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Η Έκθεση Πεπραγμένων του Παγκύπριου Συντονιστικού 

Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) κατά την υπό επισκόπηση 

περίοδο του 2018, καταγράφει το πολυσχιδές έργο και την 

πολύπλευρη προσπάθεια του Συμβουλίου στην προστασία, 

στήριξη, συντονισμό και ανάπτυξη των μη κυβερνητικών/

μη κερδοσκοπικών εθελοντικών οργανώσεων και του 

εθελοντισμού γενικότερα.  

Το έργο του ΠΣΣΕ είναι αποτέλεσμα της εθελοντικής συλλογικής προσπάθειας των μελών 

της Διοικούσας Επιτροπής στους οποίους εκφράζω τα ολόθερμα μου συγχαρητήρια 

για την αφοσίωση, τον χρόνο και την ανιδιοτέλειά τους.   Η στήριξη των οργανώσεων 

μελών του ΠΣΣΕ και ιδιαίτερα των εθελοντών έχουν συμβάλει αναμφίβολα στην επιτέλεση 

του έργου που έχει επιτελεστεί και στην επίτευξη των στόχων.  Η έκθεση δεν καταγράφει 

τις δραστηριότητες των οργανώσεων μελών του σε παγκύπριο ή τοπικό επίπεδο, αφού 

αυτές αναφέρονται στις εκθέσεις των οργανώσεων στις οποίες εύχομαι δύναμη για να 

συνεχίσουν το σημαντικό τους έργο στην Κυπριακή κοινωνία.

Ηλίας Δημητρίου

Πρόεδρος

Χαιρετισμός του Προέδρου
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Εισαγωγή

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, από τον Ιανουάριο μέχρι και τη Γενική Συνέλευση του ΠΣΣΕ 
στις 27 Ιουνίου 2018, Πρόεδρος του Συμβουλίου διετέλεσε ο κ. Σταύρος Ολύμπιος.  Κατά τον 
απολογισμό του στην Γενική Συνέλευση του ΠΣΣΕ ο κ. Ολύμπιος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Σήμερα είναι η τελευταία Γενική Συνέλευση στην οποία έχω την τιμή να εκθέσω τα Πεπραγμένα 
του Συμβουλίου.  Το ΠΣΣΕ είναι ένας σημαντικός σταθμός στη ζωή μου.  Ο εθελοντισμός και 
το ΠΣΣΕ θα είναι πάντα στην καρδιά μου θα είναι πάντα στο μυαλό μου θα είναι πάντα σε 
οποιεσδήποτε ενέργειες και μελλοντικές μου δραστηριότητες γιατί ο εθελοντισμός είναι το 
παρελθόν μου, είναι το παρόν μου, είναι το μέλλον μου. Ο εθελοντισμός είναι η ίδια η ζωή 
μου.   Σας ευχαριστώ όλους για την εικοσάχρονη συνεργασία μας και εύχομαι να συνεχίσετε 
το πολύτιμο έργο που αναλαμβάνει ο κάθε ένας από εσάς».

Από την 27η Ιουνίου 2018 και μετά τις σχετικές αρχαιρεσίες, καθήκοντα Προέδρου ανέλαβε ο 
κ. Ηλίας Δημητρίου.

Ηγεσία

Δομή Έκθεσης

Η δομή της έκθεσης παρουσιάζει με θεματικούς διαχωρισμούς την πολυσχιδή δραστηριότητα 
του ΠΣΣΕ κατά την περίοδο 2018.  Την περίοδο αυτή το ΠΣΣΕ συνέχισε το καθιερωμένο έργο του 
όπως αυτό προδιαγράφεται από τη σχετική νομοθεσία (τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο).  

Ανέπτυξε επίσης νέες δράσεις και πρωτοβουλίες, 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 ευνοϊκότερου και πιο υποστηρικτικού περιβάλλοντος 
για τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ.    

Λεπτομερή έκθεση των δραστηριοτήτων αυτών μαζί με την υπόλοιπη δράση του ΠΣΣΕ μπορείτε 
να δείτε στις επόμενες σελίδες της έκθεσης.
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Σταθμοί της δράσης του ΠΣΣΕ

Σταθμοί  της δράσης του ΠΣΣΕ 

 1973  -   Ίδρυση Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας (ΠΣΕ)

 1974  -   Ανάπτυξη ειδικών δράσεων λόγω της εισβολής
   -   Επίδοση 1ης κρατικής χορηγίας στο ΠΣΕ

 1977  -   Εισαγωγή προγράμματος επιμόρφωσης για τις οργανώσεις μέλη
   -   Άσκηση συντονιστικού ρόλου για διαχείριση  κοινωνικών ζητημάτων και 
       αναγκών σε προγράμματα παροχής υπηρεσιών
   -   Άσκηση συντονιστικού ρόλου στο συντονισμό των οργανώσεων
   -   Έναρξη συντονισμού των εράνων

 1986  -   1ο Παγκύπριο Συνέδριο ΠΣΕ και καθιέρωση θεσμού των συνεδρίων

 1987  -   Καθιέρωση εορτασμού 5ης Δεκεμβρίου (Διεθνής Ημέρας Εθελοντών)

 1988  -   Ίδρυση Επιμορφωτικού Ινστιτούτου Κοινωνικής Πρόνοιας

 1989  -  Νομική κατοχύρωση ΠΣΕ (Ψήφιση του Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου 
       Ευημερίας Νόμου 152/89)

 1991  -   Ίδρυση Σώματος Εθελοντών

 1993  -   Ψήφιση Κανονισμών λειτουργίας ΠΣΕ

 1994  -   Καθιέρωση Εβδομάδας Εθελοντισμού
   -  1η Ανακήρυξη Πρώτης Κυρίας της Δημοκρατίας ως Επίτιμης Προέδρου  
       του ΠΣΣΕ

 1996  -   Eισαγωγή Διαγωνισμού έκθεσης ιδεών
       (σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

 1998  -   Εκλογή του ταμία ΠΣΣΕ στο Συμβούλιο του ICSW

 1999  -   1η Σύνοδος Βουλής των Γερόντων στη Βουλή των Αντιπροσώπων

 2001  -   Σύσταση Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας
   -   Εγκαίνια ιδιόκτητου οικήματος
   -   Ανάθεση από το κράτος της Προεδρίας της Εθνικής Επιτροπής για το  
       Διεθνές Έτος Εθελοντών στον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ

 2005  -          Καθιέρωση Δεξίωσης προς τους εθελοντές για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών 
       από το Προεδρικό ζεύγος στο Προεδρικό Μέγαρο
   -  Εφαρμογή προγράμματος ‘Κοινοτική Εργασία Χωρίς Αμοιβή’ 
        σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
   -   Εισαγωγή προγράμματος και διαγωνισμού «Νεολαία και Εθελοντισμός»
   -   Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας μισού εκατομμυρίου λιρών   
                                                    για  τα  θύματα  του  Τσουνάμι  στη Ν.Α. Ασία (το προϊόν του εράνου συνέβαλε 
      στην ανέγερση και εξοπλισμό νέου υπερσύγχρονου νοσοκομείου 
       στη Σρι Λάνκα το 2008) 

 2006  -   Ψήφιση του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού  
       Νόμου 61(Ι)2006 

 2007  -   Παγκύπριος Έρανος για ανακούφιση των πυρόπληκτων περιοχών   
       στην Ελλάδα (το προϊόν του εράνου συνέβαλε στην ανέγερση    
       δημοτικού ιατρείου του Δήμου Ωλένης Ηλείας)
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 2009  -    Δημιουργία Διαδραστικού Εργαλείου Άτυπης Μάθησης (Ψηφιακό   
       παιχνίδι) «Εθελοντισμός, ίσες Ευκαιρίες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» 
           για παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 2010  -    1η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων
   -    Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Εθελοντισμού
   -    Θεσμοθέτηση ετήσιου διαλόγου με τον/την Υπουργό Εργασίας και   
   -    Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των ΜΚΟ
   -   Επιλογή προέδρου ΠΣΣΕ,  ανάμεσα σε άλλους, ως Εθνικός 
                                          Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την Καταπολέμηση της Φτώχειας 
        και του Κοινωνικού Αποκλεισμού

 2011  -    Βασικός εταίρος του κράτους στο Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού
   -   1η Έκθεση φωτογραφίας «Ιστορική αναδρομή του εθελοντισμού 
        στην Κύπρο»
   -   1η Εθνική Διακήρυξη για τον Εθελοντισμό

 2012  -    Δημιουργία ομάδων εθελοντών στα νοσοκομεία
   -    Δημιουργία Κέντρων Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών

 2013  -    Περιφερειακή Διαβούλευση σε θέματα Κοινοπολιτείας και Εθελοντικών  
   -    Οργανώσεων στην Κύπρο

 2014  -    Εισαγωγή μηχανογραφημένου συστήματος ΑΡΩΓΗ

 2015  -    1η Εκστρατεία Σώματος Εθελοντών «Συλλογή Σχολικών Ειδών» 
   -   1η Εκστρατεία Σώματος Εθελοντών «Είσαι δάσκαλος ή καθηγητής;  
         Γίνε εθελοντής και βοήθησε παιδιά και νέους στο διάβασμα»   
   -    1η Εκστρατεία Σώματος Εθελοντών «Υιοθετήστε» μια οικογένεια»
   -    1ος Διαγωνισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα
        του εθελοντισμού
   -    Δημιουργία Ύμνου για τον εθελοντισμό
   -    Εισαγωγή του θεσμού Πρεσβευτών εθελοντισμού

 2016  -    Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Πολιτική Άμυνα
   -    Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τους Φούρνους ΖΟΡΠΑ 

 2017  -   Κώδικας Χρηστής Διοίκησης, Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας 
        για τις ΜΚΟ
   -     Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Επίτροπο Περιβάλλοντος
   -    Έκφραση τιμής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον πρόεδρο 
        του ΠΣΣΕ, για τη διαχρονική προσφορά του στον εθελοντισμό
   -    Έναρξη εκστρατείας «Εθελοντισμός για πράσινες κοινότητες»
   -    Πιστοποίηση ΠΣΣΕ από την ΕΕ, ως οργανισμός αποστολής εθελοντών  
        ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες
   -   Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η  Π Σ Σ Ε  γ ι α  υ λ ο π ο ί η σ η  σ χ ε δ ί ω ν  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς 
        Εθελοντικής Υπηρεσίας

 2018  -    Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Αστυνομία Κύπρου
   -    Έρανος ΠΣΣΕ υπέρ των πυρόπληκτων της Αττικής 
   -    Πιστοποίηση ΠΣΣΕ με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO:9001:2015
   -     Διάκριση ΠΣΣΕ με το βραβείο «Αργυρός Προστάτης του Περιβάλλοντος» 
        για το 2018
   -    Λεύκωμα ΠΣΣΕ (ιστορική αναδρομή δράσης Συμβουλίου)

Σταθμοί  της δράσης του ΠΣΣΕ 
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Χαιρετισμός Νέου Προέδρου ΠΣΣΕ

«Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς αλλά και ευθύνης έχω την τιμή να προσφέρω τις υπηρεσίες 
μου ως Πρόεδρος στη νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ, μετά την εκλογική Γενική Συνέλευση 
που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2018.   Ευχαριστώ από καρδιάς τη Γενική Συνέλευση για 
την εκλογή μου σε αυτή την τιμητική θέση στην οποία θήτευσαν πολύ σημαντικά πρόσωπα τα 
οποία έδωσαν το δικό τους στίγμα στην πορεία του εθελοντισμού στην Κύπρο, και ιδιαίτερα τον 
κ. Σταύρο Ολύμπιο, τον οποίο διαδέχομαι μετά την 20χρονη θητεία του στη θέση του Προέδρου 
του ΠΣΣΕ και σας διαβεβαιώνω ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθώ στις 
προσδοκίες όλων. 

Οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες ανάπτυξης του εθελοντικού τομέα είναι πολλές.   Με 
τη συνεργασία όλων, θα πράξουμε τα καλύτερα για να διασφαλίσουμε ένα ευνοϊκότερο 
περιβάλλον για τον εθελοντικό τομέα και να ενδυναμώσουμε περισσότερο τις αρχές και τις 
αξίες του εθελοντισμού που είναι ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία του πολιτισμού και της 
κοινωνίας μας. 

Κοινό μας όραμα είναι σίγουρα η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας του 
εθελοντισμού της Κύπρου μας και η μεγιστοποίηση της συμβολής του στην αντιμετώπιση 
των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων της κοινωνίας μας.  Θα καταβάλουμε επίσης κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ ώστε να έχουν όλα 
τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το εξαιρετικά σημαντικό έργο που επιτελούν.   Για 
επίτευξη των στόχων αλλά και για όποια νέα δράση θα χρειαστεί να αναπτυχθεί,  το ΠΣΣΕ 
θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις οργανώσεις μέλη του αλλά και με όλους τους 
αρμόδιους κρατικούς και ημικρατικούς φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τον ιδιωτικό τομέα 
και όλους όσους μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του εθελοντισμού.

Το ΠΣΣΕ είναι ένα συλλογικό σώμα το οποίο λειτουργεί από το 1973.  Το ΠΣΣΕ ήταν και θα είναι 
πάντοτε ανοιχτό για συνεργασία, με όλους τους θεσμούς του κράτους και της κοινωνίας αλλά 
και με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, για ενίσχυση του ρόλου και του έργου του».  

Ηλίας Δημητρίου
Πρόεδρος
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Ενεργός συμβολή στον προγραμματισμό και χάραξη πολιτικής και στρατηγικής

Eνεργός συμβολή στον προγραμματισμό, στη χάραξη 
και στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής της Δημοκρατίας

Άρθρο 4(1)β – Νόμου ΠΣΣΕ

Χάραξη πολιτικής και στρατηγικής για επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων στόχων του στον τομέα του εθελοντισμού και της 

κοινωνικής ευημερίας 
Άρθρο 4(1)ζ – Νόμου ΠΣΣΕ

Στα πλαίσια εφαρμογής των πιο πάνω άρθρων του Νόμου του ΠΣΣΕ το Συμβούλιο 
ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, τις εξής δράσεις:

Συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Συμμετοχή ΠΣΣΕ σε Διυπηρεσιακές Επιτροπές

Ανάπτυξη ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις ΜΚΟ

Το ΠΣΣΕ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταστεί ουσιαστική η συμμετοχή των  
οργανώσεων μελών του στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  Για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο 
συνεργάστηκε στενά με τις οργανώσεις μέλη του σε οριζόντια θέματα που αφορούσαν 
τον εθελοντικό τομέα.  Το ΠΣΣΕ υπέβαλε υπομνήματα με τις θέσεις των μελών του και είχε 
συναντήσεις με αξιωματούχους και θεσμούς του κράτους στα πλαίσια διαμόρφωσης και 
εφαρμογής διάφορων πολιτικών του κράτους.  Το ΠΣΣΕ συμμετείχε επίσης ενεργά στις 
εργασίες διάφορων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων για 
θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του.   

