ μέρους του Υπουργού Υγείας να μου επιτρέψετε όπως μεταφέρω τις θερμές του ευχαριστίες για 

την ευγενή πρόσκλησή σας, καθώς και την παράκληση όπως δεχθείτε τις απολογίες του για την απουσία του 

από τη Σύνοδο σήμερα, λόγω υποχρεώσεων του στο εξωτερικό.  

 Το θέμα που θα απασχολήσει την 4η Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών εκτιμάται ως ιδιαιτέρως 

σημαντικό, όπως και ο ρόλος που διαδραματίζει ο εθελοντισμός ως μέσο κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής, 

καθότι συμβάλλει στη συνοχή της κοινωνίας μέσω της δημιουργίας δεσμών εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης 

και συνεπώς, κοινωνικού κεφαλαίου.   

 Οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι αποτελούν κοινωνικούς στόχους, αφού ο εθελοντισμός προάγει την επαγγελματική ένταξη, καθώς 

οι εθελοντές αποκτούν ευρύτατο φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω των εθελοντικών δραστηριοτήτων 

που τους παρέχουν πολύτιμη άτυπη εμπειρία μάθησης, διευκολύνοντας τη μετάβασή τους από την 

εκπαίδευση στην απασχόληση.  

 Ο εθελοντισμός αποτελεί επίσης μέσο διά βίου μάθησης. Οι ενέργειες των εθελοντών κάθε ηλικίας 

είναι μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη της δημοκρατίας, μιας από τις αρχές που μεταλαμπάδευσε ο 
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αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και συμβάλλουν στην 

αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων αλλά και στην κοινωνική συνοχή.  

 Τα  μηνύματα και τα αποτελέσματα του εθελοντισμού μπορεί και επιβάλλεται να προάγονται από 

όλους μας, δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας των εθελοντικών οργανώσεων με το ευρύ κοινό και 

υποστηρίζοντας ηθικά και οικονομικά τις δράσεις τους, όπου αυτό είναι εφικτό. 

  Για τους λόγους αυτούς αλλά και για πολλούς άλλους, επιβάλλεται να χαράξουμε στρατηγικές, 

υποστηρικτικές προς το έργο των εθελοντών, τέτοιες που να διασφαλίζουν μια διαρκή προσφορά ενός 

αυθεντικού και υψηλού προτύπου ζωής που να εστιάζεται στη δικαιοσύνη και την προσφορά.  

 Το Υπουργείο Υγείας, ως η αρμόδια υπηρεσία για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Υγείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Health for Growth, 2014-2020), έχει την ευθύνη για την ενημέρωση όλων των πιθανών 

φορέων του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων για το πρόγραμμα εργασίας του, καθώς και για τις κατά καιρούς προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων για συγχρηματοδότηση δράσεων στα πλαίσια του Προγράμματος. 

 Στο πλαίσιο των νομοθετικών ρυθμίσεων στις οποίες εμπλέκονται οι εθελοντικές οργανώσεις, το 

Υπουργείο Υγείας επιζητεί και προχωρεί σε δημόσιο διάλογο και αφού λάβει τη συνεισφορά των εταίρων του, 

την αξιοποιεί στα πλαίσια της διαμόρφωσης του νομοθετήματος. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο επίσημος 

διάλογος που αναπτύχθηκε τον προηγούμενο μήνα με πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας και με τη 

συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και ο οποίος αφορά στη μεταρρύθμιση ολόκληρου του συστήματος 

υγείας της Κύπρου.  

 Κυρίες και κύριοι, 

 Η στρατηγική για την υποστήριξη της εθελοντικής δράσης μπορεί να πάρει ποικίλες μορφές, όπως η 

ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των νέων, η θεσμοθέτηση ενός περιβάλλοντος υψηλών δυνατοτήτων για 

αυτούς, η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η άσκηση 

επιρροής σε διεθνείς Οργανισμούς. Η Πολιτεία, με τη σειρά της, πρέπει να αναπτύσσει πρακτικές υποστήριξης 

του εθελοντισμού των νέων μας στους οποίους επενδύουμε που να είναι σύμφωνες µε τη φύση του.  

 Για εμάς η οργανωμένη δράση του εθελοντισμού είναι μια σημαντική συνιστώσα της κοινωνίας των 

πολιτών, που οριοθετεί ένα πυλώνα υπηρεσιών στους συνανθρώπους μας που τις έχουν ανάγκη. Γι’ αυτό και 

στοχοθετημένα, με απόλυτη διαφάνεια και με σεβασμό στις ανάγκες που υπάρχουν, αλλά και σε απόλυτη 

συνέργεια με την Πολιτεία, το εθελοντικό κίνημα θα πρέπει να προωθήσει θετικές στάσεις και αντιλήψεις για 

ποικίλα κοινωνικά ζητήματα που αναφύονται ως απόρροια των όσων βιώνει σήμερα η πατρίδα μας.    

 Αναγνωρίζοντας ότι το εθελοντικό κίνημα αποτελεί μια γερή βάση στις προσπάθειες του λαού μας να 

εξέλθει από την οικονομική κρίση, θα πρέπει να του δώσουμε τα εχέγγυα εκείνα που θα του επιτρέψουν 

συνέχεια και διάρκεια, εδραίωση σε γερές βάσεις και αδιαμφισβήτητες αρχές, ώστε να απλώνεται σε 
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ολόκληρο το κοινωνικό δίκτυο των πολιτών, είτε αυτό αφορά σε άτομα που συνθέτουν μια μικρή κοινωνία, 

όπως ένα μη κυβερνητικό οργανισμό, είτε σε επιχειρήσεις με κοινωνικά υπεύθυνο προσανατολισμό.  

 Κυρίες και κύριοι,  

 Οι παρούσες συνθήκες επιβάλλουν την πρόταξη της συλλογικής δράσης έναντι του αναχωρητισμού 

και της ηττοπάθειας. Οι πολίτες σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο μπορούν να ενισχύσουν το ρεύμα του 

εθελοντισμού και να ενσωματώσουν την προσφορά και την αλληλεγγύη στις συνήθειες της καθημερινότητάς 

τους.  

 Εξίσου, η Κοινωνία των Πολιτών επιβάλλεται να ενισχυθεί ουσιαστικά, εμπνέοντας στους πολίτες την 

ανάγκη για εθελοντική προσφορά και φιλανθρωπική δράση.  Παράλληλα, το κράτος θα πρέπει να αναπτύξει 

τους μηχανισμούς εκείνους που θα του επιτρέψουν να προσαρμοστεί ακόμη αποτελεσματικότερα στις 

τρέχουσες πιεστικές συνθήκες.  

 Μέσα σε αυτό το σχήμα συνέργειας και συνευθύνης είναι επιβεβλημένο να κινητοποιηθούμε όλοι 

μας, αναλαμβάνοντας δράση για την ουσιαστική στήριξη και τη συνεργασία με τους φορείς της εθελοντικής 

προσφοράς.  

 Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε κι εμείς, κυρία Γιαννάκη.  

 Καλώ τώρα στο βήμα τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη 

Γιαννάκη, να διαβάσει το δικό του χαιρετισμό. 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ): 

  Κύριε Πρόεδρε, 

 Κύριε Υπουργέ Υγείας, 

 Κύριοι βουλευτές, 

 Κύριε Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

 Κυρία Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, 

 Αγαπητοί φίλοι και φίλες εθελοντές, 

 Πολύ σωστά αναμένεται πολλά από μένα, διότι έχω διοριστεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για 

να εφαρμόσουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική, για να στηρίξουμε το δικό σας έργο, κάτι που η πολιτεία δεν 

έκαμε παλιά, αλλά κάλιο αργά παρά ποτέ. 

 Να συγχαρώ και το ΠΣΣΕ, διότι μου αρέσουν οι καινοτόμες δράσεις και πολιτικές, γι’  αυτήν την 

καινοτόμα πρωτοβουλία και συγχαρητήρια. 

 Είμαι εδώ όχι μόνο εκ καθήκοντος, αλλά επειδή αγαπώ κι εγώ τον εθελοντισμό.  Από εννιά χρονών 

ήμουν εθελοντής σε πολλές οργανώσεις κι έχω δώσει αλλά κι έχω πάρει.  Κι έχω πάρει χωρίς να το ήξερα ότι 
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είχα να κερδίσω απ’  τον εθελοντισμό,  γι’  αυτό πολύ σωστά είπε και ο κ. Υπουργός, η αναγνώριση της μη 

τυπικής άτυπης μάθησης, δηλαδή όλος αυτός ο θησαυρός των δεξιοτήτων και ικανοτήτων εκτός της επίσημης 

εκπαίδευσης, πρέπει να αναγνωριστεί. Είναι πλούτος για την κοινωνία, είναι πλούτος για τα πανεπιστήμια, 

είναι πλούτος για τον εργοδότη.  Γι’  αυτό προχωρούμε σε αυτό τον τομέα σε στενή συνεργασία με τον 

υπουργό και το υπουργείο για την αναγνώρισή της. 

 Η επένδυση στη νέα γενιά.  Τι πολίτες θέλουμε για το μέλλον;  Όχι μόνο μορφωμένους και 

καλλιεργημένους, αλλά και με αξίες και αρετές.  Αυτές τις αξίες και αρετές μπορεί να τις δώσει ο εθελοντισμός 

και ο ενεργός πολίτης.  Γι’  αυτό, όπως είπε και ο υπουργός, εφαρμόσαμε συγκεκριμένες πολιτικές για την 

καλλιέργεια στα σχολεία του εθελοντισμού. 

 Πέρσι ήμουνα εδώ και ανακοίνωσα διάφορες πολιτικές.  Πολύ σωστά απαιτείται να είμαστε 

αποτελεσματικοί. 

 Σχέδιο νόμου για την εγγραφή:  Πόσα χρόνια συζητιόταν;  Τρία, τέσσερα χρόνια;  Αρχές Νοεμβρίου θα 

τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου ως νομοσχέδιο και αφορά την εγγραφή ιδρυμάτων, λεσχών και 

σωματείων.  Τι βασικό στοιχείο έχει;  Εκτός από τα πολλά που έχουμε αλλάξει και εκσυγχρονίσει σε αυτό το 

νόμο, όσοι είναι γραμμένοι σε αυτόν και έχουν νομική οντότητα, όλα τα σωματεία, ιδρύματα (διότι οι λέσχες 

καταργούνται, υποστατικά ψυχαγωγίας δεν έχουν σχέση με νομικές οντότητες) θα πρέπει να υποβάλλουν 

ελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς.  Αν για δύο συνεχή έτη δεν τους υποβάλλουν, θα σβήνονται από το 

αρχείο, δηλαδή θα χάνουν τη νομική τους οντότητα.  Και εδώ θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε αυτές τες 4 900 

οργανώσεις που υπάρχουν εκεί. 

 Το σχέδιο νόμου που δίνει το δικαίωμα για φοροαπαλλαγές θα γίνει νομοθεσία και αυτή τη στιγμή 

βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 

 Ο Νόμος του ΠΣΣΕ, αυτός ο βασανισμένος νόμος∙ Προχωρούμε με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είχαμε ήδη πρόσφατα συνάντηση με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο και 

συμφωνήσαμε στα βασικά, οπότε προχωρά κι αυτός.   

 Χορηγίες:  Οι χορηγίες εδώ και χρόνια είναι διάσπαρτες σε διάφορες υπηρεσίες του κράτους και αυτό 

δημιουργεί προβλήματα στο πώς στοχεύουμε και στο πώς ορισμένες οργανώσεις εκμεταλλεύονται αυτό το 

κενό παίρνοντας τρεις, τέσσερις χορηγίες από διάφορες υπηρεσίες, ενώ άλλες μπορεί να μην πάρουν 

καθόλου.  Η πολιτική απόφαση έχει ληφθεί και ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούμε σε μια μελέτη, για να μαζευτούν όλες 

αυτές οι χορηγίες σε μια υπηρεσία, η οποία θα μπορεί να ελέγχει, να διαμορφώνει, να στοχεύει. 

 Έχουμε περάσει τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών του Εθελοντή, η οποία δίνει έναν 

ομοιογενές τρόπο λειτουργίας των οργανώσεων και των εθελοντών.  Πρέπει οι εθελοντές να ξέρουν τα 
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δικαιώματά τους και τις ευθύνες τους, όπως και οι οργανώσεις πρέπει να ξέρουν επίσης τα δικαιώματα και τις 

ευθύνες τους. 

 Έχουμε θεσμοθετήσει τη δημόσια διαβούλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας και των υπουργών.  

Μια καινοτόμα δραστηριότητα η οποία έχει σκοπό να φέρει την κυβέρνηση κοντά στον πολίτη και έχουν γίνει 

ήδη δύο.  Η πρώτη ήταν δεκατρείς δημόσιες διαβουλεύσεις με συμμετοχή 650 πολιτών, η δεύτερη ήταν 

δεκατέσσερις διαβουλεύσεις με συμμετοχή 750 πολιτών και πολλά άλλα. 

 Ένας είναι ο στόχος: να στηρίξουμε το έργο το δικό σας, να αποκλείσουμε εκείνους που δεν έχουν 

σχέση με τον εθελοντισμό και τον ενεργό πολίτη και να φέρουμε εσάς κοντά στην κυβέρνηση κι εμάς κοντά σε 

σας.  Διότι αυτό που κάνετε, που αν το βάλουμε σε κόστος -το έχω πει επανειλημμένως- είναι περίπου 8% του 

ΑΕΠ.  Σκεφτείτε όλες αυτές τες ανθρωπο-ώρες που ξοδεύετε εσείς όλοι οι εθελοντές, σαββατοκυρίακα, 

απογεύματα, βράδια -τα έκανα κι εγώ και ξέρω- οπότε το κόστος και αυτό που προσφέρετε εσείς δεν μπορεί 

να μετρηθεί μόνο με χρήματα.  Όπως σωστά έχει λεχθεί αυτές οι αξίες, οι αρετές, η αγάπη προς τον πλησίον, 

το ότι θέλετε να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία, νομίζω είναι κάτι που θέλουμε όλοι μας.  Οπότε να είστε 

βέβαιοι ότι ο σκοπός και ο στόχος μας σαν πολιτεία και σαν κυβέρνηση είναι να στηρίξουμε το έργο σας.  Και 

σε αυτή τη διαδικασία θα διαβουλευόμαστε, θα διαφωνούμε, αλλά έτσι είναι η δημοκρατία.  Πώς θα 

βελτιωθούμε αν δε συζητούμε και διαφωνούμε;   

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννάκη. 

 Καλώ τώρα στο βήμα τον εκπρόσωπο των βουλευτών και αντιπρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου, 

να αναγνώσει το «Υπόμνημα της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών» για σκοπούς συζήτησης και 

έγκρισής του. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΣΣΕ (Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ): 

 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, 

παρακολουθώντας τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στο νησί μας η 

οικονομική κρίση στην κοινωνία, έχει προβεί εδώ και αρκετό καιρό σε διάφορες ενέργειες επισήμανσης και 

καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και 

παρέμβασης προς  όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

 Η Ειδική αυτή Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, έχει συγκληθεί από το ΠΣΣΕ για να δώσει φωνή 

στις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέσω της εκπροσώπησης 56 εκπροσώπων των εθελοντικών/μη 

κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι με την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ της Συνόδου της Κοινωνίας των 

Πολιτών, έχουν την ευκαιρία να προβάλουν τα προβλήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν λόγω της 
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οικονομικής κρίσης, ώστε  να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους στις συνθήκες αυτές και κατά 

συνέπεια η κοινωνική συνοχή και ευημερία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και η γενικότερη βελτίωση 

των διάφορων τομέων της κοινωνίας.   Το θέμα της Δ’ Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών δίδει συνέχεια στη 

συζήτηση των θεμάτων της περσινής Συνόδου, από τα οποία ελάχιστα έχουν προωθηθεί από τους αρμόδιους 

φορείς.  Το φετινό υπόμνημα παραθέτει με πιο μεθοδικό τρόπο τα διάφορα αιτήματα, μέσα από θεματικούς 

άξονες προτεραιότητας.  

