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Κύρια σημεία ομιλίας  προέδρου ΠΣΣΕ  

 

Αγαπητές/οι  μου, 

 

Σας καλωσορίζω στη σημερινή Διάσκεψη Τύπου του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού που γίνεται για να ανακοινώσει την έναρξη της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2018 που 

για φέτος είναι από τις  1 – 8 Δεκεμβρίου, για να τιμηθεί η 5η Δεκεμβρίου που έχει οριστεί από τον ΟΗΕ 

ως Διεθνής Ημέρα Εθελοντών.   

 

Τη φετινή Εβδομάδα Εθελοντισμού θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας τόσο στο δυναμικό 

μήνυμα του ΟΗΕ για τη φετινή Διεθνή Ημέρα Εθελοντών που είναι: «Οι εθελοντές κτίζουν ‘ανθεκτικές’ 

κοινότητες» όσο και στον επετειακό χαρακτήρα της Εβδομάδας Εθελοντισμού αφού φέτος 

συμπληρώνονται εικοσιπέντε χρόνια από την πρώτη διοργάνωση της Εβδομάδας στην Κύπρο από 

το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.  

 

Οι εθελοντές της Κύπρου, βοήθησαν το νησί μας να επιβιώσει μέσα σε πολλές αντίξοες συνθήκες 

στηρίζοντας ανθρώπους και κοινότητες σε κάθε άκρη του νησιού μας.  Οι διαχρονικές και 

ακατάλυτες αξίες του εθελοντισμού αναμφίβολα κατάφεραν να εμπνεύσουν ανθρώπους και να 

δημιουργήσουν στρατιές εθελοντών μέχρι σήμερα.  Το γεγονός ότι σήμερα έχουμε πιο ‘ανθεκτικές’ 

κοινότητες και μια πιο ‘ανθεκτική’ κοινωνία, οφείλεται στους εθελοντές μας, γι ‘αυτό και έχουμε 

σήμερα την υποχρέωση να τους απονέμουμε φόρο τιμής.  Αφιερώνουμε λοιπόν την Εβδομάδα αυτή 

στους χιλιάδες εθελοντές που, ανιδιοτελώς και χωρίς χρηματική αμοιβή, προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους στην κοινωνία.  Βασική αποστολή του ΠΣΣΕ είναι να στηρίζει με κάθε τρόπο και μέσο τις 

εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και τους εθελοντές ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να 

συνεχίσουν το σημαντικό έργο που επιτελούν.     

 

Η Εβδομάδα Εθελοντισμού, είναι και φέτος εμπλουτισμένη με πολλές δράσεις εθελοντισμού.  Δείγμα 

αυτής της εθελοντικής προσφοράς αποτυπώνεται για ακόμη μια φορά στο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων της Εβδομάδας Εθελοντισμού το οποίο περιλαμβάνει αλτρουιστικές πράξεις προς 

τον συνάνθρωπο όπως και δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος, την προαγωγή 

του πολιτισμού, του αθλητισμού, κτλ.  Απευθύνω θερμά συγχαρητήρια σε όσους έχουν εμπλουτίσει 

την Εβδομάδα Εθελοντισμού και βοηθούν να αναδειχθεί και πάλι η  Κύπρος μας στο επίκεντρο των 

διεθνών εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών.   
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Τη φετινή Εβδομάδα Εθελοντισμού υποστηρίζει η Κοινοτική Αστυνόμευση και οι Φούρνοι ΖΟΡΠΑΣ.  

Χορηγοί επικοινωνίας της Εβδομάδας είναι οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΡΙΚ και OMEGA.  

 

Εκστρατεία «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα» 

Το ΠΣΣΕ υλοποιεί και φέτος την Εκστρατεία «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα» η οποία έχει 

ως στόχο να μην μείνει καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα που βοηθούν για να  

νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων. Με την ευκαιρία απευθύνουμε εκ νέου θερμή έκκληση προς 

τον κάθε πολίτη να συνεισφέρει ο καθένας ότι μπορεί για να προσφέρουμε πολλά χαμόγελα σε κάθε 

παιδί και οικογένεια και αυτά τα Χριστούγεννα. Υποστηρικτές της εκστρατείας είναι η Κοινοτική 

Αστυνόμευση, οι Φούρνοι ΖΟΡΠΑΣ, η εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού, η ALPHA BANK CYPRUS, το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα CIIM –Cyprus International Institute of Management και το τυπογραφείο RPM 

LITHOGRAPHICA.   

 

Επίσκεψη στο Ριζοκάρπασο 

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ θα 

επισκεφθούν τους μαθητές του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνάσιου του 

Ριζοκαρπάσου. 

 

Αποτελέσματα διαγωνισμών: 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στη  νεολαία μας που συμμετέχει και φέτος στο Πρόγραμμα 

εθελοντικής  εργασίας  «Νεολαία  και   Eθελοντισμός»  που υλοποιεί το ΠΣΣΕ από το 2005 με την 

υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.   

 

Με την ευκαιρία αναφέρω και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού του προγράμματος εθελοντικής 

εργασίας «Νεολαία και Εθελοντισμός»  2017 – 2018: 

1ο βραβείο εξίσου :   

 Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα  

 Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς 

 Πανεπιστήμιο Κύπρου   

 

2ο βραβείο εξίσου :  

 Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου  

 Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς 

 

3ο βραβείο εξίσου : 

 Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου» 

 American International School in Cyprus 
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Έπαινος: 

 Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Β΄ 

 Γυμνάσιο Δροσιάς Λάρνακας 

 Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου 

 

Τα διακριθέντα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα βραβευτούν στην καθιερωμένη δεξίωση του Προεδρικού 

ζεύγους προς τιμήν των εθελοντών, για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών, στο Προεδρικό Μέγαρο στις 3 

Δεκεμβρίου. Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος 

αθλοθετεί τα βραβεία του διαγωνισμού.  

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμών 

Για ενίσχυση της δραστηριοποίησης των νέων μας στον εθελοντισμό έγινε η επαναπροκήρυξη του  

διαγωνισμού του προγράμματος «Νεολαία & Εθελοντισμός» για το 2018 – 2019, στην πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και του διαγωνισμού της Έκθεσης Ιδεών στα 

πλαίσια της Εβδομάδας Εθελοντισμού με θέμα: «Οι εθελοντές στηρίζουν τις κοινότητες και την 

κοινωνία».    

 

Διαγωνισμός εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού 

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της κοινωνικής προσφοράς του επιχειρηματικού κόσμου, 

το ΠΣΣΕ προκήρυξε 4ο διαγωνισμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού.  

Μετά από σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης επιλέγηκαν, βάσει των κριτηρίων του διαγωνισμού, 

τρεις εταιρείες στις οποίες θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για 

την Διεθνή Ημέρα Εθελοντών και οι οποίες είναι:  

 ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

 ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ 

 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

 

Πρόγραμμα «Προσφέρω ό,τι δεν χρειάζομαι» 

Στο πλαίσιο της σημερινής διάσκεψης, ανακοινώνουμε και τη συνεργασία με το διαδικτυακό 

κατάστημα DIAPPERWAYS.COM για το πρόγραμμα «Προσφέρω ό,τι δεν χρειάζομαι» - για εμάς 

περιττά για άλλους ‘θησαυρός’, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται συλλογή παιχνιδιών, προϊόντων 

βρεφικής ανάπτυξης και ρουχισμού, τα οποία θα δοθούν σε οικογένειες, μέσω των οργανώσεων 

μελών του ΠΣΣΕ.  
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Πρωτοβουλίες ΠΣΣΕ 

Με την ευκαιρία της σημερινής διάσκεψης, αναφέρω τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες που έχει 

αναπτύξει το ΠΣΣΕ, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση της λειτουργίας του, 

επέκτασης του ρόλου και του έργου του αλλά και του ενδιαφέροντος του για διασφάλιση ενός 

ευνοϊκού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους εθελοντές και τις εθελοντικές 

οργανώσεις/ΜΚΟ, όπως την:     

 

1. Εισαγωγή συστήματος διαφάνειας και χρηστής διοίκησης στις ΜΚΟ 

Το ΠΣΣΕ, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενδυνάμωσης του εθελοντικού 

τομέα σε πρακτικές χρηστής διοίκησης, συνεχίζει την προώθηση του Κώδικα Χρηστής 

Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας στις ΜΚΟ, με σκοπό την πιστή εφαρμογή του.  