Στα πλαίσια άσκησης του ρόλου του ως βασικός συνομιλητής με το κράτος σε θέματα που 
αφορούν τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ, το ΠΣΣΕ συμμετείχε με εκπροσώπους του στις 
ακόλουθες Επιτροπές:
▪ Αρχή Αδειών για Διενέργεια Εράνων (παγκύπρια και επαρχιακές επιτροπές)
▪ Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 
▪ Τεχνική Επιτροπή για την Επικύρωση της Μη Τυπικής και Άτυπης ΜάθησηςΕπαρχιακές   
▪ Επιτροπές Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών
▪ Συμβουλευτικό Σώμα Ηλικιωμένων
▪ Συμβούλιο Εγκληματικότητας 
▪ Επιτροπή Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων ‘Αειφόρος Ανάπτυξη και   
      Ανταγωνιστικότητα’ και ‘Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή’  2014-2020  
▪ Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020
▪ Φορέας Τρίτης Ηλικίας

Το ΠΣΣΕ προσπάθησε να διασφαλίσει ότι, οι πολιτικές και τα μέτρα του κράτους αλλά και το 
γενικότερο εξωτερικό περιβάλλον, προσφέρουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τη λειτουργία 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.  Η ποικιλόμορφη δράση του 
ΠΣΣΕ καταγράφεται σε διάφορα σημεία της Έκθεσης Πεπραγμένων.
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Ενεργός συμβολή στον προγραμματισμό και χάραξη πολιτικής και στρατηγικής

Ετήσιος Διάλογος με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

7η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών  

Η καθιερωμένη συνάντηση μεταξύ της 
Υ π ο υ ρ γ ο ύ  Ε ρ γ α σ ί α ς ,  Π ρ ό ν ο ι α ς  κ α ι 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των εθελοντικών 
οργανώσεων/ΜΚΟ στην οποία συζητούνται 
θέματα που  αφορούν τις οργανώσεις, 
πραγματοποιήθηκε  στ ις  24/5/18 .  Σ τη 
συνάντηση παρευρέθηκαν, ο  Επίτροπος 
Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη, ο Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. 

Χρίστος Μαληκκίδης  και η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας κα Τούλα Κούλουμου. 
Μετά από προσφώνηση του Προέδρου του ΠΣΣΕ κ. Σταύρου Ολύμπιου και σύντομη τοποθέτηση 
της Υπουργού κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, εκπρόσωποι των ΜΚΟ από όλες τις επαρχίες υπέβαλαν 
θέματα που απασχολούν τις οργανώσεις.  Η Υπουργός άκουσε με προσοχή τις εισηγήσεις 
των εκπροσώπων των ΜΚΟ και σε πνεύμα εποικοδομητικού διαλόγου έδωσε τις αναγκαίες 
απαντήσεις συμβάλλοντας στην επίλυση πολλών προβλημάτων τους.  
Η Υπουργός συνεχάρη τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ για το δύσκολο έργο το οποίο 
επιτελούν. Επεσήμανε ότι ο διάλογος αυτός είναι σημαντικός αφού δίνει την ευκαιρία της 
προσωπικής επαφής του κράτους με τις οργανώσεις, συμβάλλει στη συζήτηση των θεμάτων 
που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις, στην επίλυση πολλών προβλημάτων αλλά και στην 
ενίσχυση του φρονήματος των εθελοντών. Δεσμεύτηκε ότι θα είναι σε συνεχή επαφή με το 
ΠΣΣΕ για αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφύονται κατά την επιτέλεση του έργου των 
εθελοντικών οργανώσεων.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, η 7η Σύνοδος της Κοινωνίας 
των Πολιτών με πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ, στις 18/4/18 στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.   Η Σύνοδος ανέδειξε διάφορες πτυχές του θέματος «Χρηστή 
Διοίκηση των ΜΚΟ και το νομικό πλαίσιο που τις επηρεάζει».  Στη Σύνοδο, 
της οποίας προήδρευσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
κ. Δημήτρης Συλλούρης, απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ 
κ. Σταύρος Ολύμπιος, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας 
Χαμπιαούρης και ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ, κ. Γιάννης 
Γιαννάκη.  Οι παρεμβάσεις των 56 βασικών βουλευτών (εκπροσώπων 

των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ) και οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Υπουργείων 
Οικονομικών, Παιδείας και Πολιτισμού, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,  
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών και Υγείας καθώς και του 
Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ και της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 
συνέβαλαν σε ένα εποικοδομητικό διάλογο.  
 Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ, δόθηκε η 
ευκαιρία σε εκπρόσωπους των ΜΚΟ, υπό την ιδιότητα 
του ‘βουλευτή’ της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, 
να τοποθετηθούν στη βάση του Υπομνήματος, στην 
παρουσία των αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους»
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Eπισήμανση αναγκών

Υπόμνημα Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ για τον καταρτισμό των 
προεκλογικών προγραμμάτων των προεδρικών εκλογών του 2018

Το ΠΣΣΕ υπέβαλε Υπόμνημα σε όλους τους υποψήφιους των προεδρικών εκλογών του 2018 
στα πλαίσια του καταρτισμού των προεκλογικών τους προγραμμάτων.  Στο υπόμνημα 
καταγράφηκε το έργο και η συμβολή των ΜΚΟ σε κάθε τομέα της κοινωνίας και οι πάγιες 
απόψεις και θέσεις, το όραμα, οι επιδιώξεις και οι ανάγκες του εθελοντικού κινήματος.    

Επισήμανση, μελέτη, ανάλυση και προβολή κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών
Άρθρο 4(1)α – Νόμου ΠΣΣΕ

Στα πλαίσια εφαρμογής του πιο πάνω άρθρου του Νόμου του ΠΣΣΕ το Συμβούλιο 
ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, τις εξής δράσεις:

Η δομή του ΠΣΣΕ ως μηχανισμός επισήμανσης αναγκών
Η δομή του ΠΣΣΕ και ιδιαίτερα η εκπροσώπηση των οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ και των 
Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) τόσο σε συσκέψεις όσο και στα 
όργανα διοίκησής, βοήθησε στον εντοπισμό προβλημάτων, δυσκολιών και προκλήσεων που 
κλήθηκαν οργανώσεις να αντιμετωπίσουν.  Η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ τροχιοδρόμησε 
σχετικές ενέργειες παρέμβασης, τόσο σε επίπεδο προέδρων των οργανώσεων μελών του όσο 
και με αρμόδιους αξιωματούχους του κράτους, για αντιμετώπιση και επίλυση των θεμάτων 
που προέκυψαν.  Οι ενέργειες καταγράφονται σε διάφορα σημεία στην Έκθεση Πεπραγμένων.

Συνάντηση με τα μέλη του ΕΣΣΕ Πάφου
Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ συμμετείχε σε τοπική ευρεία συνάντηση που διοργάνωσε το Επαρχιακό 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Πάφου για τα μέλη του κατά την οποία το 
ΠΣΣΕ πληροφορήθηκε για τα θέματα που απασχολούν τις ΜΚΟ στην επαρχία με σκοπό την 
προώθηση ενεργειών για αντιμετώπιση τους.  Προγραμματίζονται τοπικές συναντήσεις και 
στις υπόλοιπες επαρχίες.

Κυριότερα θέματα που διαχειρίστηκε το ΠΣΣΕ κατά την υπό επισκόπηση περίοδο:
• Ανάπτυξη ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τον εθελοντισμό
• Ενίσχυση διαλόγου με το κράτος και τις ΜΚΟ
• Διαφάνεια και Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ 
• Στήριξη και καθοδήγηση των οργανώσεων μελών
• Προώθηση διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας στις ΜΚΟ
• Παρακολούθηση νομικού πλαισίου που επηρεάζει τις ΜΚΟ (εκπροσώπηση και στήριξη      

των μελών)
• Συντονισμός των οργανώσεων μελών του και ευρύτερα των ΜΚΟ με το κράτος
• Ρόλοι, ευθύνες και  προοπτικές εθελοντισμού
• Ενεργοποίηση μηχανισμών για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
• Ανάγκη θεσμοθέτησης συνεργασίας με κρατικούς και άλλους φορείς
• Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως μηχανισμός στήριξης των ΜΚΟ
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Μελέτη, αξιοποίηση, υποβοήθηση και προβολή της προσφοράς των εθελοντικών 
οργανώσεων στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας

Άρθρο 4(1)δ – Νόμου ΠΣΣΕ

Στα πλαίσια εφαρμογής του πιο πάνω άρθρου του Νόμου του ΠΣΣΕ το Συμβούλιο 
ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, τις εξής δράσεις:

Eπισήμανση αναγκών

Στις 7/3/18, σε μια κατάμεστη αίθουσα που έσφυζε από νεολαία και όχι μόνο, πραγματοποιήθηκε 
το 27ο Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο του ΠΣΣΕ σε συνεργασία με το Επαρχιακό Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Κερύνειας με θέμα την εμπλοκή των νέων στον εθελοντισμό. 
Πλήθος κόσμου, μαθητές, φοιτητές, εκπρόσωποι εθελοντικών-μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
εθελοντές, αξιωματούχοι και άλλοι, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις ενδιαφέρουσες 
εισηγήσεις του Δημοσιογράφου κ. Σταύρου Κυπριανού, του Προέδρου της εθελοντικής 
οργάνωσης «Γκολ στη Ζωή» και πρώην αρχηγού της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου κ. 
Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη και της Προέδρου του Ομίλου Εθελοντών Φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου Έλενας Κελίρη.  Σκοπός του συνεδρίου ήταν η συζήτηση και ανάλυση 
τρόπων για την περαιτέρω ανάπτυξη της εμπλοκής των νέων στον εθελοντισμό.   
Στο συνέδριο, το οποίο ήταν υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, απεύθυναν 
χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Σταύρος Ολύμπιος, 
ο Πρόεδρος του ΕΣΣΕ Κερύνειας, κ. Ηλίας Δημητρίου, ο 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κηρυνείας, κ. Χρυσόστομος, 
ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ, κ. Γιάννης Γιαννάκη 
και η μαθήτρια του Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα, 
Αικατερίνη Παπαϊωάννου. 

• Περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών για τις οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ
• Επέκταση της περιβαλλοντικής διάστασης στις δράσεις του ΠΣΣΕ και των οργανώσεων 

μελών
• Επέκταση δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντισμού
• Βιωσιμότητα των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού και η πορεία του εθελοντισμού 
• Επέκταση Σώματος Εθελοντών
• Διαχείριση εξυπηρέτησης ευπαθών ομάδων μέσω των εκστρατειών του Σώματος Εθελοντών
• Ενδυνάμωση της σχέσης του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ με τις οργανώσεις μέλη 
• Αναβάθμιση εταιρικού προφίλ ΠΣΣΕ
• Διαχείριση περιστατικών που προέκυψαν στη δομή του ΠΣΣΕ
• Ενέργειες για προώθηση των νέων Κανονισμών του ΠΣΣΕ

Συνεργασία ΠΣΣΕ με τον Επίτροπο Εθελοντισμού
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΠΣΣΕ συνεργάστηκε 
στενά με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ για συζήτηση 
θεμάτων που απασχολούν τις ΜΚΟ και τον εθελοντικό τομέα 
γενικότερα. 

27ο συνέδριο ΠΣΣΕ -  «Η εμπλοκή των νέων στον εθελοντισμό»
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Έργο στο ευρύτερο πεδίο πολιτικών

Τα πορίσματά του συνεδρίου θα προωθηθούν στους αρμόδιους φορείς του κράτους με 
σκοπό την περαιτέρω αναγνώριση του οφέλους που προκύπτει από την εμπλοκή των νέων 
στον εθελοντισμό αλλά και τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη 
της συμμετοχής των νέων στον εθελοντισμό.

Στο Συνέδριο έγινε επίσης παρουσίαση του Λευκώματος του ΠΣΣΕ από τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου κ. Σταύρο Ολύμπιο, το οποίο καλύπτει την ιστορική του πορεία από την ίδρυσή του 
μέχρι σήμερα,   επίδοση του Λευκώματος στα ιδρυτικά στελέχη και στους πρώην Προέδρους 
και στις πρώην Επίτιμες Προέδρους του ΠΣΣΕ και απονομή τιμητικών πλακετών στα σχολεία 
Μέσης Εκπαίδευσης που διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό Έκθεσης Ιδεών που διοργάνωσε το 
ΠΣΣΕ.  

Συντονισμός των δραστηριοτήτων και σχεδιασμών των μελών, μεταξύ τους και 
με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες 

Άρθρο 4(1)ε – Νόμου ΠΣΣΕ

Στα πλαίσια εφαρμογής του πιο πάνω άρθρου του Νόμου του ΠΣΣΕ το Συμβούλιο 
ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, τις εξής δράσεις:

Mε τη συμμετοχή του το ΠΣΣΕ στα κέντρα λήψης αποφάσεων προώθησε διάφορα θέματα που 
απασχολούν τις ΜΚΟ και έχρηζαν ενέργειες συντονισμού με τις κρατικές υπηρεσίες.

Το ΠΣΣΕ συνέχισε επίσης την καταχώρηση των δραστηριοτήτων των οργανώσεων μελών του 
σε διαδικτυακό ημερολόγιο με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων.  

Με βάσει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 
του ΠΣΣΕ, το Συμβούλιο δραστηριοποιήθηκε σε ένα ευρύ πεδίο δράσεων πολιτικής.

Έρανος στήριξης πυρόπληκτων Αττικής
Στις 26/7/18 το ΠΣΣΕ προκήρυξε παγκύπριο έρανο, εγκεκριμένο 
από την Αρμόδια Αρχή Εράνων (Αρ. Αδ. 41/2018) για στήριξη των 
πυρόπληκτων της Αττικής με το σύνθημα:  «Αττική ενώνουμε τις 
δυνάμεις μας και είμαστε κοντά σου».  