  Η Δ’ Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικότερες ενέργειες του 

ΠΣΣΕ μέχρι σήμερα για εντοπισμό και αντιμετώπιση των προβλημάτων των εθελοντικών/μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, όπως καταγράφηκαν στην Εθνική Διακήρυξη για τον εθελοντισμό του 2011 και των ψηφισμάτων 

των προηγούμενων συνόδων της Κοινωνίας των Πολιτών, τονίζει ότι, δεν έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα 

που έχει εκτιμήσει και καλεί εκ νέου, την Κυβέρνηση, την Εκτελεστική και Νομοθετική εξουσία και όλους τους 

αρμόδιους φορείς να ενεργήσουν άμεσα για ικανοποίηση των αιτημάτων που καταγράφονται στο Υπόμνημα. 

Οι εκπρόσωποι των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, δεσμεύονται με τη σειρά τους, ενώπιον της 

παρούσας Συνόδου, να συνεχίσουν να εργάζονται με όλες τους τις δυνάμεις για την εξυπηρέτηση του 

ανθρώπου και της κοινωνίας. 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ Δ’ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 

 ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 

1.   ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 

1.1. Αποφυγή της μείωσης των κονδυλίων των Σχεδίων των Κρατικών Χορηγιών και προσπάθεια για την 

περαιτέρω αύξηση των κονδυλίων.   

1.2. Επίδοση των χορηγιών, τους πρώτους 3 μήνες του έτους ώστε να μπορούν οι οργανώσεις να 

προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους. 

1.3. Εξορθολογισμός όλων των υφιστάμενων Σχεδίων ώστε να καλύπτουν τις συνολικές ανάγκες των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων. 

1.4. Επιχορήγηση δραστηριοτήτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δεν καλύπτονται από 

υφιστάμενα Σχέδια και εισαγωγή νέων Σχεδίων για κάλυψη των αναγκών όλου του φάσματος των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων. 

1.5. Απλοποίηση των αιτήσεων των Σχεδίων Κρατικών Χορηγιών. 

1.6. Καθορισμός κριτηρίων σε όλα τα Σχέδια Χορηγιών και διασφάλιση διαφάνειας στη διαδικασία 

αξιολόγησης και κατανομής των χορηγιών στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

1.7. Πρόνοια χρηματοδότησης του ποσού που απαιτείται να καταβάλλουν οργανώσεις («ιδίους πόρους») 

στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, νοουμένου ότι τα προγράμματα είναι 

πρωτοποριακά και καλύπτουν ανάγκες που δεν καλύπτονται από άλλα προγράμματα.   
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(Εμπλεκόμενοι φορείς: Όλα τα υπουργεία) 

2. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: 

2.1. Οικονομική στήριξη του νέου προτύπου πιστοποίησης της αποτελεσματικής λειτουργίας των 

οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ με τίτλο:  «Πιστοποίηση αποτελεσματικής λειτουργίας, βιωσιμότητας, 

και ανάπτυξης», το οποίο αποτελεί ένα νέο εργαλείο που θα προσφέρει το ΠΣΣΕ στα μέλη του όπου 

θα τους δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης του τρόπου λειτουργίας 

τους από εξειδικευμένους εκπαιδευτές και συμβούλους με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, 

βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας τους και συνεχούς αποτελεσματικής ανάπτυξης τους.   

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

2.2. Αξιολόγηση των αναγκών που προκύπτουν από τον τερματισμό κοινωνικών υπηρεσιών και 

προγραμμάτων. 

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας, 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) 

2.3. Αξιολόγηση της ποιότητας των προγραμμάτων μετά από τον τερματισμό της απασχόλησης έμμισθου 

εξειδικευμένου προσωπικού. 

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας) 

2.4. Εξέταση του κόστους που θα επωμισθεί το κράτος εάν κληθεί να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες του 

εθελοντικού τομέα που έχουν τερματίσει τη λειτουργία τους ή ο βαθμός ποιότητας των υπηρεσιών 

εάν αναληφθούν από ιδιώτες με σκοπό το κέρδος και η δυσκολία πρόσβασης ευάλωτων ομάδων σε 

ιδιωτικά κοινωνικά προγράμματα.  

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) 

2.5. Παροχή οικονομικών και άλλων κινήτρων σε εθελοντές για ενεργοποίηση τους στη λειτουργία των 

προγραμμάτων των οργανώσεων με στόχο τον περιορισμό των εξόδων λειτουργίας τους.  

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Τα σχετικά με το θέμα υπουργεία) 

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: 

3.1. Πληροφόρηση των οργανώσεων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την συμμετοχή τους σε 

έργα και την οικονομική στήριξη των δράσεων τους από χρηματοδοτικά ταμεία. 

3.2. Ανάθεση σε όλα τα τμήματα των υπουργείων που χειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα και 

χρηματοδοτήσεις να προσφέρουν πρακτική καθοδήγηση ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των 

εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. 

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Όλα τα υπουργεία, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και 

Ανάπτυξης)  
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4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ: 

4.1. Καθιέρωση φοροαπαλλαγών και άλλων ελαφρύνσεων για τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές 

οργανώσεις οι οποίες εξυπηρετούν ευπαθείς ομάδες και την κοινωνία γενικότερα  (σε τομείς όπως: 

φορολόγηση των εισπρακτέων τόκων για την ΄Έκτακτη Αμυντική Εισφορά,  πληρωμή ΦΠΑ σε 

δαπάνες, πληρωμή Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας, δημοτικά τέλη, τέλη για βασικές υπηρεσίες όπως 

τηλεπικοινωνία, ηλεκτρισμός και νερό, κ.ά.)  

4.2. Προώθηση φορολογικών και άλλων ωφελημάτων προς τις επιχειρήσεις ή/και ιδιώτες, για ευρύτερη 

υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την περαιτέρω 

στήριξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Οικονομικών και άλλοι αρμόδιοι φορείς) 

5. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΑΝΩΝ: 

5.1. Πιστή εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τους εράνους με στόχο την πάταξη της εκμετάλλευσης των 

φιλάνθρωπων αισθημάτων των πολιτών, την προστασία των πραγματικών εθελοντών και του έργου 

των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

(Εμπλεκόμενοι φορείς:  Αστυνομία Κύπρου, οι αρμόδιοι φορείς με βάσει τη νομοθεσία) 

6. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: 

6.1. Παρόλο που έχουν καθιερωθεί διάφορες δημόσιες συναντήσεις διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ 

του κράτους και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, εντούτοις δεν διασφαλίζονται κάποιες βασικές 

αρχές για τη διαβούλευση βάσει καλών πρακτικών από την Ευρώπη, σε στάδια διαμόρφωσης 

πολιτικών μέσα από νομοθεσίες, νέα μέτρα, σχέδια, κ.ά.    

6.2. Κάθε νομοθεσία που σχετίζεται με θέματα που δραστηριοποιούνται οι εθελοντικές οργανώσεις, 

πρέπει να προνοεί τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε σώματα, επιτροπές και 

συμβούλια που επιλαμβάνονται των θεμάτων αυτών.  

6.3. Εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που καθορίζει στα υπουργεία το χρόνο που είναι υποχρεωμένα 

να απαντήσουν στην αλληλογραφία.  

 (Εμπλεκόμενοι φορείς:   Νομοθετική Εξουσία, Όλα τα υπουργεία) 

7. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ: 

7.1.  Διασφάλιση ενός ευνοϊκού νομικού περιβάλλοντος για τον εθελοντισμό, ιδιαίτερα την άμεση 

τροποποίηση/ψήφιση του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου που 

εκκρεμεί από το έτος 2008. 

7.2. Ανάγκη σχεδιασμού ή και παρακολούθησης της εφαρμογής των νομοθεσιών και μέτρων που 

απορρέουν από εισηγήσεις/οδηγίες του ευρωπαϊκού και του διεθνούς πλαισίου και έχουν 

καταγραφεί στην Εθνική Διακήρυξη για τον Εθελοντισμό από το ΠΣΣΕ το έτος 2011. 
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(Εμπλεκόμενοι φορείς:  Νομοθετική Εξουσία, Όλα τα υπουργεία) 

7.3. Ανάγκη διαμόρφωσης νέας νομοθεσίας για την ασφάλεια των εθελοντών (ασφάλεια ατυχημάτων και 

ευθύνης κατά την άσκηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων, ασφάλεια εθελοντών που προσφέρουν 

εθελοντικά σε άλλες χώρες). 

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Δικαιοσύνης 

και Δημόσιας Τάξης) 

7.4. Διασφάλιση παραχώρησης επιπλέον άδειας από τους εργοδότες για διευκόλυνση του έργου των 

εθελοντών. 

(Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: 

8.1. Επείγει η αναγνώριση και πιστοποίηση της εθελοντικής προσφοράς ως μορφή μάθησης μέσω ενός 

επίσημου πλαισίου πιστοποίησης της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης των  εθελοντών που να 

βασίζεται στις κοινές  αρχές  που  υιοθετήθηκαν  από  το Συμβούλιο  Εκπαίδευσης, Νεολαίας  και 

Πολιτισμού, κ.ά., το οποίο να αναγνωρίζεται από το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό σύστημα, τον 

κρατικό και τον ιδιωτικό τομέα.  

8.2. Να τεθούν οι αρχές και οι αξίες του εθελοντισμού σε βασικό ετήσιο στόχο κάθε σχολικής χρονιάς. 

8.3. Να προωθείται στο σχολικό περιβάλλον ο εθελοντισμός και να αναγνωρίζεται σε όλες τις σχολικές 

βαθμίδες η δραστηριοποίηση των μαθητών σε εθελοντική προσφορά. 

(Εμπλεκόμενοι φορείς:   Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) 

9. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: 

9.1. Επείγει η οικονομική στήριξη της κατάρτισης των εθελοντών, μέσω σχεδίων κατάρτισης και 

εκπαίδευσης, τα οποία μέχρι σήμερα καλύπτουν μόνο το έμμισθο ανθρώπινο δυναμικό. 

(Εμπλεκόμενοι φορείς:  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) 

10. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

10.1. 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, όπως 

καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της EUROSTAT και άλλων διεθνών οργανισμών.  

(Εμπλεκόμενοι φορείς:  Υπουργείο Οικονομικών/Στατιστική Υπηρεσία) 

11. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:  

(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΝΕΟΛΑΙΑ, κ.ά.) 

[Γενικές τοποθετήσεις σε ειδικά θέματα θα υποβληθούν από τους βουλευτές της Δ΄ Συνόδου]. 

12. ΓΕΝΙΚΑ: 

Καλούμε το κράτος να: 
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12.1. φροντίσει για την περαιτέρω αναγνώριση και ενδυνάμωση του ευρύτατου και πολυδιάστατου 

ρόλου που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στις διάφορες πολιτικές και της ουσιαστικής συμβολής του 

για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της ενεργού γήρανσης, της  ενεργού συμμετοχής 

του πολίτη, της αντιμετώπισης κρίσεων, της προαγωγής του πολιτισμού, της προστασίας του 

περιβάλλοντος  κτλ  και να μεριμνήσει για την επέκταση του μέσω ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού 

σχεδίου ανάπτυξης. 

12.2. διασφαλίσει ότι οι πολιτικές του είναι φιλικές προς τον εθελοντισμό και ότι ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή των πολιτών. 

Καταληκτικά, η Δ’ Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για προώθηση των θεμάτων που έχουν τεθεί στην παρούσα Σύνοδο τόσο στην Εκτελεστική όσο και 

στη Νομοθετική εξουσία, όπου με την υποστήριξη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας οι 

εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το 

σημαντικό έργο το οποίο επιτελούν και να διασφαλίσουν ως κόρη οφθαλμού τον εθελοντισμό ο οποίος 

αποτελεί σημαντική κληρονομιά του τόπου μας.  Σε αυτή μας την προσπάθεια, για την προώθηση των 

αιτημάτων της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, επενδύουμε πολλές ελπίδες στην αγαστή συνεργασία 

μας με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Δημητρίου για την ανάγνωση του «Υπομνήματος της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των 

Πολιτών» και το οποίο θα αναλυθεί περισσότερο αργότερα.   

 Τώρα θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια μικρή διακοπή -είναι η ώρα που θέλουν όλοι ένα καφέ- για 

δεκαπέντε λεπτά.  Ένα σύντομο διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών, ένα καφέ στα όρθια, με προτεραιότητα 

σερβιρίσματος στους βουλευτές, για να έρθουν πίσω στην αίθουσα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

(Ώρα διακοπής:  11.10 π.μ.) 

(Ώρα επανέναρξης:  11:35 π.μ.) 

 Προχωρούμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η συζήτηση και οι τοποθετήσεις των 

βουλευτών και άλλων προσκεκλημένων γύρω από το «Υπόμνημα της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των 

Πολιτών». 

 (Επισυνάπτεται ως Παράρτημα αρ. 1.) 

 Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για σκοπούς διευκόλυνσης των εργασιών της συνόδου θα περάσει 

από κοντά σας ένα έντυπο, σε μπλε χρώμα, στο οποίο θα σημειώσετε τα ονόματά σας, όσοι προτίθεστε να 

μιλήσετε για το θέμα αυτό.  Είναι παράκληση οι ομιλίες σας να μην ξεπερνούν το ενάμισι λεπτό και να μη 
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γίνονται παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των ομιλιών.  Επίσης θα ήταν παράκλησή μου να μη γίνονται ομιλίες 

για θέματα, τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και των οποίων η συζήτηση έχει ήδη εξαντληθεί. 

 Επίσης σας παρακαλώ να σηκώνετε το χέρι σας για να σας δίνεται ο λόγος και όταν παίρνετε το λόγο 

να είστε όρθιοι, αν αυτό είναι δυνατό, και να αναφέρετε το όνομά σας και την οργάνωση που εκπροσωπείτε, 

για να διευκολύνετε τις στενογράφους της Βουλής των Αντιπροσώπων να καταγράφουν όλα όσα λέγονται στη 

συνεδρίαση αυτή.  Επιπρόσθετα, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι καταγράφονται στα πρακτικά μόνο οι ομιλίες 

σας και όχι άλλα κείμενα που θα καταθέσετε στη Βουλή. 

 Είναι επίσης παράκληση να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα. 

 Τώρα, θα γίνουν οι παρεμβάσεις και η πρώτη παρέμβαση είναι από την κ. Σώτια Χατζησπύρου, 

Οικονομικό Λειτουργό στο Υπουργείο Οικονομικών. 

 (Επισυνάπτεται Πίνακας με τους εκπροσώπους κρατικών και άλλων φορέων, που θα κάνουν 

παρεμβάσεις, ως Παράρτημα αρ. 2.) 

 Παρακαλώ την κ. Σώτια Χατζησπύρου για τη δική της παρέμβαση.  Είναι εδώ;   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Σ. ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ): 

 Κύριες και κύριοι, εκ μέρους του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών θα ήθελα να σας πω 

ότι το κράτος μας, όπως σε κάθε σύγχρονη και ανεπτυγμένη οικονομία αναγνωρίζει... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Συγγνώμη, από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια μικρή ανατροπή.  Θα πρέπει πρώτα οι βουλευτές να 

μιλήσουν και μετά να γίνουν οι παρεμβάσεις, από ό,τι μου λέει ο γραμματέας του ΠΣΣΕ.  Δε φαίνεται καθαρά.  

Με συγχωρείτε. 

 Τότε να καλέσω την κ. Χριστίνα Τσιαμπάρτα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΡ. ΤΣΙΑΜΠΑΡΤΑ): 

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, εκπροσωπώντας ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών που 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 

συμμεριζόμαστε τη σημαντικότητα όλων των επαγγελματιών κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και το δυσβάσταχτο 

ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα θέματα κοινωνικής πρόνοιας.   

 Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, καλούμαστε να ενισχύσουμε τις προσπάθειες των επαγγελματιών, αλλά και 

όλων των εθελοντών που προσφέρουν, αφιερώνοντας ενέργεια και χρόνο σε υπηρεσίες και προγράμματα, τα 

οποία τις περισσότερες φορές αποτελούν σωτήριο έργο για την ευρύτερη κοινωνική πολιτική του κράτους.   

