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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                      

στο  26ο Συνέδριο που διοργανώνει το  Παγκύπριο Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού και το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού Λευκωσίας με θέμα    

«Ο εθελοντισμός – ανθρωπιστική βοήθεια εντός και εκτός Κύπρου» 

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 

 

Καλή σας μέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες,  

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που δέχτηκα την πρόσκληση του αγαπητού 

Προέδρου, κου Σταύρου Ολύμπιου,   καθώς και των υπόλοιπων μελών της 

Διοικούσας Επιτροπής του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού,  για να  βρίσκομαι σήμερα μαζί σας  και να θέσω υπό την 

αιγίδα μου το σημερινό σας συνέδριο.  

 

Θα ήταν παράληψή μου να μην να εκφράσω τις ευχαριστίες μου αλλά 

ταυτόχρονα να συγχαρώ εκτός από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού, και το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 

Λευκωσίας,  για την  συνδιοργάνωση του συνεδρίου.  

 

Η βαθιά οικονομική κρίση που άρχισε το 2009 και κορυφώθηκε το 

2013, δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον πραγματικών προκλήσεων για το 

σύνολο του λαού, φέρνοντας στο προσκήνιο κοινωνικά και οικονομικά 

προβλήματα για πολλούς συμπολίτες μας. Οι εθελοντικές οργανώσεις 

ανταποκρίθηκαν στις αυξημένες ανάγκες και προκλήσεις με την παροχή 

στήριξης σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας αλλά και πολλές οικογένειες, 

παιδιά και ηλικιωμένους που είχαν ανάγκη πραγματικής και ουσιαστικής 

βοήθειας. 

 

 Ενόψει της νέας πραγματικότητας στην οποία βρέθηκε η Κυπριακή 

Κοινωνία, η παρούσα Κυβέρνηση έθεσε από την πρώτη ημέρα της ανάληψης 

της διακυβέρνησης του τόπου, ως ύψιστη προτεραιότητα τη δημιουργία των 

απαραίτητων εκείνων δομών, ώστε ως αρωγός και συμπαραστάτης, το 
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Κράτος να σταθεί δίπλα στους πολίτες και τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν 

ιδιαίτερα προβλήματα. Η συνολική μεταρρύθμιση της πολιτικής Κοινωνικής 

Πρόνοιας αποτελούσε μια από τις σημαντικές αποφάσεις του Προέδρου της 

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης και είχε ως αποτέλεσμα να προχωρήσουμε 

αμέσως, στη μεταρρύθμιση του συστήματος πρόνοιας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης, με στόχο την κατοχύρωση σε κάθε άτομο/οικογένεια ενός 

ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, στη βάση κριτηρίων που 

αφορούν το εισόδημα, την περιουσία, τη σύνθεση της οικογένειας και τυχόν 

εξειδικευμένες ανάγκες. Ακρογωνιαίο λίθο της νέας πολιτικής πρόνοιας 

αποτελεί το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δικαιούχοι του οποίου είναι όλοι 

όσων τα εισοδήματα δεν επαρκούν για την κάλυψη των βιοποριστικών 

αναγκών της οικογένειας τους, ανεξαρτήτως εάν τα εισοδήματα προέρχονται 

από την εργασία ή αν είναι άνεργοι ή συνταξιούχοι ή αυτοεργοδοτούμενοι. 

 

 Το κοινωνικό δίχτυ προστασίας καλύπτει εξίσου όλους όσοι δεν έχουν 

κανένα εισόδημα αλλά και όσους, παρ’ όλες τις προσπάθειές τους, δεν 

κερδίζουν ικανοποιητικό εισόδημα από την εργασία τους για την αξιοπρεπή 

τους διαβίωση. Ακολούθως με την υλοποίηση της 2ης φάσης της 

μεταρρύθμισης που περιλαμβάνει την υλοποίηση του Σχεδίου παροχής 

φροντίδας σε ηλικιωμένους, ανάπηρους και παιδιά, το δίκτυ προστασίας για 

τις ευάλωτες ομάδες έχει διευρυνθεί και προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