Για ενίσχυση της διάθεσης των δελτίων εισφορών του εράνου 
πραγματοποιήθηκε στις 23/9/18 και σκυταλοδρομία σε συνεργασία 
με το Σωματείο Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρίου». Η 
σκυταλοδρομία, είχε αφετηρία έναρξης το Δάλι και χαιρέτησαν και 
ευχαρίστησαν το κοινό και τους δρομείς για τη συμβολή τους σε αυτή 

Aνθρωπιστική Βοήθεια

Έργο στο ευρύτερο πεδίο πολιτικών
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Έργο στο ευρύτερο πεδίο πολιτικών

την πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δημητρίου,  ο Πρόεδρος 
του Σωματείου Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρίου»,  κ. Σωκράτης 
Σωκράτους και η εκπρόσωπος του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, 
κ. Ευρίκλεια  Παναγιώτου.  Την έναρξη του εράνου κήρυξε ο Δήμαρχος 
Ιδαλίου, κ. Λεόντιος Καλλένος και παρέδωσε στο ΠΣΣΕ τη χρηματική βοήθεια 
του Δήμου. Στους ενδιάμεσους σταθμούς της διαδρομής και στον τελικό 
σταθμό (Πέρα Χωριό και Νήσου, Αλάμπρα, Μοσφιλωτή, Σια, Ψευδάς,  
Κόρνος, Πυργά) οι Κοινοτάρχες παρέδωσαν στους αθλητές τη χρηματική 
τους βοήθεια, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη στήριξη του εράνου 
του ΠΣΣΕ. Την σκυταλοδρομία υποστήριξαν το Υπουργείο Υγείας και η 
Αστυνομία Κύπρου.

Επίδοση προϊόντος εράνου
Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ επέδωσε, στις 5/4/19, στον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, 
επιταγή ύψους  €25.254,40 ως αποτέλεσμα του εράνου 
που  διενεργήθηκε.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε 
τις  θερμές του ευχαριστίες σε όσους έχουν 

ανταποκριθεί στο κάλεσμα του ΠΣΣΕ και ενίσχυσαν 
την προσπάθεια του  για την ανακούφιση των 

πληγέντων της καταστροφικής πυρκαγιάς 
στην Αττική, το καλοκαίρι του 2018.

Αποστολή κιβωτίων ανθρωπιστικής βοήθειας
Το ΠΣΣΕ απέστε ιλε επίσης κ ιβώτια ανθρωπιστ ικής 
βοήθειας προς τους πυρόπληκτους της Αττικής, τα οποία 
περιλάμβαναν φαρμακευτικά είδη, ρουχισμό, υποδήματα, 
τρόφιμα, παιδικά είδη πρώτης ανάγκης, κ.ά.

Συνεργασία με τη Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας
Tο ΠΣΣΕ ανέπτυξε στενότερη συνεργασία με τη Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας στη βάση του 
Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών σε θέματα ανθρωπιστικής 
βοήθειας.    Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με σκοπό την ανάπτυξη 
δράσεων.

EU Aid Volunteers 
Το ΠΣΣΕ, ως πιστοποιημένος οργανισμός αποστολής 
εθελοντών σε τρίτες χώρες, από την ΕΕ συνέχισε την 
προώθηση των στόχων του προγράμματος για αποστολές 
ανθρωπιστικής βοήθειας είτε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 
EU Aid Volunteers είτε στα πλαίσια της νέας πρωτοβουλίας 
EU Solidarity Corps (Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης). 
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Συντονισμός φορέων παροχής τροφίμων
Τέλος του 2018 τερματίστηκε η λειτουργία του 
μηχανογραφημένου συστήματος "ΑΡΩΓΗ" στο 
οποίο συνδέθηκαν τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και 
οι φορείς παροχής τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες, 
συντονίζοντας με αυτό τον τρόπο την όλη προσπάθεια 
διάθεσης τροφίμων.  Το σύστημα λειτούργησε με τη 

συνεργασία του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Διαφάνεια

Έργο στο ευρύτερο πεδίο πολιτικών

Διαγωνισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού
Για την περαιτέρω προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τομέα της κοινωνίας και 
την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των ΜΚΟ, το ΠΣΣΕ 
ολοκλήρωσε το 2018, τον 4ο Διαγωνισμό 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα 
του εθελοντισμού. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
απαρτίστηκε από εκπροσώπους της Γενικής 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Συντονισμού και Ανάπτυξης, του Υπουργείου 
Εργασ ίας  Πρόνο ιας  κα ι  Κο ινων ικών 
Ασφαλίσεων, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και του 
Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη.  

Οι εταιρίες που διακρίθηκαν βάσει των κριτηρίων του διαγωνισμού ήταν οι:  ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ και ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Σύστημα διαφάνειας –Κώδικας  χρηστής διοίκησης και δεοντολογίας 
Το ΠΣΣΕ συνέχισε την προώθηση του Κώδικα Χρηστής Διοίκησης, Συμπεριφοράς 
και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ τον οποίο ολοκλήρωσε το 2017, ανταποκρινόμενο 
στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του εθελοντικού τομέα σε πρακτικές χρηστής 
διοίκησης, και περιλαμβάνει διάφορα κεφάλαια, τα βασικότερα εκ των οποίων 
είναι:

Αρχές και Αξίες │Θέματα διακυβέρνησης, διοίκησης και λειτουργίας│Θέματα 
σύγκρουσης συμφερόντων│Θέματα διαφάνειας



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΣΣΕ 2018 17

Κρατικές Ενισχύσεις προς ΜΚΟ

Νομικό Πλαίσιο για τις ΜΚΟ

Έργο στο ευρύτερο πεδίο πολιτικών

Το ΠΣΣΕ παρακολούθησε στενά την προκήρυξη και υλοποίηση των Σχεδίων Κρατικών 
Ενισχύσεων προς τις ΜΚΟ και συνεργάστηκε στενά με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλιστεί 
η απρόσκοπτη διάθεση της οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΚΟ.

Εκσυγχρονισμός του Περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου - το Περί ΙΟΚΩ νομοσχέδιο

Στα πλαίσια της διαμόρφωσης του Περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Πιστοποίησης) 
νομοσχεδίου, το ΠΣΣΕ συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εσωτερικών υποβάλλοντας τις θέσεις του. 

Νομικό πλαίσιο για τα σωματεία  και τα ιδρύματα
Με την ψήφιση του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 
2017, το ΠΣΣΕ συμμετείχε στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών της 
Βουλής και υπέβαλε τις εισηγήσεις του.

Στήριξε επίσης τα μέλη του που αποτάθηκαν για συμβουλευτική καθοδήγηση στα πλαίσια της 
εναρμόνισης των καταστατικών τους με τις πρόνοιες του Νόμου.

Νόμος για τους Εράνους
Ρύθμιση εράνων & πάταξη παράνομων εράνων
▪ Το ΠΣΣΕ συμμετείχε ενεργά σε όλες τις διαδικασίες συζήτησης και τροποποίησης του 
  νόμου για τους εράνους, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της Κοινοβουλευτικής    
  Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκφράζοντας τις θέσεις του, πάντοτε με γνώμονα  
  την προστασία του κοινού, των οργανώσεων και των εθελοντών από τους παράνομους  
  εράνους.
▪ Η συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΣΣΕ στην παγκύπρια αρχή και των ΕΣΣΕ στις τοπικές    

Αντιπροσωπεία του ΠΣΣΕ, πραγματοποίησε στις 13/2/18 
ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και τον Υπουργό Υγείας, με σκοπό την 
ενημέρωση για τον Κώδικα και μελέτη τρόπων στήριξης και 
περαιτέρω εφαρμογής του.  
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  αρχές αδειών εράνου συνέβαλε ουσιαστικά στη ρύθμιση θεμάτων και δυσκολιών που  
   παρουσιάζονται στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου. 
▪ Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΠΣΣΕ συνέχισε την υλοποίηση της εκστρατείας «Τι 
   πρέπει να γνωρίζει το κοινό για τους παράνομους εράνους».

Υποχρεώσεις ΜΚΟ βάσει των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του ΠΣΣΕ να ενημερώνει τις οργανώσεις μέλη του για 
διάφορα ζητήματα που τις αφορούν, ετοίμασε εγκύκλιο με θέμα «Υποχρεώσεις ΜΚΟ βάσει του 
περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα 
Νόμου 73(Ι)/2016» μετά από σχετικές διευκρινήσεις που έλαβε από  τη Δημόσια Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, με σκοπό την πιστή εφαρμογή του 
όπου υπάρχει υποχρέωση.

Έργο στο ευρύτερο πεδίο πολιτικών

Παιδιά - Οικογένειες - Νέοι

Ποιότητα στις ΜΚΟ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

▪             Δημογραφική  και  οικογενειακή  πολιτική:     Το      ΠΣΣΕ     συνέβαλε     στην     εφαρμογή      της      δημογραφικής 
   και οικογενειακής πολιτικής του κράτους, με τη συμμετοχή εκπροσώπου του στον Εθνικό  
   Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. 

Βελτίωση ποιότητας των οργανώσεων μελών 
Στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου στόχου του ΠΣΣΕ για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
των ΜΚΟ και ιδιαίτερα των οργανώσεων μελών του, ολοκλήρωσε σε μεγάλο βαθμό όλα όσα 
απαιτούνται από το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 (εγχειρίδια, διαδικασίες, έντυπα) 
τα οποία αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και τα προσφέρει 
στις οργανώσεις μέλη του με σκοπό την εφαρμογή 
τους στην καθημερινή τους εργασία ή/και για να 
υποστηρίξει όσα μέλη του επιθυμούν να εξασφαλίσουν 
πιστοποίηση από το πρότυπο.

Στήριξη μελών
Συνάντηση με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Το ΠΣΣΕ, διοργάνωσε στις 14/5/18 στη Λευκωσία, συνάντηση για τις οργανώσεις μέλη του, 
για ενημέρωση τους, από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κα 
Ειρήνη Λοΐζίδου Νικολαΐδου, για τον Γενικό Κανονισμό για τη Προστασία Δεδομένων( ΓΚΠΔ) 
ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25/5/18. Στην παρουσίαση συμμετείχε μεγάλος αριθμός 
εκπροσώπων των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ. 
Η πρωτοβουλία αυτή του ΠΣΣΕ, με την ερμηνεία του νέου αυτού 
κανονισμού και τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων συνέβαλε 
στην ουσιαστική ενημέρωση των οργανώσεων  για το νέο αυτό 
Kανονισμό, ο οποίος αφορά την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.
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Προγράμματα κατάρτισης
Το ΠΣΣΕ πραγματοποίησε και σεμινάρια για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των 
μελών του, στις απαιτήσεις του Νέου Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα, μέσω του 
Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας που λειτουργεί και είναι πιστοποιημένο Κέντρο 
και Δομή κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Υπηρεσία ενημέρωσης
Μέσω της Υπηρεσίας Ενημέρωσης που λειτουργεί το ΠΣΣΕ, προωθήθηκαν στις οργανώσεις 
μέλη, οι ανακοινώσεις της Aρμόδιας Aρχής προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη στήριξη των 
μελών στην πιστή τήρηση του Κανονισμού.

Εναρμόνιση ΠΣΣΕ
Το ΠΣΣΕ έδωσε προτεραιότητα στην εναρμόνιση και συμμόρφωση του με τον Νέο Κανονισμό 
για τα προσωπικά δεδομένα και εφάρμοσε διαδικασίες με σκοπό την πιστή εφαρμογή του 
Κανονισμού.  Σε αυτό το πλαίσιο συνεργάστηκε και με τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια 
Εθελοντισμού για ευθυγράμμιση της λειτουργίας τους σε σχέση με τις υποχρεώσεις του 
Κανονισμού.

Tο ΠΣΣΕ συνέβαλε στην ανάδειξη των θεμάτων που απασχολούν την τρίτη ηλικία με τη 
συμμετοχή του σε διάφορες εκδηλώσεις αλλά κυρίως  με τη λειτουργία του θεσμού της Βουλής 
των Γερόντων.  

Βουλή των Γερόντων – 20η Σύνοδος 
Το ΠΣΣΕ και  το Συντονιστ ικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων 
πραγματοποίησαν την 20η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων στις 
21/11/18, στην αίθουσα της Βουλή των Αντιπροσώπων με θέμα: «Προς μια 
κοινωνία για όλες τις ηλικίες». Στην 20η Σύνοδο προήδρευσε ο Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης και απηύθυναν 
χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ και του Συντονιστικού Σώματος της 
Βουλής των Γερόντων κ. Ηλίας Δημητρίου, εκ μέρους της Υπουργού 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου κ. Χρίστος Μαλληκίδης, εκ 
μέρους του Υπουργού Υγείας η Ιατρική Λειτουργός Πρώτης 
Τάξης Δρ. Στάλα Κιούπη και ο Επίτροπος Εθελοντισμού 
και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκης.  

Με την ευκαιρία του εορτασμού των 20 χρόνων λειτουργίας 
της Βουλής των Γερόντων, παρουσιάστηκε η πορεία λειτουργίας της μέχρι σήμερα από τον 
κ. Τάσο Παπαθωμά και αποδόθηκε τιμή στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θερμή στήριξη 

της στο θεσμό της Βουλής των Γερόντων καθώς και σε 
πρωτεργάτες/πρόσωπα που συνέβαλαν με την παρουσία 
και την προσφορά τους στο θεσμό.

Κατατέθηκαν οι εκθέσεις των Επιτροπών Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Υγείας και διεξήχθη γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος 
για αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τους 

Έργο στο ευρύτερο πεδίο πολιτικών

Τρίτη Ηλικία
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ηλικιωμένους ιδιαίτερα σε θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κακοποίησης, συντάξεων, 
άδειας οδήγησης, επιπέδου διαβίωσης, ψυχαγωγίας κ.ά. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε τη σημασία του θεσμού της Βουλής των Γερόντων 
και συνεχάρη το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 

για την άρτια οργάνωση.

Προώθηση θεμάτων Βουλής Γερόντων
Στα πλαίσια προώθησης των θεμάτων που αναδείχθηκαν στις Συνόδους της Βουλής των 
Γερόντων, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αρμόδιους φορείς του κράτους.