 Στα πλαίσια της σημερινής Δ´ Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών εστιάζουμε σε τρεις βασικούς 

πυλώνες προβλημάτων των μη κυβερνητικών και εθελοντικών οργανώσεων:  Αρχικά αναφερόμαστε στη 

συνεχή μάχη που δίνουν πολυάριθμες μη κυβερνητικές οργανώσεις για να αποδείξουν πως η ανθρώπινη 

υπόσταση και αξιοπρέπεια δεν έχει χρηματική αξία, αλλά παραμένει ανεκτίμητη.  Οι εθελοντικές οργανώσεις 
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στον καθημερινό αγώνα τους επιδιώκουν τη διατήρηση ποιοτικών παροχών αποδίδοντας στους δέκτες τους 

την πραγματική μοναδική αξία και παραμερίζοντας πολλές φορές το χρηματικό κόστος που πρέπει να 

δηλώνεται σε κάθε αίτηση κρατικών ενισχύσεων.  Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να μετρηθεί η αξία της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, που ούτε το κράτος πολλές φορές δεν είναι σε θέση να καλύψει;  Με 

ποιους τρόπους μπορεί να μετρηθεί η ανθρώπινη αξία, υπόσταση και αξιοπρέπεια;  Με ποιο κριτήριο ένα 

πρόγραμμα μπορεί να κριθεί ως οικονομικά μη βιώσιμο, να μην τύχει κρατικής ενίσχυσης με αποτέλεσμα τον 

τερματισμό των υπηρεσιών του και πώς μπορεί να μετρηθεί το κόστος και ο αντίκτυπος που έχουν οι 

ανθρώπινες ζωές και οι οικογένειες, μετά από τον τερματισμό του;  Πώς η οικονομική αξία έχει ανθρώπινη 

ζωή και με ποιο τρόπο μπορεί να μετρηθεί, ώστε να αποκαλούμαστε ανθρωποκεντρική κοινωνία; 

 Ακολούθως οι μη κυβερνητικές εθελοντικές οργανώσεις που λειτουργούν προγράμματα κοινωνικής 

πρόνοιας για παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους καλούνται κάθε χρόνο να εξασφαλίσουν τα 

αναγκαία πιστοποιητικά καταλληλότητας.  Μια διαδικασία, η οποία πολλές φορές είναι περίπλοκη, απαιτεί 

αρκετές αλλαγές, αλλά και οικονομικό κόστος για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.  Σε αυτό το σημείο θα 

θέλαμε να εξεταστεί η δυνατότητα απαλλαγής των τελών για υπηρεσίες που καλούνται να καταβάλλουν οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις για την εξασφάλιση πιστοποιητικών καταλληλότητας, η διευκόλυνση των 

διαδικασιών μέσω έκδοσης ενός βασικού οδηγού, μέσα από τον οποίο οι οργανώσεις θα λαμβάνουν όλες τις 

οδηγίες για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, ο καθορισμός ετήσιας καταληκτικής  

ημερομηνίας για εξασφάλιση των σχετικών πιστοποιητικών καταλληλότητας, η διευκόλυνση των διαδικασιών 

εξασφάλισης πιστοποιητικού υγείας για το προσωπικό ως προς τον τρόπο και το κόστος διεξαγωγής των 

απαιτούμενων εξετάσεων και η επιχορήγηση κτιριακών αλλαγών που προκύπτουν από τυχόν νέες 

τροποποιήσεις στους κανονισμούς ασφαλείας.   

 Τέλος, η ουσιαστική ενίσχυση των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο 

οικονομικής και κοινωνικής κρίσης θα πρέπει να παρέχεται από το ίδιο το κράτος, προσφέροντας 

συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά, αλλά και διοικητικά ζητήματα.  Οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις χρειάζονται όσο ποτέ το κράτος ως αρωγό και υποστηριχτή στη δύσκολη αυτή 

περίοδο, δίδοντας ταυτόχρονα τα κατάλληλα εφόδια, για να συνεχίσουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις με 

την κατάλληλη τεχνογνωσία το πολύτιμο έργο τους.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Τσιαμπάρτα. 

 Ακολουθεί η κ. Μαρία Αντωνίου Χάματσου από την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών 

Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 



 

 

 

26 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΧΑΜΑΤΣΟΥ): 

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ο εθελοντής γονιός καλείται να στηρίξει 

ηθικά, πνευματικά και οικονομικά την εκπαίδευση και τα παιδιά, τους αυριανούς πολίτες.  Ο γονιός όμως, θα 

συμφωνείτε όλοι, δεν μπορεί να υποκαθιστά το κράτος.  Η θεσμοθέτηση του ρόλου των οργανωμένων γονιών 

και η διασφάλιση της ενεργούς εμπλοκής τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα και η εξασφάλιση της επιβίωσής 

τους μέσω της ορθής ανακατανομής των κονδυλίων είναι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλο μια αδήριτη 

ανάγκη. 

 Η οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν οι οργανωμένοι γονείς δεν καλύπτει ούτε κατά το ήμισυ τα 

λειτουργικά έξοδα της κάθε συνομοσπονδίας, είτε αυτή πρόκειται να είναι δημοτικής, είτε μέσης 

εκπαίδευσης.  Η επιβίωσή μας πρέπει να είναι εξασφαλισμένη, για να μην αναλώνεται ο χρόνος και η 

εθελοντική εργασία των οργανωμένων γονιών στην εξασφάλιση των πόρων επιβίωσης, αλλά να αναλώνεται 

στην ουσιαστική στήριξη των παιδιών και τη συνεισφορά σε όλα τα επίπεδα για την εξασφάλιση μιας 

ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης.  Το κράτος -το αρμόδιο υπουργείο- οφείλει με έγκαιρη στοχευμένη παροχή 

χορηγιών και ανακατανομή κονδυλίων να στηρίξει και να διασφαλίσει το σημαντικότατο ρόλο των 

οργανωμένων γονιών.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε και εμείς. 

 Ακολουθεί η κ. Μαρία Τουμάζου, εκπρόσωπος του Ταμείου Ευημερίας Σχολής Κωφών Παιδιών. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (Μ. ΤΟΥΜΑΖΟΥ): 

 Δεν έχω τοποθέτηση εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ακολουθεί η κ. Κάκια Ταπακκούδη του Συνδέσμου Φίλων Ιδρύματος “Θεοτόκος” Λεμεσού. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΘΕΟΤΟΚΟΣ” ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ. ΤΑΠΑΚΚΟΥΔΗ): 

 Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί σύνεδροι, εγώ απλά θα χαιρετίσω την ολομέλεια και θα αναμένω με 

αγωνία τη θέσπιση του νόμου για τη σωστή εγγραφή των διαφόρων συνδέσμων, καθώς και την κατάργηση 

αρκετών λεσχών, όπως μας έχει προαναφέρει ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

ο κ. Γιαννάκη, διότι αυτό βλάφτει κάθε ενέργεια που κάνουμε ως σωστές εθελοντικές οργανώσεις στις 

εκδηλώσεις μας, που με αυτό τον τρόπο και εμείς στηρίζουμε τους διάφορους οργανισμούς.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, κυρία Ταπακκούδη. 

 Ακολουθεί η κ. Τασούλα Γεωργιάδου του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ (Τ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ): 

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, κάποια πράγματα που ήθελα να πω έχουν ήδη ειπωθεί, απλά θα 

ήθελα να τονίσω τη σημασία και την έμφαση που πρέπει να δίδεται πάνω από όλα στην ποιότητα των 

οργανώσεων -στα προγράμματα που προσφέρουν- διότι αναγκαστικά αυτό τον καιρό με τις μειώσεις και με 

την κρίση αναγκαζόμαστε όλοι είτε να διώχνουμε προσωπικό, είτε να μειώνουμε τις ώρες που προσφέρουμε 

τις υπηρεσίες, οπόταν σίγουρα πρέπει να προβληματίσει πολύ το κράτος σε περίπτωση, αν κάποια 

προγράμματα κλείσουν και το μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με τα παιδιά που θα μείνουν 

εκτεθειμένα και κυρίως τους ενήλικες.   

 Επίσης θα ήθελα να θίξω κάποια σημεία σε σχέση με τις νομοθεσίες που ανάφερε ο Επίτροπος 

Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.  Το θέμα των εράνων, αν θυμούμαι καλά είχε μπει ένα 

σημείο, όπου δίνει άδεια στις οργανώσεις να χρησιμοποιούν εταιρείες για τη διοργάνωση των εράνων και των 

εκδηλώσεων.  Αυτό μας προβληματίζει πολύ, κατά πόσο αυτό θα διασφαλίσει τις οργανώσεις ή δίνουμε 

περισσότερη ελευθερία στους παράνομους εράνους, που μέχρι σήμερα οι περισσότεροι είναι με αυτό τον 

τρόπο που προχωρούν.  Επίσης, θα ήθελα μία διευκρίνιση κατά πόσο το θέμα εγγραφής των σωματείων, οι 

οποίες θα πρέπει πλέον να δίδουν οικονομικά κάθε χρόνο...  Αυτό θα ισχύει για όλα τα σωματεία ή μόνο γι’ 

αυτά τα οποία παίρνουν κρατική χορηγία;  Διότι, σήμερα ξέρουμε ότι μόνο εμείς που παίρνουμε κρατική 

χορηγία είμαστε υποχρεωμένοι να λογοδοτούμε στο κράτος πως χρησιμοποιούμε τα χρήματα αυτά.   

 Και επίσης πρέπει να προβληματίσει αρκετά τη Βουλή μας και τους βουλευτές μας τη στιγμή που 

έρχονται να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό για τις εθελοντικές οργανώσεις, πριν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός 

θα πρέπει να γίνεται μια καλή μελέτη ακριβώς για τις ανάγκες, για τα προγράμματα που λειτουργούν και 

σίγουρα μιλούμε για την οικονομική κρίση, αλλά πιστεύουμε ότι μπορεί να βρεθούν κάποιοι πόροι, ώστε το 

κράτος να ενισχύσει περισσότερο αυτό τον καιρό τις εθελοντικές οργανώσεις.  Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, κυρία Γεωργιάδου. 

 Ακολουθεί ο κ. Δημήτρης Παπαευέλθοντος του Κέντρου Προσφοράς και Αγάπης ΚΕΠΑ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ (ΚΕΠΑ) (Δ. ΠΑΠΑΕΥΕΛΘΟΝΤΟΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί εθελοντές, φίλες και φίλοι, η σημερινή Δ´ Σύνοδος της Πολιτείας των 

Πολιτών είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τον εθελοντικό κίνημα.  Δε θα μπορούσε να υπάρξει πιο καίριο 

θέμα από τη χάραξη στρατηγικής για την επιβίωση των μη κυβερνητικών/εθελοντικών οργανώσεων σε 

συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.  Όλοι μαζί θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε τις 

εθελοντικές οργανώσεις μας.  Η καταχνιά και η αβεβαιότητα που επικρατούν στις μέρες μας, όπως ανέφερε ο 

κ. Ολύμπιος δεν πρέπει να μας επηρεάσουν και να μας αποθαρρύνουν.  Αντίθετα, θα πρέπει όλοι μαζί, 
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εθελοντικές οργανώσεις και κράτος να εργαστούμε, ώστε να επαναφέρουμε το χαμόγελο και την αισιοδοξία 

στα πρόσωπα παιδιών, ηλικιωμένων και πολλών συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη. 

 Για να γίνει αυτό πρέπει εμείς οι εθελοντές να προβούμε σε μια αυτοαξιολόγηση, αλλά και σε μια 

αναδιοργάνωση.  Για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε πρέπει να αλλάξουμε, να υιοθετήσουμε νέους 

τρόπους λειτουργίας.  Με απλά παραδείγματα, όπως η χρήση του διαδικτύου, μπορούμε τα διάφορα 

κοινωνικά δίκτυα που προσφέρονται δωρεάν να αποτελέσουν εργαλεία για μας για ενημέρωση, αλλά και 

ενίσχυση των οργανώσεών μας.  Η οργάνωση εκδηλώσεων από κοινού με πολλές άλλες οργανώσεις, μόνο με 

τη συνεργασία μεταξύ μας θα μπορέσουν οι διάφορες εθελοντικές οργανώσεις να πετύχουν περισσότερα, 

έχοντας στο μυαλό μας το αρχαίο ρητό «εν τη ενώσει η ισχύς».   Ταυτόχρονα, πρέπει να υιοθετήσουμε 

νέους τρόπους λειτουργίας και πρακτικές για να μειώσουμε το κόστος μας και να αυξήσουμε τα έσοδά μας, 

για να επιβιώσουμε.  Σίγουρα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας, αλλά αν μπορέσουμε να 

αξιοποιήσουμε τα διάφορα κονδύλια -κρατικά και ευρωπαϊκά- θα απαμβλύνουμε το πρόβλημά μας.  

Χαρακτηριστικά να αναφέρω το πρόγραμμα της ΑΝΑΔ για το σχέδιο της τοποθέτησης ανέργων πτυχιούχων 

και μη, για απόκτηση εργασιακής πείρας.  

 Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά λόγω χρόνου δε θα επεκταθούμε άλλο.  Ευχαριστούμε το 

ΠΣΣΕ για τη σημερινή διοργάνωση, αλλά και για την όλη ενίσχυση.  Παράλληλα, ευχαριστούμε και τον 

Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιαννάκη, για την ενίσχυση και τη βοήθειά του 

σε πολλά ζητήματα και είμαστε σίγουροι ότι τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως η σημερινή, μας βελτιώνουν και μας 

κάνουν πιο δυνατούς.  Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. 

 Ακολουθεί η κ. Ναταλία Μιχαηλίδου του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (Ν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ): 

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, θα ήθελα να ευχαριστήσω κατ’ αρχήν το Παγκύπριο Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού για την οργάνωση της Δ´ Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, που δίνει φωνή σε 

όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

 Ο Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος αυτή τη δύσκολη οικονομικά περίοδο έχει πολλά ζητήματα 

που πρέπει να αντιμετωπίσει, που άπτονται δύο γενικών κατηγοριών της ιατρικής πτυχής που έχει να κάνει με 

τη θεραπευτική αγωγή των ασθενών, αλλά και της διοικητικής οργανωτικής πτυχής που αφορά την εν γένει 

λειτουργία του συνδέσμου.  Όσον αφορά την ιατρική πτυχή επισημαίνεται η αδυναμία του κράτους να 

προχωρήσει στην άμεση ίδρυση, λειτουργία και επαρκή στελέχωση και εξοπλισμό του Κέντρου Αίματος.  

Μπορεί να το χρησιμοποιούν περισσότεροι θαλασσαιμικοί το Κέντρο Αίματος, αλλά είναι μια υπηρεσία που 

αφορά τον κάθε πολίτη Κύπριο ή ξένο που ζει εργάζεται ή απλά επισκέπτεται την πατρίδα μας.  Για μας όμως 
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τους θαλασσαιμικούς αποτελεί θεμελιώδη στόχο εδώ και πολλά χρόνια, ενώ υπάρχει δεδομένη και η ανάλογη 

νομοθεσία, για την οποία φωνάζουμε εδώ και χρόνια ότι δεν εφαρμόζεται όπως θα έπρεπε.   

 Στο σημείο αυτό θα ήθελα από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω τη Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας 

και Διαφώτισης, αλλά και τον κάθε εθελοντή αιμοδότη που μας κρατεί στη ζωή με το πολύτιμο αίμα του, γιατί 

είναι το καλύτερο δείγμα αλτρουισμού και εθελοντισμού που μπορεί να υπάρξει.  Επιπρόσθετα, λόγω της 

γενικής οικονομικής πολιτικής παρατηρούνται φαινόμενα, όπως η αδυναμία του κράτους να παρέχει σε όλους 

τους ασθενείς τα φάρμακα που χρειάζονται, αλλά και σε μερικές περιπτώσεις παροχή μη ικανοποιητικής 

ποιότητας αναλωσίμων, με αποτέλεσμα τη δυσκολία της καθημερινότητάς τους. 

 Όσον αφορά τη λειτουργία του συνδέσμου μας -και πιστεύω πως και άλλοι μη κυβερνητικοί 

οργανισμοί το έχουν αντιμετωπίσει- υποχρεωθήκαμε τα τελευταία χρόνια να προβούμε σε περικοπές μισθών, 

αλλά και απολύσεις δύο υπαλλήλων μας, ακόμα και σε περιορισμό δραστηριοτήτων ή και προσφοράς του 

συνδέσμου μας. 