 Όμως, η μεταρρύθμιση του Κράτους Πρόνοιας δεν ολοκληρώνεται με 

την παροχή χρηματικών επιδομάτων μόνο. Αντίθετα, η Κυβέρνηση άρχισε την 

υλοποίηση της 3ης και ίσως πιο ουσιαστικής φάσης της μεταρρύθμισης του 

Κράτους Προνοίας που προνοεί για την ουσιαστική διασύνδεση της παροχής 

επιδομάτων με την αγορά εργασίας, την κοινωφελή προσφορά των 

δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος προς το κοινωνικό σύνολο και 

την εφαρμογή του θεσμού της Κοινωνικής Παρέμβασης. Επιπρόσθετα, 

σύντομα θα ανακοινωθεί το ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με στόχο την αμεσότερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των συμπολιτών μας. 

 

 Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αρχίσει η υλοποίηση της πολιτικής της 

Κυβέρνησης για ουσιαστική συνεργασία με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 



3 
 

και τις Μη Κυβερνητικές Εθελοντικές Οργανώσεις για την ενεργοποίηση, 

κατάρτιση και επανένταξη δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος στην κοινωνία, ή και στην αγορά εργασίας σε περίπτωση ικανών 

προς εργασία δικαιούχων. Το σχετικό Σχέδιο για κατάρτιση δικαιούχων 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος μέσω κοινωφελούς απασχόλησης έχει 

ήδη προκηρυχθεί. 

 

Ο ρόλος, όμως, των Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

διευρύνεται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Από την εθελοντική 

προσπάθεια ανακούφισης του ανθρώπινου πόνου, μέχρι την προσφορά σε 

κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ή ομάδες ή την παροχή υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας, ο εθελοντισμός αποτελεί απόδειξη ύπαρξης 

ανθρωπιάς στην κυπριακή κοινωνία και όχι μόνο.  

 

Το θέμα το οποίο επιλέξατε να αναπτύξετε σήμερα στα πλαίσια του 

συνεδρίου σας αναδεικνύει το βαρυσήμαντο ρόλο που καλείται να 

διαδραματίσει η τοπική κοινωνία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

προκύπτουν σ’ αυτή.  Ο εθελοντισμός και η τοπική κοινωνία, είναι οι πρώτοι 

αποδέκτες ενός προβλήματος και οι πρώτοι που έρχονται αντιμέτωποι σε μια 

δύσκολη κατάσταση. Αν και συνήθως αυτή η τακτική  είναι πιο διαδεδομένη, οι 

εθελοντές δεν καλούνται μόνο να προσφέρουν τις υπηρεσίες σε τοπικό 

επίπεδο αλλά και σε άλλες χώρες όπου παρουσιάζονται έντονα και σύνθετα 

προβλήματα τα οποία ταυτόχρονα επηρεάζουν μεγάλες μάζες πληθυσμού. 

 

Θέλω να συγχαρώ όλες μια προς μια τις μη κυβερνητικές οργανώσεις 

μέλη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού που 

προσφέρουν υπηρεσίες αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Έχετε 

αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον σας για τον συνάνθρωπο μέσα από τη 

λειτουργία των προγραμμάτων και των εκστρατειών σας που υλοποιείτε καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους, συμπληρώνοντας εκεί και όπου χρειάζεται τις 

Υπηρεσίες του Κράτους. 
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Αγαπητοί φίλοι, 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την αποφασιστικότητα 

της Κυβέρνησης για αποτελεσματική συμβολή, στα πλαίσια των 

προσπαθειών που καταβάλλονται, για διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη 

διασφάλιση της αλληλεγγύης μεταξύ του λαού και στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Σε 

αυτό το πλαίσιο, να είστε βέβαιοι ότι η Κυβέρνηση θα στέκεται πάντοτε 

αρωγός στις προσπάθειες του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού και των οργανώσεων που αποτελούν το εθελοντικό κίνημα, με 

έμπρακτη βοήθεια και στήριξη. 

 

Με αυτά τα λίγα λόγια κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του 

συνεδρίου και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.  

   