Πραγματοποιήθηκε επίσης Ιατρική Ημερίδα με θέμα «Καρκίνος του Προστάτη» στις 21/9/18, στη 
Λευκωσία από τη Βουλή των Γερόντων σε συνεργασία με το Europa Uomo. Στην ημερίδα, η οποία 
ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας, κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, απηύθυναν χαιρετισμό 
ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ και του Συντονιστικού Σώματος της Βουλής των Γερόντων κ. Ηλίας 
Δημητρίου, εκ μέρους του Υπουργού Υγείας ο Βοηθός Διευθυντής του Ογκολογικού Τμήματος 
του Νοσοκομείου Λευκωσίας Δρ. Γεώργιος Ιωαννίδης και ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Eu-
ropa Uomo κ. Ανδρέας Μωυσέως. Οι εισηγητές της ημερίδας ήταν οι: Δρ. Δημήτριος Βόμβα, 
Δρ. Παναγιώτης Σακκά, Δρ. Σάββας Όμορφου και κ. Ιωάννα Χατζηγρηγόρη. 

Κατ’ οίκον φροντίδα
Το ΠΣΣΕ συνέβαλε στην εφαρμογή των Όρων και Προϋποθέσεων της Διευθύντριας των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για παροχή υπηρεσιών Κατ΄ Οίκον Φροντίδας, ώστε να 
καταστεί δυνατή η εκπαίδευση των φροντιστών σε θέματα φροντίδας και  χειρισμού των 
φροντιζομένων, διάρκειας 100 ωρών.  Για το σκοπό αυτό το ΠΣΣΕ σχεδίασε και υλοποίησε 
σεμινάρια κατάρτισης για τους φροντιστές.

Έργο στο ευρύτερο πεδίο πολιτικών

Καλές πρακτικές για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Το ΠΣΣΕ, συνέβαλε στην προσπάθεια της Νομικής Υπηρεσίας για συλλογή καλών πρακτικών 
για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποβάλλοντας δράσεις/
πρωτοβουλίες του οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν ως καλές πρακτικές. Η ενέργεια αυτή 
έγινε στο πλαίσιο εργασιών της υπεπιτροπής CDDH-INST του Συμβουλίου της Ευρώπης η 
οποία θα ετοιμάσει μια Συλλογή Καλών Πρακτικών στην εφαρμογή νομοθεσιών, πολιτικών 
και εθνικών πρακτικών σε ότι αφορά τις δραστηριότητες των οργανισμών της κοινωνίας των 
πολιτών, των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εθνικών οργανισμών για την 
προάσπιση και προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Αθλητισμός

Το ΠΣΣΕ συνεργάστηκε με τη Διοργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου Λευκωσίας για 
προώθηση των σκοπών του Μαραθωνίου και κινητοποίηση εθελοντών για συμμετοχή και 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Μαραθωνίου.  
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Έργο στο ευρύτερο πεδίο πολιτικών

Υγεία

ΑμΕΑ

Περιβάλλον

Το ΠΣΣΕ συμμετείχε στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμβάλλοντας στο έργο της στον τομέα των Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες.

Το ΠΣΣΕ συμμετείχε ενεργά:
▪ στις διαβουλεύσεις και συζητήσεις αρμόδιων θεσμών του κράτους για το ΓεΣΥ 
▪ στην εξέταση των παραπόνων των ασθενών, δια μέσου των εκπροσώπων του που     
    συμμετέχουν στις Επαρχιακές Επιτροπές Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών. 

Διάκριση ΠΣΣΕ – Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία
Στα πλαίσια των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων για 
Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, τα οποία έχουν καθιερωθεί από το 
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, με 
την υποστήριξη του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος και άλλων 
φορέων,  το ΠΣΣΕ έχει βραβευθεί με το βραβείο «Αργυρός Προστάτης 
του Περιβάλλοντος» για το 2018.
Τa βραβεία απονέμονται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που 
διαχειρίζονται, μεταξύ άλλων, τα περιβαλλοντικά θέματα ως 

αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής τους πολιτικής, εγκαθιδρύοντας πρακτικές και 
δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον, μειώνουν τις καταναλώσεις φυσικών πόρων 
μέσω της υιοθέτησης των κατάλληλων βέλτιστων πρακτικών, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε σε ειδική επίσημη 
τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο στις 22/1/19 και η επίδοσή τους 
έγινε από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Νίκο Αναστασιάδη.  

Εφαρμογή Μνημονίου συνεργασίας με την Επίτροπο Περιβάλλοντος  
Το ΠΣΣΕ, συνέχισε τη συνεργασία του με την Επίτροπο Περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας τις 
πρόνοιες του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε στις 28/11/17, το οποίο περιλαμβάνει 
ένα  κοινό πρόγραμμα δράσης σε περιβαλλοντικά θέματα.

Επιτροπή Θάλασσα 
Εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ συμμετείχε στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020.
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Έργο στο ευρύτερο πεδίο πολιτικών

Συμμετοχή στο Συμβούλιο Εγκληματικότητας 
Το ΠΣΣΕ συνέβαλε στην εφαρμογή και παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπου του στο Συμβούλιο Εγκληματικότητας. 

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αστυνομία Κύπρου
Στις 11/9/18 η Αστυνομία Κύπρου και το ΠΣΣΕ επιβεβαίωσαν το 
κοινό τους ενδιαφέρον για την ασφάλεια και την ευημερία των 
πολιτών, καθώς και την επιθυμία τους να εφαρμόσουν ένα 
κοινό πρόγραμμα δράσης σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, 
με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας. Το Μνημόνιο 
υπογράφηκε μεταξύ του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία 
Χρυσοστόμου και του Προέδρου του ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου.

Με την υπογραφή του Μνημονίου, Αστυνομία και ΠΣΣΕ, 
αναβαθμίζουν τη συνεργασία τους στην οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας 
με την κοινωνία των πολιτών, στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων, 
στην παροχή βοήθειας, στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και 
στην ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού.  

Πρόσφυγες / Μετανάστες

Πρόληψη / Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας

Το ΠΣΣΕ συνέβαλε όπου ήταν δυνατόν στη στήριξη των ευάλωτων αυτών ομάδων μέσω των 
Σωμάτων Εθελοντών, προσφέροντας άμεση βοήθεια.  

«Η αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας και του ΠΣΣΕ, έχει για 
εμάς, ως φορέας διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής, βαρύνουσα σημασία, αφού 
ο εθελοντισμός, πέρα από σημαντική πηγή προσφοράς στην κοινωνία, αποτελεί 

βασική παράμετρο διατήρησης της κοινωνικής συνοχής».
Αρχηγός της Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, 11/9/18

Πρόγραμμα ‘Κοινοτική Εργασία Χωρίς Αμοιβή’ 
Συνεχίστηκε η συνεργασία του ΠΣΣΕ με το κράτος στο πλαίσιο εφαρμογής του Περί 
Κηδεμονίας, και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων, Νόμου 46(1)1996 μέσω του 
προγράμματος Κοινοτική Εργασία Χωρίς Αμοιβή.   Σε πρακτικό επίπεδο οι 7 Επιτηρητές που 
εργοδοτούνται από τα ΕΣΣΕ ανέλαβαν την επιτήρηση των κηδεμονευομένων στην ολοκλήρωση 
των ωρών της Κοινοτικής Εργασίας και την εφαρμογή των διαδικασιών που προνοούνται σε 
συνεργασία με τους Κηδεμονικούς Λειτουργούς.
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Έργο στο ευρύτερο πεδίο πολιτικών
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 Ανάπτυξη του εθελοντισμού  

Άρθρο 4(1)γ – Νόμου ΠΣΣΕ 
Στα πλαίσια εφαρμογής του πιο πάνω άρθρου 
του Νόμου του ΠΣΣΕ το Συμβούλιο ανέπτυξε, 
μεταξύ άλλων, τις εξής δράσεις: 

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ»  

Το πρόγραμμα και ο διαγωνισμός, είναι πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ η 
οποία εφαρμόζεται από το 2005 με την υποστήριξη και συνεργασία του  
Υπουργείου Παιδείας και  Πολιτισμού.  Το 2017-2018 υλοποιήθηκε με 
επιτυχία το πρόγραμμα στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Δημοτικής, 
Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης καθώς και στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διακρίνονται στο 
διαγωνισμό βραβεύονται από τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.   
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Ανάπτυξη του Εθελοντισμού

Ανάπτυξη του εθελοντισμού 

Άρθρο 4(1)γ – Νόμου ΠΣΣΕ
Στα πλαίσια εφαρμογής του πιο πάνω άρθρου του Νόμου του ΠΣΣΕ το Συμβούλιο 

ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, τις εξής δράσεις:

Το πρόγραμμα και ο διαγωνισμός, είναι πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ η 
οποία εφαρμόζεται από το 2005 με την υποστήριξη και συνεργασία 
του  Υπουργείου Παιδείας και  Πολιτισμού.  Το 2017-2018 υλοποιήθηκε 
με επιτυχία το πρόγραμμα στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Δημοτικής, 
Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης καθώς και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διακρίνονται στο 
διαγωνισμό βραβεύονται από τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός» 

Διακρίσεις διαγωνισμού 2017-2018
Τα διακριθέντα σχολεία στο διαγωνισμό του  προγράμματος εθελοντικής εργασίας «Νεολαία 
και Εθελοντισμός» 2017 – 2018, βραβεύτηκαν στην καθιερωμένη δεξίωση που παράθεσε 
τον Δεκέμβριο το  Προεδρικό ζεύγος στους εθελοντές με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας 
Εθελοντών.  Τα βραβεία αθλοθέτησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η απονομή 
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Διακρίσεις διαγωνισμού 2017-2018 
Τα διακριθέντα σχολεία στο διαγωνισμό του  προγράμματος εθελοντικής εργασίας «Νεολαία 
και Εθελοντισμός» 2017 – 2018, βραβεύτηκαν στην καθιερωμένη δεξίωση που παράθεσε τον 
Δεκέμβριο το  Προεδρικό ζεύγος στους εθελοντές με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας 
Εθελοντών.  Τα βραβεία αθλοθέτησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η απονομή 
των τιμητικών πλακετών στα σχολεία που διακρίθηκαν έγινε από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη και τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου ως 
ακολούθως: 
 
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 
 
Έπαινοι 
Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Β, Γυμνάσιο Δροσιάς Λάρνακας, Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου 
Ιωάννου 
 
Αποκαλυπτήρια πινακίδων διάκρισης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο διαγωνισμό Νεολαία και 
Εθελοντισμός 2017-2018 
Για αναγνώριση της διάκρισης του εθελοντικού έργου των μαθητών που διακρίνονται στο 
διαγωνισμό του Προγράμματος Νεολαία και Εθελοντισμός που υλοποιεί το ΠΣΣΕ, 
τοποθετούνται πινακίδες διάκρισης στο χώρο των σχολείων.  Κατά την υπό επισκόπηση 
περίοδο, πραγματοποιήθηκε σεμνή τελετή αποκαλυπτηρίων πινακίδας για την διάκριση του 
Γυμνασίου Πόλης Χρυσοχούς στο χώρο του ιδρύματος, στην παρουσία του Προέδρου  του 
ΠΣΣΕ και του Προέδρου ΕΣΣΕ Πάφου. 
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των τιμητικών πλακετών στα σχολεία που διακρίθηκαν έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Νίκο Αναστασιάδη και τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου ως ακολούθως:

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

Έπαινοι
Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Β, Γυμνάσιο Δροσιάς Λάρνακας, Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων 
Πάνου Ιωάννου

Αποκαλυπτήρια πινακίδων διάκρισης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο διαγωνισμό Νεολαία και 
Εθελοντισμός 2017-2018

Για αναγνώριση της διάκρισης του εθελοντικού έργου των μαθητών που διακρίνονται 
στο διαγωνισμό του Προγράμματος Νεολαία και Εθελοντισμός που υλοποιεί το ΠΣΣΕ, 
τοποθετούνται πινακίδες διάκρισης στο χώρο των σχολείων.  Κατά την υπό επισκόπηση 
περίοδο, πραγματοποιήθηκε σεμνή τελετή αποκαλυπτηρίων πινακίδας για την διάκριση του 
Γυμνασίου Πόλης Χρυσοχούς στο χώρο του ιδρύματος, στην παρουσία του Προέδρου  του 
ΠΣΣΕ και του Προέδρου του ΕΣΣΕ Πάφου.

Εβδομάδα Εθελοντισμού

25 χρόνια Εβδομάδα Εθελοντισμού

«…ο εθελοντισμός αποτελεί βασικό πυλώνα του 
σύγχρονου κυπριακού κράτους πρόνοιας, δείκτη του 
πολιτισμού και της κοινωνίας μας και μπορεί να 

αναπτύξει απεριόριστη δυναμική…»

Η Εβδομάδα στήριξε το  μήνυμα του ΟΗΕ για την 
Διεθνή Ημέρα Εθελοντών 2018 

«Οι εθελοντές κτίζουν ‘ανθεκτικές’ κοινότητες» 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη:  Σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη, 
που πραγματοποιήθηκε στις 28/11/18 στα γραφεία του 
ΠΣΣΕ, στην παρουσία της επίτιμης Προέδρου, κας Άντρης 
Αναστασιάδου, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό, ο Πρόεδρος 
του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δημητρίου, κήρυξε την έναρξη της 
Εβδομάδας Εθελοντισμού 2018  (1 - 8 Δεκεμβρίου).  Ο  Πρόεδρος 
ανακοίνωσε τις δραστηριότητες που αναλήφθηκαν από 
ΜΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κρατικές υπηρεσίες, εταιρείες 
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και άλλους φορείς, όπως καταγράφηκαν στο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της Εβδομάδας 
αλλά και τις εκστρατείες, τους διαγωνισμούς και τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες του ΠΣΣΕ 
στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση της λειτουργίας του και στήριξης 
των οργανώσεων μελών του.

Έργα εθελοντικής προσφοράς
Το ΠΣΣΕ μέσα από συντονισμένες προσπάθειες κατάφερε να 
κινητοποιήσει δεκάδες φορείς (ΜΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
κρατικούς και ιδιωτικού φορείς) και εκατοντάδες εθελοντές στα 
πλαίσια της Εβδομάδας Εθελοντισμού, οι οποίοι εμπλούτισαν 
την Εβδομάδα με τη διοργάνωση πέραν των 300 εθελοντικών 
πρωτοβουλιών σε τοπικό και παγκύπριο επίπεδο, τονίζοντας 
ότι ο εθελοντισμός στο νησί μας αποτελεί βασικό πυλώνα του 
σύγχρονου κυπριακού κράτους πρόνοιας. 

Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο
Η αναγνώριση και στήριξη του κράτους προς τους εθελοντές εκδηλώθηκε και με την 
καθιερωμένη δεξίωση του Προεδρικού ζεύγους προς τιμή των Εθελοντών για τη Διεθνή Ημέρα 

εθελοντών στο Προεδρικό Μέγαρο στα πλαίσια 
της Εβδομάδας Εθελοντισμού στις 3/12/18.  
Η αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού 
Μεγάρου, ήταν κατάμεστη από πλήθος 
εθελοντών από όλη την Κύπρο, εκπροσώπους 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθηγητές, μαθητές 
και φοιτητές  των Κοινωνικών Ομίλων από όλα 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, κ.ά. 
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. 
Νίκος Αναστασιάδης, χαιρέτησε την εκδήλωση, 
επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 «Αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας αφενός τη σημασία και τη σπουδαιότητα 
της εθελοντικής προσφοράς, και αφετέρου τον εθελοντισμό ως έναν ενεργό τρόπο 
παρέμβασης στο κοινωνικό γίγνεσθαι, θέσαμε ψηλά στις προτεραιότητες της 
Κυβέρνησης τη στήριξη και την αναβάθμιση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 
τον εκσυγχρονισμό του εθελοντισμού και την προώθηση της Συμμετοχικής 
Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου, να συγχαρώ θερμά και να εκφράσω τις ευγνώμονες 
ευχαριστίες ολόκληρης της Πολιτείας στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού και στο σύνολο του εθελοντικού κινήματος, για την πολυσήμαντη 
δράση που αναπτύσσουν, υποδεικνύοντας στον καθένα από εμάς τη στράτευση σε 
πράξεις αλληλεγγύης και αλτρουισμού από τον άνθρωπο προς τον συνάνθρωπο».

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δημητρίου, εξέφρασε, εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΠΣΣΕ και των χιλιάδων εθελοντών, θερμές ευχαριστίες για τη διοργάνωση της εκδήλωσης  
με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών, προς τιμήν των εθελοντών και τη συνεχή 
στήριξη του κ. Αναστασιάδη, στο εθελοντικό κίνημα του τόπου μας. Διαβεβαίωσε  ότι οι 
εθελοντές θα συνεχίσουν το πολύτιμο έργο που επιτελούν αλλά και τη μεγάλη αυτή παράδοση 
της ανιδιοτελούς προσφοράς τους.
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Στη συνέχεια, βραβευτήκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ, 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό του Προγράμματος εθελοντικής 
εργασίας Νεολαία και Εθελοντισμός 2017-2018 και οι εταιρείες που διακρίθηκαν στον 4ο 
διαγωνισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού που προκήρυξε το 
ΠΣΣΕ το 2018.  

Επίσκεψη και προσφορά δώρων στους μαθητές του Ριζοκαρπάσου 
Στο  πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ, 
επισκέφθηκαν στις 18/12/18 τους μαθητές του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού Σχολείου και του 
Γυμνάσιου του Ριζοκαρπάσου. Κατά την επίσκεψη, ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δημητρίου, 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι χαρά μας που βρισκόμαστε και φέτος μαζί σας αλλά και 
υποχρέωση μας για να σας ευχαριστήσουμε, που κρατάτε γερά τις Θερμοπύλες...».    Στη 
συνέχεια, οι εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ πρόσφεραν στους μαθητές δώρα, γλυκά και άλλα 
χριστουγεννιάτικα εδέσματα. Τα χριστουγεννιάτικα εδέσματα προσφέρθηκαν από τους 
Φούρνους ΖΟΡΠΑ.   Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή όπου οι μαθητές του Γυμνασίου 
παρέδωσαν στους εκπροσώπους του ΠΣΣΕ χρηματική εισφορά για να διατεθεί σε άπορες 
οικογένειες στο πλαίσιο της εκστρατείας «Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα. Την 
εκτίμηση και την αγάπη τους για την επίσκεψη, έδειξαν με έμπρακτο τρόπο και τα παιδιά του 
Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου τα οποία προσέφεραν στους εκπροσώπους του 
ΠΣΣΕ κατασκευές που έφτιαξαν.

Διαγωνισμός Έκθεσης Ιδεών

Το 2018, ΠΣΣΕ με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, προκήρυξε για 25η συνεχή χρονιά τον καθιερωμένο 
Διαγωνισμό Έκθεσης Ιδεών μεταξύ των  τριών τάξεων του Γυμνασίου 
και της Α’ και Β’ Λυκείου και Τεχνικών Σχολών των δημοσίων και 
ιδιωτικών σχολείων Μέσης & Τεχνικής Εκπαίδευσης με θέμα «Οι 
εθελοντές στηρίζουν τις κοινότητες και την κοινωνία».  Η Ειδική 
Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα 
με τους όρους του διαγωνισμού, επέλεξε τις καλύτερες εκθέσεις 
των γυμνασίων και των λυκείων και οι νικητές του διαγωνισμού 
βραβεύτηκαν στα πλαίσια των εργασιών του  28ου Συνεδρίου του  
ΠΣΣΕ το 2019. 

Οι νικητές μεταξύ των Γυμνασίων: 
1ο βραβείο:  Χριστόφορος Τσιακκαρής Γυμνασίου Αποστόλου Παύλου Πάφου
2ο βραβείο εξίσου: Μύρια Καρακίτη  Γυμνασίου Αθηένου Λάρνακας και Κυριακή Καΐμη  
Γυμνασίου Μακεδονίτισσας Λευκωσίας 
3ο βραβείο: Αλέξανδρος Κωνσταντίνου  Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ

Οι νικητές μεταξύ των Λυκείων:
1ο βραβείο:  Θέα Σάββα  Λυκείου και Τεχνικής  Σχολής  Πόλης Χρυσοχούς
2ο  βραβείο εξίσου: Άντρεα Νικολάου Λυκείου Γ. Ταλιώτη Γεροσκήπου και Λύντια Χριστίνα 
Πιερή Παγκύπριου Λυκείου Λάρνακας
3ο βραβείο εξίσου: Δέσποινα Ευσταθίου Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου και Παναγιώτα 
Αντωνίου  Λυκείου Λιβαδιών Λάρνακας
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Υποβοήθηση & ενίσχυση της λειτουργίας των μελών
Άρθρο 4(1)στ – Νόμου ΠΣΣΕ

Παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής καθοδήγησης στα μέλη για προώθηση 
κοινωφελών προγραμμάτων και έργων

Άρθρο 4(1)η – Νόμου ΠΣΣΕ
Παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

Άρθρο 4(1)θ – Νόμου ΠΣΣΕ
Στα πλαίσια εφαρμογής των πιο πάνω άρθρων του Νόμου του ΠΣΣΕ το Συμβούλιο 

ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, τις εξής δράσεις:

Τηλεοπτικό σποτ «Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό»
Το 2018 συνεχίστηκε η προβολή του πρόσφατου σποτ του ΠΣΣΕ 
για τον εθελοντισμό «Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό» με στόχο 
να δοθεί περισσότερη ώθηση στην κινητοποίηση των πολιτών 
για εθελοντική προσφορά.  

Ενημερωτικές Παρουσιάσεις: 
Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τη συμμετοχή φοιτητών 
αλλά και σε άλλους φορείς, με σκοπό την ενημέρωση για το έργο του ΠΣΣΕ, των ΕΣΣΕ, των 
Σωμάτων Εθελοντών, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού.

Διάθεση ενημερωτικού υλικού:  Στα πλαίσια της προσπάθειας ενημέρωσης για τον 
εθελοντισμό διατέθηκαν, σε παγκύπρια βάση, ενημερωτικά έντυπα για το 
ΠΣΣΕ, το Σώμα Εθελοντών και τη Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού.  Συνεχίστηκε 
και η διάδοση του διαδραστικού ψηφιακού παιγνιδιού για τα παιδιά του 
δημοτικού «Εθελοντισμός, ίσες Ευκαιρίες και Κοινωνική Ενσωμάτωση», μέσω 
της ιστοσελίδας του. 

Προβολή δραστηριοτήτων των οργανώσεων μελών: 
Το ΠΣΣΕ ανέλαβε την προβολή και τον συντονισμό των 

δραστηριοτήτων που διοργάνωσαν οι οργανώσεις μέλη του καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου, καταγράφοντας όλες τις δραστηριότητες σε on-
line παγκύπριο ημερολόγιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του.

Εκστρατείες Ενημέρωσης για τον Εθελοντισμό

Βίντεο για το ΠΣΣΕ
Ολοκληρώθηκε βίντεο για το ρόλο του ΠΣΣΕ διάρκειας 5 περίπου λεπτών με στόχο την προβολή 
του σε δραστηριότητες και ενημερωτικές παρουσιάσεις.
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Υπηρεσίες Οικονομικής Στήριξης - Σχέδιο Επιχορήγησης

Αρκετές οργανώσεις αξιοποίησαν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, 
την αίθουσα πολλαπλής χρήσης και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του 
ΠΣΣΕ.  Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται στις οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ με 
στόχο τη στήριξη των μελών τα οποία δεν έχουν το δικό τους χώρο, για 
πραγματοποίηση των δικών τους δραστηριοτήτων.  

Υπηρεσίες προς Οργανώσεις Μέλη

 Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του ΠΣΣΕ συνέχισε σε καθημερινή 
βάση την ενημέρωση των οργανώσεων μελών του σε θέματα 
που τους αφορούν όπως: δημοσιεύματα ημερήσιου τύπου, 
νομοσχέδια και νέα μέτρα των υπουργείων, της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και άλλων φορέων, επιχορηγήσεις από 
ευρωπαϊκά προγράμματα, εξελίξεις από τον ευρωπαϊκό και 
διεθνή χώρο, τοπικές/διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, κ.ά.

Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες Ενημέρωσης

Το ΠΣΣΕ παρείχε νομική στήριξη σε οργανώσεις μέλη του για ειδικά θέματα. 

Υπηρεσίες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης

Το ΠΣΣΕ παρείχε τεχνική καθοδήγηση σε ατομική ή ομαδική βάση στις 
οργανώσεις μέλη του.  Η καθοδήγηση προσφέρθηκε και μέσω σεμιναρίων 
του Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας του ΠΣΣΕ.  Στόχος αυτής 
της υπηρεσίας είναι η συνεχής υποστήριξη του έργου των μελών του ΠΣΣΕ και 
η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους. 

Υπηρεσία παραχώρησης της Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης του ΠΣΣΕ

 Από το 2015, τα νέα έσοδα που συλλέγονται από τα Κουτιά διατίθενται στα Επαρχιακά 
Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού ώστε να εφαρμόζεται πιστά ο Περί Εράνων Νόμος.  
Παράλληλα το Σχέδιο Επιχορήγησης συνεχίζει να προσφέρει 
στις οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και κατ’ επέκταση στα μέλη 
των ΕΣΣΕ την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Σχέδιο και να 
αξιοποιήσουν τους διάφορους τομείς επιχορήγησης.  
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Υπηρεσίες προς Οργανώσεις Μέλη

▪ Υλοποίησε εκστρατείες και προγράμματα ενημέρωσης για τον   
   εθελοντισμό, με στόχο την συστηματική και ευρεία προβολή του  
          έργου των προγραμμάτων των εθελοντικών οργανώσεων /ΜΚΟ και  
   την κινητοποίηση εγγραφής εθελοντών.  
▪  Ανάλαβε τη συνεχή προβολή του έργου των οργανώσεων  
   μελών του σε διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης    
   του ΠΣΣΕ και άλλων φορέων. 

Μέσω του Σώματος Εθελοντών, το οποίο δραστηριοποιείται ως κεντρικό σημείο πληροφόρησης, 
προαγωγής και ανάπτυξης του εθελοντισμού σε όλες τις επαρχίες, το ΠΣΣΕ παρείχε υπηρεσίες:
▪ Υποστήριξης για εντοπισμό και ένταξη νέων εθελοντών στις εθελοντικές οργανώσεις /ΜΚΟ 
▪ Καθοδήγησης για τις μεθόδους ένταξης, χειρισμού και τοποθέτησης των εθελοντών 
▪ Αξιοποίησης της Διαδικτυακής Πύλης Εθελοντισμού 
▪ Εκπαίδευσης των εθελοντών 

Εγχειρίδια & Οδηγοί για τον Εθελοντικό Τομέα

Υπηρεσία Ανάπτυξης & Προαγωγής του Εθελοντισμού

Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Θεμάτων ΠΣΣΕ
Υπηρεσία πληροφόρησης και καθοδήγησης 

Φέρνουμε τις εθελοντικές οργανώσεις /ΜΚΟ  πιο κοντά στην Ευρώπη

Στα πλαίσια λειτουργίας της, η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
του ΠΣΣΕ συνέχισε να προσφέρει πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και να ενημερώνει τις οργανώσεις 
μέλη του για συνέδρια/σεμινάρια και άλλες εξελίξεις από το διεθνή 
και ευρωπαϊκό χώρο.

Το ΠΣΣΕ, συνέχισε τη διάθεση των ενημερωτικών του εντύπων, ειδικών εγχειριδίων και οδηγών 
με στόχο την υποστήριξη και υποβοήθησή των οργανώσεων μελών του.   

Υπηρεσίες Προβολής του Εθελοντικού Τομέα

Για την υποβοήθηση της προβολής του έργου του εθελοντικού τομέα, το ΠΣΣΕ:
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Υπηρεσίες προς Οργανώσεις Μέλη

Υπηρεσίες Κατάρτισης & Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού

Με γνώμονα την ανάγκη συνεχούς 
κ α τ ά ρ τ ι σ η ς  κ α ι  α ν ά π τ υ ξ η ς  τ ο υ 
ανθρώπινου δυναμικού του εθελοντικού 
τομέα,  το ΠΣΣΕ δ ιοργάνωσε σε ιρά 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και βιωματικών 
εργαστηρ ίων ,  μ έσω του  Κέντρου 
Επιμόρφωσης – Ανάπτυξης & Έρευνας 
(ΚΕΑΕ) αναπτύσσοντας με αυτό τον 

τρόπο τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προσωπικού, των στελεχών και των εθελοντών 
των οργανώσεων μελών του. Βασικός άξονας της όλης προσπάθειας ήταν η συνεχής 
βελτίωση της ποιότητας της προσφοράς, η υποστήριξη και αναβάθμιση της λειτουργίας των 
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων και καλών πρακτικών σε 
όλους τους τομείς λειτουργίας των οργανώσεων κ.ά.  To ΚΕΑΕ είναι πιστοποιημένο Κέντρο και 
Δομή Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στατιστικά Στοιχεία
2002 – Δεκέμβριος  2018
205 σεμινάρια κατάρτισης – 3130  καταρτιζόμενοι 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
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ΑΡ.  ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Επενδύουμε στην κατάρτιση & ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των 
οργανώσεων μελών μας
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Υπηρεσίες προς Οργανώσεις Μέλη

Σεμινάρια 2018
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Σεμινάρια 2018 
Σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από το Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας του 
ΠΣΣΕ με τη συνεργασία των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού.   
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Σεμινάρια 2018 
Σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από το Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας του 
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Σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από το Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας του 
ΠΣΣΕ με τη συνεργασία των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού. 