 Ως συμβούλιο του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου επεξεργαζόμαστε και προσπαθούμε να 

εφαρμόσουμε κάποιες διορθωτικές λύσεις, όπως η εξεύρεση ενός διαχρονικού χορηγού, ο οποίος να 

συνδέσει το όνομά του με την προσφορά στον Παγκύπριο Αντιαναιμικό Σύνδεσμο, αλλά και η εκμετάλλευση 

χορηγιών από ευρωπαϊκά κονδύλια για εφαρμογή προγραμμάτων στην υγεία.  Θέλουμε να τονίσουμε ότι 

επιβάλλεται σε αυτή την προσπάθεια επιβίωσης που όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις καταβάλλουμε 

αυτό το διάστημα να έρθει ως αρωγός και το ίδιο το κράτος, αναγνωρίζοντας την προσφορά μας είτε άμεσα 

με χρηματικές ενισχύσεις, είτε έμμεσα, όπως για παράδειγμα με τη θέσπιση της νομοθεσίας, σε σχέση με την 

προβολή των κυβερνητικών οργανώσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τη συστηματικότερη 

συνεργασία με τις ανάλογες υπηρεσίες του κράτους και με άλλους συναφείς τρόπους.  Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Μιχαηλίδου. 

 Ακολουθεί η κ. Μαρία Παύλου του European Law Students Association, δηλαδή του Συνδέσμου των 

Ευρωπαίων Φοιτητών Νομικής Κύπρου ή αλλιώς Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Κύπρου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Μ. ΠΑΥΛΟΥ): 

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, εγώ θα τοποθετηθώ αργότερα επί του υπομνήματος ειδικότερα, 

απλά δράττομαι αυτής της ευκαιρίας για να πω ότι είναι με λύπη που παρατηρώ ότι ακόμα και σήμερα που 

προσπαθούμε να προωθήσουμε μία συλλογική προσπάθεια σε επίπεδο μη κυβερνητικών οργανώσεων, δε 

βρίσκονται εδώ στα έδρανα μαζί μας άλλοι φορείς που έχουν προωθήσει και αυτοί, είτε την αναθεώρηση της 

νομοθεσίας όσον αφορά τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε τη στήριξη, το συντονισμό και την οργάνωση 

των μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
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 Θεωρώ ότι για να πετύχουμε κάτι θα πρέπει η προσπάθεια να είναι και οργανωμένη και συλλογική.  

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Παύλου. 

 Ακολουθεί η κ. Ελένη Ιωαννίδου του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ): 

 Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του βασικού βουλευτή της Δ´ Συνόδου 

της Κοινωνίας των Πολιτών Δρ. Ανδρέα Χατζηχαμπή θα ήθελα να αναφέρω μερικές δυσκολίες και 

ανασταλτικούς παράγοντες που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι μη κυβερνητικές, περιβαλλοντικές 

οργανώσεις.  Αρχικά οι χορηγίες του Τμήματος Περιβάλλοντος προς τις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές 

οργανώσεις καταργήθηκαν, με αποτέλεσμα οι περισσότερες περιβαλλοντικές οργανώσεις του τόπου μας να 

αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης και ως εκ τούτου, να αναστέλλουν πολλά από τα προγράμματά 

τους. 

 Η μείωση της δράσης των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων έχει επιπτώσεις στη 

συμμετοχικότητα, στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών, καθώς επίσης 

μειώνει σημαντικά και την ευρύτητα της συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος 

και ποιότητας ζωής.  Επιπλέον, πιστεύουμε ότι οι διαδικασίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος για χορηγίες προς τις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις θα πρέπει να τεθούν σε 

μια νέα βάση και να εξορθολογιστούν με τρόπο που να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η 

ίση αντιμετώπιση όλων των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

 Συγκεκριμένα, προτείνουμε να δομηθεί ένα σχέδιο χορηγιών προς τις περιβαλλοντικές μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, που θα έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες προκήρυξης για υποβολή προτάσεων για 

δράσεις προς επιχορήγηση.  Επιπρόσθετα, να καθοριστούν κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων 

δράσεων και αδιάβλητες διαδικασίες για αξιολόγηση των προτάσεων. δράσεις που θα υποβάλλουν οι 

περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις.   

 Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δώσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, κυρία Ιωαννίδου. 

 Ακολουθεί η κ. Αθηνά Πανταζή του Επαρχιακού Συνδέσμου Λεμεσού “Οι φίλοι των Γερόντων”. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ” (Α. ΠΑΝΤΑΖΗ): 

 Ευχαριστώ πολύ, ουδεμία παρέμβαση, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ουδεμία, ευχαριστώ. 
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 Ακολουθεί η κ. Μαρία Παπαπέτρου του Παγκύπριου Αντιλευχαιμικού Συνδέσμου «Ζωή».   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΖΩΗ» (Μ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ): 

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, θα επιθυμούσα να προτείνω τα πιο κάτω: 

 Πρώτον να αγοράζονται από το Υπουργείο Υγείας τα αναλώσιμα για τα νοσοκομεία έγκαιρα, έτσι ώστε 

να μην επωμίζονται το κόστος οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.   

 Δεύτερον, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να δίνουν, χωρίς καθυστερήσεις, τα επιδόματα στις 

ευπαθείς ομάδες, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να καλύπτουν οι οργανώσεις όλες τις ανάγκες των 

εξυπηρετούμενών τους για τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα, γιατί αυτό θα μας γονατίσει.   

 Τρίτον, να μη μας αγνοούν τα υπουργεία.  Να μην ξεχνούν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί συνήθως καλύπτουν τα κενά τους.  Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω ένα 

παράδειγμα.  Από τις 5 Μαΐου στείλαμε επιστολή που αφορούσε πολύ σοβαρά θέματα στον Υπουργό Υγείας, 

με κοινοποίηση στην επιτροπή Υγείας της Βουλής και η μόνη που ανταποκρίθηκε ήταν η κ. Στέλλα Κυριακίδου.  

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε. 

 Η κ. Νατάσα Ρεβέκκα Θεοδοσίου του Παγκυπρίου Συνδέσμου για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο 

του Crohn. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN (Ν. Ρ. 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ): 

 Ένα πρόβλημα που θέλω να θίξω αφορά το σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας που είναι 

κομμάτι του πολιτισμού.  Χρειαζόμαστε τη στήριξη της πολιτείας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως 

το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, και Πολιτισμού, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον τερματισμό των προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού που 

βιώνουν τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και πόσο μάλλον, όταν αυτές είναι μη ορατές.  Αποτέλεσμα αυτής της 

προσπάθειας θα είναι η ενθάρρυνση των ατόμων με χρόνιες παθήσεις να εγγράφονται στους διάφορους 

εθελοντικούς συνδέσμους, ενισχύοντας και βοηθώντας το έργο τους, έτσι να επιβιώνουν εν καιρώ κρίσης, 

χωρίς το φόβο του στιγματισμού και της περιθωριοποίησης.  Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Θεοδοσίου. 

 Ακολουθεί η κ. Αγγέλα Χριστοφίδου του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Α. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ): 

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συμπολίτες, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις αισθάνθηκαν τις οικονομικές 

πηγές τους να στερεύουν πριν την οικονομική κρίση, όταν οι παγκόσμιοι οργανισμοί έστρεψαν το επενδυτικό 

τους ενδιαφέρον προς την Ασία και της χώρες Bric, τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα.  Τώρα πια 

είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να βασίζονται στην πολιτική πλημμυρίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία 

τους δρόσιζε πλουσιοπάροχα στα μέσα του 1980.  Αντιθέτως, αναμένουν το Ευρωκοινοβούλιο να παρουσιάζει 

ένα αυξανόμενο εχθρικό πρόσωπο προς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς οι ψηφοφόροι θα χάνουν το 

ενδιαφέρον τους ολοένα και περισσότερο.  Έτσι θα εξαρτώνται όλο και λιγότερο στη δημόσια επιχορήγηση, 

ενώ θα αναζητούν τη δημιουργία συμμαχιών με συντεχνίες, δήμους, ακόμη και επιχειρήσεις και δυστυχώς θα 

ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο.  Με την Ευρώπη να χάνει τα φιλικά της αισθήματα προς αυτούς θα πρέπει να 

βρουν νέους λόγους ύπαρξης, καθώς και καινοτόμες, διατομεακές συνεργασίες σε τοπικό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας.   

 Η παρατεταμένη κρίση δοκιμάζει τις αντοχές, αλλά ανοίγει και διόδους για τη δημιουργία νέων 

μοντέλων συμμετοχής στην ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας, με πρώτο μέλημα τη συνεργασία με 

τις κυβερνήσεις για τη χάραξη μιας στρατηγικής, η οποία θα βάλει τα θεμέλια για μία υποδομή που θα 

παρέχει στους προσοντούχους άνεργους εθελοντές τα κίνητρα για μία ενεργότερη συμμετοχή, πράγματι η 

άτυπη μάθηση είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα.   

 Τέλος, μία εισήγηση, μία ιδέα αν θέλετε, που ιδιαίτερα μέσα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα που 

δημιουργεί η καταιγίδα των σκανδάλων που βιώνουμε θα ακουστεί το λιγότερο ουτοπική.  Η αχίλλειος πτέρνα 

των μη κυβερνητικών οργανώσεων, η αδιαφάνεια και η έλλειψη ευαπόδεικτης συμμετοχικής δημοκρατίας θα 

πρέπει να οδηγήσει σε ριζοσπαστικά νέα πρότυπα οργάνωσης.  Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα πρέπει να 

εκσυγχρονιστούν με κανονισμούς εσωτερικής αυτορύθμισης, με κώδικες δεοντολογίας, αλλά κυρίως με 

συστήματα διαπίστευσης και πιστοποίησης, τα οποία θα υπόκεινται σε εξωτερικό έλεγχο.  Παράδειγμα προς 

μίμηση το Ισπανικό μοντέλο του «AENOR».  Ελεύθερη από γραφειοκρατικά βαρίδια και χρησιμοποιώντας τη 

δικτύωση που διαθέτουν θα μπορούσαν να καταστούν οι φύλακες της οικονομικής διαχείρισης, ένα δημόσιο 

κριτικό μάτι που θα εγγυάται τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση.   

 Αυτό προϋποθέτει βέβαια την αναγνώριση της θεμελιώδους αξίας της ηθικής επένδυσης, ακριβώς 

όμοια με το μοντέλο της δραστηριότητας ενός εθελοντικού οργανισμού για τη δημιουργία ενός ουδέτερου 

εδάφους αλληλεπίδρασης και συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο.  Εξωπραγματικό;  Ίσως 

λιγότερο εξωπραγματικό από αυτά που βλέπουμε και ακούμε σε ένα δελτίο ειδήσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Aκολουθεί ο κ. Στέλιος Μνάσωνος του Επαρχιακού Συντονιστικού Σώματος Εθελοντών Λευκωσίας. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΣΤ. ΜΝΑΣΩΝΟΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, 

 Στην εισαγωγή του υπομνήματος της φετινής συνόδου, που είχε την ίδια θεματική με την περσινή 

σύνοδο, σημειώνεται ότι ελάχιστα από τα αιτήματα της περσινής συνόδου έχουν προωθηθεί από τους 

αρμόδιους φορείς.   Δε γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους δεν προωθήθηκαν τα πλείστα από τα 

θέματα που τέθηκαν.  Αυτό εξάλλου πρέπει να το απαντήσουν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς.  Δεν παύει όμως 

να μας ανησυχεί και να μας προβληματίζει αυτή η πρακτική. 

 Πολλά από τα αιτήματά μας δεν επιβαρύνουν οικονομικά ούτε στο ελάχιστο τον κρατικό 

προϋπολογισμό.  Απλά, οι οργανώσεις μας χρειάζονται πληροφόρηση και πρακτική καθοδήγηση από ειδικούς, 

από εμπειρογνώμονες που υπηρετούν σε διάφορα κυβερνητικά τμήματα που χειρίζονται ευρωπαϊκά 

προγράμματα, για να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.  Αυτό που επίσης 

χρειάζεται είναι η βούληση και η συνεργασία για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, για να μην 

αναγκαστούν οι οργανώσεις μας να αναστείλουν προγράμματα ή και την ίδια τη δράση τους, λόγω 

σημαντικής μείωσης της κρατικής χορηγίας.   

 Είναι απ’ όλους παραδεκτό και αποδεικνύεται καθημερινά στην πράξη ότι ο εθελοντισμός αποτελεί το 

βασικότερο στήριγμα του κράτους για την ικανοποίηση στοιχειωδών αναγκών των πιο ευάλωτων ομάδων του 

λαού μας, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους, όπως είναι η σημερινή, με τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση 

που περνά ο τόπος και ο λαός μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, κύριε Μνάσωνος. 

 Ο κ. Ανδρέας Σεργίου του Επαρχιακού Συντονιστικού Σώματος Εθελοντών Λάρνακας τώρα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Α. ΣΕΡΓΙΟΥ): 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, κύριοι βουλευτές, κύριε Επίτροπε 

Εθελοντισμού, κύριοι εκπρόσωποι των υπουργείων, κύριε Πρόεδρε του ΠΣΣΕ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Ανδρέας Σεργίου, Πρόεδρος του Επαρχιακού Συντονιστικού 

Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Λάρνακας και ένας από τους πενήντα έξι βασικούς βουλευτές της Δ΄ 

Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών.  Το πρώτο που θέλω να αναφέρω είναι πως για τη διαμόρφωση 

στρατηγικής ακολουθείται μια επιστημονική διαδικασία, η οποία διδάσκεται μάλιστα στα πανεπιστήμια ως 

αυτοτελές πρόγραμμα σπουδών.  Γι’ αυτό εισηγούμαι στους διοργανωτές της συνόδου να συνεργαστούν με 

ένα από τα πανεπιστήμιά μας για την εκπόνηση σχετικής μελέτης αναφορικά με το θέμα της σημερινής Δ΄ 

Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών. 
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 Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι ότι εξακολουθώ να θεωρώ το συνεργατισμό ως ένα από τα 

βασικά στηρίγματα των εθελοντικών οργανώσεων, αφού, όπως είναι καλά γνωστό και αποδεκτό, ο 

συνεργατισμός μέχρι το 2012 διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην οικονομική στήριξη των εθελοντικών 

οργανώσεων και των προγραμμάτων τους ιδίως στην ύπαιθρο και τις αγροτικές περιοχές. 

 Γι’ αυτό εισηγούμαι όπως ο συνεργατισμός, μετά την ανακεφαλαίωση και την οικονομική ανάκαμψή 

του επαναφέρει το κοινωνικό του πρόσωπο και στα πλαίσια των ιδιοτήτων του, των δυνατοτήτων του να 

συνεχίσει να στηρίζει οικονομικά τις εθελοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα προγράμματά τους 

μεθοδευμένα και στοχευμένα, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τη συνεχιζόμενη οικονομική 

κρίση.   

 Το τρίτο και τελειώνω, εισηγούμαι στις εθελοντικές οργανώσεις να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό 

την εταιρική κοινωνική ευθύνη.  Τη διετία του 2013-2014 πάρα πολλές εταιρείες στα πλαίσια της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης τους έχουν εισφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά, έχουν προσφέρει προϊόντα, 

δωροκουπόνια, χορηγίες, εθελοντικές υπηρεσίες υπαλλήλων τους, έχουν διενεργήσει εκστρατείες 

ενημέρωσης για κοινωνικά ζητήματα, έχουν δώσει δημοσιότητα και προβολή δράσεων μη κυβερνητικών 

οργανώσεων και έχουν στηρίξει ουσιαστικά προγράμματα των οργανώσεών μας.  Όλες οι πιο πάνω ενέργειες, 

δραστηριότητες αποτελούν στοιχεία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί 

περαιτέρω. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε. 

 Λοιπόν, τώρα έχει συμπληρωθεί ο κατάλογος των ομιλητών.  Πολύ χρήσιμες οι παρεμβάσεις, πολύ 

καλές οι εισηγήσεις.  

 Ακολουθεί κατάλογος κυβερνητικών κυρίως παραγόντων που έχουν παρεμβάσεις. 

 Παρακαλώ την κ. Σώτια Χατζησπύρου, Οικονομικό Λειτουργό στο Υπουργείο Οικονομικών για την 

παρέμβασή της. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Σ. ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ): 

 Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών θέλω να σας 

διαβεβαιώσω τα εξής:  Το κράτος μας, όπως σε κάθε σύγχρονη και ανεπτυγμένη οικονομία, αναγνωρίζει το 

σημαντικό έργο και το ρόλο που διαδραματίζουν οι εθελοντικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην 

κοινωνία και την οικονομία γενικότερα.  Αδιαμφισβήτητα οι οργανώσεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό 

δείκτη, ανάμεσα σε άλλα, ένα σημαντικό δείκτη προστασίας ομάδων του πληθυσμού από τον κοινωνικό 

αποκλεισμό.  Στόχος όμως θα πρέπει να είναι η χρήση βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες να διασφαλίζουν τη 

διαφάνεια και χρηστή διοίκηση.  Αυτό βοηθά όχι μόνο στη μεγιστοποίηση του οφέλους από τη δράση των 
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εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και στην περαιτέρω στήριξη του έργου τους από την 

πολιτεία, καθώς και την προσέλκυση ευρωπαϊκών και άλλων χρηματοδοτήσεων. 