 

2. Προώθηση συστήματος ποιότητας στις οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ, μέσω ειδικού εγχειριδίου 

και προγραμμάτων κατάρτισης, στη βάση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 

9001:2015 

 

3. Eφαρμογή νέων εσωτερικών πολιτικών και κανονισμών στο ΠΣΣΕ όπως:  

o Κανονισμοί Εθελοντών Νοσοκομείων,  

o Κανονισμοί για τις προσλήψεις προσωπικού και της επιλογής εθελοντών, την 

εισαγωγή και τη διαχείριση τους,  

o Πολιτική για το Περιβάλλον 

o Πολιτική για τις Ίσες ευκαιρίες – κατά των διακρίσεων,  

o Πολιτική μηδενικής ανοχής σε θέματα κακοποίησης,  

o Πολιτική Ασφάλειας για την προστασία και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κ.ά.    

 

4. Ενδυνάμωση του προσωπικού, των στελεχών και των εθελοντών των ΜΚΟ, μέσω του 

Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ σε τομείς κατάρτισης όπως:  

Απαιτήσεις Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κατ’ οίκον φροντίδα, 

ποιότητα στις ΜΚΟ στη βάση του ISO 9001, για αυτό το εξάμηνο. 

 

5. Πιστοποίηση του ΠΣΣΕ από: α) την ΕΕ, ως οργανισμός αποστολής εθελοντών σε τρίτες 

χώρες, β) από τον Οργανισμό Νεολαίας / Εθνική Υπηρεσία Erasmus+ για την υλοποίηση 

σχεδίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και γ) πιστοποίηση του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΠΣΣΕ αφού πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 

9001:2015. 

 

6. Υλοποίηση των καινοτόμων θεσμών της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών και της Βουλής 

των Γερόντων στη Βουλή των Αντιπροσώπων  με την υποστήριξη των θεσμών του κράτους. 
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7. Ενεργός συμμετοχή του ΠΣΣΕ στα κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα εθελοντισμού και 

ΜΚΟ. 

 

8. Ολοκλήρωση των διαδικασιών για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και με τον Οργανισμό 

Νεολαίας Κύπρου με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων 

προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα τους νέους.   

 

Δεν θα επεκταθώ περισσότερο αφού το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση πεπραγμένων του ΠΣΣΕ 

καταγράφουν τους άξονες δράσης για στήριξη και ενδυνάμωση του εθελοντικού τομέα και τις 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται για επέκταση του ρόλου του, του Σώματος Εθελοντών και του 

εθελοντισμού γενικότερα αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις οργανώσεις μέλη.  

 

Καταλήγοντας, επιθυμώ να απευθύνω θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και την κα Άντρη Αναστασιάδου, επίτιμη Πρόεδρο του ΠΣΣΕ για την ένθερμη και συνεχή  

στήριξη τους.   Η αναγνώριση και στήριξη του κράτους προς τους εθελοντές εκδηλώνεται, μεταξύ 

άλλων και με την καθιερωμένη δεξίωση του Προεδρικού ζεύγους προς τιμήν των εθελοντών για τη 

Διεθνή Ημέρα Εθελοντών στο Προεδρικό Μέγαρο στις 3 Δεκεμβρίου.   Θερμές ευχαριστίες 

εκφράζουμε επίσης στην Εκτελεστική και στη Νομοθετική Εξουσία και στον Επίτροπο Εθελοντισμού 

και ΜΚΟ για την αγαστή συνεργασία μας.  Ευχαριστώ επίσης τους υποστηρικτές των εκστρατειών 

μας για τη στενή και επωφελή συνεργασία τους.  Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης και όλους εσάς που με την παρουσία σας σε αυτή τη διάσκεψη, συμβάλλετε στην 

προώθηση των στόχων του ΠΣΣΕ και στην επέκταση του εθελοντισμού στον τόπο μας.  Με αυτές τις 

σκέψεις κηρύσσω την έναρξη της φετινής Εβδομάδας Εθελοντισμού.   

 

Ηλίας Δημητρίου 

Πρόεδρος 

 