Αρ. Καταρτιζομένων 2018 : 129
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Υπηρεσίες προς Οργανώσεις Μέλη

* Οι θεματικοί τομείς και η διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης κάλυψαν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που έθεσαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για την εκπαίδευση των 
φροντιστών στην παροχή υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας.

Σεμινάρια Διάρκεια 
(ώρες) 

Επαρχία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ** 6  ΛΑΡΝΑΚΑ 
6 ΛΕΜΕΣΟΣ 

*ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ** 100 ΛΑΡΝΑΚΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ISO 9001:2015** 7 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ  ISO 9001:2015** 

7 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 9001:2015** 

7 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 6 ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(GDPR), ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ** 

7 ΛΕΥΚΩΣΙΑ  
7 ΛΕΜΕΣΟΣ 
7 ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

 
** Τα προγράμματα εγκρίθηκαν από την  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού.  Οι οργανισμοί που συμμετείχαν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι  
ικανοποιούσαν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, έτυχαν της σχετικής επιχορήγησης. 

  

 

Commented [Olivia1]: EΔΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΔΥΟ 
ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ 

** Τα προγράμματα εγκρίθηκαν από την  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.  Οι 
οργανισμοί που συμμετείχαν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι  ικανοποιούσαν τα 
κριτήρια της ΑνΑΔ, έτυχαν της σχετικής επιχορήγησης.

Ανάπτυξη του εθελοντισμού
Άρθρο 4(1)γ – Νόμου ΠΣΣΕ

Ίδρυση, διατήρηση, εκπαίδευση, διοίκηση και αξιοποίηση σώματος ή σωμάτων 
εθελοντών 

Άρθρο 4(1)ι - Νόμου ΠΣΣΕ
Προαγωγή της προσφοράς στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής 

ευημερίας
Άρθρο 4(1)ια - Νόμου ΠΣΣΕ

Στα πλαίσια εφαρμογής των πιο πάνω άρθρων του Νόμου του ΠΣΣΕ το Συμβούλιο 
ανέπτυξε τις εξής δράσεις:

Σώμα Εθελοντών
Το Σώμα Εθελοντών δημιουργήθηκε το 1991 από το ΠΣΣΕ και σήμερα λειτουργεί 
από τα ΕΣΣΕ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και 
Ελεύθερης Αμμοχώστου. Το Σώμα Εθελοντών Κερύνειας προσφέρει όπου 
βρίσκονται οι Κερυνιώτες προσωρινά μετά την Τουρκική Εισβολή.  Το ΠΣΣΕ 
ασκεί συντονιστικό ρόλο και χαράσσει την πολιτική που ακολουθεί το Σώμα 
Εθελοντών.  
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ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Το Σώμα Εθελοντών:
▪ Εγγράφει - Τοποθετεί – Εκπαιδεύει - Καθοδηγεί & Στηρίζει τους εθελοντές
▪ Πιστοποιεί την εθελοντική προσφορά
▪ Εξυπηρετεί:  άτομα και οικογένειες │κοινότητες, κοινωνικά προγράμματα │εθελοντικές      
   οργανώσεις/ΜΚΟ │κρατικές υπηρεσίες │
▪ Συμβάλλει στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
▪ Προωθεί την περιβαλλοντική, την κοινοτική και πολιτιστική ανάπτυξη, τον εταιρικό κοινωνικό  
   εθελοντισμό, κ.ά. 

Για αναβάθμιση της διαδικασίας εγγραφής εθελοντών, ικανοποίησης των 
αναγκών και γενικότερα της διαχείρισης των εθελοντών, το ΠΣΣΕ λειτουργεί 
από το 2010 τη Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού, η οποία προσφέρει 6 
βασικές λειτουργίες.
1. Εγγραφή νέων εθελοντών 
2. Εγγραφή εθελοντικών ομάδων
3. Καταχώρηση αναγκών από οργανωμένα σύνολα
4. Μηχανισμός ταύτισης των αναγκών και των ενδιαφερόντων των εθελοντών
5. Πληροφόρηση: Χώρος Ανακοινώσεων/Εκδηλώσεων, Ημερολόγιο    Εθελοντή, Πληροφορίες 

για τον εθελοντισμό, Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
6. Υπηρεσία Ενημέρωσης των εθελοντών:

   ○ για τις ανάγκες εθελοντικής προσφοράς
   ○ για το πρόγραμμα της εθελοντικής τους εργασίας, με την αποστολή μηνυμάτων
   υπενθύμισης (sms και email) 

Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού

35 / 44 

 

ευημερίας  
 
Εθελοντισμός σε 
καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης 

 

ανθρωπιστική και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια 

Ομάδες εθελοντών στα 
νοσοκομεία 

σε κάθε επαρχία, ομάδες εθελοντών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα 
νοσοκομεία αφού τύχουν σχετικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης   

Γενικά ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια ούτε όρια και η εθελοντική προσφορά 
μπορεί να επικεντρωθεί σε οποιοδήποτε τομέα φανεί ότι υπάρχει ανάγκη και η 
προσφορά του θα είναι χρήσιμη. 

 
 

Διαπίστευση ΠΣΣΕ για υλοποίηση σχεδίων Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας 
Το ΠΣΣΕ έχει λάβει διαπίστευση για την υλοποίηση σχεδίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εθελοντικής Υπηρεσίας (European Voluntary Service), η οποία αποτελεί μέρος του 
προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία δίνει τη 
δυνατότητα σε νέους να παρέχουν, μέσω της προσωπικής τους δέσμευσης, υπηρεσία 
πλήρους απασχόλησης σε εθελοντική βάση, σε κάποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαπίστευση του ΠΣΣΕ ως Συντονιστικός Φορέας και Φορέας 
Αποστολής ή Υποδοχής, έχει ισχύ μέχρι το τέλος του 2020. 
 
Πιστοποίηση ΠΣΣΕ ως οργανισμός αποστολής εθελοντών σε τρίτες χώρες μέσω του EU Aid 
Volunteers  
To 2017 το ΠΣΣΕ πιστοποιήθηκε ως οργανισμός αποστολής εθελοντών σε τρίτες χώρες από 
την ΕΕ με την οποία το ΠΣΣΕ μπορεί να συμμετέχει σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας είτε 
στα πλαίσια της πρωτοβουλίας EU Aid Volunteers είτε στα πλαίσια της νέας πρωτοβουλίας EU 
Solidarity Corps (Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης). Ως εκ τούτου, διευρύνονται σημαντικά οι 
ευκαιρίες για συμμετοχή σε εθελοντικές αποστολές που προσφέρονται στους εθελοντές μέσω 
του Σώματος Εθελοντών. Η διαπίστευση του ΠΣΣΕ έχει ισχύ μέχρι τον Απρίλιο του 2020. 

 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
 
Εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οικογένεια 
Το ΠΣΣΕ, υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία, για 5η συνεχόμενη χρονιά, την εκστρατεία «Υιοθετήστε» 
μια οικογένεια τα Χριστούγεννα και το Πάσχα μέσω των Επαρχιακών Συντονιστικών 
Συμβουλίων Εθελοντισμού/Σωμάτων Εθελοντών. Στόχος της εκστρατείας ήταν να μη μείνει 
καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.   
 
Υποστηρικτές εκστρατείας για τα Xριστούγεννα:  
Κοινοτική Αστυνόμευση, Φούρνοι Ζορπάς, Τσιμεντοποιία Βασιλικού, Alpha Bank, CIIM, RPM 
LITHOGRAPHICA 
 
Υποστηρικτές εκστρατείας για το Πάσχα: 
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, LIDL Cyprus, McDonald, Φούρνοι Ζορπάς Κοινοτική 
Αστυνόμευση  
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βρίσκονται οι Κερυνιώτες προσωρινά μετά την Τουρκική Εισβολή.  Το ΠΣΣΕ ασκεί συντονιστικό 
ρόλο και χαράσσει την πολιτική που ακολουθεί το Σώμα Εθελοντών.   
 
 
Το Σώμα Εθελοντών: 

▪ Εγγράφει - Τοποθετεί – Εκπαιδεύει - Καθοδηγεί & Στηρίζει τους εθελοντές 
▪ Πιστοποιεί την εθελοντική προσφορά 
▪ Εξυπηρετεί:  άτομα και οικογένειες │κοινότητες, κοινωνικά προγράμματα │εθελοντικές 

οργανώσεις/ΜΚΟ │κρατικές υπηρεσίες │ 
▪ Συμβάλλει στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης 
▪ Προωθεί την περιβαλλοντική, την κοινοτική και πολιτιστική ανάπτυξη, τον εταιρικό 

κοινωνικό εθελοντισμό, κ.ά.  
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
Για αναβάθμιση της διαδικασίας εγγραφής εθελοντών, ικανοποίησης των αναγκών και 
γενικότερα της διαχείρισης των εθελοντών, το ΠΣΣΕ λειτουργεί από το 2010 τη Διαδικτυακή Πύλη 
Εθελοντισμού, η οποία προσφέρει 6 βασικές λειτουργίες. 

1. Εγγραφή νέων εθελοντών  
2. Εγγραφή εθελοντικών ομάδων 
3. Καταχώρηση αναγκών από οργανωμένα σύνολα 
4. Μηχανισμός ταύτισης των αναγκών και των 

ενδιαφερόντων των εθελοντών 
5. Πληροφόρηση: Χώρος Ανακοινώσεων/Εκδηλώσεων, 

Ημερολόγιο Εθελοντή, Πληροφορίες για τον εθελοντισμό, 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

6. Υπηρεσία Ενημέρωσης των εθελοντών: 
o για τις ανάγκες εθελοντικής προσφοράς 
o για το πρόγραμμα της εθελοντικής τους 

εργασίας, με την αποστολή μηνυμάτων 
υπενθύμισης (sms και email)  

 
 

Μορφές Εθελοντικής 
εργασίας 

 

 
Είδη εθελοντικής εργασίας 

Εθελοντισμός για 
προαγωγή της ευημερίας 
 

εθελοντικά έργα κοινοτικής ανάπτυξης ή δράσεις βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής μελών της κοινωνίας, κ.ά. 

Εθελοντισμός σε 
ευπαθείς ομάδες    

 

στήριξη, συντροφιά, ψυχαγωγία, καθοδήγηση, βοήθεια, φροντίδα, κ.ά. 
 

Εθελοντισμός στις ΜΚΟ  παροχή διοικητικών υπηρεσιών, επαγγελματικών υπηρεσιών (π.χ. λογιστικές 
υπηρεσίες, μεταφράσεις, κ.ά) υποστήριξη εργασιών, βοήθεια στη 
διοργάνωση εκδηλώσεων, κ.ά. 
 

Πολιτιστικός 
εθελοντισμός    

 

συντήρηση αρχαιολογικών, ιστορικών, εθνικών, εκκλησιαστικών χώρων, 
καταγραφή και αξιοποίηση λαογραφικού υλικού, δραστηριότητες 
προαγωγής της μουσικής, της τέχνης, της λογοτεχνίας, της θρησκευτικής 
και πολιτιστικής παράδοσης, ψυχαγωγικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.ά. 

 
Περιβαλλοντικός 
εθελοντισμός   

 

δεντροφυτέσεις, δημιουργία/βελτίωση πάρκων, περιβαλλοντικά έργα στην 
κοινότητα για προστασία/ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος, 
καθαρισμός χώρων, προστασία και φροντίδα των ζώων, δραστηριότητες 
ανακύκλωσης, κ.ά. 
    

Εθελοντισμός για 
προώθηση του 
αθλητισμού και της 

αθλητικές δραστηριότητες για ενίσχυση κάποιου κοινωνικού σκοπού,  κ.ά 

Commented [A40]: 45 photo 



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΣΣΕ 2018 35

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαπίστευση ΠΣΣΕ για υλοποίηση σχεδίων Ευρωπαϊκής Εθελοντικής 
Υπηρεσίας

Το ΠΣΣΕ έχει λάβει διαπίστευση για την υλοποίηση 
σχεδίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής 
Υπηρεσίας (European Voluntary Service), η οποία 
αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα σε νέους να 
παρέχουν, μέσω της προσωπικής τους δέσμευσης, υπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε 
εθελοντική βάση, σε κάποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαπίστευση 
του ΠΣΣΕ ως Συντονιστικός Φορέας και Φορέας Αποστολής ή Υποδοχής, έχει ισχύ μέχρι το 
τέλος του 2020.

Πιστοποίηση ΠΣΣΕ ως οργανισμός αποστολής εθελοντών σε τρίτες 
χώρες μέσω του ΕU Aid Volunteers

Εκστρατείες Σώματος Εθελοντών

To 2017 το ΠΣΣΕ πιστοποιήθηκε ως οργανισμός αποστολής 
εθελοντών σε τρίτες χώρες από την ΕΕ με την οποία το ΠΣΣΕ 
μπορεί να συμμετέχει σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας 
είτε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας EU Aid Volunteers είτε στα 
πλαίσια της νέας πρωτοβουλίας EU Solidarity Corps (Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης). Ως εκ τούτου, διευρύνονται σημαντικά οι 

ευκαιρίες για συμμετοχή σε εθελοντικές αποστολές που προσφέρονται στους εθελοντές μέσω 
του Σώματος Εθελοντών. Η διαπίστευση του ΠΣΣΕ έχει ισχύ μέχρι τον Απρίλιο του 2020.

Εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οικογένεια
Το ΠΣΣΕ, υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία, για 5η συνεχόμενη 
χρονιά, την εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα 
Χριστούγεννα και το Πάσχα μέσω των Επαρχιακών 
Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού/Σωμάτων 
Εθελοντών. Στόχος της εκστρατείας ήταν να μη μείνει 
καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα τα 
Χριστούγεννα και το Πάσχα.  

Εκστρατεία Xριστουγέννων

Εκστρατεία Πάσχα
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Μέσα από τη γενναιόδωρη προσφορά πολιτών, ομάδων από εταιρείες, οργανισμούς και 
άλλους φορείς έχουν βοηθηθεί περισσότερο από  2000 οικογένειες παγκύπρια στα πλαίσια 
των δύο εκστρατειών.  