 Σε αυτά τα πλαίσια επομένως ως Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουμε ότι ο εθελοντισμός στην 

Κύπρο θα βοηθηθεί μέσω ενίσχυσης της διαφάνειας και του ελέγχου.  Οι κρατικές ενισχύσεις και οι 

φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν τη σημασία τους, αλλά το όφελος μεγιστοποιείται στοχεύοντας οργανώσεις 

που λειτουργούν στη σωστή βάση και αξιοποιούν στο μέγιστο τα κονδύλια που έχουν στη διάθεσή τους.  Για 

το σκοπό αυτό έχει προωθηθεί η μεταρρύθμιση του όλου νομοθετικού πλαισίου στον τομέα των εθελοντικών 

και μη κυβερνητικών οργανώσεων, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω τον έλεγχο και τη διαφάνεια.  Οι 

μεταρρυθμίσεις αυτές καλύπτουν το νομικό πλαίσιο και τα σωματεία, ιδρύματα, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα 

και παράλληλα προνοείται η σύσταση υπηρεσίας αξιολόγησης και ελέγχου.  Η υπηρεσία θα επιλαμβάνεται 

του ελέγχου των εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων με τρόπο που να διασφαλίζεται η διαφάνεια, 

έτσι ώστε οι χορηγίες να στοχεύουν οργανώσεις που λειτουργούν ορθολογικά και αξιοποιούν τα κονδύλια 

που τους παρέχονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Χατζησπύρου. 

 Παρακαλώ τώρα την κ. Σκεύη Πρωτοπαπά, Επιθεωρήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων στο Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, για τη δική της παρέμβαση.   

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΣΚ. 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ): 

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, 

 Όλα όσα αφορούν τον εθελοντισμό και την ανεκτίμητη αξία και προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο 

τα συνοψίζω σ’ ένα στίχο του ποιητή Τάσου Λειβαδίτη:  «Όταν δε ζούμε ο ένας για τον άλλο είμαστε κιόλας 

νεκροί».  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της προώθησης 

του εθελοντισμού και διαχρονικά συνεργάζεται με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων για προώθηση μαθησιακών στόχων.  Δίνει έμφαση στην καλλιέργεια στάσεων και στην εισαγωγή 

εκπαιδευτικών μεθόδων και δράσεων, που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική ενεργό πολιτότητα, ώστε οι 

νέοι μας να χαρακτηρίζονται από κοινωνική υπευθυνότητα, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.  Έμπρακτη απόδειξη 

των πιο πάνω αποτελεί το γεγονός ότι το υπουργείο μας έχει θεσμοθετήσει στα σχολεία την εβδομάδα 

εθελοντισμού από την 1η έως τις 8 Δεκεμβρίου, ενθαρρύνοντας δράσεις πολλαπλών μορφών εθελοντισμού, 

ανάμεσά τους ο διαγωνισμός έκθεσης ιδεών και η συμμετοχή σε δράσεις του προγράμματος «Νεολαία και 

Εθελοντισμός.», 
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 Οι ετήσιοι υπό έμφαση στόχοι έχουν σε πολλές περιπτώσεις αντικείμενό τους τον εθελοντισμό.  Ένα 

τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο φετινός στόχος με θέμα:  «Αειφόρος ανάπτυξη, πρασινίζουμε τα σχολεία μας, 

βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας».  Στο πλαίσιο υλοποίησης του στόχου αυτού, ανάμεσα σε άλλες 

δράσεις, τα σχολεία ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με μη κυβερνητικές οργανώσεις, γεγονός που θα είναι 

αμοιβαίας ωφέλειας.  Είναι σημαντικό ακόμα να αναφερθεί ότι η συμμετοχή των μαθητών σε εθελοντικές 

πρωτοβουλίες έχει ενταχθεί από χρόνια τώρα στο πρόγραμμα «Δημιουργικότητα, Δράση, Κοινωνική 

Προσφορά» στο λύκειο και αποτελεί κριτήριο της πολύπλευρες αξιολόγησης της δράσης και της 

συμπεριφοράς των μαθητών στη σχολική ζωή. 

 Επίσης φέτος έχει αποσταλεί εγκύκλιος με την οποία καλούνται οι διευθυντές όπως σε κάθε σχολική 

ομάδα οριστεί ένας εκπαιδευτικός και ένας μαθητής ως υπεύθυνοι για προώθηση θεμάτων εθελοντισμού, 

ενεργού πολιτότητας και μη κυβερνητικών οργανώσεων και να εντάξουν στον ετήσιο προγραμματισμό τους 

τουλάχιστον μία δράση η οποία να προωθεί τον εθελοντισμό.  Επίσης να αξιοποιούν τις εκπαιδευτικές 

εκδρομές, ώστε οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με το έργο μη κυβερνητικών οργανώσεων και με τον 

εθελοντισμό.  Επίσης άτυπα, σιωπηλά και αθόρυβα πολλοί εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας στηρίζουν και 

παρέχουν δωρεάν μαθήματα σε άπορα παιδιά. 

 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι ανοικτό σε προτάσεις για συνεργασία με μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες διαχρονικά συμβάλλουν στην καλλιέργεια αξιών, όπως η ομοψυχία, η 

αλληλεγγύη και ο σεβασμός στην κοινωνία της Κύπρου.  Ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει μέρος της 

λύσης στα προβλήματα που εντάθηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, καθώς αποτελεί ενέργεια με 

βαθύτατα ηθικό περιεχόμενο και συστρατεύεται στον αγώνα για την πρόοδο, την ευημερία και την ευτυχία 

όλων των ανθρώπων. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Πρωτοπαπά.   

 Καλώ στο βήμα τον κ. Λούη Τσαγγαρίδη, Πρώτο Λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος για τη δική του παρέμβαση. 

ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, 

 Πρώτα θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τα θερμά συγχαρητήρια του Υπουργού 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για τη 

διοργάνωση της Δ΄ Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, ένα θεσμό που συμβάλει στην προαγωγή του 

εθελοντισμού στον τόπο μας, ειδικά τώρα, κάτω από δύσκολες οικονομικές συνθήκες. 
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 Σήμερα ο εθελοντισμός καλείται να επιτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς η οικονομική 

κρίση συνεχίζει να παράγει πρωτόγνωρα σε είδος και ένταση κοινωνικά προβλήματα, καθώς οι οικονομικοί 

πόροι συνεχώς περιορίζονται.  Είναι οι εθελοντές που θα γεμίσουν το κοινωνικό κενό που αφήνει στο 

πέρασμά της η κρίση, θα εμπλουτίσουν σε ποιότητα και δυναμισμό το ανθρώπινο πρόσωπο της κοινωνίας και 

θα ενδυναμώσουν την κοινωνική συνοχή.  

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως αρμόδιο υπουργείο για την παραγωγή 

τροφίμων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του γεωργικού 

τομέα.  Άμεσο στόχο αποτελεί η παραγωγή τροφίμων που τα έχει τόσο ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας, αλλά 

και για σκοπούς εξαγωγών και ενίσχυσης της οικονομίας του τόπου.  Ως αναπτυξιακό υπουργείο χρησιμοποιεί 

εργαλεία πολιτικής, όπως το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και νέα εργαλεία, όπως η πράσινη και 

γαλάζια ανάπτυξη, προωθώντας θεματικούς αναπτυξιακούς στόχους στους τομείς της γεωργίας, των φυσικών 

πόρων και του περιβάλλοντος και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της οικονομίας με τη δημιουργία 

νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και πρόσθετων θέσεων απασχόλησης.  Επίσης το υπουργείο στηρίζει με 

έμπρακτο και άμεσο τρόπο την προσπάθεια των εθελοντικών οργανώσεων για στήριξη των ευάλωτων ομάδων 

του πληθυσμού.  Ειδικότερα, τρόφιμα που παράχθηκαν στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων του 

Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών διατέθηκαν στα κοινωνικά παντοπωλεία μέσω της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 

ενώ το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών παραχώρησε προϊόντά του για ενίσχυση κοινωνικών 

παντοπωλείων σε διάφορες περιοχές. 

 Επιδιώκοντας τη συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και εθελοντικούς οργανισμούς και 

παρ’ όλο που τα διαθέσιμα κονδύλια έχουν μειωθεί, το υπουργείο εξακολουθεί να παραχωρεί οικονομική 

βοήθεια σε μεγάλο αριθμό φορέων που αναπτύσσουν δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που είναι συναφείς 

με τις αρμοδιότητες του υπουργείου, όπως ο καθαρισμός δασών και ακτών, η αναδάσωση και προώθηση του 

πρασίνου, η επιτήρηση και η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης και η 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. 

 Η δημόσια διαβούλευση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και εθελοντικούς οργανισμούς έχει πλέον 

καθιερωθεί ως πάγια πρακτική του υπουργείου.  Στηρίζουμε έμπρακτα τον ανοικτό, διαφανή και τακτικό 

διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, ώστε με την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών και με τη σύνθεση 

ιδεών να επιτυγχάνονται η αποτελεσματικότητα στη λήψη των αποφάσεων και η καλύτερη δυνατή 

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και του πολίτη.  Για να γίνει αυτός ο διάλογος πιο γόνιμος το 

υπουργείο προωθεί συστηματικά τη διαφώτιση και ενημέρωση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και 

ενθαρρύνει την πρόσβαση φορέων και πολιτών στην πληροφόρηση και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.   

 Κύριε Πρόεδρε, κάτω από τις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, το κράτος, η 

κοινωνία των πολιτών και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα πρέπει να δουν τον εαυτό τους μέσα από ένα 
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νέο πρίσμα συνεργασίας.  Με τη συνεχή στήριξη του κράτους ο σχεδιασμός του εθελοντισμού θα πρέπει να 

κινητοποιήσει τις τοπικές κοινωνίες και τον πολίτη, ώστε να αξιοποιηθούν τα τεράστια αποθέματα και οι αξίες 

εθελοντισμού που είναι βαθιά ριζωμένες στη συνείδηση των πολιτών μας.   

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι έτοιμο να στηρίξει αυτή τη νέα 

στρατηγική, για να διασφαλίσει το τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελεί ο εθελοντισμός ειδικά αυτές τις 

δύσκολες ώρες. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τσαγγαρίδη. 

 Το λόγο έχει τώρα η Δρ Στέλλα Μουστάκα Πλέιπελ, Πρώτη Λειτουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Κυρία Πλέιπελ. 

ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΔΡ ΣΤΕΛΛΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΠΛΕΙΠΕΛ): 

 Έντιμοι κύριοι βουλευτές, αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

 Θα ήθελα κατ’ αρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για την πρόσκληση που έχετε απευθύνει στις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, για να τοποθετηθούμε πάνω σε θέματα που διαπραγματεύεται η Δ΄ 

Σύνοδος, θέματα τα οποία εξετάσαμε και κατά την Γ΄ Σύνοδο.  Η χάραξη στρατηγικής για τη λειτουργία και την 

επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο στα πλαίσια μιας οικονομικής κρίσης, 

αλλά συστηματικά ως ένα εργαλείο αποτελεσματικής λειτουργίας τους.  

 Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής από την προηγούμενη χρονιά οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες και ενόψει της οικονομικής κρίσης για την παροχή των κρατικών ενισχύσεων 

εναρμονισμένες με οδηγίες της Ευρώπης και του Επιτρόπου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και στη βάση 

μετρήσιμων κριτηρίων.  Μεταξύ άλλων, κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η δράση του κάθε φορέα, οι 

προϋπολογισμοί που υπέβαλε, οι ελεγμένοι λογαριασμοί του για το προηγούμενο έτος, τυχόν πλεονάσματα, 

ψηλά δάνεια, χορηγίες από άλλους φορείς, εκκρεμότητες στη λειτουργία των προγραμμάτων σε σχέση με τις 

νομοθεσίες που τη ρυθμίζουν, ο αριθμός των εξυπηρετούμενων, η μηνιαία δαπάνη κατά εξυπηρετούμενο 

κατά είδος προγράμματος και άλλοι παράμετροι. 

 Με στόχο τη δικαιότερη παροχή των κρατικών ενισχύσεων οι επιταγές για το κάθε πρόγραμμα 

παραδίδονται στην κάθε οργάνωση, εφόσον αυτή έχει καλύψει όλες τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές 

προνοούνται από το εγκεκριμένο σχέδιο κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.  Αντιλαμβανόμαστε ότι 

υπάρχει αίτημα για πιο έγκαιρη επίδοση των χορηγιών, εντούτοις θα πρέπει να ολοκληρώνονται όσο το 

δυνατό γίνεται οι εκκρεμότητές τους.  Για το τρέχον έτος σας ενημερώνουμε ότι οι πλείστες οργανώσεις έχουν 
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λάβει τις χορηγίες τους, άλλες κατά τις αρχές Ιουλίου, άλλες περί τα τέλη Αυγούστου, ενώ παραμένει μικρός 

αριθμός προγραμμάτων που παρουσιάζουν εκκρεμότητες και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία.   

 Είναι αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντικό το έργο που παράγεται από τους εθελοντές που 

δραστηριοποιούνται στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα να λειτουργούν παγκύπρια πολλά 

προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και να καλύπτουν ανάγκες, όπως παιδιών προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας, ηλικιωμένων και ειδικά των ατόμων με ειδικές ανάγκες.  Εντούτοις, έχει διαφανεί ότι κάποια 

προγράμματα που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στα πλαίσια άλλων δεδομένων, διαφορετικών από αυτών 

που ισχύουν σήμερα, έχουν ίσως κλείσει τον κύκλο εργασιών τους.  Στις περιπτώσεις αυτές ενδείκνυται η 

κάθε οργάνωση σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές να προχωρήσει σε αξιολόγηση των αναγκών που 

χρειάζεται, ώστε να καλυφθούν μέσα σ’ ένα ενιαίο σύνολο.   

 Η συνεργασία μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι συμπράξεις και οι συνέργειες πρέπει να 

θεωρούνται επιβαλλόμενες σε περίπτωση που εξυπηρετούνται οι ίδιοι στόχοι για συνέχιση της παροχής των 

υπηρεσιών σε κάποιες κοινότητες.  Οι υπηρεσίες μας επιπρόσθετα έχουν το ρόλο της εφαρμογής σειράς από 

νομοθεσίες και κανονισμούς με βάση τις οποίες πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις των προγραμμάτων 

κοινωνικής φροντίδας, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα ελάχιστα επίπεδα των υπηρεσιών που παρέχονται και 

τα βασικά δικαιώματα και η αξιοπρέπεια των εξυπηρετούμενων. 

 Αξιολογώντας τη λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων για το έτος 2013, ενθαρρυντική ήταν 

η διαπίστωση ότι οι πλείστες οργανώσεις προέβηκαν σε εξορθολογισμό των δαπανών τους.  Σε αρκετές 

περιπτώσεις οργανώσεις κατάφεραν να παρουσιάσουν και πλεόνασμα έτους.  Συγκεκριμένα, καταγράφηκε 

ένα ποσοστό γύρω στο 60% των προγραμμάτων που κατάφεραν να παρουσιάσουν και πλεόνασμα.  Οι 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας συνεχίζουν να βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη 

του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, αλλά και ταυτόχρονα με τον Επίτροπο 

Εθελοντισμού και μη κυβερνητικών οργανώσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός και σωστή 

διαχείριση των χορηγιών, καθώς και για σκοπούς διαβούλευσης για σοβαρά ζητήματα που σας αφορούν, 

όπως και τροποποίηση νομοθεσιών, περιλαμβανομένου και του νόμου για το Παγκύπριο Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού. 

 Στα πλαίσια μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη σε σχέση με τις αρμοδιότητες των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αναμένεται ότι οι αρμόδιοι λειτουργοί των Κοινωνικών Υπηρεσιών, που 

είναι τοποθετημένοι στα γραφεία ανά επαρχία θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια, ώστε να προσφέρουν κάθε 

τεχνική βοήθεια και καθοδήγηση σε προγράμματα κοινοτικής δράσης. 

 Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε που μας δώσατε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε επί 

του θέματος και απλά να πω ότι τα πλείστα από τα αιτήματα τα οποία βρίσκονται στο υπόμνημα και αφορούν 

τις υπηρεσίες μας βρίσκονται σε εξέλιξη και τυγχάνουν χειρισμού.  Δεν είναι στάσιμα τα πράγματα. 
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, κυρία Μουστάκα. 

 Παρακαλώ τώρα την κα Ξένια Ασσιήκαλη, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, για τη δική της 

παρέμβαση. 

ΕΚΠΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Ξ. ΑΣΣΙΗΚΑΛΗ): 

 Κύριε Πρόεδρε, κύριοι σύνεδροι, κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

κυρία Βουλευτής, κύριε Πρόεδρε του ΠΣΣΕ,  εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας να σας πω ότι τα θέματα που 

αναφέρονται στο υπόμνημα έχουν εν πολλοίς καλυφθεί από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων και από την αναπληρώτρια γενική Διευθύντρια του υπουργείου μας.  Εγώ απλά 

να πω ότι θεωρούμε σημαντικό για μας, το Υπουργείο Υγείας, εν’ όψει των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που 

επιδιώκονται τώρα, τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις, και να μου επιτρέψετε να κάνω μια 

αναφορά στα επιμέρους θέματα που έχουν ακουστεί εδώ.   

 Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε θέματα που ακούστηκαν και δεν είναι τιμητικά και θα τα 

προωθήσουμε αμέσως στα μέτρα βεβαίως του δυνατού. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, κυρία Ασσιήκαλη. 

 Καλώ τώρα τον κ. Γιάννο Γιαννάκη, τον Επίτροπο Εθελοντισμού και μη κυβερνητικών οργανώσεων για 

τη δική του παρέμβαση. 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ): 

 Ευχαριστώ, πρόεδρε.  Χαίρομαι που είναι και η βουλευτής εδώ.  Έχετε δίκαιο το ότι ό,τι είπαμε πέρσι 

δεν έγινε, όχι όλα τουλάχιστον, αλλά ορισμένα έχουν γίνει.  Χορηγίες, επειδή αναφέρθηκε επανειλημμένως, 

όπως είχα πει και στο χαιρετισμό μου, έχετε απόλυτο δίκαιο.  Άστοχες, χωρίς γενικά καλό έλεγχο και γι’ αυτό 

θα κάνουμε μια υπηρεσία.  Ήδη από μία έρευνα είναι πάνω από €15 εκατομ. που δίνει αυτό το κράτος σ’ 

εσάς, όχι μόνο εσάς εδώ, και άλλους εκτός από εδώ, €15 εκατομ.  Άρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι το κράτος 

δε βοηθά, απλώς είναι αστόχευτα.  Γι’ αυτό προχωρήσαμε ήδη, είχαμε μια σύσκεψη υπηρεσιακή, Υπουργείο 

Οικονομικών, Τμήμα Προϋπολογισμού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Εργασίας και 

αρχίσαμε μια μελέτη για τη δημιουργία αυτής της μίας υπηρεσίας, η οποία θα μαζέψει όλες αυτές τις 

χορηγίες και όπως πολύ σωστά έχετε πει, καλύτερος έλεγχος, καλύτερη στόχευση, δυνατότητα αυτής της 

υπηρεσίας επισκέψεων κατά τόπους κατά την ώρα της δραστηριότητα και όπως η δυνατότητα οποιουδήποτε 

οικονομικού ελέγχου, όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα. 
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 Για το θέμα τώρα των ελεγμένων λογαριασμών στο νόμο που θα έρθει στη Βουλή και ελπίζω η Βουλή 

να το στηρίξει, θα αφορά όποιους έχουν νομική οντότητα, βάσει του νόμου, θα υποβάλουν ελεγμένους 

οικονομικούς λογαριασμούς ασχέτως αν παίρνουν χορηγία ή όχι.  Ο πολίτης θέλει διαφάνεια, ο πολίτης θέλει 

να ξέρει τι δουλειά κάνουν αυτές οι οργανώσεις με τα οικονομικά τους και αυτό θα κάνουμε.  Διότι, εμείς 

είπαμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε το εθελοντικό κίνημα, τις οργανώσεις, τις ΜΚΟ και αυτό θα γίνει μόνο με 

αξιοπιστία και με διαφάνεια. 

 Οι σχέσεις τώρα των ΜΚΟ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους σίγουρα δεν είναι τέλειες, αλλά γι’ 

αυτό έχει οριστεί λειτουργός σε κάθε υπουργείο και υπηρεσία για τα θέματα εθελοντισμού και ενεργού 

πολίτη.  Και έχει δημιουργηθεί και μια υπηρεσιακή επιτροπή η οποία συντονίζει το γραφείο μου, «ΟΙ 

ΕΡΑΝΟΙ».  Είχε ψηφιστεί πρόσφατα από τη Βουλή ο νόμος περί Εράνων, που είναι πολύ καλύτερος από τον 

προηγούμενο, αλλά εγώ ως Επίτροπος και ως θεσμός διαφωνώ με τη ρήτρα για τις εταιρείες και αυτό θέλω να 

το καταγράψει η Βουλή.  Οι εθελοντικές οργανώσεις, η μαγκιά τους είναι να βγάζουν εθελοντές έξω να 

κάνουν εράνους, αν χρειάζονται και όχι να προσλαμβάνουν εταιρείες.  Αυτή είναι η θέση μου επίσημα.   

 Δίχτυα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχετε δίκαιο, αλλά επέμεναν κάποιες οργανώσεις, γι’ αυτό και βάλαμε πολύ χαμηλό ύψος προμήθειας 

αυτό το commission. 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: 

 Καταλαβαίνω, πρόεδρε, αλλά για μένα ως Επίτροπος Εθελοντισμού θεωρώ ότι δεν υπήρχε λόγος να 

υπάρχει καν.   

 Δίχτυα.  Σίγουρα θα γίνετε καλύτεροι αν συνεργάζεστε μεταξύ σας.  Η συνεργασία σε θέματα 

υποδομών, σε θέματα έμμισθου προσωπικού, σε θέματα προγραμμάτων όχι μόνο θα χαμηλώσει τα κόστα 

σας, αλλά και στα μάτια του πολίτη θα σας κάνει πολύ πιο αξιόπιστους.  Δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλο 

αριθμό οργανώσεων για ένα συγκεκριμένο θέμα και να κάνουμε δράσεις πολλές για το συγκεκριμένο, ίδιο 

θέμα.  Στα μάτια του πολίτη, εκτός του ότι βλάφτει και τον εαυτό σας, δεν δημιουργείται καλή εικόνα.  Αυτά 

τα δίχτυα, επειδή είναι απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα τα καλέσουμε σύντομα. 

 Ο ρόλος των ΜΚΟ και των εθελοντικών οργανώσεων δεν είναι υποβαθμισμένος, για μας είναι 

αναβαθμισμένος, όχι μόνο λόγω της κρίσης, αλλά και πλέον είναι πολιτική μας να στηρίξουμε αυτή την 

αναβάθμιση.  Και ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον συγκεκριμένες πολιτικές για το πώς πρέπει να 

στηριχθούν, η λεγόμενη κοινωνία των πολιτών που περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι της οργανωμένης 

κοινωνίας των πολιτών ή ο λεγόμενος τρίτος τομέας, όπως λέγεται.  Ο πρώτος τομέας είναι η δημόσια 

υπηρεσία, ο δεύτερος τομέας είναι ο ιδιωτικός τομέας και ο τρίτος τομέας είναι εσείς.  Είναι πολύ σημαντικό 

κομμάτι της κοινωνίας μας.  Επίσης να σας πω ότι σίγουρα η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση θα 
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φέρει καλύτερα αποτελέσματα, γι’ αυτό μέσα στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης το κομμάτι των 

συμπράξεων των ΜΚΟ με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς πλέον και τη θεσμοθέτηση της δημόσιας 

διαβούλευσης, όπως γίνεται με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους υπουργούς, για τους δημάρχους και 

τους κοινοτάρχες, θα είναι πλέον μέσα στο νόμο, που ελπίζω να περάσει από τη Βουλή. 

 Αυτά ήθελα να πω στις παρεμβάσεις μου και να είστε σίγουροι ότι αυτά που λέμε μπορεί να παίρνουν 

λίγο χρόνο να γίνουν, αλλά θα γίνουν. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννάκη.  Εύχομαι, είμαι βέβαιος μάλλον ότι θα έχετε πολύ καλή 

συνεργασία όχι μόνο με το ΠΣΕΕ, αλλά και με άλλες ομοσπονδίες εθελοντικών οργανώσεων. 

 Λοιπόν, καλώ τώρα στο βήμα τον κ. Άδωνη Κωνσταντινίδη, Ανώτερο Λειτουργό Προγραμματισμού της 

Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης για τη δική του παρέμβαση. 

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ): 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κύριοι σύνεδροι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, η παρέμβασή μου θα είναι όσον αφορά το σημείο του 

υπομνήματος που αφορά τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των εθελοντικών οργανώσεων 

στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ευρωπαϊκά προγράμματα.  Είναι ήδη εκφρασμένος στόχος της 

κυβέρνησης η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ταμείων και των προγραμμάτων από τους μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς και η συμβολή τους στην απορρόφηση των παρεχόμενων κονδυλίων. 

 Όσον αφορά τα ταμεία, τα κονδύλια που δίνονται απευθείας με λίγα λόγια στην Κύπρο, 

χρηματοδοτούν, όπως ξέρετε, πολιτικές της κυβέρνησης.  Δηλαδή, είναι ένας πόρος χρηματοδότησης 

πολιτικών της κυβέρνησης.  Το λέω αυτό, γιατί πρώτα πρέπει να υπάρχει πολιτική της κυβέρνησης και μετά να 

έρθουν τα ταμεία.  Όσον αφορά την αξιοποίηση αυτών των ταμείων, υπάρχει σίγουρα, όπως  ήδη 

αναφέρθηκε, ο τομέας ο κοινωνικός, από τον οποίο θα μπορούν μη κυβερνητικές οργανώσεις μέσα από 

υφιστάμενα και μελλοντικά σχέδια να αξιοποιήσουν και για πρώτη φορά, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα 

εισαχθούν νέα σχέδια χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων.  Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι ένας 

τομέας τον οποίο δεν έχουμε μέχρι τώρα χρηματοδοτήσει, ενώ σε άλλες έχει γίνει με επιτυχία και θα αρχίσει 

πολύ σύντομα ένα πιλοτικό σχέδιο.  Βέβαια, υπάρχουν κάποια μικροθέματα νομικά, αλλά, νομίζω ότι οι 

οργανώσεις και η συμβολή σε περιόδους κρίσης αυτού του είδους των επιχειρήσεων είναι τεράστια. 

 Το δεύτερο είναι η συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων συνεργασία με το δημόσιο τόσο με 

τους δήμους, όπως έχει αναφερθεί, όσο και με κυβερνητικά τμήματα σε διάφορους τομείς.  Αναφέρω 

ενδεικτικά το περιβάλλον. Στον τομέα του περιβάλλοντος υπάρχει μεγάλο πεδίο συνεργασίας, όπως είναι η 
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ανακύκλωση, όπως είναι η βιοποικιλότητα κ.λπ., θα πρέπει να συνεργαστούν οι οργανώσεις με το δημόσιο για 

την εκτέλεση χρηματοδοτικών έργων. 

 Τώρα πάμε στο δεύτερο σκέλος που είναι τα λεγόμενα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπου εκεί δεν κατανέμεται ποσό στην Κύπρο αλλά είναι ανταγωνιστικά, όπως είναι και το όνομά 

τους, και απαιτεί συνεργασίες και σε πολλές περιπτώσεις με φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Εδώ και μετά 

από τη διαβούλευση που είχε ο Υπουργός Οικονομικών επιβεβαιώθηκαν οι προκλήσεις και τα προβλήματα 

των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην αξιοποίηση αυτών των προγραμμάτων.  Γι’ αυτό η κυβέρνηση εδώ 

και καιρό -και έχουμε μετονομαστεί και ως υπηρεσία για τα ευρωπαϊκά προγράμματα- έχει βάλει κάποιους 

στόχους και σε τρεις άξονες.  

 Το ένα είναι η ενίσχυση της πληροφόρησης.  Έχει, όπως ήδη μπορεί να ξέρετε πολλοί, έχει γίνει στο 

διαδίκτυο μία πύλη για παροχή έγκαιρης πληροφόρησης για όλα τα προγράμματα και την ενισχύουμε 

συνέχεια.  

 Το δεύτερο είναι η ενίσχυση της πληροφόρησης μέσω σεμιναρίων, μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων 

και θέλω να πω ότι τους επόμενους δύο μήνες θα γίνουν σε όλες τις πόλεις εξειδικευμένα σεμινάρια 

πληροφόρησης γενικής για τις ευκαιρίες που υπάρχουν και επικέντρωση σε κάποια ειδικά προγράμματα όπως 

είναι ο πολιτισμός, όπως είναι η έρευνα και η τεχνολογία, τα κοινωνικά στη Λευκωσία, το erasmus κ.λπ. 

 O δεύτερος άξονας είναι αυτό που αναφέρεται και στο υπόμνημα, είναι η ενίσχυση και η ενδυνάμωση 

όλων των υπουργείων και τμημάτων που είναι υπεύθυνα για τα προγράμματα και άλλων φορέων ώστε να 

παρέχουν επαρκή πληροφόρηση, γιατί εκεί υπάρχει έλλειψη.  Να υπάρχει όχι μόνο πληροφόρηση αλλά και 

βοήθεια όσων μπορεί να δώσουν στους φορείς, ειδικά τους μη κυβερνητικούς που έχουν εξ αντικειμένου 

θέμα να μπορέσουν να έχουν τις δυνατότητες να υποβάλουν πρόταση. 

 Η τρίτη προσπάθεια της κυβέρνησης η οποία μελετάται, μελετούμε διάφορους τρόπους πώς μπορούν 

να βοηθηθούν οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και άλλοι οργανισμοί αλλά κυρίως οι μη κερδοσκοπικοί οι 

οποίοι έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και ανθρώπινο δυναμικό, με κάποια σχέδια που μέσα 

στη στενότητα την οικονομική μπορούν να γίνουν και πολύ σύντομα θα εξαγγελθούν και οι αποφάσεις για 

αυτό το θέμα. 

 Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με ένα μάθημα από το παρελθόν, στις συνθήκες κρίσης που έχουμε.  

Είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα προγράμματα, το “μεγάλη ανάγκη” και αυτό που λείπει ίσως από 

όλους τους τομείς αλλά το λέω, είναι η συνεργασία.  Είμαστε πάρα πολύ μικροί.  Δεν μπορούν από μόνοι τους 

μικροί οργανισμοί να συμμετέχουν πολλές φορές και πρέπει να πάψει ο μεγάλος ανταγωνισμός και να 

υπάρχει η συλλογική προσπάθεια.  Δε λέω ότι δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο γιατί 

πολλές φορές χάνουμε ευκαιρίες λόγω της μη ύπαρξης συνεργασίας. 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντινίδη.  Είμαστε βέβαιοι ότι το γραφείο σας θα είναι ανοικτό 

για να δώσετε πρακτικές συμβουλές σε όποια εθελοντική οργάνωση ή στην ομοσπονδία για την έρευνα και 

την εξεύρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων για  σκοπούς εθελοντισμού.  Τελευταίο σας είχαμε και για θέματα 

προσφύγων, είναι εδώ και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-

Αγνοουμένων-Παθόντων και για τους πρόσφυγες έχουν περικοπεί πάρα πολλά κονδύλια και βρίσκονται σε 

δεινή θέση χιλιάδες εξ αυτών, θα θέλαμε, επαναλαμβάνουμε και τώρα, τη δική σας έρευνα και προσπάθεια. 

 Ευχαριστώ. 

 Καλώ τώρα στο βήμα την κα Λουΐζα Μαυρομάτη, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ένωσης 

Δήμων Κύπρου, για τη δική της παρέμβαση. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Λ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ): 

 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 Έντιμε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,  

 Έντιμοι βουλευτές, 

 Αγαπητέ Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

 Αγαπητοί εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Είναι με ιδιαίτερη ευχαρίστηση που παρευρίσκομαι σήμερα εκ μέρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου 

στην Δ΄ Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, που αποτελεί μία σημαντική εκδήλωση συλλογικής παρουσίας και 

έκφρασης των Εθελοντικών Οργανώσεων.  

 Η παρουσία μας όλων εδώ σήμερα καταδεικνύει το ενδιαφέρον που όλοι μας έχουμε, να ακούσουμε 

τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών για ένα καλύτερο 

μέλλον μεσούσης της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τον τόπο μας. 

 Η διετία που πέρασε επιφύλαξε δυσάρεστες εξελίξεις με ανυπέρβλητα προβλήματα στους δήμους, 

κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης  της κρατικής χορηγίας προς τις Τοπικές Αρχές η οποία δημιούργησε 

στους δήμους ένα άνευ προηγουμένου οικονομικό πλήγμα.  Το συνολικό ποσό των περικοπών ανέρχεται στα 

€25 εκατομ. περίπου, γεγονός που έχει επηρεάσει αρνητικά το αναπτυξιακό αλλά κυρίως το κοινωνικό έργο 

των δήμων. 

 Αρκετοί δήμοι έχουν περιορίσει τα τελευταία δύο χρόνια τα κοινωνικά τους προγράμματα ενώ δεν 

υπάρχει καθόλου περαιτέρω περιθώριο ανέλιξης και ανάπτυξης των προγραμμάτων αυτών.  Επίσης λόγω της 

οικονομικής κρίσης αρκετοί δήμοι έχουν αναστείλει εκδηλώσεις που στόχο είχαν τη συλλογή χρημάτων για 

ενίσχυση φιλανθρωπικών και εθελοντικών οργανώσεων, δίνοντας πλέον βαρύτητα μόνο στα κοινωνικά 
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παντοπωλεία, αρκετά από τα οποία, σήμερα δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες όλων των δημοτών που 

τα προσεγγίζουν. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Έχουμε μελετήσει με προσοχή το υπόμνημα το οποίο ετοίμασε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού και το οποίο έχει αποτελέσει το βασικό έγγραφο προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων 

μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων πριν και κατά τη σημερινή Σύνοδο και σας επιβεβαιώνουμε ότι μας έχετε 

σύμμαχους στις προσπάθειες σας: 

 Για αποφυγή περαιτέρω μείωσης των κονδυλίων. 

 Για εξορθολογισμό των σχεδίων των κρατικών χορηγιών, ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες 

των μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και την ανάγκη οι χορηγίες αυτές να καλύπτουν και άλλα 

έξοδα των οργανώσεων που δεν αναφέρονται στα σχέδια. 

 Για παροχή κινήτρων σε εθελοντές για ενεργοποίηση των μη Κυβερνητικών οργανώσεων. 

 Για καθιέρωση φοροαπαλλαγών και ελαφρύνσεων  για τις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αλλά και για 

προώθηση φορολογικών εκπτώσεων στις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν κοινωνική δράση. 

 Επίσης μας βρίσκει σύμφωνους και η θέση σας για διασφάλιση ενός καλύτερου νομικού 

περιβάλλοντος για τον εθελοντισμό. 

 Τέλος, ιδιαίτερη σημασία για την Ένωση Δήμων Κύπρου, έχει το αίτημά σας, όπως αυτό καταγράφεται 

στο σχετικό υπόμνημα, για διασφάλιση, της πρακτικής της διαβούλευσης, μεταξύ του κράτους και των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων για όλα τα θέματα που σας αφορούν, είτε είναι νομοθεσίες,   νέα μέτρα ή   νέα 

σχέδια.  

 Στο ίδιο πνεύμα μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και η θέση σας ότι θα πρέπει η νομοθεσία να 

διαφοροποιηθεί ώστε εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων να συμμετέχουν σε όλα τα σώματα, 

επιτροπές ή συμβούλια του κράτους που δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν την κοινωνική 

ευημερία, τον εθελοντισμό, και τις εθελοντικές οργανώσεις.  

 Αυτό επιβάλει η δημοκρατία, αυτό μας επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Με αυτή τη σύντομη τοποθέτηση θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση και την 

ευκαιρία που μας δώσατε να τύχομε τόσο λεπτομερούς ενημέρωσης, από τόσες πολλές Εθελοντικές 

Οργανώσεις.  Θέλουμε να γνωρίζετε ότι η Ένωση Δήμων Κύπρου, όχι μόνο υποστηρίζει το έργο και τα 

αιτήματά σας, αλλά είναι συνοδοιπόρος  στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει. 

 Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Ευχαριστώ, κυρία Λουΐζα.  
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 Και τώρα καλώ στο βήμα τον κ. Σωτήρη Κυριάκου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης 

Κοινοτήτων Κύπρου, για τη δική του παρέμβαση. 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ): 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κύριοι βουλευτές, 

 Κύριε Επίτροπε, 

 Εκλεκτοί σύνεδροι, 

 Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την Δ΄ Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία 

οργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού που συστηματικά βρίσκεται δίπλα από 

το συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη στήριξης.  Μιας στήριξης που σήμερα κάτω από τις πρωτόγνωρες 

οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε μεγιστοποιείται και σίγουρα τις δυσκολεύει να επιτελέσουν το θεάρεστο 

έργο τους. 

 Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου στηρίζει τις εθελοντικές οργανώσεις γιατί πραγματικά συνδράμουν τα 

μέγιστα στην προσπάθεια των Κοινοτικών Συμβουλίων που μεριμνούν ιδιαίτερα για τους κατοίκους της 

υπαίθρου, που υποφέρουν και έχουν ανάγκη υποστήριξης.  Οι άνθρωποι δε ζητούν μόνο την οικονομική 

στήριξη του κράτους.  Πολύ περισσότερο έχουν ανάγκη την ανθρώπινη ανάγκη, την ανιδιοτελή 

συμπαράσταση.  Η ιδιαίτερη ευαισθησία των τοπικών αρχών για τα ανθρώπινα προβλήματα είναι δεδομένη 

εξ ου και το επίκεντρο της πολιτικής μας είναι ο άνθρωπος.  Δεν περιοριζόμαστε στη δημιουργία υλικής 

υποδομής και στην άσκηση της διοίκησης. 

 Ψηλά στις προτεραιότητές μας και μέριμνα μας είναι η ευημερία και η ευτυχία των ανθρώπων.  Η 

οικονομική κρίση διεύρυνε και αύξησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας που όπως εμείς τα 

έχουμε οριοθετήσει κατατάσσονται κυρίως σε τρεις ομάδες.   

 Η πρώτη ομάδα είναι η αγωγή των νέων και η προστασία τους, η δεύτερη αφορά τους συνανθρώπους 

μας με σοβαρά προβλήματα υγείας και τη στήριξή τους και η τρίτη ομάδα σχετίζεται με τα σύγχρονα 

κοινωνικά προβλήματα, όπως τα ναρκωτικά, τα οικογενειακά προβλήματα και τη μετανάστευση. 

 Η αγωγή των νέων και η προστασία τους πρέπει να ενισχυθεί μέσω των αθλητικών συλλόγων και 

πολιτιστικών ομάδων και γενικά της υγιούς ενασχόλησής τους.  

 Ιδιαίτερα δύσκολος είναι ο χειρισμός των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων που φέρουν μεγάλο 

πόνο και θλίψη στο σημερινό άνθρωπο.   

 Οι εθελοντικές οργανώσεις επιτελούν αυτό το θεάρεστο έργο.  Οι εθελοντές προσφέρουν τον εαυτό 

τους, το χρόνο τους, την ίδια τη ψυχή τους στο συνάνθρωπο.  Δεν είναι εύκολο μέσα στο σημερινό εγωιστικό 

και ατομοκεντρικό κόσμο, αλλά και μεσούσης της οικονομικής κρίσης, να βρίσκονται άνθρωποι που να 
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θυσιάζουν χρόνο, τη δική τους ανάπαυση, για να αναπαύσουν και να στηρίξουν ανθρώπους που δοκιμάζονται 

από ασθένειες και άλλες ατυχίες της ζωής.  

 Συγχαίρουμε τις εθελοντικές οργανώσεις και τους εθελοντές που εκτελούν με περιορισμένους 

οικονομικούς πόρους ένα τεράστιο έργο.  Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση να βρίσκεται πιο κοντά στους 

ανθρώπους, να γνωρίζει ποιοι έχουν ανάγκη στήριξης και να ζητά την αναγκαία βοήθεια από τις εθελοντικές 

οργανώσεις.  Είμαστε δίπλα σας συνεργάτες και στήριγμά σας στο δύσκολο έργο σας. 

 Σας ευχαριστούμε για όσα με προσωπικό κόστος και πόνο προσφέρετε στους συνανθρώπους μας.  

Αναμφίβολα το έργο που επιτελείτε θα πρέπει να συνεχιστεί.  Για να συνεχιστεί όμως θα πρέπει να 

διατηρηθεί η λειτουργία σας, γεγονός που απαιτεί τη στήριξη και υποστήριξη όλων των φορέων και 

οργανισμών.   

 Εμείς σας επαναβεβαιώνουμε τη στήριξη του έργου σας είτε κατά μεγάλες κοινότητες είτε σε 

συμπλέγματα κοινοτήτων που έχουμε δημιουργήσει.  Οι χώροι μας, οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας.  

Είμαστε έτοιμοι να βρούμε τους δικούς μας χώρους, εθελοντές να στηρίξουν την προσπάθεια στο τοπικό 

επίπεδο.  Ο λαός διαθέτει μεγάλα αποθέματα ανθρωπιάς και είναι έτοιμος για θυσίες και προσφορά.  

Χρειάζεται απλά ένα έναυσμα, μια πρωτοβουλία για να κινητοποιηθούν. 

 Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συνόδου εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η αναγκαία στήριξη 

και υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων για να συνεχίσουν τη λειτουργία και το έργο τους θα εξευρεθεί 

και ταυτόχρονα η σημερινή Σύνοδος να αποτελέσει σταθμό και νέα αφετηρία για περαιτέρω προσφορά στο 

συνάνθρωπό μας. 

 Θερμά συγχαρητήρια σε κάθε εθελοντή, σε κάθε οργάνωση.  Να μου επιτρέψετε, και προς την 

εκκλησία που είναι ένας άγνωστος προς τους πολλούς εθελοντής και από τα βάθη της ψυχής μας, εύχομαι ο 

Θεός να σας δώσει δύναμη να συνεχίσετε. 

 Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή, με την παρουσία μου να απευθύνω και ένα μήνυμα προς τον 

Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων μετά τα όσα έχω ακούσει. 

 Σήμερα ζούμε μια άλλη κατάσταση, μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης που επίκειται.  Αυτό που 

θέλω να πω εγώ, είναι να προσέξουμε ιδιαίτερα, να μη διαλύσουμε τις εθελοντικές οργανώσεις.  Υπάρχουν 

εθελοντές σε κάθε κοινότητα, σε κάθε δήμο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή να αξιοποιήσουμε, ναι στον έλεγχο, 

ναι στη σωστή διαχείριση αλλά δε σημαίνει ότι οι μεγάλοι οργανισμοί θα έχουν και αποτέλεσμα.   

 Πρέπει να αξιοποιήσουμε και τις μικρές ομάδες εθελοντισμού που δημιουργούνται σε κάθε 

κοινότητα, σε κάθε δήμο. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Ευχαριστούμε, κύριε Κυριάκου. 
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 Τέλος, καλώ τώρα στο βήμα την κυρία Μαρία Μιλτιάδους, Λειτουργό Νεολαίας του Οργανισμού 

Νεολαίας Κύπρου, για τη δική της παρέμβαση. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (Μ. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί Σύνεδροι, 

 εκ μέρους του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή 

πρόσκληση και να συγχαρώ το Παγκύπριο Συμβούλιο Εθελοντισμού για τη σημερινή Σύνοδο της Κοινωνίας 

των Πολιτών. 

 Εκ μέρους του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου θα ήθελα να αναφερθώ σε γενικές γραμμές στη σχέση 

που έχει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, η οποία είναι διαχρονική, 

πολυετής και σταθερή. 

 Τη σταθερότητα αυτή στηρίζει ο ίδιος ο ιδρυτικός νόμος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στη βάση 

του οποίου οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέλη του Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος του Οργανισμού 

Νεολαίας Κύπρου ασκούν το συμβουλευτικό ρόλο που τους επιβάλλει το κράτος προς τον ίδιο τον Οργανισμό 

Νεολαίας Κύπρου. 

 Επιπλέον τα ίδια τα προγράμματα που διεξάγει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και υλοποιεί αυτή τη 

στιγμή, προωθούν τον εθελοντισμό σε μεγάλο βαθμό.  Τα προγράμματα αυτά, οι πρωτοβουλίες νέων που 

είναι ιδιαίτερα γνωστές και λειτουργούν και υλοποιούνται από το έτος 2008, όπως και το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα Erasmus Plus, συμβάλουν απόλυτα στην προσπάθεια της δημιουργίας ενεργών πολιτών. 

 Στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου η προώθηση του εθελοντισμού κατέχει εξέχουσα θέση.  Στα 

πλαίσια προώθησής του ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου υλοποιεί το πρόγραμμα “Πρωτοβουλίες Νέων”, το 

οποίο επιχορηγεί δραστηριότητες νέων που διοργανώνονται από νέους, από άτυπες ομάδες νέων και από 

οργανωμένα σύνολα στην Κύπρο.  Το έργο απευθύνεται σε νέους και νέες μέχρι και την ηλικία των 35 ετών 

που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο.   

 Κατά το έτος 2004 υποβλήθηκαν, περίπου, στα πλαίσια του έργου «Πρωτοβουλία Νέων» πέραν των 

800 αιτήσεων από διάφορα οργανωμένα και μη σύνολα νεολαίας, ενώ το συνολικό ποσό που ενέκρινε το 

διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου να δοθεί ως επιχορήγηση στους δικαιούχους, 

ανέρχεται στις €941.384. 

 Προϋπολογισμός, συγκεκριμένα, που αφορά μόνο το πρόγραμμα “Πρωτοβουλίες Νέων».  Όσον 

αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Erasmus Plus” είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

καλύπτει τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο των 

ετών 2014-2020. 
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 Το “Erasmus Plus” διαδέχεται και αντικαθιστά τα ευρωπαϊκά προγράμματα της περιόδου των ετών 

2007-2013.  Στους τομείς αυτούς και συγκεκριμένα τα προγράμματα “Διά Βίου Μάθηση”, “Νέα Γενιά σε 

Δράση”, “Erasmus Mondus, Tembus A”, κ.ά.,  και άλλα διμερή προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες. 

 Το πρόγραμμα αυτό, το “Erasmus Plus” το οποίο είναι και καινούριο και ο Οργανισμός Νεολαίας 

Κύπρου δεσμεύεται ότι θα προωθήσει την ενημέρωση του κοινού για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρέχει 

υποστήριξη σε όλους τους τομείς της διά βίου μάθησης, καθώς και στους τομείς της νεολαίας και του 

αθλητισμού. 

 Εκτός από τη συνεργασία όμως, μεταξύ των χωρών του προγράμματος, προωθεί και τη συνεργασία με 

χώρες εταίρους. 

 Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ίσως κάποιοι να μην το γνωρίζουν, θα ήθελα για ενημέρωση σας να 

αναφέρω, ότι είναι η εθνική υπηρεσία για τη διαχείριση του κεφαλαίου νεολαία, συγκεκριμένα και 

αποκλειστικά για το πρόγραμμα “Erasmus Plus”.  Όσον αφορά τους αριθμούς για το πρόγραμμα “Erasmus 

Plus” αυτοί είναι:   

 Το έτος 2004 η ετήσια επιχορήγηση για το κεφάλαιο “Νεολαία” ανήλθε στα €2,279,803 εκατομ., ενώ η 

μέχρι στιγμής επιχορήγηση που έχει ήδη δοθεί κατά τους δύο πρώτους κύκλους υποβολής αιτήσεων 

ανέρχεται στο ποσό του €1,105,958.  Ανάμεσα στους δικαιούχους του προγράμματος περιλαμβάνονται 

άτυπες ομάδες νέων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό 

επίπεδο.   

 Καταληκτικά θα ήθελα να πω και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα πρακτικής φύσεως, με τα οποία 

αποδεικνύεται η έμπρακτη στήριξη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου προς τον εθελοντισμό. 

 Τα τελευταία χρόνια, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στις συμβάσεις με τους δικαιούχους για την 

αγορά υπηρεσιών μοριοδοτεί την εθελοντική εργασία.  Δηλαδή δίδει βαθμολογία όταν αποδεικνύεται ότι ο 

αιτητής έχει επιτελέσει εθελοντικό έργο. 

 Επίσης ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συμμετέχει στις διάφορες επιτροπές και συγκεκριμένα στην 

επιτροπή που συστάθηκε προσφάτως από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την αναγνώριση 

της μη τυπικής και άτυπης μάθησης που θεωρούμε ότι μέσω αυτής, αυτή είναι η πεμπτουσία του 

εθελοντισμού. 

 Σας ευχαριστούμε και εύχομαι η σημερινή Σύνοδος να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μιλτιάδου.  Όπως όλοι αντιλαμβάνονται, ο ρόλος σας ως Οργανισμός 

Νεολαίας Κύπρου είναι πολύ σημαντικός στο να δώσετε τα φώτα σας σε όλους τους νέους, για να ασπαστούν 
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τον εθελοντισμό και να δράσουν εφ’ όρου ζωής, όπως κάνουν όλοι εδώ.  Είσαστε η νέα γενιά των εθελοντών 

και έχετε πολύ μεγάλο ρόλο, να διαδραμματίσετε, όπως και τα σχολεία ασφαλώς. 

 Στο σημείο αυτό η συζήτηση του θέματος έχει ολοκληρωθεί. 

 Καλώ τώρα στο βήμα τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, κ. 

Σταύρο Ολύμπιο, να συνοψίσει τα πορίσματα της συζήτησης γύρω από το όλο θέμα και ακολούθως να τεθεί 

προς έγκριση από την ολομέλεια της Κοινωνίας των Πολιτών, το «Υπόμνημα της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας 

των Πολιτών.». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΣΤ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θεωρώ πολύ εποικοδομητικές τις 

εργασίες της φετινής Δ΄ Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 Έχει αναδειχθεί ο ρόλος του εθελοντισμού, ο πολύπλευρος, ο πολυδιάστατος αυτός ρόλος.  Έχει 

αναδειχθεί και έχει εκτιμηθεί από όλους τους φορείς του κράτους.  Άρα, έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να 

τον προστατεύσουμε και να τον αναπτύξουμε ακόμα παραπάνω.  Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.  

Από πλευράς των εθελοντών, όταν μιλούμε για προστασία ή ανάπτυξη εννοούμε τον εξορθολογισμό των 

προγραμμάτων, κάποιες αναγκαίες συμπτύξεις, την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων, των 

εθελοντικών οργανώσεων, την ανανέωση των οργανώσεων, όπως μόλις τώρα έχει πει ο Πρόεδρος και με την 

ένταξη νέων προσώπων για να βοηθούν στο εθελοντικό έργο.  Όλα αυτά είναι ευθύνη δική μας και την ίδια 

ώρα να διατηρήσουμε το ζήλο και τον ενθουσιασμό.  Ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικό φαινόμενο στον 

τόπο μας και ίσως θα καταγραφεί στην ιστορία του εθελοντισμού ότι σ’ αυτή την περίοδο που περνούμε, αντί 

οι εθελοντές να απογοητευθούν ή να αποκάμουν, όταν η αναγκαιότητα του εθελοντισμού φάνηκε ακόμα 

περισσότερο και οι ανάγκες ήταν αυξημένες, αντί να συμβεί αυτή η απογοήτευση ή η αδυναμία, αντίθετα οι 

εθελοντές αυτή την περίοδο έχουν ανασκουμπωθεί, έχουν δραστηριοποιηθεί και έχουν αναπτύξει ακόμα και 

καινούρια προγράμματα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση την οποία περνά ο τόπος μας.  

 Θέλω να σημειώσω στη σημερινή Σύνοδο, κύριε Πρόεδρε, την προθυμία του κράτους η οποία έχει 

εκφραστεί μέσα από όλους τους φορείς, τους εκπροσώπους των φορέων, την προθυμία να ικανοποιήσουν 

αιτήματα των εθελοντικών οργανώσεων που έχουν παρουσιαστεί στη σημερινή Σύνοδο. 

 Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η αγαστή συνεργασία των φορέων του κράτους με τους 

εθελοντές είναι αυτή που φέρνει τα πρακτικά αποτελέσματα.  Μια άλλη αναγκαιότητα που έχει αναδειχθεί 

σήμερα είναι η ανάγκη προστασίας του εθελοντισμού από τη νόθευση.  Υπάρχει ο κίνδυνος ο εθελοντισμός να 

νοθευτεί.  Ζούμε σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που είναι ευάλωτο.  Ή αν θέλετε είναι υποβοηθητικό το έξοθεν 

περιβάλλον στο να παρατηρηθεί κάποιου είδους νόθευση και στο αγνό αυτό και πεντακάθαρο κίνημα του 

εθελοντισμού, για το οποίο μπορεί να σεμνύνεται ο τόπος μας. 
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 Πρέπει να προφυλαχθεί και να επενδύουμε πάρα πολλές ελπίδες στο θεσμό του Επιτρόπου 

Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με τον οποίο συνεργαζόμαστε πλήρως γιατί το γνωρίζετε 

εσείς ότι, το ΠΣΣΕ πάντα είχε αυτή την προτεραιότητα της προστασίας και όπως είπα προηγουμένως, της μη 

νόθευσης του εθελοντισμού, αλλά του έλειπαν τα νομικά εργαλεία.  Είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό το γεγονός 

ότι προωθούνται οι νομοθεσίες που έχουμε ακούσει από τον αγαπητό μας Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα αυτές οι νομοθεσίες θα αρχίσουν να 

εφαρμόζονται. 

 Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να σημειώσω και τη λύπη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού που παρά το γεγονός ότι όταν ετοιμαζόταν ο νόμος για τους εράνους, στον οποίο το ΠΣΣΕ επί 

δεκαετία συμμετείχε σ’ αυτή την αναθεώρηση του νόμου, δεν εισακούστηκε η άποψή του για να 

αποκλείονται οι εταιρείες από του να αναλαμβάνουν εράνους.  Ενδεχομένως κάποια ώρα θα πρέπει να 

τροποποιηθεί αυτός ο νόμος, έστω και αν είναι μικρό το ποσοστό, αλλά να μην ξεχνούμε πάντα την 

κερκόπορτα.  Σας παρακαλώ πολύ, η άλωση της Πόλης έγινε από μια κερκόπορτα.  Και αν σε κάποια 

νομοθεσία υπάρχει μια κερκόπορτα, ο κίνδυνος είναι μεγάλος.  Γι’ αυτό εμείς, από τη δική μας πλευρά ως 

εθελοντές πλέον, υπάρχει ο νόμος.  Ο νόμος υπάρχει μέχρι να τροποποιηθεί.  Είναι θέμα δικό μας να μην 

αναθέτουμε, οι οργανώσεις μας, σε καμιά εταιρεία, σε κανένα οργανισμό τέτοιου είδους εράνους, να τους 

διεξάγουμε μόνοι μας με τα μέλη μας τα οποία μέλη, τα διοικητικά μέλη των εθελοντικών οργανώσεων με 

κανένα τρόπο δεν πρέπει να αποδέχονται καμιά αμοιβή και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να έχουν καμιά 

ανάμιξη σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες των εθελοντικών οργανώσεων οι οποίες μπορεί να αποφέρουν 

οποιοδήποτε κέρδος, οποιοδήποτε οικονομικό όφελος.  Όλα αυτά σήμερα έχουν λεχθεί.  Έχουν σημειωθεί.   

 Αυτό στο οποίο πρέπει να καταλήξουμε είναι ότι, ο εθελοντισμός είναι το πιο πολύτιμο κομμάτι αυτού 

του λαού, είναι το πιο ποιοτικό γιατί είναι σπάνιο πράγμα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης να υπάρχουν 

άνθρωποι που δουλεύουν και πέντε και έξι και οχτώ και δέκα ώρες χωρίς κανένα οικονομικό όφελος.  Αυτό 

σημαίνει ποιότητα, όταν άλλοι άνθρωποι χωρίς να δουλεύουν καταληστεύουν και την κοινωνία και το κράτος.  

Γι’ αυτό εμείς θα παραμείνουμε επί των επάλξεων.  

 Και κλείνοντας αυτή τη σύνοψη, θέλω να επαναλάβω το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία των 

εθελοντών με το κράτος, όπως φάνηκε σήμερα ότι υπάρχει.  Με αυτές τις σκέψεις, ευχαριστώ πάρα πολύ για 

την παρουσία όλων.  

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τη δική σας προεδρία σήμερα και επαναβεβαιώνω, κύριε Επίτροπε 

Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που είστε συνεργάτης μας και συνεχώς μαζί μας, 

επαναβεβαιώνω την απόφαση του ΠΣΣΕ να συνεχίσει αυτή την εθελοντική προσπάθεια στον τόπο μας γιατί 

απ’ αυτή την προσπάθεια περιμένουμε και την αλλαγή αλλά και τις καλύτερες μέρες. 

 Εύχομαι ό,τι καλύτερο για όλους σας. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Ολύμπιο. 

 Τώρα δε θέλω να αναλύσω το Νόμο περί Εράνων, γιατί πέρασε και από τη δική μου επιτροπή 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχω την τιμή να προεδρεύω.  Θέλαμε να τον ενοποιήσουμε και με το νόμο 

των λαχείων για να γίνει και εκεί εκσυγχρονισμός, όμως το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δέχθηκε αυτή την 

ενοποίηση.  Ο Νόμος περί Λαχείων ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών.  Όσον αφορά το περιεχόμενο 

του νέου νόμου, πιστεύω ότι εκάναμε το καλύτερο και για την αμοιβή κάποιων ερανιστών που θα λαμβάνουν 

μέρος στους εράνους δε θυμάμαι ακριβώς εάν έχουμε δώσει το δικαίωμα σε εταιρείες.  Δε θυμάμαι αυτό το 

σημείο αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει.  Είναι άτομα. 

 Λοιπόν, πάμε τώρα για έγκριση ή μη από την ολομέλεια της Κοινωνίας των Πολιτών του 

«Υπομνήματος της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών.». 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

 Φαντάζομαι είναι ομόφωνο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Και οι πενήντα έξι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει κανένας εναντίον, καμιά εναντίον; 

 Όχι. 

 Ούτε αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ούτε αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αγαπητοί σύνεδροι, συγχαίρω την Κοινωνία των Πολιτών για τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις και τον 

προβληματισμό που έχει καταθέσει ενώπιον της νέας αυτής Συνόδου της.  Συγχαίρω επίσης τους βουλευτές 

της Κοινωνίας των Πολιτών για την παρουσία αλλά κυρίως για την ενεργό συμμετοχή τους και για τις μεστές 

παρεμβάσεις τους, γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία ενός γόνιμου, δημιουργικού διαλόγου και ενός 

ωραίου κλίματος.  Τις ίδιες ευχαριστίες απευθύνω επίσης προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τους 

εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων, τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

τους εκπροσώπους του ΠΣΣΕ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του 

Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου καθώς και σε όλους όσους συμμετείχαν με οποιοδήποτε τρόπο στη Σύνοδο 

αυτή τόσο για την παρουσία τους όσο και για τις παρεμβάσεις τους.  Οι εισηγήσεις που τέθηκαν στα πλαίσια 

της παρουσίασης του θέματος αλλά και αυτά που προκύπτουν από τη συζήτηση που επακολούθησε πρέπει να 
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τύχουν ιδιαίτερης μελέτης.  Επαναλαμβάνω την πρόθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι δίπλα σας 

και να συμβάλει στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν. 

 Παράλληλα, τα πρακτικά της σημερινής Ειδικής Συνόδου θα αποσταλούν στην εκτελεστική εξουσία με 

την παράκληση να τύχουν της δέουσας αντιμετώπισης και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίησή 

τους, όπου αυτό είναι αναγκαίο και εφικτό.  Παράλληλα, όσα έχουν συζητηθεί σήμερα θα σταλούν στις 

αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων έτσι ώστε, μέσα στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων τους, να μελετήσουν τα θέματα που εγείρονται και ακολούθως να προχωρήσουν στις 

αναγκαίες εισηγήσεις προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων, ώστε να 

διασφαλίσουμε όλοι μαζί συνθήκες ενδυνάμωσης του εθελοντισμού και των εθελοντικών οργανώσεων και 

του ρόλου τους στην κυπριακή κοινωνία. 

 Συγχαίρω και ευχαριστώ το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για την άρτια και 

άψογη διοργάνωση της νέας αυτής Ειδικής Συνόδου που έχει δώσει την ευκαιρία ενός γόνιμου και 

δημιουργικού διαλόγου και ενός βήματος για ανταλλαγή ιδεών πάνω σε σημαντικά προβλήματα που 

επηρεάζουν άμεσα τον κοινωνικό ιστό και απαιτούν άμεσες λύσεις. 

 Επίσης η διοργάνωση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να συμβάλλουν στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι και να καταστούν πιο ενεργοί πολίτες, στα πλαίσια της συμμετοχικής δημοκρατίας και 

του πλουραλισμού. 

 Συγχαίρω επίσης το προσωπικό της Βουλής των Αντιπροσώπων που συνέδραμε στην όλη προσπάθεια. 

 Εδώ, αγαπητοί φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίας μας.  Ήταν ιδιαίτερη η χαρά μου που προήδρευσα 

των εργασιών της Συνόδου σας, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να προβληματιστώ μαζί σας και να φύγω απ’ 

εδώ σοφότερος και πιο προβληματισμένος.  

 Κηρρύσω τη λήξη των εργασιών της Ειδικής αυτής Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών ευχόμενος σε 

όλους σας το καλύτερο και διαβεβαιώνοντάς σας ξανά ότι πρόθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι να 

σας συνδράμει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων της. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό σαββατοκυρίακο. 

 (Σ’ αυτό το σημείο περατώθηκαν οι εργασίες της Δ΄ Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών.) 

 

 (Επισυνάπτεται το παρουσιολόγιο των βουλευτών της Δ΄ Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, ως 

παράρτημα αρ. 3). 
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ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Δ’ ΣΥΝΟΔΟΥ 

 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΑΔΑΜΟΥ ΧΡΥΣΩ ΕΣΣΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΚΕ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ 

ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

ΑΡΓΥΡΟΥ ΧΡΥΣΩ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΑΡΤΕΜΗ ΤΣΙΟΛΗ ΝΤΟΡΑ LADIES CIRCLE CYPRUS 

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΙΕΡΑΣ 
ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ 

ΓΕΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΜΠΟΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΣΣΕ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 

ΔΩΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΗΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ "ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ-
ΡΕΒΕΚΚΑ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN 

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ 

ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΡΑΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΑΡΑΟΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ 

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ 
GRAVIS 

ΚΑΡΥΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΠΟΣΕΗ) 

ΚΑΤΖΙΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ 

ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΥΠΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 

ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΓΙΑΝΟΥΛΛΑ ΠΣΣΕ - ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΓΙΑΝΟΥΛΛΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΚΥΠΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΛΙΛΗ ΑΝΝΙΤΑ ΕΣΣΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
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ΛΟΥΚΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΝΤΑΟΥΝ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ "ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ" 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΕΣΣΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΜΝΑΣΩΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΣΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ 

ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "ΦΙΛΟΙ ΓΕΡΟΝΤΩΝ" 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΣΣΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 

ΠΑΠΑΕΥΕΛΘΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ "ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΘΟΥΛΑ ΕΣΣΕ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΚΕ 

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "ΖΩΗ" 

ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ELSA CYPRUS 

ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ 

ΠΕΡΔΙΟΥ ΜΑΙΡΗ EUROPA DONNA ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΣΣΕ - ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΙΣΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΣΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΚΕ 

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΡΩΣΣΙΔΟΥ ΜΑΡΩ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΣΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΣΣΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΣΟΥΡΜΕΛΗ 
ΚΛΑΙΛΙΑ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΚΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΣ 

ΤΟΥΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΣΙΑΜΠΑΡΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΦΥΡΙΛΛΑ ΦΑΙΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΟΥ ΛΥΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΧΑΜΑΤΣΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΕΣΣΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΚΕ 

ΧΟΝΔΡΟΥΛΙΔΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΚΕΝΘΕΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΕΛΣΗ ΣΠΑΒΟ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ 
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