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Eκστρατεία «Εθελοντισμός για πράσινες κοινότητες»    
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΣΣΕ με την Επίτροπο Περιβάλλοντος για ανάπτυξη δράσεων 
για την προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά 
θέματα, συνεχίστηκαν κατά το 2018 οι ενημερωτικές συναντήσεις σε κοινότητες στο πλαίσιο 
της εκστρατείας «Εθελοντισμός για πράσινες κοινότητες» από την Επίτροπο Περιβάλλοντος 
και εκπροσώπους της.
•  15/4/18, Σαλαμιού, θέμα: «Προφύλαξη και μείωση της έκθεσης των    
   παιδιών στην Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (κινητά τηλέφωνα, Wi-   
   Fi, tablets κ.ά)» σε συνεργασία με το ΕΣΣΕ  Πάφου και την Επιτροπή  
    Κοινοτικού Εθελοντισμού Σαλαμιούς
• 15/11/18, Μουταγιάκα, θέμα: « Το πλαστικό εχθρός της γης»    
    σε συνεργασία με το ΕΣΣΕ Λεμεσού και το Συμβούλιο Κοινοτικού    
    Εθελοντισμού Μουταγιάκας 
•  22/11/18, Λιοπέτρι, θέμα:  «Προφύλαξη και μείωση της έκθεσης των    
   παιδιών στην Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (κινητά τηλέφωνα, Wi-Fi,   
    tablets κ.ά)» σε συνεργασία με το ΕΣΣΕ  Αμμοχώστου και το Συμβούλιο Κοινοτικού 
    Εθελοντισμού Λιοπετρίου

Εκστρατεία Συλλογής Σχολικών Ειδών
Η εκστρατεία «ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ» υλοποιήθηκε για 4η χρονιά με 
σκοπό τη συλλογή σχολικών ειδών για παιδιά ευάλωτων οικογενειών.  Η 
συλλογή σχολικών ειδών έγινε από τα Σώματα Εθελοντών σε κάθε επαρχία 
και η παράδοση στα παιδιά έγινε πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Συνεργασία ΠΣΣΕ – Φούρνοι ΖΟΡΠΑΣ 
Συνεχίστηκε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η συνεργασία του  ΠΣΣΕ  με την εταιρεία Α. 
Ζορπάς & Υιοί, στη βάση του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί 
μεταξύ των δύο μερών.  Οι Φούρνοι Ζορπάς, πέραν από τη στήριξη των 
εκστρατειών του ΠΣΣΕ, συνέχισαν να ενισχύουν τα κοινωνικά παντοπωλεία, 
αλλά και περιπτώσεις οικογενειών που είχαν άμεση ανάγκη.  

Ευρωπαϊκή / Διεθνής Δραστηριότητα

Συνεχίστηκε η συνεργασία με διάφορους φορείς από το διεθνή χώρο κάτι που βοήθησε το 
ΠΣΣΕ να μεταφέρει στην Κύπρο τις πολιτικές, τις ιδέες, τις τάσεις και τον προβληματισμό που 
αναπτύσσονται στον ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο.   
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Το ΠΣΣΕ συνεργάστηκε στενά με τα ακόλουθα σώματα στα οποία είναι μέλος:
    ▪  Τhe European Volunteer Centre  -  Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντών [Μέλος 

από το 2005] 

▪  International Council for Social Welfare - Διεθνές Συμβούλιο Ευημερίας    
    [Μέλος από το 1978]

EΚΔΟΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εκδόσεις και Έντυπο Υλικό ΠΣΣΕ

Το ΠΣΣΕ διαθέτει σειρά εκδόσεων και έντυπου 
ενημερωτικού υλικού για επίτευξη των σκοπών 
του και  υποστήριξη των οργανώσεων 
μελών του σε διάφορους τομείς.  Μέσα στα 
πλαίσια της προσπάθειας για διεύρυνση της 
συνεργασίας του ΠΣΣΕ με άλλους φορείς έχει 
εκδώσει τα βασικά του ενημερωτικά έντυπα 
στην αγγλική και στην τουρκική γλώσσα.  

 
▪ Προώθηση των αξιών και των αρχών του εθελοντικού τομέα και προβολή του οφέλους 
   που προκύπτει από τη συμβολή του στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και συνοχή. 
▪ Διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τον εθελοντισμό και μεγιστοποίηση   
   των προοπτικών του εθελοντικού τομέα για την ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα και  
   βιωσιμότητά του.
▪  Ενίσχυση των δεξιοτήτων/ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του εθελοντικού τομέα. 
▪ Υποστήριξη των δομών των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ για αναβάθμιση της διοίκησης  
   και της αποτελεσματικότητας τους, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και  
   των προγραμμάτων τους. 
▪  Διεύρυνση των φοροαπαλλαγών και άλλων ελαφρύνσεων για τις εθελοντικές οργανώσεις/ 
   ΜΚΟ.
▪  Προστασία των οργανώσεων από τους παράνομους εράνους.
▪ Εξορθολογισμός των σχεδίων των κρατικών ενισχύσεων για τις οργανώσεις και ενίσχυση  
   της πρόσβασης των οργανώσεων σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
▪  Διασφάλιση της συμμετοχής των οργανώσεων σε διάλογο και διαβούλευση με το κράτος.
▪ Αναγνώριση και πιστοποίηση της άτυπης μάθησης και συγκεκριμένα των δεξιοτήτων και  
   εμπειριών που αποκτούνται μέσω της εθελοντικής προσφοράς.
▪ Προώθηση επιστημονικών/ερευνητικών μελετών ως υπόβαθρου για την αναβάθμιση της  
   λειτουργίας του εθελοντικού τομέα.
▪ Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του  
   ιδιωτικού και του εθελοντικού τομέα.

Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης & Στήριξης του Εθελοντικού Τομέα
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΣΣΕ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

▪ Περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών ενημέρωσης, καθοδήγησης και ανταλλαγής καλών  
   πρακτικών μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων και του εθελοντικού τομέα στο ευρωπαϊκό  
   και στο διεθνές επίπεδο.
▪ Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να διασφαλίζει τη χρηστή διοίκηση και τη διαφάνεια  
   στον εθελοντικό τομέα.
▪ Δημιουργία υποδομών συνεχούς αξιολόγησης της δράσης και συμβολής του τομέα και της  
   παρέμβασής του στους στόχους του κράτους.

Ιστορικό και Νομικό Πλαίσιο Συμβουλίου

Διοίκηση Συμβουλίου

Το Συμβούλιο συστάθηκε το 1973, όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών 
οργανώσεων για χάραξη πολιτικής στον τομέα του εθελοντισμού και για υπεύθυνη συνεργασία 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή των 
πολιτικών του κράτους.  Κατά την αρχική του σύσταση το Συμβούλιο ήταν εγγεγραμμένο στο 
Μητρώο Σωματείων και Ιδρυμάτων δυνάμει του σχετικού Νόμου, με την επωνυμία Παγκύπριο 
Συμβούλιο Ευημερίας.  

Το 1989 το Συμβούλιο απέκτησε, με τον Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμο 
152/89, νομοθετική κάλυψη για να μπορεί να διαδραματίσει πιο αποτελεσματικά το ρόλο 
του στο συντονισμό και στην εκπροσώπηση του εθελοντικού τομέα, στην υποβοήθηση της 
ανάπτυξης του εθελοντισμού και των εθελοντικών προγραμμάτων, καθώς και στην ενίσχυση 
της συμβολής του στη χάραξη πολιτικής για τον εθελοντισμό.  

Με  την αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και της προσφοράς του ΠΣΣΕ 
προωθήθηκαν νέες θεσμικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία του με τη ψήφιση του Περί Παγκυπρίου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου 61(Ι)/2006, ο οποίος διέπει τη σημερινή 
λειτουργία του Συμβουλίου και καθορίζει τις αρμοδιότητες και την πολιτική του Συμβουλίου.

▪ Γενική Συνέλευση 
▪ Διοικούσα Επιτροπή 
▪ Εκτελεστική Γραμματεία 
▪ Επιτροπές 
▪ Συσκέψεις Προέδρων και Λειτουργών 
▪ Προσωπικό γραφείων ΠΣΣΕ 

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΣΣΕ 2018

Το ΠΣΣΕ πραγματοποίησε τη Γενική  του Συνέλευση,  στις  27 Ιουνίου 2018  στη Λευκωσία.   Τη 
Συνέλευση χαιρέτησαν εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας ο κ. Χρίστος Μαληκκίδης και ο 
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννης Γιαννάκη. Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος 
Ολύμπιος προέβη σε απολογισμό της δράσης της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και 
κατέθεσε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, στρατηγικής και προϋπολογισμού του ΠΣΣΕ τα οποία 
εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση.  Στη Συνέλευση διεξάχθηκαν αρχαιρεσίες και εξελέγη η νέα 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΣΣΕ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Την περίοδο 2018 πραγματοποιήθηκαν τακτικές συνεδρίες της Διοικούσας Επιτροπής και 
πραγματοποιήθηκαν και συνεδρίες της Εκτελεστικής Γραμματείας και των Επιτροπών του ΠΣΣΕ.

Στο πλαίσιο της  προσπάθειας να συγκεντρωθούν τα κοινά αλλά και τα ειδικά προβλήματα 
των οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ,  πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας στα γραφεία 
του ΠΣΣΕ, προκειμένου να προωθηθούν στους διάφορους φορείς.

Διοικούσα Επιτροπή διετίας 2018 - 2020

Συνεδρίες διοικητικών οργάνων

Συναντήσεις εργασίας ΠΣΣΕ με τις οργανώσεις μέλη 

Πρόεδρος -  Ηλίας Δημητρίου
Αντιπρόεδρος -  Ανδρέας Σεργίου
Γραμματέας -  Γιαννούλα Κυριακίδου
Ταμίας -  Πέτρος Πέτρου
Οργανωτικός γραμματέας -  Χρύσω Αργυρού
Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων - Μαρία Άζινου
Βοηθός Γραμματέας - Κωστάκης Μιχαήλ
Βοηθός Ταμίας - Ευανθία Παπασάββα
Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας-  Μαρία Σταύρου

Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ για την διετία 2018 – 2020. Ο κ. Σταύρος Ολύμπιος ανακηρύχθηκε 
ως Επίτιμος Πρόεδρος για τη μακρόχρονη και καθοριστική προσφορά του στο ΠΣΣΕ και στον 
εθελοντισμό του τόπου μας.

Μέλη:
Χρύσω Αδάμου
Ανδρέας Ανδρέου
Δήμος Θωμά
Λευτέρης Κόκκινος 
Πέτρος Μάρκου
Μενέλαος Μενελάου 
Μαρία Μότη 
Γιώτα Νικολαϊδου 

Γιάννης Ξενίδης 
Χρίστος Παπαδόπουλος 
Ανδρούλλα Πασχαλίδου 
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού 
Σωκράτης Σωκράτους
Μάμας Φιλίππου
Ρένος Χατζηβασίλη
Βάσος Χριστοδούλου

Επίτιμη Πρόεδρος ΠΣΣΕ   - Άντρη Αναστασιάδου 
Επίτιμος Πρόεδρος ΠΣΣΕ - Σταύρος Ολύμπιος
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Σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας του ΠΣΣΕ, 
εφαρμόστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
στο ΠΣΣΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 
στο πεδίο εφαρμογής «Συντονισμός και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
υποστήριξη των ΜΚΟ». 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΣΣΕ

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στο ΠΣΣΕ

Η ποιότητα στις μέρες μας έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος κάθε κοινωνικής και 
οικονομικής δραστηριότητας. Οι απαιτήσεις για ποιότητα συνεχώς αυξάνονται και 
διευρύνονται καλύπτοντας όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα του 
εθελοντισμού. Με την συνεχή ανάπτυξη του ΠΣΣΕ τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας, την αύξηση των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών και γενικά τα 
νέα δεδομένα στα οποία καλείται το ΠΣΣΕ να εργαστεί και να ανταποκριθεί δημιουργείται 
η ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός αποτελεσματικού συστήματος οργάνωσης, διοίκησης και 
λειτουργίας που να στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου των δραστηριοτήτων 
και των παρεχόμενων υπηρεσιών του και του εργασιακού του περιβάλλοντος. 
Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη το ΠΣΣΕ έχει αποφασίσει και προχώρησε στην 
εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ISO 9001:2015. Μέσα από την εφαρμογή του συστήματος το ΠΣΣΕ δεσμεύεται με την 
ακόλουθη πολιτική στη βάση της οποίας θα θέσει στόχους ποιότητας.  Οι στόχοι αυτοί 
θα αξιολογούνται και επανακαθορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Αυτό συνάδει 
με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων παραγράφων του προτύπου ISO 9001:2015. Πολιτική 
του ΠΣΣΕ είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να προωθεί και να αναπτύσσει 
τον Εθελοντισμό μέσα από τον συντονισμό και την υποστήριξη των μελών του και 
άλλων ενδιαφερομένων μερών και να δημιουργεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τη 
λειτουργία των ΜΚΟ αλλά και υποστήριξης της εθελοντικής προσφοράς γενικότερα. Η 
φιλοσοφία του ΠΣΣΕ βασίζεται στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του και στη 
καλή συνεργασία του με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για να επιτύχουμε τους στόχους 
μας δεσμευόμαστε να υλοποιούμε συγκεκριμένη πολιτική, όπως καθορίζεται στο 
άρθρο «Σκοποί ΠΣΣΕ» στον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
Νόμο που διέπει τη λειτουργία μας. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του συστήματος 
λειτουργίας του ΠΣΣΕ είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό και τα 
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Η ευαισθητοποίηση για ποιότητα και επαγγελματική 
υγεία και ασφάλεια είναι ευθύνη όλων στο ΠΣΣΕ. Αυτή η πολιτική αναθεωρείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Διοικούσα Επιτροπή
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού

Πολιτική ποιότητας ΠΣΣΕ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΣΣΕ

Εσωτερικοί Κανονισμοί - Εγχειρίδια και Πολιτικές στο ΠΣΣΕ

Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης της λειτουργίας του το ΠΣΣΕ διαμόρφωσε και 
εφάρμοσε Εσωτερικούς Κανονισμούς, Εγχειρίδια, Διαδικασίες και Πολιτικές. 

Εγχειρίδια-Διαδικασίες Ποιότητας
√ Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
√ Εγχειρίδιο Πλαισίου Λειτουργίας και Διαχείρισης Ενδιαφερομένων Μερών
√ Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Επάρκειας
√ Εγχειρίδιο Συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής και Ανασκοπήσεις Λειτουργίας
√ Εγχειρίδιο Εσωτερικής επιθεώρησης
√ Αξιολόγηση προμηθευτών/συνεργατών
√ Δείκτες Αποδοτικότητας

Διαδικασίες για το ανθρώπινο δυναμικό
√ Προσλήψεις προσωπικού 
√ Εισαγωγή και Διαχείριση προσωπικού 
√ Προγραμματισμός και Αρχείο κατάρτισης προσωπικού
√ Aξιολόγηση προσωπικού

Διαδικασίες Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας
√ Διαδικασίες ΚΕΑΕ
√ Διαδικασία Οικονομικού ελέγχου σεμιναρίων
√ Αξιολόγηση σεμιναρίων

Αξιολόγηση δράσεων
√ Διαδικασία αξιολόγησης δραστηριοτήτων

Κανονισμοί & Πολιτικές Λειτουργίας 
√ Κανονισμοί για τις Ευθύνες – Καθήκοντα Αξιωματούχων
√ Κανονισμοί για τις Αρχές & τις Διαδικασιών των Προσφορών
√ Κανονισμοί Λειτουργίας Γραφείων
√ Κανονισμοί Διαχείρισης Προϋπολογισμού και ταμείων ΠΣΣΕ
√ Διαδικασία Συλλογής και Καταμέτρησης χρημάτων των Κουτιών του ΠΣΣΕ στα αεροδρόμια
√ Κανονισμοί Αίθουσας ΠΣΣΕ και Χρήσης από μέλη
√ Εγχειρίδιο Εναρμόνισης ΠΣΣΕ με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
√ Κώδικας Χρηστής Διοίκησης, Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας 
√ Πολιτική Διαγραφών Εγγράφων και προσωπικών δεδομένων
√ Πολιτική  Απορρήτου ΠΣΣΕ
√ Πολιτική Ίσων ευκαιριών – κατά των διακρίσεων 
√ Πολιτική μηδενικής ανοχής σε θέματα κακοποίησης 
√ Όροι και Προϋποθέσεις (ιστοσελίδας/Διαδικτυακής Πύλης Εθελοντισμού)
√ Cookie Policy (Ιστοσελίδας/Διαδικτυακής Πύλης Εθελοντισμού)
√ Πολιτική για το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος

Κανονισμοί για το Σώμα Εθελοντών
√ Κανονισμοί Λειτουργίας Σωμάτων Εθελοντών
√ Κανονισμοί Εθελοντών Νοσοκομείων



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΣΣΕ 201842

Οικονομικά Θέματα
Τα λειτουργικά έξοδα του ΠΣΣΕ καλύφθηκαν από τον προϋπολογισμό του κράτους.  Ειδικές 
δραστηριότητες όπως το Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας και το Σχέδιο 
Επιχορήγησης καλύφθηκαν από άλλους πόρους.  Τις οικονομικές καταστάσεις του ΠΣΣΕ 
ανέλαβε εξωτερικός ελεγκτής.

 
Η ιστορία και η πολυδιάστατη δράση του ΠΣΣΕ ως 
συντονιστικού οργάνου, έχει καταγραφεί σε Λεύκωμα 
το οποίο έχει εκδοθεί και καλύπτει την περίοδο από το 
1973 μέχρι το 2015.  Το περιεχόμενο του Λευκώματος, 
το οποίο είναι εμπλουτισμένο με κείμενα, φωτογραφίες, 
αποσπάσματα πρακτικών συνεδρίων, αντίγραφα 
εφημερίδων και πολλά άλλα, παρουσιάζει με μοναδικό 
τρόπο την ιστορία ενός από τους πιο ισχυρούς θεσμούς 
του πολιτισμού και της κοινωνίας μας σε κάθε τομέα 
προσφοράς, την ευημερία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, 

το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινοτική ανάπτυξη. Αναμφίβολα το Λεύκωμα 
γίνεται πρόκληση δημιουργίας πολλών συναισθημάτων και καταφύγιο αναμνήσεων, 
αλησμόνητων στο χρόνο. Μετροφυλλώντας τις σελίδες του Λευκώματος αυτού μπορεί 
να ψηλαφίσει ο αναγνώστης τις διαχρονικές αξίες της αγάπης, της αλληλεγγύης, της 
ανιδιοτέλειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, που απετέλεσαν τον πλούτο και την παράδοση 
του λαού μας.  Στις φωτογραφίες ο αναγνώστης συναντά πρόσωπα που σημάδεψαν με το 
έργο τους την ανοδική πορεία του ΠΣΣΕ και γενικότερα την ποσοτική αύξηση και ποιοτική του 
βελτίωση του εθελοντισμού στο νησί μας. 

Με αφορμή την πρώτη επίσημη παρουσίαση του Λευκώματος του ΠΣΣΕ στο 27ο Ετήσιο 
Συνέδριο του, επιδόθηκε ένα αντίτυπο του Λευκώματος ως ένδειξη τιμής και ευχαριστιών για τη 
συμβολή τους στον εθελοντισμό, στα μέλη της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής, σε όλους τους 
πρώην Προέδρους και τις επίτιμες Προέδρους του Συμβουλίου. Η διάθεση του Λευκώματος 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η οργανωμένη δομή του εθελοντικού τομέα, προωθεί με δημοκρατικές διαδικασίες την 
εκπροσώπηση και συμμετοχή εκπροσώπων των παγκύπριων και των τοπικών εθελοντικών 
οργανώσεων/ΜΚΟ στα όργανα λήψης αποφάσεων του ΠΣΣΕ.  Στa διοικητικά όργανα του 
ΠΣΣΕ μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων 
Εθελοντισμού και των παγκυπρίων εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, βάσει διαδικασίας που 
προσδιορίζεται από το νομικό πλαίσιο του Συμβουλίου.   

Η ιστορία μέσα σε ένα Λεύκωμα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΣΣΕ

ΠΣΣΕ και Οργανώσεις Μέλη
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έργο τους την ανοδική πορεία του ΠΣΣΕ και γενικότερα την ποσοτική αύξηση και ποιοτική του 
βελτίωση του εθελοντισμού στο νησί μας.  
Με αφορμή την πρώτη επίσημη παρουσίαση του Λευκώματος του ΠΣΣΕ στο 27ο Ετήσιο 
Συνέδριο του, επιδόθηκε ένα αντίτυπο του Λευκώματος ως ένδειξη τιμής και ευχαριστιών για τη 
συμβολή τους στον εθελοντισμό, στα μέλη της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής, σε όλους τους 
πρώην Προέδρους και τις επίτιμες Προέδρους του Συμβουλίου. Η διάθεση του Λευκώματος 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 
 
 
ΠΣΣΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ   
Η οργανωμένη δομή του εθελοντικού τομέα, προωθεί με δημοκρατικές διαδικασίες την 
εκπροσώπηση και συμμετοχή εκπροσώπων των παγκύπριων και των τοπικών εθελοντικών 
οργανώσεων/ΜΚΟ στα όργανα λήψης αποφάσεων του ΠΣΣΕ.  Στa διοικητικά όργανα του 
ΠΣΣΕ μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων 
Εθελοντισμού και των παγκυπρίων εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, βάσει διαδικασίας που 
προσδιορίζεται από το νομικό πλαίσιο του Συμβουλίου.    
 
Με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των οργανώσεων μελών το ΠΣΣΕ: 
✓ Χαράσσει την πολιτική για τον εθελοντικό τομέα/ΜΚΟ 
✓ Ενεργοποιεί τα κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα που αφορούν τον εθελοντικό 

τομέα 
✓ Δίνει ‘φωνή’ στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ 
✓ Εντοπίζει τις ανάγκες των εθελοντών και των οργανώσεων και προωθεί λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 
✓ Υποστηρίζει τη δυναμικότητα και τη δημιουργικότητα που πηγάζουν από τα άτομα, τις 

κοινότητες και τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ για μεγιστοποίηση της συμβολής τους 
στην αντιμετώπιση αναγκών αλλά και στην επίτευξη των στόχων του κράτους 

✓ Προωθεί από κοινού με τις οργανώσεις μέλη, τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας, της 
κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, της μη-διάκρισης και  των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

✓ Αναδεικνύει την αυξανόμενη αξία της συμβολής του εθελοντικού τομέα  στην  κοινότητα 
και στην ευρύτερη κοινωνία 

 
 
ΑΡΧΕΣ  ΚΑΙ  ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 
Το ΠΣΣΕ: 
✓ διασφαλίζει το δικαίωμα της ίσης συμμετοχής των οργανώσεων μελών σε όλα τα στάδια 

χάραξης της πολιτικής του 
✓ προωθεί την ενδυνάμωση της συνεργασίας και των σχέσεων με τις οργανώσεις μέλη, 

μέσα από δημοκρατικές και διάφανες διαδικασίες εκπροσώπησης και συνεργασίας 
✓ προωθεί τις καλές πρακτικές στον τομέα της συνεργασίας και της διαβούλευσης 
✓ διασφαλίζει ότι κάθε απόφαση ή ενέργεια σέβεται την πολυμορφία, αυτονομία και 

ανεξαρτησία της κάθε εθελοντικής οργάνωσης/ΜΚΟ 
✓ υποστηρίζει το έργο όλων των οργανωμένων δικτύων εθελοντικής προσφοράς για να 

δοθεί προστιθέμενη αξία στο έργο του εθελοντικού τομέα 
 

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΠΣΣΕ - 2018  

Αρχές και Αξίες διέπουν τη Συνεργασία με τα Μέλη μας

Νέα Μέλη ΠΣΣΕ - 2018
42 / 44 

 

έργο τους την ανοδική πορεία του ΠΣΣΕ και γενικότερα την ποσοτική αύξηση και ποιοτική του 
βελτίωση του εθελοντισμού στο νησί μας.  
Με αφορμή την πρώτη επίσημη παρουσίαση του Λευκώματος του ΠΣΣΕ στο 27ο Ετήσιο 
Συνέδριο του, επιδόθηκε ένα αντίτυπο του Λευκώματος ως ένδειξη τιμής και ευχαριστιών για τη 
συμβολή τους στον εθελοντισμό, στα μέλη της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής, σε όλους τους 
πρώην Προέδρους και τις επίτιμες Προέδρους του Συμβουλίου. Η διάθεση του Λευκώματος 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 
 
 
ΠΣΣΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ   
Η οργανωμένη δομή του εθελοντικού τομέα, προωθεί με δημοκρατικές διαδικασίες την 
εκπροσώπηση και συμμετοχή εκπροσώπων των παγκύπριων και των τοπικών εθελοντικών 
οργανώσεων/ΜΚΟ στα όργανα λήψης αποφάσεων του ΠΣΣΕ.  Στa διοικητικά όργανα του 
ΠΣΣΕ μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων 
Εθελοντισμού και των παγκυπρίων εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, βάσει διαδικασίας που 
προσδιορίζεται από το νομικό πλαίσιο του Συμβουλίου.    
 
Με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των οργανώσεων μελών το ΠΣΣΕ: 
✓ Χαράσσει την πολιτική για τον εθελοντικό τομέα/ΜΚΟ 
✓ Ενεργοποιεί τα κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα που αφορούν τον εθελοντικό 

τομέα 
✓ Δίνει ‘φωνή’ στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ 
✓ Εντοπίζει τις ανάγκες των εθελοντών και των οργανώσεων και προωθεί λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 
✓ Υποστηρίζει τη δυναμικότητα και τη δημιουργικότητα που πηγάζουν από τα άτομα, τις 

κοινότητες και τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ για μεγιστοποίηση της συμβολής τους 
στην αντιμετώπιση αναγκών αλλά και στην επίτευξη των στόχων του κράτους 

✓ Προωθεί από κοινού με τις οργανώσεις μέλη, τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας, της 
κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, της μη-διάκρισης και  των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

✓ Αναδεικνύει την αυξανόμενη αξία της συμβολής του εθελοντικού τομέα  στην  κοινότητα 
και στην ευρύτερη κοινωνία 

 
 
ΑΡΧΕΣ  ΚΑΙ  ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 
Το ΠΣΣΕ: 
✓ διασφαλίζει το δικαίωμα της ίσης συμμετοχής των οργανώσεων μελών σε όλα τα στάδια 

χάραξης της πολιτικής του 
✓ προωθεί την ενδυνάμωση της συνεργασίας και των σχέσεων με τις οργανώσεις μέλη, 

μέσα από δημοκρατικές και διάφανες διαδικασίες εκπροσώπησης και συνεργασίας 
✓ προωθεί τις καλές πρακτικές στον τομέα της συνεργασίας και της διαβούλευσης 
✓ διασφαλίζει ότι κάθε απόφαση ή ενέργεια σέβεται την πολυμορφία, αυτονομία και 

ανεξαρτησία της κάθε εθελοντικής οργάνωσης/ΜΚΟ 
✓ υποστηρίζει το έργο όλων των οργανωμένων δικτύων εθελοντικής προσφοράς για να 

δοθεί προστιθέμενη αξία στο έργο του εθελοντικού τομέα 
 

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΠΣΣΕ - 2018  

Το ΠΣΣΕ:

Την περίοδο 2018 η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ ενέκρινε τις πιο κάτω οργανώσεις να 
καταστούν μέλη του:
• Σύλλογος  «Πηγή Ζωής»
• Παγκύπριος  Σύνδεσμος για τη Νόσο Huntington 
• Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας - ΣυΚεΣΟ 

6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού

79 Παγκύπριες εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ

333 Επαρχιακές/Τοπικές εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και Συμβούλια/Επιτροπές Κοινοτικούς    
           Εθελοντισμού (μέλη των ΕΣΣΕ)

Οργανώσεις Μέλη ΠΣΣΕ 2018 - 2019

Με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των οργανώσεων μελών το ΠΣΣΕ:



«έχουμε υποχρέωση
να προστατεύουμε

τον εθελοντισμό μας
για να επιτελεί

τον αναντικατάστατο
προορισμό του» 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Ανδρέα Αβρααμίδη 9,  3ος όροφος,  διαμ. 301, 2024 Στρόβολος,  Λευκωσία
Τ.Θ. 24649,   1302  Λευκωσία    │ Τηλ. + 357 22 514 786  │  Τηλεομοιότυπο:  + 357 22 514 788

www.volunteerism-cc.org.cy │ info@volunteerism-cc.org.cy
Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού: www.ethelontis.net              

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού


