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 στον πρόεδρο της Βουλής  των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Ομήρου 
 

 στην Προεδρεύουσα της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Μαρία Κυριακού 
 

 στη Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Βασιλική Αναστασιάδου 
 

 στη διευθύντρια υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών κα Ελένη Ηλιάδη και το προσωπικό της Υπηρεσίας 
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 στα μέλη του προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων  για την προσφορά διαφόρων υπηρεσιών            
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Εισαγωγή 

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε σε αυτή την έκδοση τα πορίσματα της 5ης Συνόδου της Κοινωνίας 

των Πολιτών, η οποία διοργανώθηκε από το ΠΣΣΕ στις 30 Οκτωβρίου 2015 στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων.  

 

Η 1η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε το 2010 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση 

της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού   στην οποία παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της 

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

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

Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού έχοντας κεντρικό άξονα συζήτησης την ‘Εθνική Διακήρυξη για τον 

Εθελοντισμό’ που ετοιμάστηκε από το ΠΣΣΕ. Η 3η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε το 2013 με κύριο θέμα 

συζήτησης τη λειτουργία των εθελοντικών οργανώσεων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και τις 

ενέργειες τους για αντιμετώπιση της. Το θέμα της οικονομικής κρίσης απασχόλησε και τις εργασίες της 

4ης Συνόδου καθώς κεντρικός άξονας συζήτησης υπήρξε η χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των 

εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.   

 

Την παρούσα Σύνοδο απασχόλησαν οι σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με τη δημόσια 

υπηρεσία. Στη Σύνοδο δόθηκε ο λόγος σε  56 εκπροσώπους των διαφόρων πεδίων δραστηριότητας των 

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

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

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

 

Το Υπόμνημα της 5ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των θεμάτων που έχουν τεθεί στην παρούσα Σύνοδο τόσο στην 

Εκτελεστική όσο και στη Νομοθετική εξουσία, όπου με την υποστήριξη του Προέδρου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας οι εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν 

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

οποίος αποτελεί σημαντική κληρονομιά του τόπου μας.   

 

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

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

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

 

Σταύρος Ολύμπιος 

Πρόεδρος ΠΣΣΕ 
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Ε΄ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 30 Οκτωβρίου 2015 - 10.00 το πρωί 

Κτίριο της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων 

 Χαιρετισμός και κήρυξη των εργασιών της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών από τον  

Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων 

 

 Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

κ. Σταύρο Ολύμπιο 

 

 Χαιρετισμός από τον Υπουργό Υγείας κ. Γιώργο Παμπορίδη 

 

 Χαιρετισμός εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, από τη Γενική Διευθύντρια 

του Υπουργείου κ. Αίγλη Παντελάκη 

 

 Χαιρετισμός εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου κ. Ανδρέα Ασσιώτη 

 

 Χαιρετισμός από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη 

Γιαννάκη 

 

 Ανάγνωση του «Υπομνήματος της 5ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών» από 

εκπρόσωπο των βουλευτών  

 

 Διάλειμμα 

 

 Συζήτηση και τοποθετήσεις βουλευτών 

 

 Τοποθετήσεις/Παρεμβάσεις εκπροσώπων κρατικών και άλλων φορέων 

 

 Έγκριση του Υπομνήματος 

 

 Λήξη εργασιών Συνόδου 
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E΄ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 

30 Οκτωβρίου 2015 

Ώρα έναρξης: 10.15 π.μ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γ. ΟΜΗΡΟΥ): 

 Καλημέρα σε όλους και όλες.  

 Σεβαστά μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω σ’ αυτή την 

ειδική σύνοδο.  

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της Πέμπτης Ειδικής Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών και 

παρακαλώ τους κυρίους γραμματείς να διαπιστώσουν κατά πόσο υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ.  

 Κύριε Υπουργέ Υγείας, 

 Κυρία  Γενική Διευθύντρια  του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,  

 Κύριε Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

 Κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

 Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

 Κύριοι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων και του Γραφείου Προγραμματισμού, 

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

Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, 

  

Σημ.:  Στη Σύνοδο αυτή παρέστησαν επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού 

Συναγερμού κ. Νίκος Τορναρίτης και οι βουλευτές κ. Στέλλα Κυριακίδου, Μαρία Κυριακού, 

Νίκος Νουρής και Αδάμος Αδάμου.  
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Αγαπητοί νέοι και αγαπητές νέες,  

 Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην Πέμπτη  Ειδική Σύνοδο της Κοινωνίας των 

Πολιτών, που έχει στο επίκεντρο των εργασιών της το «Υπόμνημα της 5ης Συνόδου της Κοινωνίας των 

Πολιτών».   

 Η παρούσα πέμπτη σύνοδος αποτελεί συνέχεια τεσσάρων προηγούμενων επιτυχημένων 

συνόδων.  Η πρώτη σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών  πραγματοποιήθηκε το 2010 και καταπιάστηκε 

με το θέμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 Ακολούθησε η δεύτερη σύνοδος, που πραγματοποιήθηκε το 2011 και ενέκρινε την Εθνική 

Διακήρυξη για τον Εθελοντισμό που αποτέλεσε το «κοινό όραμα» και το «ευαγγέλιο» των μη 

εθελοντικών οργανώσεων, που στοχεύει να διασφαλίσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τον εθελοντισμό.  

 Η τρίτη  και η τέταρτη σύνοδος ασχολήθηκαν με το θέμα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης 

όσον αφορά τη λειτουργία των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

 Η σημερινή σύνοδος αποτελεί μια νέα, συμπληρωματική πρωτοποριακή πρωτοβουλία του 

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και στόχος της ειδικής αυτής Συνόδου είναι να 

αναδείξει το βαθμό της σχέσης μεταξύ των οργανώσεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και να 

εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία με στόχο τη βελτίωσή τους, αλλά και τα δυνατά σημεία αυτής της 

σχέσης, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η σχέση του κράτους στην ευρύτερή του έννοια -της 

πολιτείας δηλαδή- με τον εθελοντικό τομέα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.  Επίσης θα προβεί 

σε ανασκόπηση της προόδου που έγινε στα αιτήματα των προηγούμενων συνόδων της Κοινωνίας των 

Πολιτών. 

 Η σύνοδος αυτή στοχεύει σε διαμόρφωση ενός κλίματος καλύτερης συνεργασίας των 

εθελοντικών οργανώσεων και των εθελοντών γενικότερα με τη δημόσια υπηρεσία στην ευρύτερη 

έννοια του όρου. 



7 / 90 

 

 Βασικό εργαλείο της σημερινής συνόδου είναι το «Υπόμνημα της 5ης Συνόδου της Κοινωνίας των 

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

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

συνέχεια να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τις επόμενες ενέργειες στον τομέα αυτό.   

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

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

πορισμάτων επί του θέματος που θα ενισχύσει την σχέση του  εθελοντισμού στον τόπο μας με τις 

δημόσιες υπηρεσίες.  Η σχέση αυτή είναι μακροχρόνια και η συνεργασία είναι καλή, αλλά πάντα 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και προς το στόχο αυτό στοχεύει ακριβώς η παρούσα Ειδική Σύνοδος. 

 Ο εθελοντισμός έχει βαθιές και στέρεες ρίζες και παράδοση στην Κύπρο που ανατρέχουν χρόνια 

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

δημιουργίας πολιτικών φιλικών προς τις ιδέες του εθελοντισμού. 

 Ακόμη, η εθελοντική δραστηριότητα αποτελεί απάντηση στη σύγχρονη κοινωνία της 

απομόνωσης και του ατομικισμού και δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε όλους, να συμβάλουν 

μέσα από την προσφορά τους στην καλυτέρευση των συνθηκών ζωής των συμπολιτών μας. 

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

δυνατοτήτων της, καλείται να συνεργαστεί, να συμβάλει και να συνδράμει τις εθελοντικές/μη 

κυβερνητικές οργανώσεις στο έργο τους, γιατί αυτές με τη δράση τους ουσιαστικά συμπληρώνουν την 

κρατική παρέμβαση αποκέντρωσης.   

 Χαιρετίζω ιδιαίτερα την παρουσία στη σημερινή σύνοδο του Υπουργού Υγείας, του Επιτρόπου 

Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, από τον οποίο αναμένουμε πολλά, των Γενικών 

Διευθυντών των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, καθώς και των εκπροσώπων των κρατικών, ημικρατικών και άλλων φορέων, αλλά 

ιδιαίτερα των 56 εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής Πέμπτης Ειδικής Συνόδου της Κοινωνίας των 

Πολιτών και εύχομαι πλήρη επιτυχία στις εργασίες της.  Εκφράζω την προσδοκία μου ότι η σύνοδος 
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αυτή και τα πορίσματά της θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της στρατηγικής για την περαιτέρω 

ενίσχυση και θεμελίωση της καλύτερης συνεργασίας, του διαλόγου και της διαβούλευσης του 

εθελοντικού κινήματος με τις κρατικές υπηρεσίες, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

 Σας ευχαριστώ. 

 Προχωρούμε τώρα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας.  Καλώ στο βήμα τον 

πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, κ. Σταύρο Ολύμπιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΣΤ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,  

 κύριε Υπουργέ,  

 αγαπητέ μου Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,  

 κυρίες και κύριοι βουλευτές,  

κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των διαφόρων υπουργείων, των δημοτικών αρχών και άλλων 

φορέων,  

 εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί μου νέοι και νέες, 

 τους ανθρώπους που καταλαμβάνουν σήμερα τα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν 

τους συνδέει καμιά κομματική ιδεολογία, καμιά συνδικαλιστική δράση, κανένα οικονομικό συμφέρον.  

Τίποτε από όλα αυτά.  Τους συνδέει μόνο, όλους αυτούς σαν μια ανθρώπινη ανθοδέσμη, η άδολη, η 

αφιδόλευτη, η ειλικρινής αγάπη για το συνάνθρωπό τους και τον τόπο τους. 

 Είναι, όπως έχουμε ακούσει και από τον εξοχότατο Πρόεδρο της Βουλής, είναι οι εκπρόσωποι 

των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων της πατρίδας μας οι οποίοι χωρίς καμιά επίδειξη, 

χωρίς καμιά διάθεση προβολής, άοκνα, εργάζονται νυχθημερόν για να λειτουργήσουν τα διάφορα 

προγράμματα κοινωνικής προσφοράς.  Είτε για να προσφέρουν μια βακτηρία στους ανθρώπους 

εκείνους που οι μπόρες και οι καταιγίδες της ζωής τους ανάγκασαν να ανεβαίνουν ασθμαίνοντες τον 

ανήφορο της ζωής τους είτε για να προστατεύσουν το φυσικό μας περιβάλλον, την πολιτιστική μας 

κληρονομιά, την πνευματική ζωή του τόπου και γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι υποστηλώνουν το αξιακό 

μας σύστημα και μάλιστα με τη σωστή του ιεράρχηση, με πρώτη αξία πάνω απ’ όλες την αγάπη και που 
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το στηρίζουν όχι θεωρητικά ή με κουραστικές αναλύσεις αλλά με την προσωπική τους παρουσία και 

την εντατική τους εργασία στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αγώνων και αναγκών.  Αυτοί οι 

άνθρωποι αποτελούν το ευγενέστερο και πολυτιμότερο τμήμα της κυπριακής κοινωνίας.  Οι χιλιάδες 

των εθελοντών που εκπροσωπούνται σήμερα εδώ, που παραμένει αυτό το τμήμα άφθορο και 

αμόλυντο μέσα στη σημερινή απαξίωση και των προσώπων και των θεσμών που παρατηρείται.  Γι’ 

αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εθελοντές και εθελόντριες, εκπρόσωποι, επιθυμώ σήμερα απ’ αυτό το 

επίσημα βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, σ’ αυτή την Πέμπτη Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών 

να απευθύνω σε όλους μια εκ βαθέων έντονη δυναμική παράκληση.  

 Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό τον εθελοντισμό που παραλάβαμε από τους πατέρες μας και 

τους παππούδες μας, να τον κρατήσουμε στις κορυφογραμμές της ακεραιότητας και της εντιμότητας 

και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν είτε ατομικά είτε οργανωμένα να τον κηλιδώσει, να τον μολύνει, 

να τον συρρικνώσει, να του αφαιρέσει την ομορφιά και την ικμάδα του.  Τιμή, λέει ο ποιητής, σε 

αυτούς τους ήρωες που όρισαν στη ζωή τους να φυλάγουν Θερμοπύλες.  Σας παρακαλώ πολύ να 

φυλάξουμε αυτές τις Θερμοπύλες του εθελοντισμού και να μην επιτρέψουμε σε καμιά ορδή, 

βάρβαρου ή βαρβάρων να περάσει τα στενά και να βεβηλώσει με τα όπλα είτε της ιδιοτέλειας είτε 

κάποιων άλλων ανεπίτρεπτων σκοπιμοτήτων τα ιερά και αγιασμένα χώματα του εθελοντισμού τον 

οποίο με τόση ζεστασιά, με τόσο ζήλο υπηρετούν χιλιάδες άνθρωποι σ’ αυτό το νησί.  Ο έχων ώτα 

ακούειν ακουέτο και ο νοών νοείτο. 

 Και τώρα στο θέμα μας.  Ο Πρόεδρος της Βουλής έχει ήδη αναφέρει τους δύο άξονες στους 

οποίους θα κινηθεί σήμερα η Βουλή, η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών.  Ο ένας άξονας είναι η 

ανασκόπηση, το πού βρίσκονται τα θέματα των προηγούμενων συνόδων και ο δεύτερος είναι να 

ανιχνεύσουμε τους καλύτερους τρόπους συνεργασίας των εθελοντικών οργανώσεων με τη δημόσια 

υπηρεσία, τον ευρύτερο θα λέγαμε δημόσιο τομέα.  Γιατί το κράτος και οι εθελοντές ζωγραφίζουν και 

ομορφαίνουν το κοινωνικό πρόσωπο της πατρίδας μας.  Και πρέπει η συνεργασία αυτή να έχει την 

ικανότητα… είναι αγαστή σίγουρα.  Και είναι, θα έλεγα, παραδειγματική στον τόπο μας η συνεργασία 

της δημόσιας υπηρεσίας με τους εθελοντές.  Άρα, πρέπει να ανιχνεύσουμε τους τρόπους ώστε να 
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παρακάμψουμε όπου είναι δυνατό την άγονη γραφειοκρατία, τη λεπτολόγο τυπολατρία έτσι, που δε 

λέω να παρακωλύονται αλλά να επιβραδύνονται οι εθελοντικές δραστηριότητες.  Υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης και αυτά με βάση το υπόμνημα που έχει ετοιμαστεί και τις εισηγήσεις όλων των 

αντιπροσώπων θα δούμε σήμερα με ποιο τρόπο θα προωθήσουμε τα προηγούμενα αιτήματα που 

αναδείχθηκαν στις τέσσερις προηγούμενες συνόδους αλλά και πώς θα κάνουμε στενότερη και πιο 

εποικοδομητική και πιο παραγωγική τη συνεργασία της δημόσιας υπηρεσίας με τον εθελοντικό τομέα.   

 Δεν θέλω τίποτε άλλο να πω παρά να συγχαρώ από μέρους της διοικούσας επιτροπής του 

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού που έχει την ευθύνη της οργάνωσης αυτής της 

συνόδου, να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια για το θεάρεστο, πλούσιο έργο που επιτελείται στον 

εθελοντισμό και να ευχηθώ ο Θεός να δίνει σε όλους δύναμη, φωτισμό, ενίσχυση για να συνεχιστεί 

αυτό το έργο το οποίο μπορεί να προοιωνίζει ένα καλύτερο μέλλον για την αυριανή κοινωνία μας. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

(Χειροκροτήματα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Σταύρο Ολύμπιο για το χαιρετισμό του. 

 Καλώ τώρα στο βήμα τον Υπουργό Υγείας, Δρα Γιώργο Παμπορίδη, να απευθύνει το χαιρετισμό 

του. 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Δρ Γ. ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ): 

 Έντιμε κ. Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,  

 Κύριοι Βουλευτές,  

Κύριοι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

Παιδείας και Πολιτισμού, 
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 Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

 Κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

 Κύριοι εκπρόσωποι των Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Ο εθελοντισμός στον τόπο μας, ξεκινώντας από την πηγαία ανάγκη των Κυπρίων για προσφορά, 

έχει καταστεί σήμερα ένα καλά οργανωμένο και πολυσχιδές σύστημα, που καταθέτει τη δική του 

σφραγίδα στην επίτευξη των στόχων της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της συνοχής.  Προσαρμοζόμενο 

σε περιεχόμενο και μεθόδους δράσεων βάσει των εξελισσόμενων κοινωνικών απαιτήσεων, η 

οργανωμένη εθελοντική δράση στην Κύπρο έχει μετουσιωθεί σε εκπλήρωση ηθικής ευθύνης, 

αναπτύσσοντας δυναμική τέτοια που την καθιστά βασικό συμπλήρωμα του κοινωνικού κράτους 

πρόνοιας. 

 Εξ ου και οι σχέσεις των Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με την Πολιτεία είναι 

βαρύνουσας σημασίας ούτως ώστε οι μορφές παρέμβασης του εθελοντισμού να αναπτύσσονται 

επικουρικά με τα στοιχεία που μπορεί να προσφέρει ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής προστασίας, 

αλλά και υποστηρικτικά, σε τομείς που βρίσκονται έξω από τα κλειστά πεδία των κοινωνικών 

πολιτικών.  

 Υπό αυτή την προοπτική, οι Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν να 

διαδραματίσουν ένα σημαντικότατο ρόλο στο σχήμα του συνεταιρίζεσθαι μεταξύ της κοινωνίας των 

πολιτών και του κράτους.  Άλλωστε η αναβάθμιση του εθελοντισμού και των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων και του ρόλου τους, αποτελεί πολιτική και της δικής μας κυβέρνησης.  Ωστόσο, ο ρόλος 

των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θα πρέπει να μείνει μακριά από οποιαδήποτε συμφέροντα, τα 

οποία πληγώνουν και τον εθελοντισμό και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

 Με την αναγνώριση αυτή, ο οργανωμένος εθελοντισμός στην Κύπρο, με αναφορά στον τομέα 

της Υγείας, επιδεικνύει σοβαρές και αξιόλογες παρεμβάσεις που μεγιστοποιούν τις προσπάθειες του 

κράτους προς όφελος του συλλογικά και κοινωνικά ωφέλιμου.  Και προς τούτο, έχει αναπτυχθεί ένα 
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πολυεπίπεδο δίκτυο στενής συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Εθελοντικών και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων.  

 Η συνεργασία αυτή εδράζεται σε θέματα προαγωγής της Δημόσιας Υγείας με την προώθηση 

προληπτικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκστρατειών, όπως για τον καρκίνο, τον σακχαρώδη 

διαβήτη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τη σεξουαλική υγεία, την προώθηση των δικαιωμάτων των 

ασθενών.  Βεβαίως, όμως, επεκτείνεται καλύπτοντας και άλλες δράσεις ή εκστρατείες που αφορούν σε 

θέματα υγείας.  Ενδεικτικά αναφέρω ότι εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων συμμετέχουν 

ενεργά σε Εθνικές Επιτροπές του Υπουργείου Υγείας, όπως την Εθνική Επιτροπή Αντιμετώπισης του 

Καρκίνου, την Εθνική Επιτροπή Ρευματικών Παθήσεων ή την Εθνική Επιτροπή Σπάνιων Νοσημάτων. 

 Στον τομέα της Υγείας, η δράση του εθελοντικού κινήματος είτε συλλογικά είτε σε προσωπικό 

επίπεδο, επεκτείνεται και σε τομείς άμεσης διαδραστικότητας.  Η τακτική αιμοδοσία, η προσφορά 

προγεύματος από εθελοντές στα εξωτερικά ιατρεία, η διδασκαλία παιδιών με ογκολογικές παθήσεις, η 

βοήθεια προς πολίτες που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία είναι μεταξύ των ενεργειών που 

επικουρούν το έργο του κράτους, συμβάλλοντας στη συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού και 

ενδυναμώνοντας την κοινωνική αλληλεγγύη.  Αυτή τη διαδραστικότητα και την αξιοποίηση των 

εθελοντών σε συγκεκριμένους τομείς της υγείας την ενθαρρύνουμε με κάθε δυνατό τρόπο. 

 Επενδύοντας στη συνεργασία με τις Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις το Υπουργείο 

Υγείας, ως η αρμόδια Αρχή, λειτουργεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Health for Growth 2014-2020» 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μέσω αυτού δίδεται σε Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

και σε άλλους δυνητικούς δικαιούχους, χρηματοδότηση για την υλοποίηση δράσεων και 

προγραμμάτων που αφορούν στον τομέα της Υγείας.  Στον τομέα της χρηματοδότησης είναι που 

εμπίπτει και η ενίσχυση από το κράτος, προγραμμάτων και υπηρεσιών οργανωμένων εθελοντικών 

συνόλων  που καλύπτουν και συμπληρώνουν το έργο του κοινωνικού κράτους. 

 Κυρίες και κύριοι,     

 Ο εθελοντισμός αποτελεί μια μορφή αυτό-οργάνωσης της κοινωνίας όπου παρέχει τη σημαντική 

δυνατότητα στους πολίτες να διαμορφώσουν ή να διαφοροποιήσουν την κοινωνική πραγματικότητα 
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μέσω της συμμετοχής, με την προσφορά υπηρεσιών προς το άτομο ή το σύνολο να αποβαίνει προς 

όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.  

 Στην Κύπρο το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα αποτελεί επίσημο συνομιλητή του κράτους στα 

θέματα κοινωνικής πολιτικής και ταυτόχρονα σημαντικό φορέα υλοποίησης κοινωνικών 

προγραμμάτων.  Κατ’ επέκταση, οι σημερινές πραγματικότητες με τα πολύπλοκα και σύνθετα 

προβλήματα, αναδεικνύουν την ανάγκη ο εθελοντισμός, χωρίς αλλοίωση του χαρακτήρα του, να τεθεί 

πάνω σε πιο δομημένη βάση ούτως ώστε οι παρεμβάσεις του να καταστούν περισσότερο επωφελείς 

στις ανάγκες των πολιτών.  

 Εσείς είστε η αιχμή του δόρατος και όχι το κράτος.  Εσείς αισθάνεστε και αφουγκράζεστε την 

κοινωνία καλύτερα και εσείς μπορείτε να μας δείξετε εμάς πώς μπορούμε καλύτερα να σας 

βοηθήσουμε. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Ευχαριστώ τον κ. Υπουργό για το χαιρετισμό του. 

 Καλώ τώρα στο βήμα τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Αίγλη 

Παντελάκη, εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για το δικό της χαιρετισμό και 

παρακαλώ και τη συνάδελφο, κ. Μαρία Κυριακού να με αντικαταστήσει στο βήμα. 

 

(Στο σημείο αυτό τον Πρόεδρο της Βουλής αντικαθιστά στην έδρα η κ. Μαρία Κυριακού.) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΙ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ): 

 Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

 Κύριε Υπουργέ Υγείας, 

 Κύριοι Βουλευτές, 

 Κύριε Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

 Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού, 
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 Κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

 Αγαπητοί φίλοι, εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, 

 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την 5η Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, με θέμα: 

«Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με τη δημόσια υπηρεσία».  Η 

πρωτοβουλία ανήκει στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και μέσα από αυτή 

τη διοργάνωση, δίνεται το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων και ταυτόχρονα η δυνατότητα στις 

εθελοντικές οργανώσεις να παρουσιάσουν και να συζητήσουν σημαντικά θέματα, που τους 

απασχολούν. 

 Οι εργασίες που πραγματοποιούνται, πέρα από την ανασκόπηση της προόδου, που έγινε στα 

αιτήματα των προηγούμενων Συνόδων, έχουν σκοπό να αναδείξουν το βαθμό της σχέσης μεταξύ των 

οργανώσεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και να εντοπίσουν τα αδύνατα σημεία, στοχεύοντας 

στη βελτίωση και την ενίσχυση των σχέσεων τους, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.     

 Με την καθιέρωση του θεσμού του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, διανοίγονται νέες ευκαιρίες για τη στήριξη του εθελοντικού κινήματος.  

 Η σημασία του εθελοντισμού και της συμμετοχής σε εθελοντικές και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, ειδικά στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διανύει ο τόπος μας, αποκτά ιδιαίτερη 

αξία.  Έχει τη ξεχωριστή και μοναδική ιδιότητα να είναι επωφελής, τόσο για τα άτομα και τις ομάδες 

που δέχονται εθελοντική προσφορά όσο και για τα άτομα και τις ομάδες που παρέχουν ανιδιοτελώς τις 

υπηρεσίες τους.  Η συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες αυξάνει την κοινωνική συνοχή, προάγει 

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

εθελοντών.  Μεταξύ άλλων, καλλιεργεί την αλληλεγγύη απέναντι στις ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού και συμπληρώνει αποτελεσματικά την κρατική μέριμνα.  

 Με στόχο την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση των μαθητών κάθε βαθμίδας της 

εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επιδεικνύει διαχρονικά μια σειρά από 

στοχευμένες δράσεις.  Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ενθαρρύνουμε τα σχολεία μας, μέσα στα 
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πλαίσιο της αυτονόμησής τους και με την ουσιαστική εμπλοκή των παιδιών, να συνεχίσουν να 

προωθούν με ποικίλους τρόπους τον εθελοντισμό.  

 Επιπλέον, σε συνεργασία και με άλλα Υπουργεία και φορείς, θα ξεκινήσουμε συγκεκριμένες 

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

εθελοντικές δραστηριότητες του τομέα της νεολαίας και γενικότερα μέσα από την ενεργό εμπλοκή 

στην κοινωνία των πολιτών.  Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για 

την περίοδο 2014-2019.  

 Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, παρέχει την αμέριστη συμπαράστασή του 

στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού. 

 Με την ευκαιρία επιθυμώ να εκφράσω τα θερμά  μου συγχαρητήριά μου στο Παγκύπριο 

Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού γι’ αυτή τη διοργάνωση, η οποία δίνει την ευκαιρία για 

εποικοδομητικό διάλογο, αλλά και όλους όσοι με τη συμμετοχή και την παρουσία τους στην 5η Σύνοδο 

της Κοινωνίας των Πολιτών συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων. 

 Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας και κάθε επιτυχία στις εργασίες που θα ακολουθήσουν . 

(Χειροκροτήματα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παντελάκη. 

Τώρα καλώ στο βήμα το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

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

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Κύριε Ασσιώτη, το βήμα δικό σας. 

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

ΑΣΣΙΩΤΗΣ): 

 Κυρία Προεδρεύουσα της Πέμπτης Συνόδου, 

 Κύριε Υπουργέ, 

 Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, 
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 Αγαπητή Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας  και Πολιτισμού, 

 Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

 Κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

 Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των Εθελοντικών και 

 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

 Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόσκληση που της έχετε απευθύνει για να χαιρετίσει την Πέμπτη 

Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία διοργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού.   

 Βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας για να ενισχύσουμε το θεσμό της διαβούλευσης, που στόχο έχει 

την αξιολόγηση των σχέσεων και της συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ της δημόσιας υπηρεσίας και 

των μη κυβερνητικών οργανώσεων, τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών και σημείων προς βελτίωση, αλλά 

και καλών πρακτικών που ήδη εφαρμόζονται από κάποιες υπηρεσίες και θα μπορούσαν να 

υιοθετηθούν και από επιπρόσθετες.  Ανταλλαγή απόψεων και διάλογος μεταξύ των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων και του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γίνεται φυσικά 

συχνά, σχεδόν καθημερινά, κατά τις συναντήσεις μας, αλλά και στα πλαίσια του θεσμοθετημένου 

διαλόγου μεταξύ της Υπουργού και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ο οποίος φέτος 

πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2015. 

 Ορθά ο Υπουργός Υγείας ανέφερε λίγο πριν ότι το εθελοντικό κίνημα και οι οργανώσεις του 

αποτελούν επίσημο συνομιλητή του κράτους.  Αυτό συμβαίνει εντελώς ιδιαίτερα και ισχύει εντελώς 

ιδιαίτερα για το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο ο διάλογος και 

η διαβούλευση αποτελούν μακρά παράδοση εργασίας και παραγωγής έργου.  Κάθε ουσιαστική 

ενέργεια και παραγωγή πολιτικής ουσιαστικά εμπλουτίζεται μέσα από την επαφή και την εντατική 

συζήτηση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις εθελοντικές οργανώσεις. 

 Επιπρόσθετα, μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας υπάρχουν λειτουργοί των Υπηρεσιών 

που είναι στη διάθεση της κάθε οργάνωσης για συμβουλευτική καθοδήγηση και στήριξη, για να 
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αφουγκραστούν τις ανησυχίες τους και να μεταφέρουν τα προβλήματά τους στη διοίκηση, 

αποτελώντας ουσιαστικά το συνδετικό κρίκο μεταξύ των εθελοντών και του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.   

 Το υπουργείο μας εργάζεται καθημερινά με στόχο τη βελτίωση του σχεδίου κρατικών 

ενισχύσεων και την προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις και τις ανάγκες του κράτους, αλλά και των 

διαφόρων φορέων που επιχορηγούνται από αυτό.   

 Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας από το 2013 και εντεύθεν προχώρησαν σε μεταρρύθμιση 

στον τομέα παροχής κρατικών ενισχύσεων και συμμόρφωση με τον Κανονισμό 360 του 2012 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την παροχή κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας σε υπηρεσίες γενικού 

οικονομικού συμφέροντος.  Στόχος ήταν και συνεχίζει να είναι η πιο δίκαιη και εξορθολογισμένη 

κατανομή των χορηγιών, στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων.   

 Το 2015 αποφασίστηκε να γίνουν νέες τροποποιήσεις στο σχέδιο κρατικών ενισχύσεων και αυτές 

εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15 Απριλίου 2015.  Οι τροποποιήσεις που έγιναν 

αφορούσαν κυρίως διευκολύνσεις προς τους φορείς, οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να 

υποβάλουν την αίτησή τους όταν οι ίδιοι είναι έτοιμοι, αλλά όχι αργότερα από τις 30 του Οκτώβρη 

κάθε έτους, χωρίς να υπάρχει πίεση για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστοποιητικών.  Επίσης, 

αφού λάβουν την κρατική ενίσχυσή τους, υπάρχει πλέον η ευχέρεια να επανέλθουν εντός του έτους για 

να ζητήσουν επιπρόσθετη ενίσχυση, εάν προκύπτει ουσιαστικός, ιδιαίτερος λόγος.   

 Επιπρόσθετα, έχουν εισαχθεί πρόνοιες που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την τήρηση των 

κανόνων χρηστής διοίκησης στη διαχείριση των αποφάσεων και ενεργειών των μελών των διοικητικών 

συμβουλίων των οργανώσεων. 

 Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσει να είναι στη 

διάθεση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των εθελοντών, για να παρέχει την αναγκαία τεχνική ή 

και οικονομική στήριξη, ώστε μαζί να εξεύρουμε λύσεις για τα προβλήματα που ταλανίζουν την 

κυπριακή κοινωνία. 
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 Αναμένουμε τα αποτελέσματα και πορίσματα της Συνόδου, τα οποία θα επεξεργαστούμε με 

κάθε σοβαρότητα και καλή διάθεση. 

 Απαντήσεις στα επιμέρους ζητήματα που αναφέρονται στο υπόμνημα που έχει ετοιμαστεί και θα 

συζητηθεί στη σημερινή Σύνοδο θα δοθούν στα πλαίσια της παρέμβασης της εκπροσώπου των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 

 Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συνόδου και μεταφέρω ξανά τις θερμές ευχαριστίες της 

Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο του 

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού για τη διοργάνωση αυτής της Συνόδου. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

(Χειροκροτήματα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ασσιώτη. 

 Τώρα καλώ στο βήμα τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη 

Γιαννάκη, για το δικό του χαιρετισμό. 

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

 Ευχαριστώ. 

 Πρόεδρε, 

 Υπουργέ,  

 Βουλευτές, 

 Γενικοί Διευθυντές, 

 Πρώτα απ’ όλα να συγχαρώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΣΕ γι’ αυτή την 

καινοτόμα και πρωτοποριακή Σύνοδο, διότι είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται η φωνή των 

οργανώσεων και αυτή η φωνή να μεταφέρεται στα κυβερνητικά τμήματα, καθώς επίσης και για τη 

διαχρονική, σημαντική σας δράση στον τομέα αυτό και τη συνεργασία. 

 Η πολιτεία έχει αποφασίσει σε πολιτικό επίπεδο ότι ο τομέας του εθελοντισμού, ο ρόλος των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων, η ενθάρρυνση του ενεργού πολίτη και ειδικότερα των νέων -και χαίρομαι 
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που βλέπω τους μαθητές- είναι πολύ σημαντικός για την πολιτεία.  Αυτή όμως η ενίσχυση πρέπει να 

γίνει πιο ουσιαστική, γι’ αυτό έχει δημιουργηθεί αυτός ο θεσμός.   

 Ο θεσμός αυτός έχει ως στόχο να εφαρμόσει τις πολιτικές στις οποίες θα δώσει αξιοπιστία, 

διαφάνεια και σωστή νοοτροπία στον τρίτο τομέα, όπως λέγεται αυτό που εσείς όλοι εθελοντικά 

είσαστε.  Και θα πω το εξής:  Αυτός ο τομέας, πολύ σωστά έχει αναφέρει και ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, έχει 

δύο λέξεις κλειδιά:  κοινό όφελος.  Δεν έχει ούτε συμφέροντα οικονομικά ούτε συμφέροντα προσωπικά 

ούτε συγγενικά ούτε αδιαφανείς διαδικασίες.  Ο τομέας αυτός θα πρέπει να έχει διαφάνεια, 

αξιοπιστία, χρηστή διοίκηση, διότι ο εθελοντισμός υπάρχει για να προσφέρει στο κοινό όφελος, όπως 

έχω αναφέρει.  Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι και θέλω να δώσω ένα πολιτικό μήνυμα, ότι τον 

τομέα αυτό θα τον ενισχύσουμε με περισσότερη αξιοπιστία.   

 Ο νόμος που είναι τώρα στη Βουλή, που συζητιέται στην αρμόδια επιτροπή Εσωτερικών, για το 

νομοσχέδιο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και Λεσχών, θα δώσει αυτό το σημαντικό εργαλείο για τη 

διαφάνεια στα οικονομικά, για όλες τις 5 400 οργανώσεις που υπάρχουν, που αυτή τη στιγμή δεν 

ξέρουμε πώς λειτουργούν, τα οικονομικά τους, πόσα μέλη έχουν, αν είναι ένα άτομο ή δύο.  Και 

πιστεύω ότι και με τη βοήθεια των βουλευτών θα προχωρήσουμε άμεσα στην έγκριση, ο οποίος νόμος 

θα αναβαθμίσει τη δουλειά τη δική σας, εσείς που εργάζεστε σωστά, εσείς που βοηθάτε πραγματικά.   

 Και ο εθελοντισμός φυσικά είναι πολύ σημαντικός στα θέματα στήριξης των συνανθρώπων μας 

που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά είναι και πολύ σημαντικός σε άλλους τομείς, όπως έχει 

αναφερθεί, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον.  Ένας εθελοντισμός, ο οποίος πρέπει να 

καλύπτει όλους τους τομείς της κοινωνίας.  Και επίσης, ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων δεν 

είναι μόνο να στηρίζουν υπηρεσίες του κράτους, είναι και αυτές με τη σειρά τους για να πιέζουν την 

πολιτεία να βελτιώνει νομοθεσίες, να πιέζουν την πολιτεία να βελτιώνει και τις υπηρεσίες της και είναι, 

πολύ σωστά, όπως είναι και η θεματική σήμερα αυτής της Συνόδου, αυτή η σχέση της Κοινωνίας των 

Πολιτών με την πολιτεία.  Μια σχέση η οποία είναι πολύ σημαντική για την κυβέρνηση, μια σχέση η 

οποία θα πρέπει να αναβαθμιστεί σημαντικά, διότι, αν θέλουμε να εκσυγχρονίσουμε την κοινωνία μας 

και την πολιτεία μας, αυτό αφορά όλους.  Και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως λένε και οι 
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πολιτικές και των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζουν πλέον σε πολιτικό 

επίπεδο και εκεί ότι ο Τομέας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ο Τομέας της Κοινωνίας των 

Πολιτών παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, από τα θέματα της αντιτρομοκρατίας ως τα θέματα 

ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ως τα θέματα που αφορούν ακριβώς τον εκσυγχρονισμό των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 Γι’ αυτό και εγώ με τη σειρά μου να ξέρετε ότι, ως θεσμός, ένας θεσμός ο οποίος νομίζω είναι 

πολύ σημαντικός για εσάς, θα είμαι δίπλα σας, θα ενισχύσω το ρόλο το δικό σας και θα είμαι και 

υποστηρικτικός στο να βελτιωθούν και να αναβαθμιστούν οι σχέση των ΜΚΟ με την κυβέρνηση. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

(Χειροκροτήματα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννάκη. 

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

Δημητρίου, να αναγνώσει το υπόμνημα της 5ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, για σκοπούς 

συζήτησης και έγκρισής του.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΣΕ (Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ): 

 Καλημέρα σας. 

 Δε θα προχωρήσω στις προσφωνήσεις, αυτό το έχουν κάνει οι προλαλήσαντες, και θα 

προχωρήσω στην ανάγνωση του υπομνήματος. 
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«ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

5ης ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με τη δημόσια υπηρεσία 

Εισαγωγή για τη Σύνοδο 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με την ιδιότητα που του παρέχει ο νόμος 

61(1)/2006 ως Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ στην Κύπρο, 

διοργανώνει και φέτος τη Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία αποτελεί μία πρωτοποριακή 

πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ που δίνει «φωνή» στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ μέσα από το βήμα της 

Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Η ειδική αυτή Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, αποτελείται από 56 εκπροσώπους των 

εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι με την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ της Συνόδου της 

Κοινωνίας των Πολιτών, έχουν την ευκαιρία να προβάλουν τις θέσεις τους για το θέμα «Σχέσεις των 

εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με τη δημόσια υπηρεσία» στην παρουσία αρμόδιων αξιωματούχων 

του κράτους.  Η επιλογή των 56 εκπροσώπων της Συνόδου διασφαλίζει την εκπροσώπηση σχεδόν όλου 

του φάσματος της κοινωνίας των πολιτών.  Η Σύνοδος ακολουθεί τις βασικές διαδικασίες της 

ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Το θέμα της 5ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών «Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με 

τη δημόσια υπηρεσία» έχει σκοπό να αναδείξει το βαθμό της σχέσης μεταξύ των οργανώσεων και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα και να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία με στόχο τη βελτίωσή τους αλλά 

και τα δυνατά σημεία αυτής της σχέσης, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η σχέση του κράτους 

με τον εθελοντικό τομέα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.  Η Σύνοδος δεν θα παραμείνει σε αυτό 

το ειδικό θέμα, αλλά θα κάνει και ανασκόπηση της προόδου που έγινε στα αιτήματα των 

προηγούμενων Συνόδων της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να γίνει προσπάθεια να προωθηθούν σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς όσα έχουν απομείνει. 

1. ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
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 1.1.  Κάλυψη των αναγκών όλων των ΜΚΟ 

 1.1.1. Η απάντηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αναφέρει ότι η επιχορήγηση των 

ΜΚΟ γίνεται όταν προκύπτει θέμα κάλυψης πραγματικών αναγκών των πολιτών και όχι 

αναγκών των ΜΚΟ. 

 1.1.2. H απάντηση του Υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι λαμβάνονται υπόψη τυχόν αιτήσεις 

από ΜΚΟ στον τομέα της υγείας και αφού αξιολογηθούν, είναι δυνατόν να 

επιχορηγηθούν. 

 1.1.3. Η απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

αναφέρει ότι καταβάλλεται προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, ώστε οι επιχορηγήσεις 

του να καλύπτουν όσον το δυνατό περισσότερες ανάγκες των ΜΚΟ. 

 1.1.4. Εξακολουθούν επίσης να υπάρχουν οργανώσεις που δεν λαμβάνουν καμία χορηγία από 

κανένα Υπουργείο ή έχουν αποκλειστεί προγράμματά τους από χορηγία μετά από τον 

συντονισμό των Υπουργείων Υγείας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του 

Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (βλ. Παράρτημα Ι). 

 1.2. Τερματισμός προγραμμάτων των ΜΚΟ 

 1.2.1. Σε αίτημά μας για την ανάγκη αξιολόγησης των αναγκών που προκύπτουν από τον 

τερματισμό κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων, το Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει τη θέση ότι οι ΥΚΕ εντοπίζουν τυχόν ανάγκες 

που προκύπτουν από τον τερματισμό λειτουργίας προγραμμάτων και επιλαμβάνονται 

της κάλυψής τους μέσω άλλων προγραμμάτων.  Συνήθως όμως αναφέρουν ότι τα 

προγράμματα που τερματίζονται δεν καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και ο τερματισμός 

τους δεν επιφέρει προβλήματα.  Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ θεωρούν ότι προκύπτουν 

ανάγκες για κάποιες ευπαθείς ομάδες από τον τερματισμό προγραμμάτων. 

 1.2.2. Σε αίτημα του ΠΣΣΕ για εξέταση του κόστους που θα επωμισθεί το κράτος εάν κληθεί να 

παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες του εθελοντικού τομέα που έχουν τερματίσει τη 

λειτουργία τους, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απαντά 
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ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρέχονται υπηρεσίες:  α) από το κράτος με 

χαμηλότερο κόστος και β) από ιδιώτες με αρκετά χαμηλά τροφεία.  Το Υπουργείο 

αναφέρει ότι η εμπειρία έδειξε ότι κάποιοι ιδιώτες μπορεί να προβαίνουν σε καλύτερη 

διαχείριση των οικονομικών τους, χωρίς να υστερούν σε ποιότητα οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

  Εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ θέτουν τον προβληματισμό ενδεχόμενης εκμετάλλευσης 

των ευπαθών ομάδων από ιδιώτες λόγω της ευάλωτης θέσης τους απέναντι στα 

συμφέροντα των ιδιωτών που ενδεχομένως να μην τους αντιμετωπίζουν με την ίδια 

ευαισθησία όπως οι δομές των εθελοντικών οργανώσεων.  Σχετικός είναι και ο 

προβληματισμός με την εισαγωγή του θεσμού της κατ’ οίκον φροντίδας στον οποίο θα 

συμμετέχουν και ιδιώτες βάσει νομικού πλαισίου. 

1.3. Καθυστέρηση στην προκήρυξη των Σχεδίων Χορηγιών 

  1.3.1. Παρ’ όλες τις θετικές βελτιώσεις του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας για το 2015, οι οποίες, βάσει της απάντησης των ΥΚΕ, ήταν και ο 

λόγος καθυστέρησης προκήρυξης του Σχεδίου για το 2015, το θέμα της καθυστέρησης 

της επίδοσης των χορηγιών παραμένει ως μόνιμο πρόβλημα κάθε έτος.  Γι’ αυτό το θέμα 

το ΠΣΣΕ συμμετείχε και σε αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής όπου 

κατέθεσε τις θέσεις και τη διαμαρτυρία του εκ μέρους των οργανώσεων μελών του. 

   Οι εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ αναφέρουν για το θέμα αυτό τα εξής: 

 η καθυστέρηση της καταβολής της χορηγίας έχει φέρει αρκετές οργανώσεις σε 

εξαιρετικά δύσκολη θέση και συγκεκριμένα αντιμέτωπες με το νόμο και 

δικαστικές διαδικασίες επειδή δεν έχουν καταβάλει έγκαιρα τις κοινωνικές 

ασφαλίσεις του έμμισθου τους προσωπικού ή για δάνεια που έχουν συνάψει για 

τη λειτουργία των προγραμμάτων τους. 
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 εκτός από το πρόβλημα της καθυστέρησης της καταβολής της χορηγίας 

αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες 

απαιτήσεις του Σχεδίου. 

 1.3.2. Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας για το θέμα αναφέρει ότι σε συνεργασία με τον 

Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων θα τροποποιήσει το Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών, 

ώστε να είναι συμβατό με το σχετικό Κανονισμό της ΕΕ.  Μόλις ολοκληρωθεί η 

διαδικασία θα προκηρυχθούν οι Κρατικές Χορηγίες για το 2015.  Δεν υπάρχει προς το 

παρόν δυνατότητα να προκηρύσσονται οι χορηγίες το πρώτο τρίμηνο του έτους.  

Αναφέρει επιπλέον ότι το ύψος του κονδυλίου για τις κρατικές χορηγίες για το 2015 

ανέρχεται στο €1.600.000 και ότι μέχρι την κατανομή του είναι δυνατό να αυξηθεί, μέσω 

εξοικονομήσεων από άλλα κονδύλια, όπως έγινε κατά το 2014. 

1.4. Υποστήριξη προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ 

 Στο αίτημα της Συνόδου να υπάρχει πρόνοια χρηματοδότησης του ποσού που απαιτείται να 

καταβάλλουν οργανώσεις («ιδίους πόρους») στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι στην περίπτωση που οι οργανώσεις 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ μπορούν να καλύψουν το υπόλοιπο ποσό που δεν καλύπτει η ΕΕ 

από την Κρατική Χορηγία. 

 Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και της Αναπτυξιακής 

Εκπαίδευσης αναφέρουν ότι βάσει του εγγράφου για τη Συμβολή της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης 

και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την 

Ανάπτυξη, τα κράτη μέλη πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον 3% της Επίσημης Αναπτυξιακής 

Βοήθειάς τους, ώστε να υπάρχει επαρκής διαθέσιμη χρημοτοδότηση για προγράμματα 

ευαισθητοποίησης των πολιτών.  Οι οργανώσεις ζητούν από το Υπουργείο Εξωτερικών και τη 

CyprusAid να εφαρμόζεται αυτό για να υποστηριχθεί η συγχρηματοδότηση προγραμμάτων που 

υλοποιούν με κύρια χρηματοδότηση από την ΕΕ. 
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1.5. Εξορθολογισμός των Σχεδίων Χορηγιών 

 1.5.1. Συνεχίζεται επίσης το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια 

από όλους τους κρατικούς φορείς που παρέχουν χορηγία κάτι που δεν διασφαλίζει τη 

διαφάνεια. 

 1.5.2. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της μελέτης για δημιουργία της Υπηρεσίας η οποία θα 

διαχειρίζεται τη διάθεση των κονδυλίων του κράτους που θα παραχωρούνται υπό την 

μορφή επιχορήγησης προς τις ΜΚΟ, όπως έχει εξαγγελθεί από τον Επίτροπο Εθελοντισμού 

και ΜΚΟ. 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΚΟ 

 2.1. Υποβάλλουμε εκ νέου την ανάγκη ρυθμίσεων που αφορούν τα πιστοποιητικά 

καταλληλότητας των προγραμμάτων των ΜΚΟ.  Ως γνωστό οι οργανώσεις πρέπει κάθε 

χρόνο να εξασφαλίζουν πιστοποιητικά καταλληλότητας: πυροσβεστικής, δημοσίων έργων 

για επίβλεψη των κτιριακών εγκαταστάσεων, Υπουργείου Υγείας για πιστοποιητικά 

προσωπικού και θεμάτων υγειονομικού ελέγχου του κτιρίου, ηλεκτρομηχανολογίας και 

πολεοδομικής άδειας για ανέγερση κτιρίου.  Τα αιτήματα της Συνόδου είναι: 

 2.1.1.  απαλλαγή ή μείωση των τελών για την εξασφάλιση των πιστοποιητικών καταλληλότητας, 

 2.1.2. δημιουργία ενημερωτικού εντύπου με οδηγίες προς τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις 

διαδικασίες που σχετίζονται με την εξασφάλιση, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των 

μερών, 

 2.1.3. καθορισμός ημερομηνίας για ολοκλήρωση της εξασφάλισης των πιστοποιητικών, 

 2.1.4. επιχορήγηση των κτιριακών αλλαγών όπου προκύπτουν από τυχόν νέες τροποποιήσεις 

στις νομοθεσίες. 

   Τίθεται επίσης ο προβληματισμός εάν όλοι αυτοί οι έλεγχοι για την καταλληλότητα των 

προγραμμάτων γίνεται και στον ιδιωτικό τομέα. 
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3.  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΚΟ 

 3.1.  Για υποβοήθηση των ΜΚΟ στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων το ΠΣΣΕ είναι σε 

επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης 

για πιθανές ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν με στόχο την ουσιαστική συμμετοχή 

των ΜΚΟ σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

   Για το θέμα αυτό οι εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ αναφέρουν ότι δεν τους δίδεται 

πραγματική ευκαιρία συμμετοχής σε μεγάλα προγράμματα και έργα ή συμπράξεις αρχών 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά και άλλα 

ταμεία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 

 3.2.  Το αίτημα του ΠΣΣΕ για την ανάγκη να προσφέρεται πρακτική καθοδήγηση στις ΜΚΟ από 

τα Υπουργεία που χειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις δυστυχώς 

δεν είχε μέχρι σήμερα κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και ως εκ τούτου δεν έχει 

διευκολυνθεί η πρόσβαση των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ σε ευρωπαϊκές 

χρηματοδοτήσεις. 

 3.3.  Για το θέμα αυτό το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι ως Αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για το 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Health for Growth 2014-

2020), παρέχει μέσω του Κλιμακίου Ευρωπαϊκών Θεμάτων καθοδήγηση προς όλους τους 

ενδιαφερόμενους για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Υγείας. 

 3.4. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρει ότι πέραν της 

κρατικής χορηγίας υπάρχουν ευκαιρίες συμμετοχής ΜΚΟ σε Μέτρα του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) ''Θάλασσα'' για την 

Αλιεία. 
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4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 4.1. Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα αναφέρει ότι το νομοσχέδιο περί 

Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΙΟΚΩ), θα δίνει συγκεκριμένα φορολογικά οφέλη 

όπως καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 4.2. Στα πλαίσια της προσπάθειας του ΠΣΣΕ για ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων που 

προκύπτουν για τις εθελοντικές οργανώσεις έχει απευθυνθεί στον Έφορο Φορολογίας ο 

οποίος απάντησε στο ΠΣΣΕ για τις φορολογικές υποχρεώσεις των ΜΚΟ, τις οποίες το ΠΣΣΕ 

γνωστοποίησε με εγκύκλιό του σε όλες τις οργανώσεις μέλη του. 

   Για την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος, όπως προνοείται στη σχετική 

νομοθεσία, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο Έφορος Φορολογίας, στα πλαίσια 

χρηστής διοίκησης έχει αποφασίσει όπως κατ' εξαίρεση μη επιβληθεί χρηματική 

επιβάρυνση για μη υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος στις περιπτώσεις ΜΚΟ, των 

οποίων, για τα φορολογικά έτη μέχρι και το 2013, τα μόνα εισοδήματά τους που 

εμπίπτουν στο άρθρο 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου ήταν τόκοι ή/και 

μερίσματα τα οποία απαλλάσσονται του φόρου βάσει άρθρων του ιδίου Νόμου.  Ωστόσο, 

επισημαίνει ότι η πιο πάνω παραχώρηση αφορά τις Δηλώσεις Εισοδήματος μέχρι και το 

φορολογικό έτος 2013 και ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της Δήλωσης 

Εισοδήματος για τα φορολογικά έτη από το 2014 και μετέπειτα, θα επιβάλλεται η σχετική 

επιβάρυνση. 

 Άλλα αιτήματα της Συνόδου για το φορολογικό καθεστώς είναι: 

 4.3. Θα μπορούσε να μελετηθεί κατά πόσο το νομοσχέδιο ΙΟΚΩ μπορεί να απαλλάσσει τους 

οργανισμούς από τη φορολόγηση των εισπρακτέων τόκων για την Έκτακτη Αμυντική 

Εισφορά. 

 4.4. Γενικότερα για το νομοσχέδιο υπάρχει επιφύλαξη και προβληματισμός κατά πόσο θα 

δικαιούνται οι τοπικές οργανώσεις να πιστοποιηθούν ως ΙΟΚΩ, ώστε να απολαμβάνουν τα 

σχετικά φορολογικά οφέλη. 
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 4.5. Εκκρεμεί επίσης το αίτημα προς τους αρμόδιους φορείς για εκπτώσεις σε εθελοντικές 

οργανώσεις για δημοτικά τέλη, τέλη για βασικές υπηρεσίες, όπως τηλεπικοινωνία, 

ηλεκτρισμό και νερό, κ.ά. 

 4.6. Το αίτημά μας να δοθούν φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις για άσκηση της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης, ίσως μπορεί να εξεταστεί, βάσει της απάντησης του Υπουργείου 

Οικονομικών, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τη 

συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Αναμένουμε, στη φετινή Σύνοδο, την απάντηση του ΥΕΠΚΑ. 

5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΑΝΩΝ 

 5.1. Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για πάταξη των παράνομων εράνων το ΠΣΣΕ υλοποίησε 

παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού με τίτλο «Τι πρέπει να γνωρίζει το κοινό 

για τους εράνους», ώστε να μπορεί το κοινό να ελέγχει τη νομιμότητα των εράνων όταν το 

προσεγγίζουν ερανιστές.  Για τον ίδιο σκοπό πραγματοποίησε και Δημοσιογραφική 

Διάσκεψη στην παρουσία του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, εκπροσώπων του 

Υπουργείου Εσωτερικών, της Αστυνομίας, της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας και άλλων 

φορέων.  Η συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΣΣΕ στις αρχές αδειών εράνου συμβάλλει 

παράλληλα στη ρύθμιση των θεμάτων που προκύπτουν για το θέμα. 

   Εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ αναφέρουν ότι σημαντικό ρόλο έχει να διαδραματίσει και 

το Αστυνομικό Σώμα για πάταξη των παράνομων εράνων, όταν γίνονται καταγγελίες από 

τους πολίτες. 

6. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΚΟ 

 Παρόλο που έχουν καθιερωθεί διάφορες δημόσιες συναντήσεις διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ 

του κράτους και των ΜΚΟ, το οποίο είναι ένα θετικό στοιχείο το οποίο επικροτεί το ΠΣΣΕ αφού 

δικαιώνει τη συνεχή προσπάθειά του για ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου, εντούτοις 

δεν διασφαλίζεται πάντοτε αποτελεσματική διαβούλευση όπως: ο τρόπος διεξαγωγής της 

διαβούλευσης, η ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών, η διαδικασία καταγραφής των εισηγήσεων 
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που υποβλήθηκαν σε μια διαβούλευση, η αιτιολόγηση απόρριψης των εισηγήσεων, η ενημέρωση 

των φορέων για τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η επάρκεια της χρονικής περιόδου για τη 

διαβούλευση, κτλ. 

7. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 

 7.1. Δυστυχώς η τροποποίηση του νόμου του ΠΣΣΕ και η ψήφιση των νέων του κανονισμών 

παραμένει για σειρά ετών σε εκκρεμότητα. 

 7.2. Το αίτημά μας για ασφάλεια των εθελοντών (έναντι ατυχημάτων ή/και ευθυνών που 

προκύπτουν κατά την άσκηση της εθελοντικής τους προφοράς) χρήζει άμεσης μελέτης, 

δεδομένων των απαντήσεων των αρμόδιων φορέων όπου: 

  7.2.1. Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ αναφέρει ότι στη «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

και Ευθυνών των Εθελοντών» (στο Άρθρο 34) θεωρείται ως βασική ευθύνη των 

εθελοντικών οργανώσεων η διασφάλιση της ασφάλισης των εθελοντών για να καλύπτει 

την κοινωνική προστασία με την μορφή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την 

ασφάλιση αστικής ευθύνης κατά την διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας. Αυτό 

δεν εφαρμόζεται και χρειάζεται να εντοπιστούν τρόποι και μηχανισμοί ασφάλισης των 

εθελοντών. 

  7.2.2. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρει ότι η περί 

Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία επιβάλλει σε κάθε εργοδότη 

υποχρεώσεις για την προστασία των εργοδοτουμένων του κατά την εργασία τους και 

ότι στον ορισμό «εργοδοτούμενος» περιλαμβάνεται και πρόσωπο που ως εθελοντής 

εκτελεί ή εκτελούσε εργασία που του έχει ανατεθεί υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση 

εργοδότη.  Αναμένουμε από το αρμόδιο Υπουργείο να μας διευκρινίσει αυτές τις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους εθελοντές. 

  7.2.3. Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί κατά πόσο ο νόμος που αφορά την Υποχρεωτική 

Ασφάλιση της Ευθύνης των Εργοδοτών και αναφέρεται στην ευθύνη που ενδέχεται να 
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έχουν εργοδότες για ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες σε εργοδοτούμενά τους 

πρόσωπα, περιλαμβάνει στον ορισμό «εργοδοτούμενος» και τους εθελοντές. 

  7.2.4. Οι εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ θέτουν επίσης τον προβληματισμό για το πώς 

καλύπτονται νομικά τα οργανωμένα σύνολα και συγκεκριμένα τα μέλη των διοικητικών 

συμβουλίων που αντιμετωπίζουν αγωγές από καθυστερήσεις καταβολής των 

οικονομικών τους υποχρεώσεων σε διάφορα τμήματα ή/και ευθύνες ως νομικά 

υπεύθυνα πρόσωπα των οργανισμών. 

8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ/ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 8.1. Θεωρείται εξαιρετικής σημασίας η άμεση αναγνώριση και πιστοποίηση της μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης, στη βάση των εξελίξεων που διαδραματίζονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 8.2. Θέτουμε ως αίτημα όπως το ΠΣΣΕ συμμετέχει με εκπρόσωπό του, βάσει των 

αρμοδιοτήτων του που πηγάζουν από το νόμο, στην Επιτροπή που έχει συσταθεί για την 

αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. 

 8.3. Θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης του δικτύου που έχει συσταθεί σε 

κάθε σχολική μονάδα για προώθηση του εθελοντισμού στα σχολεία, στον οποίο να 

συμμετέχει και το ΠΣΣΕ, δεδομένης της εμπλοκής και εμπειρίας του στην προαγωγή του 

εθελοντισμού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τη δημιουργία των Κοινωνικών Ομίλων και 

της υλοποίησης του προγράμματος «Νεολαία και Εθελοντισμός». 

9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

 9.1. Το αίτημά μας να επιχορηγείται η συμμετοχή των εθελοντών, αντί μόνο το έμμισθο 

προσωπικό, σε σεμινάρια κατάρτισης που επιχορηγεί η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, είναι σε εκκρεμότητα αφού βάσει της απάντησης της ΑνΑΔ, χρειάζεται 

τροποποίηση του νόμου.  Θέτουμε αίτημα για την αλλαγή του νόμου για να υπάρχει ειδικό 

σχέδιο για την επιχορήγηση των εθελοντών. 
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10.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  Επείγει η συλλογή και ανάλυση οικονομικών δεικτών και στοιχείων για τη διάσταση του 

εθελοντισμού, ώστε να διαφανεί η συμβολή του στην εθνική οικονομία και την κοινωνία. 

11.ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ 

  Το νέο πρότυπο πιστοποίησης της αποτελεσματικής λειτουργίας των οργανώσεων μελών του 

ΠΣΣΕ με τίτλο: «Πιστοποίηση αποτελεσματικής λειτουργίας, βιωσιμότητας, και ανάπτυξης», το 

οποίο αποτελεί ένα νέο εργαλείο που άρχισε να προσφέρει το ΠΣΣΕ στα μέλη του και τους δίνει 

τη δυνατότητα εκπαίδευσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης του τρόπου λειτουργίας τους από 

εξειδικευμένους εκπαιδευτές και συμβούλους με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, 

βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας τους και συνεχούς αποτελεσματικής ανάπτυξής τους.  

Αναμένουμε την υποστήριξη του προτύπου από το κράτος. 

Η 5η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, καλεί τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και φορείς: 

 Να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους, ώστε να προωθηθούν προς επίλυση τα 

εναπομείναντα θέματα που έχουν παρατεθεί. 

 Να μελετήσουν τα ζητήματα που θα συζητηθούν στα πλαίσια της φετινής συνόδου με τίτλο 

«Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με τη δημόσια υπηρεσία». 

Εισαγωγή στο θέμα:  «Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με τη δημόσια υπηρεσία» 

Το κυπριακό κράτος έχει μια μακρά παράδοση συνεργασίας με τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ.  Αυτή 

η συνεργασία έχει αναπτύξει γερά θεμέλια σχέσεων σε διάφορους τομείς, οι κυριότεροι από τους 

οποίους αναλύονται πιο κάτω: 

1. Σχέσεις εθελοντικού τομέα-κράτους στη διαμόρφωση των πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο: 

 Μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων των οργανώσεων σε συμβουλευτικά 

σώματα/συμβούλια/επιτροπές, που εγκαθιδρύονται δυνάμει νομοθεσίας, ή απόφασης του 

Υπουργικού Συμβουλίου, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, η Νομοθετική Εξουσία (Βουλή των 

Αντιπροσώπων) διαβουλεύονται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη/εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ 
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στη χάραξη των διάφορων πολιτικών.  Ο διάλογος αυτός πραγματοποιείται και σε άτυπη βάση 

μεταξύ εκπροσώπων των οργανώσεων και λειτουργών του δημόσιου τομέα, κυρίως μέσα από 

συναντήσεις και αλληλογραφία. 

2. Σχέσεις εθελοντικού τομέα-κράτους στην υλοποίηση των κρατικών πολιτικών 

 Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ που συμπληρώνουν το ρόλο του 

κράτους σε διάφορους τομείς πολιτικής.  Μερικές φορές οι εθελοντικές οργανώσεις εφαρμόζουν 

προγράμματα που προσφέρονται αποκλειστικά από τον εθελοντικό τομέα.  Οι εθελοντικές 

οργανώσεις/ΜΚΟ είναι στενοί συνεργάτες του κράτους, έτοιμες να ανταποκριθούν στην 

υλοποίηση στόχων σε όλους τους τομείς πολιτικής. 

3. Σχέσεις εθελοντικού τομέα-κράτους για την οικονομική στήριξη της δράσης των οργανώσεων 

 Αρκετές υπηρεσίες του κράτους επιχορηγούν τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ για το έργο τους 

που σχετίζεται με την υλοποίηση των επί μέρους στόχων του κράτους (ευημερία, περιβάλλον, 

πολιτισμός, κτλ). 

4. Διαπροσωπικές σχέσεις και κλίμα σχέσεων 

 Υπάρχει ένα γενικά θετικό κλίμα στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπροσώπων του 

κράτους και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.  Είναι χρήσιμο όμως να αναδειχθούν στοιχεία 

που δυσκολεύουν τη σχέση μεταξύ των δύο μερών και να αξιολογηθεί κατά πόσον οι εθελοντές 

πιστεύουν ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στις σχέσεις τους με το δημόσιο τομέα. 

 

Σκοπός της Συνόδου είναι να αναδείξει τα δυνατά αλλά και τα αδύνατα σημεία της σχέσης μεταξύ του 

κράτους και των εθελοντικών οργανώσεων στις πιο πάνω περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί. 

Καλούνται οι βουλευτές της Συνόδου, με τεκμηριωμένα παραδείγματα, να αναδείξουν τις διάφορες 

πτυχές αυτής της σχέσης ώστε να ενδυναμωθεί και να βελτιωθεί. 

Καταληκτικά, η 5η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, 

Καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των θεμάτων που έχουν 

τεθεί στην παρούσα Σύνοδο τόσο στην Εκτελεστική όσο και στη Νομοθετική εξουσία, όπου με την 
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υποστήριξη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας οι εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ να έχουν όλα 

τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το σημαντικό έργο το οποίο επιτελούν και να διασφαλίσουν 

ως κόρη οφθαλμού τον εθελοντισμό, ο οποίος αποτελεί σημαντική κληρονομιά του τόπου μας.  Σε 

αυτή μας την προσπάθεια, για την προώθηση των αιτημάτων της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, 

επενδύουμε πολλές ελπίδες στην αγαστή συνεργασία μας με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ.  Οι 

εκπρόσωποι των οργανώσεων, δεσμεύονται με τη σειρά τους, ενώπιον της παρούσας Συνόδου, να 

συνεχίσουν να εργάζονται με όλες τους τις δυνάμεις για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου και της 

κοινωνίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ 

 Για το σημείο 1. με τίτλο ‘ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ’ 

 

 Σημείο Υπομνήματος 1.1 

 Κάλυψη των αναγκών όλων των ΜΚΟ 

 

ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 

5Η ΣΥΝΟΔΟ 

 

Οργανώσεις που 

αναφέρουν ότι δεν 

λαμβάνουν καμία 

χορηγία από κανένα 

Υπουργείο 

Οργανώσεις που 

αναφέρουν ότι έχουν 

αποκλειστεί 

προγράμματά τους από 

χορηγία μετά από τον 

συντονισμό των 

Υπουργείων Υγείας και 

των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας 

 Σημείωση: Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες 

οργανώσεις που εμπίπτουν σε μία ή/και στις δύο 

αυτές περιπτώσεις αλλά δεν συμμετέχουν στην 

Σύνοδο 

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΑΣΠΙΣ 

√  

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΛΕΜΕΣΟΥ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ 

ΓΕΡΟΝΤΩΝ" 

√  

ΕΣΣΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ √  

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

√  

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ  √  

Π.Ο.Α.Α.  √ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΠΟΣΕΗ) 

√  
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΚΩΔΗ 

ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN 

√  

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ 

√  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 √ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 √ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 √ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

√  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ √  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

'ΘΕΟΤΟΚΟΣ' 

√  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

√  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα αναφέρει ότι το νομοσχέδιο Περί Ιδιωτικών 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΙΟΚΩ), θα δίνει συγκεκριμένα φορολογικά οφέλη:  

1. Αφαίρεση από φορολογητέο εισόδημα φυσικών και νομικών προσώπων, δωρεών σε ΙΟΚΩ με 

αποδείξεις. 

2. Απαλλαγή από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας των κτιρίων εγκεκριμένων ΙΟΚΩ. 

3. Δωρεές ακίνητης ιδιοκτησίας σε εγκεκριμένους ΙΟΚΩ θα απαλλάσσονται του φόρου 

κεφαλαιουχικών κερδών 

4. Δεν θα επιβάλλεται τέλος χαρτόσημου σε σχέση με δωρεά από ή προς εγκεκριμένο 

φιλανθρωπικό ίδρυμα. 

5. Εκπτώσεις από δασμούς σε εγκεκριμένους ΙΟΚΩ με βάση κανονισμό της Ε.Ε 1186/2009. 

6. Εξαιρέσεις από ΦΠΑ που πηγάζουν από το κοινοτικό κεκτημένο και αφορούν (α) παραδόσεις 

αγαθών, που τα εξάγουν από τη Δημοκρατία στα πλαίσια φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων τους 

εκτός της Δημοκρατίας και (β) παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση 

αγαθών από οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σκοπούς 

φιλανθρωπικούς προς τα μέλη τους στο πλαίσιο του συλλογικού τους συμφέροντος έναντι 

συνδρομής, νοουμένου ότι η εξαίρεση αυτή δεν δημιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του 

ανταγωνισμού. 

7. Άλλα ωφελήματα που απολαμβάνουν σήμερα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως η απαλλαγή 

από τέλη κτηματολογίου, να συνεχίσουν να υφίστανται.» 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

  Ευχαριστώ πολύ τον κ. Δημητρίου. 

 Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε για λίγο τις εργασίες της ολομέλειας, για ένα μικρό διάλειμμα.  

Σας καλώ όλους στο αίθριο για ένα καφέ και θα συνεχίσουμε τις εργασίες της Συνόδου σύντομα. 

(Ώρα διακοπής:  11.15 π.μ.) 

(Ώρα επανέναρξης:  11.50 π.μ.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ): 

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

των βουλευτών γύρω από το υπόμνημα της Ε΄ Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών.  Θα ήθελα να σας 

ενημερώσω για σκοπούς διευκόλυνσης των εργασιών της συνόδου, θα περάσει από κοντά σας ένα 

έντυπο σε μπλε χρώμα, ήδη νομίζω το έχετε κάμει, στο οποίο θα σημειώσετε να ονόματά σας όσοι 

προτίθεστε να μιλήσετε για το θέμα αυτό. 

 Είναι παράκληση οι ομιλίες σας να μην ξεπερνούν τα δύο λεπτά και να μη γίνονται παρεμβάσεις 

κατά τη διάρκεια των ομιλιών.  Να μη διακόπτουμε ο ένας τον άλλο.  Ο Πρόεδρος της Βουλής έχει τη 

διακριτική ευχέρεια να δώσει δικαίωμα δευτερολογίας σε βουλευτή για λογικό χρόνο, ανάλογα με τις 

υπάρχουσες δυνατότητες.  Επίσης θα ήταν παράκλησή μου να μη γίνονται ομιλίες για θέματα τα οποία 

έχουν ήδη συζητηθεί και των οποίων η συζήτηση έχει ήδη εξαντληθεί.  Επίσης να σας παρακαλέσω να 

σηκώνετε το χέρι σας για να σας δίνετε ο λόγος και όταν παίρνετε το λόγο, να είστε όρθιοι αν είναι 

δυνατόν και να αναφέρετε το όνομά σας και την οργάνωση που εκπροσωπείτε για να διευκολύνετε τις 

στενογράφους της Βουλής να καταγράφουν όλα όσα λέγονται στη συνεδρίαση αυτή.  Επιπρόσθετα, θα 

ήθελα να σας αναφέρω ότι καταγράφονται στα πρακτικά μόνο οι ομιλίες σας και όχι άλλα κείμενα που 

θα καταθέσετε στη Βουλή, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις εργασίες της ολομέλειας της Βουλής.  

Είναι επίσης παράκλησή μας να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα.   

 Ακολουθεί η συζήτηση με βάση τον κατάλογο των ομιλητών.  Έχει ήδη δοθεί το μπλε έντυπο για 

τις προφορικές παρεμβάσεις. 
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 Πρώτος στον κατάλογο είναι ο κ. Γεώργιος Μεσημέρτσης, Σωματείο Δρομέων Περικλής 

Δημητρίου.  Μπορείτε να αναφέρετε την παρέμβασή σας και θα έχουμε τη χρονομέτρηση για δύο 

λεπτά. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Γ. ΜΕΣΗΜΕΡΤΣΗΣ): 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Αγαπητοί νέοι, μελλοντικά στελέχη όλων αυτών των οργανώσεων,  

 Λέγομαι Γιώργος Μεσημέρτσης.  Είμαι ο παλιός πρωταθλητής της Ελλάδος, βαλκανιονίκης, με 

τρεις συμμετοχές σε ολυμπιακούς αγώνες.  Επίσης έχω φορέσει εβδομήντα πέντε φορές τη φανέλα της 

Εθνικής Ελλάδος.  Σας τα λέω αυτά για να δικαιολογήσω γιατί είμαι αντιπρόεδρος του σωματείου 

Περικλής Δημητρίου.  Διαθέτω πάρα πολύ μεγάλη πείρα.   

 Επίσης σας γνωρίζω ότι ο Περικλής Δημητρίου είναι ένα σωματείο το οποίο κάνει εκατόν 

ογδόντα εκδηλώσεις το χρόνο διαφόρου περιεχομένου, ναρκωτικά, τα πάντα.  Επίσης θέλω να σας πω 

ότι τα μέλη μας εντός των ημερών θα φύγουν για το Διεθνή Μαραθώνιο των Αθηνών, πενήντα πέντε 

μέλη τα οποία θα τρέξουν στο Διεθνή Μαραθώνιο της Αθήνας.  Επίσης σας λέω και το πρόγραμμά μας 

ότι τις ημέρες αυτές που θα είμαστε στην Αθήνα έχω ομιλία στην Ακαδημία των Αθηνών με θέμα πάντα 

αθλητικό και επίσης ετοιμάζουμε μια έξοδο στο Στρασβούργο.  Δέκα μέλη μας θα μεταφέρουμε την 

ολυμπιακή φλόγα με τα κυπριακά χρώματα και θα μιλήσω επίσης στο Στρασβούργο για λίγα 

δευτερόλεπτα.   

 Θέλω να σας πω ότι το σωματείο μας είναι ένα σωματείο πραγματικού εθελοντισμού.  Έχει πάρα 

πολλά μέλη και τα οποία φανατικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους τομείς.  Εγώ 

προσωπικά σας λέω ότι ανέλαβα ως αντιπρόεδρος, ενώ είμαι είκοσι οκτώ χρόνια στην Κύπρο σ’ αυτό 

το σωματείο που πραγματικά με εκπροσωπεί, διότι αυτό που κάνουμε είναι πραγματικά εθελοντισμός.   

 Θέλω να σας πω επίσης και να απευθυνθώ στον εκπρόσωπο του υπουργείου, βοηθήστε τις 

εθελοντικές οργανώσεις, χρήματα βρίσκονται, έχουμε ανάγκη, διότι εμείς συντηρούμεθα από φίλους 

και από σωματεία και από άλλες οργανώσεις με προσφορές.  Θέλω να σας πω επίσης ότι δουλεύουμε 

επί εικοσιτετραώρου βάσεως.  Δουλεύουμε άοκνα, προσφέρουμε, διότι έχουμε 2 500 μέλη και τα 
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οποία προσπαθούμε να τα κρατούμε σε ενεργό δράση.  Μα ο Υπουργός Υγείας μάς κάλυψε πάρα πολύ 

με όσα είπε, όπως και ο υπεύθυνος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Ο κ. Γιαννάκης Γιαννάκη του Εθελοντισμού πραγματικά προσφέρει μεγάλο έργο και συμπαρίσταται σε 

όλη μας την προσπάθεια. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. 

 Η κ. Λυγία Φυσεντζίδου, ΕΣΣΕ Λάρνακος. 

 Το βήμα είναι δικό σας, από τη θέση σας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΣΣΕ ΛΑΡΝΑΚΟΣ (Λ. ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΟΥ): 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.  

 Θα αναφερθώ στα προβλήματα που μου ανέθεσαν τα ΣΚΕ, μέλη του ΕΣΣΕ Λάρνακας.  

Περιληπτικά αναφέρω τα ΣΚΕ Λειβαδιών, Ορόκλινης, Πύλας, Κελλιών, Τρούλλων, Ψευδά, Αραδίππου, 

Τσιακκιλερού, Αγίων Αναργύρων και Αθηένου που αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στη 

λειτουργία των προγραμμάτων τους είτε λόγω καθυστέρησης παροχής των κρατικών χορηγιών και σε 

πολλές περιπτώσεις είτε μείωσης της χορηγίας.  Ζητούν επίσης εξαίρεση της καταβολής τέλους για τον 

υγειονομικό έλεγχο, την ηλεκτρομηχανολογική εξέταση, τα δημόσια έργα και την πυροσβεστική.  

Επίσης ζητούν απαλλαγή από το ΦΠΑ. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λυγία. 

 Ο κ. Ανδρέας Ανδρέου, Πυροσβέστες του Κόσμου, Αντιπροσωπεία Κύπρου. 

 Παρακαλώ, κύριε Ανδρέα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Α. ΑΝΔΡΕΟΥ): 

 Αγαπητή κυρία αναπληρώτρια Πρόεδρε, 

 Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 
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 Εκπρόσωποι των υπουργείων,  

 Αγαπητοί σύνεδροι, 

 Ο Εθελοντισμός στη σύγχρονη κοινωνία αποτελεί την ύψιστη μορφή κοινωνικής ευαισθησίας και 

προσφοράς και αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία καθώς προσδίδει νόημα και περιεχόμενο σε 

πανανθρώπινες αξίες, όπως την κοινωνική αλληλεγγύη και την αγάπη με συλλογική δράση προς το 

συνάνθρωπό μας.  Ο εθελοντισμός έχει μια άλλη λειτουργία πολύ σημαντικότερη υπαρξιακής υφής.  

Είναι η οργανωμένη αντίδραση της ίδιας της κοινωνίας σε αντίξοες συνθήκες, μια μορφή συλλογικής 

αυτοπροστασίας, μια έκφραση αλληλεγγύης για κοινωνική συνοχή και συμμετοχικότητα.  Το κράτος 

έχει φροντίσει, ώστε να υπάρξουν όλα τα θεσμικά όργανα κρατικής μέριμνας αλλά και θα πρέπει να 

συνεργαστεί και να στηρίξει το εθελοντικό κίνημα που με επικουρικές δράσεις προσπαθεί να βελτιώσει 

τη συνοχή της κοινωνίας.  Ο εθελοντισμός δεν έχει σκοπό να προβάλει ή να καλύψει αδυναμίες, 

προβλήματα ή επιχειρησιακές ελλείψεις του κράτους.  Αντίθετα, ο στόχος είναι να έχει ρόλο 

υποστηρικτικό και συμπληρωματικό στις δράσεις των υπηρεσιών του κράτους.  Οι εθελοντές δεν έχουν 

αντιμισθία ούτε παίρνουν μόρια προαγωγής, έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι εθελοντικές 

οργανώσεις από τις κρατικές υπηρεσίες.  Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να θέσει το κράτος μπροστά σε 

αυξημένες ευθύνες για συνεργασία αλλά και οι εθελοντικές οργανώσεις θα πρέπει ταυτόχρονα να 

αποβάλουν τον ερασιτεχνισμό και να διασφαλίσουν τη λειτουργία τους, την αποτελεσματικότητα και 

τις αρχές της συμμετοχικότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.  Εθελοντισμός δε σημαίνει με 

κανένα τρόπο ερασιτεχνισμός.  Αντίθετα, η εκπαίδευση, ο εξοπλισμός και οι δράσεις των εθελοντών 

έχουν επαγγελματική μορφή.   

 Η εφαρμογή κανονισμών, βάσει των οποίων θα γίνεται πιστοποίηση της ικανότητας και της 

δυνατότητας των εθελοντικών οργανώσεων, θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα.  Η τροποποίηση του περί 

ΠΣΣΕ Νόμου και η ψήφιση των νέων κανονισμών, που παραμένει για σειρά ετών σε εκκρεμότητα, 

πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει το εθελοντικό κίνημα.   

 Οι εθελοντές υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ζήλο και με όλες μας τις 

δυνάμεις για την αναβάθμιση του εθελοντισμού, εξυπηρετώντας το συνάνθρωπο και την κοινωνία. 



41 / 90 

 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε. 

 Ο κ. Βασίλειος Δώδος, Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ (Β. ΔΩΔΟΣ): 

 Ήθελα να αναφέρω τις δραστηριότητες του Παγκυπρίου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων.  

Αφενός έχουμε ένα τμήμα το οποίο είναι αξιόμαχο όπως οι ενεργές μονάδες, έχουμε ιδρύσει σωματείο 

αλεξιπτωτιστών το οποίο προβάλει στην Κύπρο σε διεθνείς αγώνες και έχουμε εθελοντικό τμήμα 

εκτάκτων αναγκών, το οποίο συμμετείχε το 2008 στις πυρκαγιές της Ελλάδος και ήρθε C130 και το 

παρέλαβε.  Συμμετέχουμε σε ανθρωπιστικές οργανώσεις εδώ για βοήθεια.  Συγκεκριμένα, πέρσι στη 

Λεμεσό ένας γέρος τέσσερις μέρες τον ψάχνανε, σε ένα τέταρτο τον βρήκαμε λόγω των μεθόδων που 

χρησιμοποιούμε.  Μία γυναίκα στη Μακεδονίτισσα, αν θυμάστε, πρόπερσι βρέθηκε σκοτωμένη.  Η 

αστυνομία πέρασε τρεις φορές και δεν την έβρισκε, σε μισή ώρα τη βρήκαμε.  Σε όλες τις πυρκαγιές της 

Κύπρου συμμετέχουμε ενεργότατα ως συμπαραστάτες και συνεργάτες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.   

 Το έργο είναι πολυσχιδές πλέον όλων των άλλων και στην ανθρωπιστική κρίση συμμετέχουμε, 

βοηθώντας με κάθε τρόπο στη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή ανθρωπιστικού υλικού.   

 Η δράση μας συνεχίζεται, διότι έχουμε τεσσεράμισι χιλιάδες ενεργά μέλη. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε πολύ.   

 Ο κ. Γεώργιος Αντωνίου. ΕΣΣΕ Λευκωσίας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΣΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ): 

 Είμαι ο Γεώργιος Αντωνίου.  Είμαι εδώ από το ΣΚΕ Τσερίου και το Πολυδύναμο Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων.  Είμαι βουλευτής του ΕΣΣΕ Λευκωσίας.   

 Σίγουρα η περίοδος που περνούμε είναι πρωτοφανής για την κυπριακή πραγματικότητα.  Μετά 

την κατάρρευση των τραπεζών, της οικονομίας μας, το μνημόνιο της λιτότητας, εμείς οι εθελοντές που 
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ασχολούμαστε με τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνεχώς 

αυξανόμενα προβλήματα.  Προβλήματα κυρίως οικονομικά που αγγίζουν την ίδια τη βιωσιμότητα των 

προγραμμάτων μας.  Η μείωση σε κάποιες περιπτώσεις ή ακόμα και η αποκοπή της κρατικής χορηγίας 

από διάφορα προγράμματά μας, μας οδηγούν στο κλείσιμο αυτών των προγραμμάτων.   

 Το πιο σημαντικό όμως πρόβλημα κατά την άποψή μου που αντιμετωπίζουν τα διάφορα ΣΚΕ ή 

άλλες εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι και το ότι σύρονται στα δικαστήρια από τις 

κοινωνικές ασφαλίσεις οι προέδροι τους με κίνδυνο ακόμα και τη φυλάκισή τους, ενώ κάποιοι άλλοι 

προέδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους 

που έκαναν για δάνεια που έκαναν για υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων.  Αυτό είναι το ευχαριστώ 

για τις πολλές εργατοώρες που αφιέρωσαν αυτοί οι άνθρωποι για ένα σκοπό που πίστευαν και 

πιστεύουν ότι είναι σωστός;   

 Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να αγγίξω είναι και το εξής:  Σε κάποια προγράμματα μας 

φιλοξενούμε άτομα που μας αποστέλλονται από το Γραφείο Ευημερίας και άλλα κυβερνητικά τμήματα.  

Ενώ η κυβέρνηση καταβάλλει στο δικαιούχο το ανάλογο χρηματικό ποσό, αυτό το ποσό δε φτάνει ποτέ 

κοντά μας, διότι κατακρατείται από τους γονείς αν είναι παιδί ή από τα παιδιά ή κάποιους συγγενείς αν 

είναι ηλικιωμένος.  Απαίτησή μας είναι όπως αυτό το χρηματικό ποσό καταβάλλεται απευθείας σε 

αυτόν που παράσχει την υπηρεσία.  Νομίζω ότι με λίγη καλή θέληση μπορούμε να το επιλύσουμε αυτό 

το πρόβλημα.  Αν δεν κάμνω λάθος, κάτι παρόμοιο εφαρμόζεται για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.   

 Τέλος, κλείνοντας να αναφέρω πως, ενώ έχουμε Νοέμβριο και δεν έχουμε πάρει ακόμα τις 

κρατικές χορηγίες και κάποιοι προέδροι ή τα διοικητικά συμβούλια κάποιων οργανισμών εμβάζουν 

λεφτά από την τσέπη τους για να καταφέρουν να κρατήσουν τα προγράμματά τους ή ακόμα 

χρωστούμε στους εργαζόμενους μας ένα με δυο μισθούς.  Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει.   

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε. 

 Ο κ. Θωμάς Κατσιώνης, Ίδρυμα Θεοτόκος. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΣ (Θ. ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ): 

Είναι γνωστό, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις αποτελούν πλέον 

αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής αλλά και παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών.  Προέκυψε αρχικά ως 

αίτημα συλλογικής έκφρασης και δράσης ως ένας κοινωνικός χώρος έξω από τη συμβατική κομματική 

δράση.  Μετατράπηκε σταδιακά σε ουσιαστικό φορέα διαμεσολάβησης ανάμεσα στους πολίτες και το 

κράτος.  Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται συμπληρωματικά και ανεξάρτητα προς τις λειτουργίες του 

κράτους και του ιδιωτικού τομέα και καλύπτουν, όπως έχει ειπωθεί σήμερα το πρωί, ή διεκδικούν ένα 

χώρο τον οποίο το κράτος δεν καλύπτει επαρκώς ή αποτελεί ένα εντελώς ανοικτό πεδίο.   

 Από την άλλη πλευρά, ο εθελοντισμός είναι ένα πολύμορφο και δυναμικό σύστημα όπου η 

ατομική ολοκλήρωση συναντιέται με τη συλλογική ευημερία.  Οι μορφές που παίρνει η εθελοντική 

προσφορά σήμερα διευρύνονται διαρκώς και εκτείνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής, από 

την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ως τις οργανωμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 

και από τη δραστηριοποίηση ομάδων πολιτών για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση φυσικών 

καταστροφών ως και την παροχή εκπαίδευσης σε κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ή ομάδες.  Ο 

εθελοντισμός αποτελεί αυτόν τον άγνωστο που έγινε πρόσωπο της ημέρας και αποτελεί το κρυφό 

χαρτί της Κοινωνίας των Πολιτών, το οποίο προσφάτως δείχνουν ότι έχουν ανακαλύψει τόσο η 

Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα εθνικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Κύπρου.  Στην 

περίπτωση της Κύπρου η έλλειψη μιας ολοκληρωμένης κανονιστικής κρατικής πολιτικής για ζητήματα 

ΜΚΟ δεν τους επέτρεπαν για πολλά χρόνια να αναπτυχθούν στο βαθμό που αυτές θα ήθελαν.  Τα 

τελευταία χρόνια όμως οι διεθνείς εξελίξεις, η ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων της Κύπρου στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ αλλά και η συνεχώς αυξανόμενη δυναμική των ιδίων των 

ΜΚΟ δημιούργησαν θετικές προοπτικές, καθιστώντας πια το μέλλον των κυπριακών μη κυβερνητικών 

οργανώσεων πολλά υποσχόμενο.   

 Οι βασικοί τομείς στους οποίους η κυβέρνηση της Κύπρου μπορεί να επηρεάσει θετικά αλλά 

ίσως και αρνητικά σε εθνικό επίπεδο, το λειτουργικό περιβάλλον των ΜΚΟ είναι το νομικό τους 

πλαίσιο, η εγγραφή σε σχετικό μητρώο προαπαιτούμενο για την υποβολή προτάσεων κτλ., η 
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φορολογική πολιτική που αναφέρθηκε πάλι σήμερα το πρωί πολλές φορές, οι δημόσιες διαβουλεύσεις 

και πληροφορίες, ο συντονισμός μεταξύ διαφόρων υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, ο 

συντονισμός των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ και τέλος η επίσημη υποστήριξη και πράγμα που σημαίνει 

κυβερνητική χρηματοδότηση, ενίσχυση, επίσημες συμβάσεις.   

 Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής 

σύμπραξης μη κυβερνητικών οργανώσεων και κράτους, η οποία θα αποβεί προς όφελος της κοινωνίας, 

είναι η εγκατάλειψη του παραδοσιακού ρόλου τόσο του κράτους όσο και των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων ή αλλιώς η μετεξέλιξή τους.  Για το μεν κράτος ο νέος ρόλος το θέλει να εγκαταλείπει την 

έννοια της κυβέρνησης και να οδηγείται στην έννοια της διακυβέρνησης.  Για τις δε μη κυβερνητικές 

οργανώσεις απαιτείται η υπέρβαση του παραδοσιακού ανακουφιστικού ρόλου και η σταδιακή 

μετάβαση σ’ ένα ρόλο αυτό των αναπτυξιακών μη κυβερνητικών οργανώσεων.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε. 

 H κ. Μέλανη Ζήνωνος από το Σύνδεσμο Καρδιοπαθών Λάρνακος. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ (Μ. ΖΗΝΩΝΟΣ): 

 Ο Σύνδεσμός μας εδώ και είκοσι πέντε χρόνια συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Γραφείου 

Ευημερίας και μέχρι πέρσι τύγχανε και μερικής κρατικής χορηγίας για τη στήριξη και τη συνέχιση των 

προγραμμάτων του.  Ξαφνικά πέρσι μας απέκλεισαν και μας ανακοίνωσαν πως τα προγράμματά μας 

εμπίπτουν στο Υπουργείο Υγείας.  Απορούμε γιατί άλλοι συνδέσμοι που ασχολούνται αποκλειστικά με 

τα θέματα υγείας δεν αποκλείστηκαν από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες;  Με το Υπουργείο Υγείας εδώ και 

δεκαπέντε χρόνια έχουμε επαφή για μια συγκεκριμένη διευκόλυνση που ζητούμε.  Να μας εντάξουν 

στα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για ίδρυση Κέντρου Αποκατάστασης 

(Rehabilitation Center) για τους καρδιοπαθείς, το οποίο είναι τόσο απαραίτητο και που απουσιάζει από 

την Κύπρο.  Οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Υγείας γνωρίζουν την αναγκαιότητα αυτού του έργου;  Δε 

ζητούμε χρήματα από το κράτος.  Από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ζητάμε.  Εάν επρόκειτο για μια 
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κερδοφόρα επιχείρηση, θα είχαμε πολλούς επενδυτές.  Οι καρδιοπαθείς, που είναι η μεγαλύτερη 

μερίδα των χρόνιων ασθενειών και η πρώτη αιτία θανάτου παγκόσμια, είναι και αυτοί άνθρωποι και 

έχουν και αυτοί δικαιώματα.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε πολύ. 

 Ο κ. Στέλιος Μνάσωνος, Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ (ΣΤ. ΜΝΑΣΩΝΟΣ): 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Η εισήγησή μου αφορά το θέμα του διαλόγου και της διαβούλευσης υπηρεσιών του κράτους και 

των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων.  Χαιρετίζουμε αυτό το διάλογο ως ένα θετικό στοιχείο 

που ενισχύει τη Δημοκρατία και προσδίδει κύρος στους θεσμούς.  Αυτό ισχύει όταν ακολουθούνται οι 

βασικές αρχές ενός διαλόγου για να έχει θετικό αποτέλεσμα και δε γίνεται μόνο χάριν του διαλόγου.  

Πολλές φορές, κυρία Πρόεδρε, εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ των οργανώσεών μας καλούνται σε συσκέψεις 

από κρατικούς αξιωματούχους, μέλη της δημόσιας υπηρεσίας για να υποβάλουν εισηγήσεις, απόψεις, 

αιτήματα για διάφορα θέματα.  Πρόθυμα ανταποκρινόμαστε και συμμετέχουμε και αναμένουμε τα 

πορίσματα, τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης.  Αναμένουμε ενημέρωση για τα αιτήματα που 

υποβάλαμε αν έχουν εγκριθεί, απορριφθεί, αν προωθούνται, σε ποιο στάδιο βρίσκονται κ.λπ.  Πρέπει 

να είμαστε ειλικρινείς.  Κυρία Πρόεδρε, χρειάζεται να χτυπήσουμε πολλές φορές την πόρτα για να 

πάρουμε απάντηση.  Είναι γεγονός ότι χρειάζεται ταχύτερους ρυθμούς η δημόσια υπηρεσία.  Δε 

θέλουμε τους δημόσιους λειτουργούς απλούς ταχυδρόμους των αιτημάτων μας, των αιτημάτων του 

πολίτη.  Τους θέλουμε να δίνουν λύσεις, να προωθούν έγκαιρα τα θέματα που αναλαμβάνουν, να 

τολμούν να κτυπούν την πόρτα του προϊσταμένου τους όταν διαπιστώνουν ότι ένα θέμα της 

αρμοδιότητάς τους παραμελείται ή χρονίζει και ο πολίτης περιμένει απάντηση.   

 Πρέπει να ομολογήσω από την εμπειρία μου ως μέλος της διοικούσας επιτροπής του ΕΣΣΕ 

Λευκωσίας ότι υπάρχουν και λαμπρά παραδείγματα άριστης συνεργασίας.  Θα αναφέρω μόνο ένα 
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κλείνοντας την εισήγησή μου.  Υπάρχει μια άτυπη συμφωνία στις συνεδρίες της διοικούσας επιτροπής 

μας να παρίσταται και ο εκάστοτε επαρχιακός λειτουργός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε 

θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες του παίρνει σημειώσεις και ζητά διευκρινίσεις για συγκεκριμένα 

ζητήματα.  Και όταν ικανοποιείται από τις απαντήσεις μας, στις πλείστες περιπτώσεις δίνει άμεσες 

λύσεις.  Προωθείται τάχιστα η διαδικασία χωρίς τις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες.  Αυτού 

του είδους τη συνεργασία, τη σχέση επιδιώκουμε και προσδοκούμε από τη δημόσια υπηρεσία.  Οι 

λειτουργοί να είναι κοντά, να αφουγκράζονται τα προβλήματα των πολιτών και να δίνονται λύσεις ή 

απαντήσεις το ταχύτερο δυνατό. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στέλιο. 

 Η κ. Σόνια Νεοφύτου Μηνά, Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του 

Crohn. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN (Σ. 

ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΜΗΝΑ): 

 Γεια σας.  Χαιρετώ θερμά την Προεδρεύουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Πρόεδρο του 

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, του Υπουργούς Υγείας, Παιδείας και 

Πολιτισμού, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τους Γενικούς Διευθυντές των 

Υπουργείων, τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και τον αντιπρόεδρο του 

ΠΣΕΕ. 

 Σας ευχαριστώ όλους ιδιαιτέρως που μου δίνεται η ευκαιρία αυτή σήμερα να είμαι ανάμεσά σας 

και να μπορώ να τοποθετήσω τη θέση μου, εκπροσωπώντας το σύνδεσμό μου, που για πολλούς μπορεί 

να είναι άγνωστος.  Ο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύνδεσμος ΠΑΣΥΕΚΚ (Παγκύπριος Σύνδεσμος για 

την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn) εδώ και δεκατέσσερα χρόνια προσπαθεί να ενημερώσει 

το κοινό της Κύπρου για τη νέα μάστιγα που κτυπά την πόρτα του σπιτιού μας.  Αναφέρομαι 
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συγκεκριμένα στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου ή αλλιώς ΙΦΝΕ, ελκώδης κολίτιδα και 

Νόσος του Crohn, οι οποίες είναι χρόνιες για τον πάσχοντα και μη μεταδοτικές για οποιοδήποτε άλλο. 

 Οι εθελοντές μας, παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες των ημερών που όλοι διανύουμε ανά το 

παγκόσμιο, ενωμένοι και να μου επιτρέψει ο κ. Πρόεδρος του ΠΣΣΕ Σταύρος Ολύμπιος να 

χρησιμοποιήσω τα λόγια του που τόσο μου άρεσαν στο βήμα όταν βρισκόνταν, ανάφερε ως 

“ανθρώπινη ανθοδέσμη” προσπαθούν να κάνουν γνωστές τις παθήσεις αυτές, αλλά και να βοηθήσουν 

με όλο τους το είναι δίνοντας αγάπη και στοργή στους συνανθρώπους τους.  Ας βοηθήσουν λοιπόν οι 

αρχές να διατηρηθεί αυτή η ανθρώπινη ανθοδέσμη και να συμβάλλουν στη συνέχεια του 

εθελοντισμού. 

 Δε θέλω να εστιάσω καθόλου τόσο στις δυσκολίες που συναντώνται με τη δημόσια υπηρεσία 

όσον αφορά επιστολές και τηλέφωνα τα οποία δεν απαντώνται συχνά κι εμείς αναμένουμε, ακόμη 

αναμένουμε, ούτε και σε συναντήσεις που εμείς χαιρόμαστε όταν οργανώνονται και λυπούμαστε 

αφάνταστα όταν αναβάλλονται ή ακόμα και ακυρώνονται εκτάκτως την τελευταία στιγμή.  Ας μη μείνω 

ούτε σε ενημερώσεις που δε γίνονται σε διάφορα θέματα αλλά και χορηγίες που υπάρχουν και δε 

γίνονται γνωστές στους συνδέσμους.   

 Προτιμώ να κάνω μία ιδιαίτερη αναφορά, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο του Παγκύπριου 

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού για το “Σπίτι του Εθελοντή” στην Κοκκινοτριμιθιά που 

αναμένουμε έγκριση της αίτησής μας και τη λειτουργία του με μεγάλη προσμονή, μιας και εμείς ως 

σύνδεσμος έως σήμερα δε στεγαζόμαστε πουθενά.  Για το σύνδεσμό μας, που έχει μόνο εθελοντές και 

όχι έμμισθο προσωπικό, αυτό ήταν ευχής έργο και σας ευχαριστώ ξανά ιδιαιτέρως. 

 Στο σημείο αυτό αναμένουμε να προχωρήσει το σημείο 9 του υπομνήματος της Ε΄ Συνόδου της 

Κοινωνίας των Πολιτών και να επωφεληθούν όσο περισσότερο γίνεται τα άτομα που πραγματικά 

χρειάζονται βοήθεια και στήριξη.  Ας αλλάξει ο νόμος προς το καλό όλων, γιατί εθελοντής σημαίνει 

πολλά.  Σημαίνει προσφορά, σημαίνει αγάπη, φροντίδα, στοργή, χωρίς οικονομικό όφελος.  Και γιατί 

μόνος του κανείς δεν μπορεί πολλά, ενώ πολλοί μαζί μπορούν πολλά και ενωμένοι εθελοντές και 

δημόσια υπηρεσία μπορούμε. 
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 Ευχαριστώ.  Βοηθείστε μας να συνεχίσουμε το εθελοντικό έργο μας επιτυχώς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σόνια. 

 Η κ. Μαρία Μιλτιάδους, Ladies Circle Cyprus. 

 Παρακαλώ, το βήμα δικό σας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ LADIES CIRCLE CYPRUS (Μ. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ): 

 Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ για να παραθέσω την τοποθέτηση της λέσχης 

μου.  Είμαι η Πρόεδρος του Ladies Circle Κύπρου και μέλος των Κέντρων Εκπαίδευσης Ζωής, οι οποίες 

είναι κινητές μονάδες Mentor και βρίσκονται στα δημοτικά σχολεία για να ενημερώσουν τα παιδιά μας 

για τις εξαρτησιογόνες ουσίες.  Μέχρι το 2010 λειτουργούσαν δύο μονάδες παγκύπρια.  Πέρσι 

λειτουργούσαν μόνο δύο μονάδες.  Από αυτή τη σχολική χρονιά θα λειτουργούν τρεις μονάδες.  

Αδύνατον τρεις μονάδες να καλύψουν όλα τα σχολεία στην Κύπρο.  Παράκληση της λέσχης μου προς το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι η οικονομική ενίσχυση των κέντρων εκπαίδευσης ζωής, για 

να μπορέσουν να λειτουργούν σωστά για να στηρίξουν τα παιδιά μας και γενικότερα την κοινωνία της 

Κύπρου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Γιάννης Λαούρης, Future Worlds Center.  

 Παρακαλώ.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ FUTURE WORLDS CENTER (Γ. ΛΑΟΥΡΗΣ): 

 Πρώτη φορά συμμετέχουμε.  Αισθανόμαστε χαρά και τιμή που συνεργαζόμαστε μαζί σας και σας 

ευχαριστούμε.   

 Ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί ένα κάπως διαφορετικό μοντέλο παρεμβάσεως στην κοινωνία.  

Ενθαρρύνουμε νέους επιστήμονες να ασχοληθούν με έργα τα οποία στοχεύουν σε μια καλύτερη 

κοινωνία σε διεθνή κλίμακα.  Προάγουμε την εξωστρέφεια και τη συμμετοχή Κυπρίων σε διεθνή 
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προγράμματα.  Τους βοηθούμε να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις από ανταγωνιστικά προγράμματα 

απ’ όλο τον κόσμο για να πραγματοποιήσουν φιλόδοξους στόχους.  Συμβάλλουμε στην προσέλκυση 

ξένων κεφαλαίων στην Κύπρο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε θέματα κοινωνικής 

προσφοράς.  Επωφελούνται από μισθό σε αντίθεση με όλους εσάς.  Σας προσκαλώ να μη θεωρείτε ότι 

είναι λιγότερο εθελοντές.  Επιλέγουν να δουλέψουν με χαμηλότερο μισθό, με λιγότερη ασφάλεια και 

με ασφυκτικά καθήκοντα προς όφελος της κοινωνίας.  Το πιο σημαντικό φυσικά είναι ότι τα έργα που 

σχεδιάζουν επιστημονικά έχουν πραγματικά αποτελέσματα.  Ο οργανισμός μας τρέχει πολλά 

προγράμματα, δύο από τα οποία είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, είναι η στήριξη που παρέχουμε σε 

πολιτικούς πρόσφυγες, που έχουμε εκατοντάδες “πελάτες”, ας τους πούμε, τους οποίους βοηθούμε 

και νομικά και στη ζωή τους την καθημερινή και επίσης το πολύ γνωστό πρόγραμμά μας για την 

ασφάλεια στο διαδίκτυο, το cyber ethics, που έχει μια πλατιά συνεργασία και έχει κάνει εκατοντάδες 

παρεμβάσεις σε σχολεία, γονιούς και εκπαιδευτικούς.  Πιστεύουμε ότι ΜΚΟ όπως το δικό μας δεν 

πρέπει να επωφελούνται από κρατικές χορηγίες, γι’ αυτό και δεν έχουμε κάνει ποτέ αίτηση.  Το θέμα 

όμως που μας απασχολεί είναι η εξασφάλιση της ίδιας χρηματοδότησης όταν κερδίζουμε για την 

Κύπρο πολύ ανταγωνιστικά προγράμματα.  Υπόψη ότι πολλές άλλες χώρες το έχουν ήδη κάνει, όπως 

για παράδειγμα η πολύ φτωχή Σλοβακία.  Είναι με χαρά που βλέπουμε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει 

ήδη αναλάβει να καλύπτει την ιδίαν χρηματοδότηση για οργανισμούς όπως εσάς όταν κερδίζουν 

προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Σύνοδος ζητά από το Υπουργείο Εξωτερικών να 

κάμει το ίδιο και πραγματικά το θεωρούμε πολύ σημαντικό να κάνει το ίδιο.   

 Τα πιο βασικά μας αιτήματα είναι τρία:  Η ψήφιση επιτέλους του Νόμου περί ΜΚΟ.  Ήμουν 

προσωπικά εμπλεκόμενος.  Είναι εφτά χρόνια που συνεχίζει αυτή η κοροϊδία από τη Βουλή.  Πρέπει 

επιτέλους να ψηφιστεί ο νόμος για τα ΜΚΟ.  Η προώθηση της διαφάνειας σε όλους τους τομείς της 

ζωής και οι αυστηροί οικονομικοί ελέγχοι σε όλους τους ΜΚΟ.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 
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 Ο κ. Κλείτος Μακρίδης, Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος Ιδρύματος Σολομώντος Παναγίδη “ΑΣΠΙΣ” 

Λεμεσού. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗ «ΑΣΠΙΣ» 

ΛΕΜΕΣΟΥ (ΚΛ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ): 

 Αγαπητοί συνάδελφοι εθελοντές, 

 Θα μιλήσω για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία 

και τη συνεργασία της αρμόδιας αρχής με ένα μη κυβερνητικό οργανισμό.  Ο πρώτος τρόπος που 

εισηγούμαι είναι η έγκαιρη ανταπόκριση της αρμόδιας αρχής για την έγκριση αιτήματος ή πρότασης 

του οργανισμού.  Παρατηρήθηκε, όχι λίγες φορές, να καθυστερεί η απάντηση για έγκριση του 

αιτήματος για μήνες.  Ακόμα η καθυστέρηση να παρατηρείται και μετά την έγκριση του αιτήματος γιατί 

είναι “τσιλλιμένη”.  Το “τσίλλιμα” είναι κυπριακή τέχνη.   

 Επειδή η καθυστέρηση μπορεί να βλάψει το πρόγραμμα, προτείνουμε να καθιερωθεί από την 

αρμόδια αρχή ένα πρωτόκολλο άμεσης διεκπεραίωσης υπόθεσης σημαντικής, την οποία έχει υποβάλει 

ένας οργανισμός, γιατί η μη έγκαιρη ανταπόκριση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του οργανισμού. 

 Ο δεύτερος τρόπος είναι η αξιολόγηση και η αξιοποίηση του έργου των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων.  Η συνεργασία της αρμόδιας αρχής με ένα ΜΚΟ, όπως το είπαν άλλοι προηγουμένως, 

της παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το έργο, το οποίο προφανώς έχει εγκρίνει.  Έχει επιπλέον 

δικαίωμα να το αξιολογεί και να υιοθετεί καινοτόμες ιδέες και πρακτικές του ΜΚΟ σε συνεννόηση 

βέβαια και σε συνεργασία μαζί του. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Η κυρία Αθηνά Πανταζή από το Σωματείο «Φίλοι των Γερόντων». 

 Ο λόγος δικός σας, κυρία Πανταζή, 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ» (Α. ΠΑΝΤΑΖΗ): 

 Η οικονομική κρίση που περνά ο τόπος μας έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την τρίτη ηλικία.  Το 

κράτος πρόνοιας που μετά από πολλούς αγώνες έχει δημιουργηθεί, περνά κρίσιμες ώρες.  Έτσι, κάτω 

από πρωτόγνωρες συνθήκες, ζητάμε τίποτε λιγότερο από μια αξιοπρεπή ζωή.  Ζητάμε σεβασμό και 

περισσότερη σημασία από κυβερνητικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία.   

 Επιπλέον, ενώ παλαιότερα έδιναν €80 προς τους ηλικιωμένους των ιδρυμάτων, τώρα 

τους τα μείωσαν δίνοντας €35 στους μη κινητικούς και €52 στους κινητικούς.  Τέτοιες μειώσεις έχουν 

τρομερές συνέπειες στους ήδη ευάλωτους ηλικιωμένους.  Ας σταθεί, επιτελούς, η πολιτεία προστάτης 

των αδυνάτων. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αθηνά, 

 Ο κ. Ανδρέας Χαραλάμπους, από ΕΣΣΕ Λεμεσού. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  ΛΕΜΕΣΟΥ (Α. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ): 

 Ονομάζομαι Αντρέας Χαραλάμπους από το ΕΣΣΕ Λεμεσού.  Σας χαιρετώ. 

 Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πρόγραμμα, κυρίως τα ΣΚΕ, που σήμερα τα περισσότερα έχουν 

κλείσει δυστυχώς και κρατιούνται μερικά με τα δόντια.  Ήθελα να αναφερθώ στις παιδικές λέσχες των 

ΣΚΕ - είναι πρόγραμμα των ΣΚΕ- και αυτό που θέλω είναι να τονίσω τη σπουδαιότητα των υπηρεσιών 

των παιδικών λεσχών, τους λόγους της αναγκαιότητας διατήρησης του προγράμματος στην ύπαιθρο 

και όχι μόνο.   

 Να αναφέρω μερικές υπηρεσίες που προσφέρονται στα παιδιά  τα οποία έχουν ηλικία περίπου 

από τεσσάρων, πέντε χρόνων μέχρι το τέλος του δημοτικού, έντεκα, δώδεκα, εκεί: 

Προσφέρεται υγιεινό φαγητό φρέσκο (μεσημεριάτικο φαγητό, κολατσιό) φύλαξη, φροντίδα παιδιών 

νηπιαγωγείου - δημοτικού, απασχόληση σε δημιουργικές δραστηριότητες (χειροτεχνία, ζωγραφική, 

ζαχαροπλαστική, παιγνίδια επιτραπέζια, εκπαιδευτικά).  Πάρα πολλές δραστηριότητες, βοήθεια με το 
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διάβασμα των παιδιών του δημοτικού, παροχή ενισχυτικής δασκάλας σε παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες.  Εξυπηρετούνται μονογονεϊκές οικογένειες, εργαζόμενοι γονείς και ευάλωτες ομάδες της 

κοινότητας.  Κάλυψη τροφείων λέσχης από Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, διεύρυνση γνώσεων και 

δεξιοτήτων παιδιών, προώθηση κοινωνικοποίησης και αποφυγής προβλημάτων παιδικής 

παραβατικότητας.  

 Ο θεσμός και η ενίσχυση των παιδικών λεσχών από την κυβέρνηση θα  προσφέρει μελλοντικά 

πολλά στο κράτος και θα λύσει πολλά προβλήματα της σημερινής μας κοινωνίας.  

 Δυσκολίες και αδυναμίες του προγράμματος:  Οικονομικές δυσκολίες, έσοδα μόνο από μηνιαία 

τροφεία παιδιών, λήψη κρατικής χορηγίας ή από τυχόν εκδηλώσεις και εισφορές.   

 Αυξανόμενα έξοδα: Έπιπλα, εξοπλισμός, συντήρηση, καθαριότητα κτιρίου, μισθοδοσία 

προσωπικού, θέρμανση, ρεύμα, νερό, γραφική ύλη.   

 Δυσκολία κάλυψης αναγκών από ένα υπεύθυνο άτομο, μια δασκάλα σε περίπτωση μεγάλου 

αριθμού παιδιών, ανομοιογενείς ομάδες, παιδιά διαφορετικής ηλικίας και διαφορετικών 

ενδιαφερόντων με μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, διάφορες εθνικότητες και 

γλώσσες. 

 Επιβάλλεται η εκπαίδευση και η επιθεώρηση των λειτουργών των λεσχών από κυβερνητικούς 

φορείς. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον κ. Χαραλάμπους. 

 Ο κ. Σάββας Χριστοδούλου από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης. 

 Το βήμα δικό σας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (Σ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ): 

 Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων με τη δημόσια υπηρεσία.  

 Αυτό είναι το θέμα μας και σε αυτό θα ήθελα να αναφερθώ. 



53 / 90 

 

 Έχουν χαιρετήσει τη σύνοδο σήμερα πολιτικοί προϊστάμενοι της δημόσιας υπηρεσίας με 

αναφορές ενθαρρυντικές για μας τους εθελοντές.  Θα πρέπει όμως να σημειώσω ότι τις ενθαρρυντικές 

τους αναφορές και μάλιστα τις πολιτικές τους αποφάσεις, οι υφιστάμενοί τους στη δημόσια υπηρεσία, 

δυστυχώς, κάποιες φορές δεν τις εφαρμόζουν ή τις παραποιούν εν αγνοία των πολιτικών τους 

προϊσταμένων, απογοητεύοντας εμάς τους εθελοντές που με καλόπιστες προθέσεις έχουμε φέρει 

ενώπιόν τους. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σάββα. 

 Και τώρα ο Δρ Αντρέας Χατζηχαμπής από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και 

Εκπαίδευσης. 

 Ναι, κύριε Χατζηχαμπή. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α. 

ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ): 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Θεωρούμε σημαντικό τα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, να έχουν ετήσια προγράμματα στήριξης και ενδυνάμωσης των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, τα οποία να περιλαμβάνουν μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης των 

προτάσεων/προγραμμάτων που υποβάλλονται.  Αυτό θα βοηθήσει τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

να προγραμματίζουν τις δράσεις τους, να υποβάλλουν προτάσεις για προγράμματα και να βελτιώνουν 

και να ενδυναμώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην κυπριακή κοινωνία και στον τόπο. 

 Σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον δώδεκα Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί που δε λαμβάνουν καμία 

επιχορήγηση από οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία. Ένας τέτοιος οργανισμός είναι και το Κυπριακό 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, που έχει προσφέρει αυτά τα έντεκα χρόνια που 
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λειτουργεί, υπηρεσίες σε πάνω από 35 000 μαθητές και εκπαιδευτικούς χωρίς καμία απολύτως 

επιχορήγηση από το κράτος. 

 Θα μπορούσα να αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αδικίας σε βάρος των Μη 

Κυβερνητικών Οργανισμών και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο 

επιχορηγεί τα σχολεία για τα λεωφορεία τους, για να επισκεφθούν κάποιο περιβαλλοντικό κέντρο, αν 

αυτό είναι κρατικό.  Αν το σχολείο επιλέξει να επισκεφθεί ένα μη κυβερνητικό περιβαλλοντικό κέντρο, 

για να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα, δε λαμβάνει καμία απολύτως επιχορήγηση και αυτή είναι 

δυσμενής διάκριση απέναντι στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Φίλιππος Φιλίππου από ΕΣΕ Λευκωσίας. 

 Μάλιστα, κύριε Φιλίππου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ): 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Η εισήγησή μου είναι όπως ο εθελοντισμός μείνει μακριά από τα κόμματα, για να παραμείνει 

καθαρός, όπως είναι, και να συνεχίσει το θεάρεστο έργο του, γιατί είναι το πιο ζωντανό κύτταρο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Να εκφράσω τη λύπη μου για τη στάση των εκπροσώπων του κράτους που αυτή τη στιγμή, 

δυστυχώς, όλοι δεν είναι μαζί μας.  Εμείς τους ακούσαμε με πολλή προσοχή, ενώ τώρα που θα 

ακούσουν αυτούς όλους τους εθελοντές που εκπροσωπούν κάποιες οργανώσεις, δυστυχώς, δε 

θυσίασαν ακόμα δύο ώρες από τον πολύτιμο χρόνο τους, για να μας ακούσουν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχουν εκπρόσωποι εδώ των υπουργείων. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ): 

 Όλα τα υπουργεία εκπροσωπούνται. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ): 

 Εντάξει.  Όμως προτιμούσαμε να ακούν και οι ίδιοι, όπως εμείς με πολύ ενδιαφέρον ακούσαμε 

από τα στόματά τους τι μας είχαν πει. 

 Τρίτον, να δώσω τα συγχαρητήρια στο ΚΣΣΕ Λευκωσίας για την πραγματοποίηση της Ε΄ Συνόδου 

της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιλίππου. 

 Η κυρία Αγγέλα Χριστοφίδου, από το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. 

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Α. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ): 

 Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΕΣΥ) χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για να στηρίζουν τη σαφήνεια, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των κοινωνικών τους 

στρατηγικών και για να αναπτύσσουν αμοιβαία συνεργασία.  Είναι βασισμένη σε χαλαρούς 

μηχανισμούς, στοχεύει στο συντονισμό και όχι στην εναρμόνιση της εθνικής πολιτικής και εφαρμόζεται 

σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής.   

 Η ΑΜΕΣΥ αφορά στη δημόσια υπηρεσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ο 

αντικατοπτρισμός αυτής της διαδικασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι ο δομημένος διάλογος μέσα από 

την κοινωνία των πολιτών και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Οι πολίτες που εργάζονται 

παράλληλα με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης στο ίδιο θέμα, ονομάζονται «Οι σκιές της Ανοικτής 

Μεθόδου Συντονισμού».   

 Το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου συμμετείχε στο δομημένο διάλογο με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην «Πλατφόρμα για Μια Διαπολιτισμική Ευρώπη».  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κατά τακτά διαστήματα καλούσε τις πλατφόρμες να λαμβάνουν μέρος στις ομάδες εργασίες της ΑΜΕΣΥ 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Στην επίσημη αξιολόγηση από την εταιρεία Ecorys του δομημένου διαλόγου, 

επισημαίνεται ότι η αλληλεπίδραση του δομημένου διαλόγου με τις ομάδες εργασίας της ΑΜΕΣΥ ήταν 
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περιορισμένη και ότι υπάρχουν εν δυνάμει οφέλη από μια μελλοντική πιο στενή συνεργασία και 

ενσωμάτωσή τους.  Η εργασία που είχε παραχθεί στις πλατφόρμες θα είχε καλύτερα αποτελέσματα 

εάν είχε ευθυγραμμιστεί με το Χάρτη Εργασίας του Συμβουλίου και τις ενδοκυβερνητικές ομάδες.  

Αυτό θα εξασφάλιζε τη διάδοση των αποτελεσμάτων στα κράτη μέλη. 

 Για να είναι η προσπάθεια αυτή ολοκληρωμένη, θα πρέπει τα ΣΚΕ που εργάζονται στο πλαίσιο 

του δομημένου διαλόγου και εκπροσωπούν τον ιδιωτικό τομέα, να εργάζονται και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, αλλά και να συνεργάζονται σε εθνικό επίπεδο με τις αντίστοιχες ανοικτές ομάδες 

συντονισμού των υπουργείων.   

 Για να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χάραξη πολιτικής και στην 

εφαρμογή της, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί.  Πρότασή μας να θεσμοθετηθεί η συνεργασία του 

δομημένου διαλόγου με την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισμού σε εθνικό επίπεδο. Οι Μη Κυβερνητικοί 

Οργανισμοί μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια.  Στην υποθετική αυτή περίπτωση, σε μια 

ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το κράτος, οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί θα 

μπορούν να ταυτίζονται με τα θέματα και να αιτούνται τη συμμετοχή τους.  Κατά αυτό τον τρόπο θα 

δημιουργηθούν γέφυρες συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με στόχο την 

κοινωνική πρόοδο.  Αυτή η πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο, θα μπορούσε να γίνει βέλτιστο 

παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χριστοφίδου. 

 Ο κ. Κωστάκης Μιχαήλ από ΕΣΣΕ Πάφου. 

 Ναι, παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΑΦΟΥ (Κ. ΜΙΧΑΗΛ): 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Το κράτος ψηφίζει νόμους και κανονισμούς για τις χορηγίες στις εθελοντικές οργανώσεις που 

παρέχουν προγράμματα και μάλιστα ζητά ελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς και γενικές 
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συνελεύσεις όταν εκπνέουν τα διοικητικά τους συμβούλια.  Δεν είναι σωστό λοιπόν και πρέπον, όταν 

κάποιες οργανώσεις αποκλείονται των χορηγιών λόγω του ότι χρωστούν υπέρογκα ποσά στις τράπεζες, 

να έρχονται ανώτεροι αξιωματούχοι του κράτους να τους δίνουν λεφτά -και μάλιστα σεβαστά ποσά- σε 

κάποιες εκδηλώσεις, φαίνεται για να φαίνονται.  Ενώ άλλες οργανώσεις που χρειάζονται το ίδιο ποσό 

για να επιβιώσουν, τις αφήνουν και διαλύονται, όπως η Στέγη Ηλικιωμένων στην Πάφο.  Αυτό αναιρεί 

τη χρηστή διοίκηση που όλοι επαγγελλόμαστε και θέλουμε και μάλιστα από τους ταγούς της εξουσίας.   

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωστάκη. 

 Η κυρία Μαρία Άζινου, από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Μ. ΑΖΙΝΟΥ): 

 Σας ευχαριστώ. 

 Εγώ θα μιλήσω για τον άξονα κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας.   

 Τα τέσσερα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και επαγγελματίες 

είναι η υποστελέχωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

ανταποκριθούν στο φόρτο εργασίας.  Επίσης η αποκέντρωση των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα  να μην 

υπάρχει προσωπική επαφή και αυτό να δυσχεραίνει την παροχή της κοινωνικής πολιτικής.  Και, τα 

τελευταία χρόνια, βλέπουμε μείωση των κρατικών χορηγιών καθώς επίσης και μη έγκρισή τους, με 

αποτέλεσμα να μένουν πάρα πολλοί συνάδελφοι χωρίς δουλειά, αφού τα προγράμματα το ένα μετά το 

άλλο κλείνουν.  

  Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη ασφάλειας στο χώρο εργασίας και αυτό αφορά 

άμεσα τους επαγγελματίες, οι οποίοι καθημερινά αντιμετωπίζουν αρκετά σοβαρά προβλήματα που 

έχουν σχέση με βία κ.λπ. 

 Όσον αφορά το ρόλο μας, που δε χρειάζεται να τον αναφέρω, όλες οι Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις στελεχώνονται από κοινωνικούς λειτουργούς.  Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι το έργο μας 

στην κυπριακή κοινωνία και στο κράτος πρόνοιας. 
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Άζινου. 

 Η κυρία Έλση Πραξιτέλους, από ΣΠΑΒΟ. 

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

(ΣΠΑΒΟ) (ΕΡ. ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ): 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Θα αναφερθώ κι εγώ στο θέμα της ασφάλειας, γιατί ο σύνδεσμός μας είναι ειδικευμένος σε 

επικίνδυνο θέμα, το θέμα της βίας, και ένας μεγάλος αριθμός εθελοντικών οργανώσεων έχουν ως 

αντικείμενο εργασίας τους θέματα τα οποία ενδεχομένως να θέσουν σε σωματικό ή ψυχολογικό 

κίνδυνο τους εθελοντές.  Υπάρχουν και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αναφερόμενα άτομα, είτε 

από ελλιπή πληροφόρηση είτε λειτουργώντας κάτω από φόρτιση, να προβούν σε λάθος χειρισμό 

περιστατικών, με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτεθειμένα.   

 Γι’  αυτούς ακριβώς τους λόγους, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, επείγει να 

διασφαλιστεί η ασφάλεια των εθελοντών, ώστε να καλύπτει την κοινωνική προστασία με τη μορφή της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και την ασφάλιση αστικής ευθύνης κατά τη διάρκεια της 

εθελοντικής δραστηριότητας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Έλση. 

 Ο κ. Δημήτρης Παπαευέλθοντος από το Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης «Άγιος Χριστόφορος». 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» (Δ. 

ΠΑΠΑΕΥΕΛΘΟΝΤΟΣ):  

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Εκπροσωπώ επίσης το ΕΣΣΕ Αμμοχώστου. 
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 Υπάρχουν πολλά αιτήματα από την Αμμόχωστο, τα οποία όμως έχουν ήδη αναφερθεί και δε θα 

τα επαναλάβω. 

 Θα αναφερθώ μόνο σε ένα θέμα.  Κάποιες εθελοντικές οργανώσεις στεγάζονται σε κτίρια τα 

οποία είναι πολύ παλαιά ή έχουν δοθεί ως δωρεά.  Αυτά τα κτίρια για διάφορους λόγους δεν κατείχαν 

πολεοδομικές άδειες.  Οι εθελοντικές οργανώσεις έκαναν αιτήσεις, κάποιες από αυτές είχαν 

απορριφθεί και όπως λέει ο νόμος έκαμαν αίτηση κατά παρέκκλιση.  Παρακαλούμε όπως δείτε αυτές 

τις αιτήσεις που έχουν γίνει κατά παρέκκλιση και έχουν πληρώσει και το ανάλογο ποσό οι οργανώσεις, 

με μια προτεραιότητα, νόμιμα και με γνώμονα την κοινωνική προσφορά αυτών των εθελοντικών 

οργανώσεων προς τους συνανθρώπους. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. 

 Ο κ. Σταύρος Κασουμή από ΕΣΣΕ Λάρνακας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΣΤ. 

ΚΑΣΟΥΜΗ): 

 Δεν ζήτησα να μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Με συγχωρείτε; 

 Δεν εζητήσετε το λόγο; 

 Εντάξει.   

 Θέλετε να μιλήσετε; 

 Ναι, ναι, παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΣΤ. 

ΚΑΣΟΥΜΗ): 

 Ένα από τα θέματα που θεωρώ ότι δεν έχει θιγεί στην όλη συζήτηση και είναι πολύ σημαντικό 

και το αντιμετωπίζουν όλα τα εθελοντικά προγράμματα, είναι η διαφοροποίηση που προέκυψε από 
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την αλλαγή λειτουργίας των συνεργατικών πιστωτικών εταιρειών και τα προβλήματα που 

δημιουργούνται από αυτή την αλλαγή.   

 Οι συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες των κοινοτήτων και των πόλεων, όπως τες γνωρίζαμε από 

την ύπαρξή τους, μετέφεραν μαζί τους ένα πολύ ανθρώπινο πρόσωπο το οποίο συνέβαλλε με 

διάφορους τρόπους στη λειτουργία των εθελοντικών οργανώσεων ακόμα και με οικονομικές 

ενισχύσεις.  Με τη μετατροπή του Συνεργατισμού σε τράπεζα έχασε αυτό το πρόσωπο ο Συνεργατισμός 

και αυτή η αλλαγή που προέκυψε δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των εθελοντικών 

οργανώσεων. Έχασαν τις συνεισφορές, δέχονται τεράστιους περιορισμούς και εμπόδια στη λειτουργία 

τους με τους κανονισμούς που θέλουν να εφαρμόσουν τώρα.   

 Πρέπει, εδώ, επειδή ο Συνεργατισμός αυτή τη στιγμή είναι κρατικός, οφείλει το κράτος να δει 

αυτές τις αλλαγές που προέκυψαν και πέραν της οικονομικής ενίσχυσης που παρέχει στις εθελοντικές 

οργανώσεις να δει τι είναι εκείνο που στέρησε από τα διάφορα προγράμματα στις πόλεις και την 

ύπαιθρο και να το συμπληρώσει με μια έξτρα διαφορά, για να μπορέσουν αυτά τα προγράμματα να 

συνεχίσουν, με τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταύρο. 

 Ο κ. Κώστας Κώστα από τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Κ. ΚΩΣΤΑ): 

 Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε. 

 Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΠΣΣΕ και τη Βουλή για τη φιλοξενία του θεσμού πλέον 

της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 Δεύτερον, θα ήθελα να κάμω μια παράκληση προς το ΠΣΣΕ ούτως ώστε να υπάρχουν στις 

επόμενες συνόδους περισσότεροι βουλευτές, βασικοί βουλευτές, από το χώρο της νεολαίας. 

 Τρίτον, θα ήθελα να χαιρετήσω τη δήλωση της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού, κ. Παντελάκη, για την καλλιέργεια του εθελοντισμού μέσα από τα σχολεία, που είναι 
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πολύ σημαντικό και να παρακαλέσω να γίνει πιο εύκολη η ελεγχόμενη είσοδος εθελοντικών 

οργανώσεων στα σχολεία, για προβολή των δράσεών τους, είτε προφορικά είτε διά έντυπου υλικού. 

 Και κάτι τελευταίο.  Θα ήθελα να αναφερθώ σχετικά με τα σχέδια εργοδότησης της ΑνΑΔ, που 

εμπίπτουν στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Αν μπορεί να δίνεται η 

δυνατότητα στις εθελοντικές οργανώσεις να εργοδοτούν άτομα -και μάλιστα περισσότερα του ενός- με 

προγράμματα της ΑνΑΔ, ούτως ώστε να λύσουμε πολλά προβλήματα των εθελοντικών οργανώσεων, οι 

οποίες χρειάζεται να πληρώνουν έμμισθο προσωπικό από τις τσέπες των συνδέσμων. 

 Πιστεύω ότι το κέρδος θα είναι αμφίδρομο και για το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και για τις ΜΚΟ και τους εθελοντικούς οργανισμούς.  Νέοι από την 

ανεργία θα βρεθούν στην εργοδότηση, η τριβή με ένα πολυσύνθετο χώρο εργασίας, όπως είναι οι 

εθελοντικές οργανώσεις, είναι πολύ σημαντική, η τριβή με τον εθελοντισμό και γενικά η ικανοποίηση 

γιατί μέσα από την εργασία θα παράγουν και κάποιο κοινωνικό έργο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα. 

 Ο κ. Παρασκευάς Σαμάρας από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π. ΣΑΜΑΡΑΣ): 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί εθελοντές, 

 Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων είχε αρκετές χιλιάδες μέλη, γύρω στις 13 000 οικογένειες 

και περίπου 16 000 ηλικιωμένους ως μέλη μας, που από τις συνδρομές τους βοηθούσαμε τους 

δυσπραγούντες και συντηρούσαμε και την οργάνωση. Με την προκληθείσα κρίση από κάποιους 

ασυνείδητους και τους εχθρικούς σχεδιασμούς της Τρόικας, περικόπηκαν τα πολυτεκνικά επιδόματα, 

με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των μελών μας.  Να υπενθυμίσω ότι αποκλείστηκαν όλες οι 

πολύτεκνες μάνες που έπαιρναν €70 το μήνα και μας μένει τώρα ένα υπόλοιπο 7 000.  Είναι δραστική η 

μείωση των συνδρομών, με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε να πληρώνουμε τους υπαλλήλους και να 
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συντηρούμε τους χώρους που προηγουμένως μπορούσαμε. Παλεύουμε όμως προς την κατεύθυνση της 

βοήθειας δυσπραγούντων και όχι μόνο μελών μας. 

 Σε κάποιες προτάσεις ήθελα να προχωρήσω: 

 Προτείνω να οργανώσει ο ΠΣΣΕ όσο το δυνατό συντομότερα ξανά ένα σεμινάριο για συμμετοχή 

και χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις οργανώσεις μας με μια ίσως πιο προσεγμένη ενημέρωση, 

ούτως ώστε να είναι η συμμετοχή ψηλή. 

 Όσον αφορά την πιστοποίηση της μη τυπικής μάθησης, εφτά χρόνια ουσιαστικής άρνησης από 

τους αρμοδίους να αποδεχτούν και να οργανώσουν αυτό το θέμα, εγώ θεωρώ ότι είναι ντροπή!  Ίσως 

θα πρέπει να αλλάξουμε ρότα, δηλαδή να γίνει μια διϋπουργική επιτροπή η οποία θα καταθέσει τις 

προτάσεις και αν είναι δυνατό με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαφωνήσουν τα κόμματα - δεν ξέρω- ή 

να αφαιρεθεί.  Διότι εφτά χρόνια να λέει ο ένας κάτι και ο άλλος κάτι διαφορετικό και να μην προχωρά 

το θέμα είναι αδικία και δυσμενής διάκριση που προκαλείται από κάποιους σε σχέση με τις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες όπου εκεί πιστοποιείται. 

 Ήθελα επίσης, όσον αφορά τους κοινωνικούς ομίλους, να καταθέσω ότι ως διευθυντής σε 

γυμνάσιο έχουμε 19 τμήματα και έχουμε ενεργοποιήσει ένα είδος διαγωνισμού των 19 τμημάτων με 

εθελοντική δημιουργική σκέψη και προσφορά με μια αμοιβή, μετάλλια εθελοντισμού.  Προτείνω το 

ΠΣΣΕ να επισκεφθεί τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και να προτείνει αυτό να υιοθετηθεί και να 

γενικευθεί παγκύπρια.  Για να γίνει κάποιος εθελοντής, δε γίνεται σε μια συμμετοχή, με δυο 

συμμετοχές.  Ξεκινά από το νηπιαγωγείο, αν θέλετε, το δημοτικό και συνεχίζει και πλέον γίνεται διά 

βίου εθελοντισμός.  Αποσπασματικές δραστηριότητες δεν πετυχαίνουν.  Θα πρέπει να προωθήσουμε 

το μακροπρόθεσμο και το βραχυπρόθεσμο εθελοντισμό ταυτόχρονα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Σημαντικά. 

 Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παρασκευά. 
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 Και κλείνουμε τη συζήτηση με την κυρία Χρύσω Αργυρού από τον Παγκύπριο Αντιναρκωτικό 

Σύνδεσμο. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΧΡ. ΑΡΓΥΡΟΥ): 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Το θέμα της πέμπτης συνόδου, όπως γνωρίζουμε, είναι «Οι σχέσεις των εθελοντικών 

οργανώσεων με τη δημόσια υπηρεσία».  Γι’  αυτό αισθάνθηκα την ανάγκη να τονίσω περισσότερο τα 

πιο κάτω σημεία: 

 Στο μεταξύ πριν να προχωρήσω, να ενημερώσουμε τον κ. Σαμάρα ότι ήδη το ΠΣΣΕ έχει το 

πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός» που λειτουργεί στα σχολεία και επίσης και έκθεση ιδεών που 

προκηρύσσει. 

 Προχωρώ με το θέμα.  Θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ανάγκη επίσπευσης της λειτουργίας από το 

κράτος γραφείου που να ασχολείται με την εξεύρεση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τονίζεται στο αίτημά μας, αλλά θέλουμε να το τονίσουμε ξανά, γιατί έχει πολλά χρόνια που το ζητούμε.  

Οι εθελοντικές οργανώσεις με ένα, δυο λειτουργούς που μπορεί να έχουν να εργοδοτούν, δεν μπορούν 

να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. 

 Δεύτερον, ενίσχυση και επέκταση του εθελοντισμού στα σχολεία.  Εύχομαι, όπως μας είπε η 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες και να 

σταθούν δίπλα στο ΠΣΣΕ και στον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, για να 

ευαισθητοποιήσουν περισσότερο και να κινητοποιήσουν τους νέους. 

 Τρίτον, λειτουργία περισσότερων συνεταιριστικών προγραμμάτων μεταξύ των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων και του κράτους.  Με αυτό τον τρόπο εφαρμόζεται η πολιτική του κράτους, στελεχώνεται 

από λειτουργούς του κράτους και έτσι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα μια εθελοντική οργάνωση. 

 Τέταρτον, επίσπευση στην επίδοση των κρατικών χορηγιών. 

 Πέμπτον, το προσωπικό στα υπουργεία πρέπει να αναγνωρίσει επιτέλους το έργο των 

εθελοντικών οργανώσεων και όταν ζητούν συναντήσεις οι εθελοντικές οργανώσεις να τις λαμβάνουν 

υπόψη και να ορίζουν συναντήσεις σύντομα, για να συζητήσουν τα διάφορα αιτήματά τους. 
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 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Εδώ κλείνουμε. 

 (Πίνακας αρ. II με τους εκπροσώπους Υπουργείων/Οργανώσεων που έκαναν παρέμβαση.) 

 Να παρακαλέσω τον κ. Αλέξη Κουτσελίνη, Οικονομικό Λειτουργό στο Υπουργείο Οικονομικών, 

για τη δική του παρέμβαση. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ): 

 Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την ξεχωριστή ολοκληρωμένη πολιτική για την ενθάρρυνση και 

ανάδειξη του ρόλου του Εθελοντισμού και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), η οποία έχει 

ενταχθεί από την κυβέρνηση, εισάγεται νέα κουλτούρα αλλά και δράσεις στις κρατικές υπηρεσίες.   

  Η καθιέρωση του θεσμού του Επιτρόπου Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

αλλά και μια σειρά δράσεων της κοινωνίας των πολιτών, οδηγούν σε αλλαγές σε όλη τη Δημόσια 

Υπηρεσία. Αλλαγές που φαίνονται πρώτα από όλα μέσα από τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο 

συντονισμό και τη συνεργασία του εθελοντικού κινήματος με την κυβέρνηση. Αλλαγές που γίνονται 

κατορθωτές με τον ιδιαίτερο ζήλο που επιδεικνύει το κίνημα του Εθελοντισμού και οι μη κυβερνητικές 

οργανώσεις αλλά και με την πολύτιμη βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση, του Επιτρόπου 

Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ο ρόλος του οποίου θεωρείται καταλυτικός στις 

όποιες προσπάθειες γίνονται σε αυτά τα πλαίσια και στη χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τον 

εθελοντισμό.  

 Στο Υπουργείο Οικονομικών αντιλαμβανόμενοι την ολοένα αυξανόμενη κοινωνική ανάγκη για 

συνεργασία, αλληλεγγύη και συμμετοχή όλων των κοινωνικών συνόλων στις αποφάσεις, προχωρούμε 

το τελευταίο διάστημα σε συγκεκριμένες δράσεις που προωθούν αυτή τη πολιτική. 

 Η μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου που διέπει τους Ιδιωτικούς Οργανισμούς Κοινής 

Ωφελείας και η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο, αποτελεί καθοριστικό βήμα για τις αλλαγές που 

συζητούμε σήμερα.  
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 Στο Υπουργείο Οικονομικών γίνεται προσπάθεια για ψήφιση του Νομοσχεδίου των ΙΟΚΩ και 

όλων των σχετικών νομοσχεδίων και κανονισμών που βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία, μέχρι το τέλος 

του έτους. Όσον αφορά το θέμα της μη καταβολής τέλους χαρτοσήμου, το σχετικό νομοσχέδιο 

βρίσκεται και αυτό στη Νομική Υπηρεσία.   

 Επιπρόσθετα, άλλες ρυθμίσεις για φορολογικά οφέλη, η ολοκλήρωση των διαδικασιών για 

μεγαλύτερη διαφάνεια, η επιτάχυνση στην εξέταση αιτήσεων για εγγραφή, ο εξορθολογισμός του 

πλαισίου χορηγιών, η καθιέρωση των Δημόσιων Διαβουλεύσεων των Υπουργών με τις οργανώσεις, η 

καλύτερη αξιοποίηση και ενημέρωση όσον αφορά στην άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι μερικά 

από τα ζητήματα τα οποία ήδη το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί και υλοποιεί. 

 Η  σημερινή Σύνοδος αποτελεί σημαντική ευκαιρία για μας τους εκπροσώπους των κρατικών 

υπηρεσιών, να καταγράψουμε τις ανάγκες, να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και να αξιολογήσουμε νέες 

ιδέες και προτάσεις που θα βοηθήσουν στην πιο εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας και της 

συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών.  

  Τελειώνοντας, θα ήθελα να μεταφέρω τα συγχαρητήρια του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χάρη 

Γεωργιάδη, στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, για την επιτυχία της Συνόδου και 

γενικότερα για το έργο που επιτελείται, αλλά να μεταφέρω και τη διαβεβαίωσή του για συνεχή 

συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτσελίνη. 

 Να καλέσω τώρα τον κ. Πανίκο Λουκά, επιθεωρητή δημοτικής εκπαίδευσης στο Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, για τη δική του παρέμβαση. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Π. ΛΟΥΚΑ): 

 Χαιρετίζω εσάς, κυρία Πρόεδρε, και τους παρευρισκόμενους.   

 Θα ήταν αδόκιμο να μη σχολιάσω κάποιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει από τους αγαπητούς 

συνέδρους όσον αφορά θέματα που άπτονται του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Να μιλήσω 
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πρώτα για τις εισηγήσεις της εκπροσώπου της Ladies Circle και κατ’ επέκταση τα ΚΕΣ, έγινε αναφορά 

ότι στην περσινή χρονιά είχαμε δύο μονάδες mentor, φέτος τις αυξήσαμε σε τρεις και να σας 

ανακοινώσω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση ότι οι σχεδιασμοί που έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό 

μας για την επόμενη χρονιά είναι για 7 μονάδες.   

 Όσον αφορά τον κ. Χατζηχαμπή, για το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και 

Εκπαίδευσης.  Καταβάλλεται προσπάθεια αυτή τη στιγμή για την κατάθεση της πολιτικής των 

επιχορηγήσεων, κύριε Χατζηχαμπή, όλων των οργανώσεων, όπως το δικό σας κέντρο και επίσης όσον 

αφορά το θέμα της διάκρισης που αναφέρετε στην επιχορήγηση επισκέψεων κυβερνητικών και μη 

κυβερνητικών οργανισμών θα το διερευνήσουμε.   Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό που έχετε αναφέρει. 

 Την πρόσβαση στα σχολεία και την άδεια που δίνεται, αναλόγως της βαρύτητας της αίτησης.  

Δηλαδή, αν έρθει κάποια αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και πάντα οι αιτήσεις που 

έχουν να κάνουν με πρόσβαση εθελοντικών αλλά και οποιωνδήποτε άλλων οργανώσεων στα σχολεία, 

πρέπει να περάσουν από την έγκριση του υπουργού και αναλόγως της βαρύτητας το εγκρίνουμε ή όχι, 

αλλά ταυτόχρονα να αναφέρω ότι υπάρχει αυτονομία της σχολικής μονάδας, στην οποία οποιαδήποτε 

εθελοντική οργάνωση μπορεί να αποταθεί, στη διεύθυνση του σχολείου, η οποία σε συνεργασία με 

τους οργανωμένους γονείς του σχολείου μπορούν να συνεργαστούν και να διεκπεραιώσουν 

οποιαδήποτε δράση των εθελοντικών οργανώσεων.  Έχουν αυτό το δικαίωμα και το γνωρίζουν.   

 Τώρα όσον αφορά τον διά βίου εθελοντισμό, ναι, η προσπάθειά μας είναι σε συνεργασία με τον 

Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών  Οργανώσεων, που ήταν πολύ ενεργή η δουλειά που 

έγινε την περασμένη σχολική χρονιά, είναι ο εθελοντισμός να εδραιωθεί στα σχολεία, γιατί έχουμε και 

τους σημερινούς εθελοντές, αλλά και τους αυριανούς εθελοντές, τα παιδιά των σχολείων μας.  Και έχει 

εκδοθεί ένα πολύ σημαντικό εγχειρίδιο «Γίνε και εσύ εθελοντής» στο οποίο αναφέρονται όλα όσα 

πρέπει και μπορούν να γίνουν στα σχολεία και να αναπτύξουμε τις εθελοντικές μας δράσεις.  

 Όσον αφορά τα σχέδια κρατικών ενισχύσεων, αυτή τη στιγμή όντως το Υπουργείο Παιδείας  και 

Πολιτισμού καλύπτει ανάγκες μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν να κάμουν με εκπαιδευτικό και 

παιδαγωγικό αντικείμενο.  Η κατάρτιση των εθελοντών στοχεύοντας στην καλλιέργεια της ενεργούς 
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πολιτότητας με έμφαση στην κοινωνική αλληλεγγύη, προσπαθούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε 

κάθε σχολική μονάδα να καλλιεργήσει δραστηριότητες που έχουν να κάμουν με την αξιοποίηση των 

γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος, όλα και εκείνων που θα μπορούν να 

διαμορφώσουν ένα ενεργό αυριανό πολίτη.  Η πρόσβαση σε ευκαιρίες εθελοντισμού και ενεργούς 

πολιτότητας, όντως είναι δικαίωμα δεν είναι προνόμιο.  Κάθε άτομο, κάθε μαθητής, κάθε αυριανός 

πολίτης έχει το δικαίωμα να εργαστεί εθελοντικά οπουδήποτε αυτός επιλέξει. 

 Αναφερόμενοι στο δεύτερο κομμάτι το σημερινό, έτσι το οποίο έχει σχεδιαστεί από μας, το 

κράτος, η εκκλησία, η ιδιωτική εθελοντική πρωτοβουλία, αλλά και οι επιχειρήσεις έρχονται από κοινού 

να διαμορφώσουν πολιτικές που μειώνουν τις ανισότητες, προς όφελος των ευάλωτων ομάδων.  Ως 

αποτέλεσμα τούτου το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, θεωρεί ότι δημιουργείται η αδήριτη 

ανάγκη για εκπαίδευση, κατάλληλη τοποθέτηση και σωστή αξιοποίηση των εθελοντών μελών του 

οργανωμένου εθελοντισμού και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους συνεργασίας μας με τον 

Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

 Ο εθελοντισμός περιλαμβάνεται στις καλές πρακτικές -θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα αυτό, κυρία 

Πρόεδρε- για αντιμετώπιση της παραβατικότητας.  Κάτι που μαστίζει σήμερα την κοινωνία μας και ο 

εθελοντισμός είναι ένας υγιής τρόπος εμπλοκής των μαθητών στην κοινωνική προσφορά, στην 

ενίσχυση της συμμετοχικότητας, της συνύπαρξης, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της 

κατάργησης των συνόρων.  Μέσα από τον εθελοντισμό καλλιεργείται η κοινωνική ευθύνη, η ποιότητα 

της καθημερινής μας ζωής.  

 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επιχορηγεί, μεταξύ άλλων, και δράσεις των σχολείων 

μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας, που έχουν να κάμουν με 

προγράμματα ενδυνάμωσης του εθελοντισμού. 

 Ναι, στηρίζουμε τις Εθελοντικές Οργανώσεις, που κατ’ επέκταση οδηγούν στην εξασφάλιση 

βασικών αναγκών πληθυσμού ευάλωτων ομάδων.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα, να αναφέρω, ότι 

φέτος για τέταρτη χρονιά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού λειτουργεί το πρόγραμμα «Σίτιση 
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μαθητών» όλων των σχολείων μας, νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, με τη συνεργασία 

και προσφορά ασφαλώς όλων των φορέων που προέρχονται από όλο το φάσμα της κοινωνίας. 

 Ο εθελοντισμός στοχεύει να καλλιεργήσει στα παιδιά και στους νέους αξίες και να υιοθετήσουν 

στάσεις και συμπεριφορές, που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα.   

 Πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει ο οδηγός που έχει να κάνει με τον εθελοντισμό σε όλα τα 

σχολεία και θα γίνει αυτό το μήνα, θα γίνουν επαρχιακές συγκεντρώσεις του υπουργού με τον 

Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και όλων των διευθυντών των σχολείων 

για θέματα εθελοντισμού. 

 Και να τελειώσω λέγοντας ότι «όταν έχεις τα πινέλα, έχεις και τα χρώματα και ζωγράφισε τον 

παράδεισο και μπες μέσα» λέει επιγραμματικά ο Νίκος Καζαντζάκης.  Ναι, στην ομορφιά μέσα από την 

πολυχρωμία όλων των φορέων του εθελοντισμού.  Σίγουρα μαζί μπορούμε όλοι καλύτερα!  Και οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και εμείς οι κυβερνητικές οργανώσεις, όλα τα υπουργεία και θέλω να 

πω ότι ο άνθρωπος όταν νιώθει τον πόνο νιώθει ότι είναι ζωντανός, αλλά όταν νιώθει τον πόνο του 

άλλου, τότε νιώθει ότι είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ! 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λουκά. 

 Καλώ στο βήμα την κ. Έλενα Παπασολωμόντος, Ανώτερη Λειτουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για τη δική της 

παρέμβαση. 

 Κυρία Παπασολωμόντος. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΓΕΩΡΓIΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε. 

ΠΑΠΑΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ):  

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Αγαπητοί φίλοι, 
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 Η σημερινή Ε΄ Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για 

ανασκόπηση του σημαντικότατου ρόλου που επιτελεί ο εθελοντισμός σε όλες τις πτυχές της κυπριακής 

κοινωνίας, καθώς και για εντοπισμό τυχόν προβλημάτων που παρατηρούνται και την προώθηση των 

κατάλληλων λύσεων.  Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στηρίζει 

ένθερμα την προσπάθεια αυτή. Στυλοβάτης της οποίας είναι το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ).  

 Το θέμα της φετινής συνόδου «Σχέσεις των Εθελοντικών Οργανώσεων με τη Δημόσια Υπηρεσία» 

θεωρείται ιδιαίτερα επίκαιρο και εύστοχο, αφού χρόνο με το χρόνο αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο όλο και περισσότερο η ανάγκη ανάπτυξης αμφίδρομης συνεργασίας μεταξύ των εθελοντικών 

οργανώσεων και του κράτους.  Η δημόσια διαβούλευση με τους ΜΚΟ έχει πλέον καθιερωθεί ως πάγια 

πρακτική του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε όλες τις πτυχές της 

δραστηριότητάς του.  Στηρίζουμε έμπρακτα τον ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με την Κοινωνία 

των Πολιτών, ώστε με την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών και με τη σύνθεση ιδεών να 

επιτυγχάνονται η αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του 

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

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

την πρόσβαση φορέων και πολιτών στην πληροφόρηση, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, η ανάπτυξη του διαδικτύου και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.   

 Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, επιδιώκει τη 

συνεργασία με τους ΜΚΟ, με διάφορους τρόπους, με μεγάλο αριθμό φορέων που αναπτύσσουν 

δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που είναι συναφείς με τις αρμοδιότητες του υπουργείου.  

Παραδείγματος χάριν ο καθαρισμός δασών και ακτών, η αναδάσωση και προώθηση του πρασίνου, η 

επιτήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία των ζώων, η αντιμετώπιση περιστατικών 

ρύπανσης, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα.   

 Θα ήθελα να σημειώσω ότι καταβάλλεται προσπάθεια για οικονομική βοήθεια στο μέτρο του 

δυνατού για στήριξη του έργου των ΜΚΟ.  Παράλληλα, υπάρχουν ευκαιρίες συμμετοχής τους στα 
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συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που υλοποιεί το υπουργείο, όπως είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020 και το Πρόγραμμα Θάλασσα, που αφορά την αλιεία.  Αναφέρω ενδεικτικά για το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα μπορούσαν να βοηθηθούν μέσω του έργου στις αγροτικές 

μας περιοχές στα πλαίσια της πρωτοβουλίας LIDER.  Με τη συνεχή στήριξη του κράτους ο σχεδιασμός 

του εθελοντισμού θα πρέπει να κινητοποιήσει τις τοπικές κοινωνίες και τον πολίτη, ώστε να 

αξιοποιηθούν τα τεράστια αποθέματα και τις αξίες του εθελοντισμού, που είναι βαθιά ριζωμένες στη 

συνείδηση του λαού μας, 

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι έτοιμο να στηρίξει αυτή 

τη νέα στρατηγική και να διασφαλίσει το τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελεί ο εθελοντισμός. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπασολωμόντος.  

 Το λόγο έχει τώρα η δόκτωρ Στέλλα Μουστάκα Πλέϊμπελ, Α΄ Λειτουργός Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΣΤ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ 

ΠΛΕΪΜΠΕΛ): 

 Θα ήθελα κατ’ αρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για την ευκαιρία που μας δίνετε ως 

υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, να τοποθετηθούμε πάνω σε θέματα που διαπραγματεύεται σήμερα 

η Ε΄ Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, να αφουγκραστούμε τις θέσεις σας, να ανταλλάξουμε 

σκέψεις και εισηγήσεις για βελτίωση των σχέσεων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με τις κρατικές 

υπηρεσίες.  

 Για όσους δεν γνωρίζουν ή κατ’ ακρίβεια δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας εφαρμόζουν τα Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων, τα οποία από το 2013, έχουν προσαρμοστεί 

σε ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς.  Στα πλαίσια αυτά παραχωρούνται ετησίως κρατικές 

ενισχύσεις σε προγράμματα που παρέχουν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) με 

αντικείμενο την κοινωνική φροντίδα.  Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η λειτουργία προγραμμάτων 
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φροντίδας είναι προϋπόθεση για να επιτύχει κάποιος φορέας έγκριση από το σχέδιο των υπηρεσιών 

μας, καθότι αυτό επιχορηγεί προγράμματα τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των 

σχετικών νομοθεσιών και κανονισμών που χειρίζονται αποκλειστικά οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας.  Προϋπόθεση επίσης είναι τα προγράμματα αυτά να είναι ή να μπορούν να καταστούν 

βιώσιμα και να καλύπτουν πραγματικές, μετρήσιμες και όχι υποθετικές ανάγκες.  Για όσους έχουν 

θέσει θέμα για μετρήσιμα κριτήρια, αυτά περιγράφονται στο σχέδιο των χορηγιών μας και είμαστε σε 

θέση να τα εξηγήσουμε και σε προσωπική βάση. 

 Όπως έχει αναφερθεί και κατά την προηγούμενη Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι 

αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντικό το έργο που παράγεται από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με 

αποτέλεσμα να λειτουργούν παγκύπρια πολλά προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και να 

καλύπτονται ανάγκες, όπως παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, ηλικιωμένων και ειδικά ατόμων 

με ειδικές ανάγκες.  Φάνηκε όμως ότι κάποια προγράμματα κατά την πάροδο των ετών ή και λόγω της 

αλλαγής κάποιων κοινωνικών δεδομένων έχουν ίσως κλείσει τον κύκλο τους ή τις ανάγκες αυτές τις 

καλύπτουν άλλα Υπουργεία, όπως για παράδειγμα η κάλυψη αναγκών από το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού με τη λειτουργία ολοήμερων σχολείων, οπόταν θα πρέπει σε τακτική βάση να 

επαναξιολογείται η πορεία κάθε προγράμματος, ώστε να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι 

οργανώσεις.  Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αποφάσεις για συρρίκνωση, τερματισμό ή συνέχιση των 

προγραμμάτων, λαμβάνονται από τους ίδιους τους φορείς που το λειτουργούν και όχι από τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 

 Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να επιτύχουν την 

παροχή των κρατικών ενισχύσεων στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων.  Κατά το 2014 επιχορηγήθηκαν 261 

προγράμματα τα οποία λειτουργούσαν από 166 φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή Αρχές Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

 Για το τρέχον έτος η διαδικασία παροχής των κρατικών ενισχύσεων ξεκίνησε από τον Απρίλη και 

συνέχισε με τη σταδιακή παραχώρηση των χορηγιών προς τους δικαιούχους και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.  Σημειώνεται ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, υπήρχαν περίπου 
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60 από τους 166 φορείς που δεν είχαν υποβάλει τις αιτήσεις τους.  Συνεπώς, δεν μπορούμε να μιλούμε 

για καθυστέρηση αφού δεν υπέβαλαν αίτηση.  Οι ΥΚΕ προχώρησαν σε επιμέρους διερεύνηση 

επικοινωνώντας με τον κάθε φορέα για να εντοπιστούν οι λόγοι καθυστέρησης με σκοπό να 

υποβοηθήσουν την υποβολή και σήμερα λήγει η ημερομηνία υποβολής αίτησης για κρατικές χορηγίες.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι μέχρι στιγμής χορηγίες που δόθηκαν παρουσιάζουν μια τάση ανάκαμψης, 

ενώ στις περιπτώσεις που χρειάστηκε ξεχωριστή ενίσχυση δόθηκαν αυξήσεις για σκοπούς κάλυψης 

κεφαλαιουχικών δαπανών, αποπληρωμής οφειλών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πληρωμής 

μέρους χρεών. 

 Για το 2016, οι ΥΚΕ εκτιμούν ότι το σχέδιο είναι ικανοποιητικό και εάν δεν προκύψει η ανάγκη 

για οποιαδήποτε τροποποίηση μπορεί να προκηρυχθεί άμεσα από τον Ιανουάριο.  Είμαστε στη 

διάθεση των φορέων για να επιχορηγήσουμε νέα προγράμματα που καλύπτουν νέες ανάγκες, πάντα 

φυσικά στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που ορίζει το ίδιο το σχέδιο. 

 Οι υπηρεσίες εκτός από την παροχή κρατικών ενισχύσεων είναι και αρμόδιες, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία, για την έγκριση της λειτουργίας και την επιθεώρηση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, 

τόσο των κοινοτικών όσο και των ιδιωτικών, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες.  Οι πρόνοιες των 

νομοθεσιών διασφαλίζουν τα κατώτατα επίπεδα λειτουργίας των προσφερόμενων υπηρεσιών και 

πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα προγράμματα, είτε αυτά είναι ιδιωτικά είτε είναι κοινοτικά.  Με 

βάση τις σχετικές νομοθεσίες όλα τα προγράμματα, θα πρέπει κάθε χρόνο να ανανεώνουν τα 

πιστοποιητικά καταλληλότητάς τους από τις διάφορες υπηρεσίες, ώστε να συμμορφώνονται με τις 

πρόνοιες των δικών τους νομοθεσιών.  

 Με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), έχει 

αναθεωρηθεί η πολιτική για τα θέματα φροντίδας και έχει ήδη τεθεί σε ισχύ ένα ολοκληρωμένο 

«Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας», με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων, που είναι δικαιούχοι, μέσα από την επιδότηση των 

διαπιστωμένων αναγκών τους για υπηρεσίες φροντίδας.  
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 Οι σημαντικότερες αρχές στις οποίες βασίζεται το σχέδιο είναι η παροχή ποιοτικών, 

προσβάσιμων και ευέλικτων υπηρεσιών φροντίδας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

επωφελούμενων και η διατήρηση, ενίσχυση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας τους και η αποφυγή 

εκμετάλλευσης και κακοποίησης.  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας αφορούν την κατ’ οίκον 

φροντίδα, την ημερήσια φροντίδα, την ιδρυματική φροντίδα και τη φροντίδα ανάπαυλας.  Ειδικά για 

την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας σας καλούμε να εκφράσετε ενδιαφέρον για την ανάληψη 

λειτουργίας τέτοιων προγραμμάτων και είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε απορίες είτε εδώ είτε σε 

προσωπικό επίπεδο.  Σχετικά ενημερωτικά έντυπα υπάρχουν διαθέσιμα έξω από την αίθουσα της 

ολομέλειας, τα οποία μπορείτε να παραλάβετε. 

 Προτού κλείσω την εισήγησή μου, θα ήθελα να πω δύο επιπρόσθετα σημεία.  Το πρώτο αφορά 

το θέμα το οποίο αναφέρθηκε για την τροποποίηση του νόμου του Παγκύπριου Συμβουλίου 

Εθελοντισμού.  Ενόσω ήταν Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Ευημερίας και ασχολείτο ως επί το 

πλείστον με θέματα κοινωνικής πρόνοιας και ευημερίας, ο νόμος αυτός ήταν κάτω από την 

αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.  Με την τροποποίησή του και τη διεύρυνση του σε 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού φάνηκε ότι μπαίνουν θέματα τα οποία είναι πέραν 

των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.  Θέματα περιβάλλοντος, θέματα πολιτισμού, 

θέματα παιδείας, θέματα υγείας.  Ως εκ τούτου για να οριστικοποιηθεί η τροποποίηση του 

νομοσχεδίου, χρειάζεται μια πολιτική απόφαση ποιο θα είναι το αρμόδιο υπουργείο ή ο τομέας που θα 

το διαχειρίζεται σφαιρικά. 

 Η τελευταία μου παρατήρηση, έχω ακούσει πολλά δε μας παίρνει ο χρόνος να απαντήσω, απλά 

κάπου με ενόχλησε μία, θα την πω ανακρίβεια, η οποία τέθηκε.  Αυτή έγινε από μια εθελοντική 

οργάνωση.  Την περασμένη Τρίτη ήμουν προσωπικά στο γραφείο της Υπουργού, που συναντήθηκε με 

αυτή την οργάνωση και έδειξε μιαν κατ’ αρχήν θετική πρόθεση για να ικανοποιήσει αίτημα για 

εργασιακά θέματα.  Η πρόεδρος της οργάνωσης πιθανόν να μην πληροφορήθηκε γι’ αυτή τη 

συνάντηση και έτσι θέλω να επαναφέρω αυτή την τοποθέτηση στη σωστή της βάση, διότι ειλικρινά έχω 

ακούσει πράγματα, τα οποία δεν είναι ακριβώς έτσι όπως συμβαίνουν. 
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Να καλέσω τώρα την Δρ. Στάλα Κιούπη, Ιατρική Λειτουργό Α΄ Τάξης, του Υπουργείου Υγείας, για 

τη δική της παρέμβαση. 

 Κυρία Κιούπη. 

ΕΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΡ. ΣΤ. ΚΙΟΥΠΗ): 

 Κυρία Προεδρεύουσα, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Αρχικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ως Υπουργείο Υγείας για την ευκαιρία που μας δίνετε 

να σας ακούσουμε και να ακούσουμε πραγματικά αυτά τα οποία απασχολούν τις εθελοντικές 

οργανώσεις.  Σίγουρα ο τομέας της υγείας είναι ευρύς και τα προβλήματα πολλαπλά.  Γνωρίζουμε τις 

ανάγκες όχι μόνο των εθελοντικών οργανώσεων, αλλά και των ίδιων των πολιτών σε ό,τι αφορά την 

ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.  Η παρουσία όμως και η στελέχωση του Υπουργείου Υγείας, 

δηλαδή των νοσηλευτηρίων μας από εθελοντές, μας έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα, και όπως ανέφερε και 

ο Υπουργός Υγείας στην πρωινή του παρέμβαση, στελεχώνουν οι εθελοντές όχι μόνο τα νοσηλευτήριά 

μας, αλλά διαχρονικά άρχισε αυτή η συνεργασία μεταξύ μας, μέσα από τα πρώτα αιμοδοτικά 

προγράμματα, τα οποία γίνονταν αποκλειστικά από εθελοντές.  Εκείνο που είναι σημαντικό να 

γνωρίζετε και γνωρίζουμε και εμείς ως κρατικοί λειτουργοί, είναι ότι το κάθε πράγμα μπορεί να 

βελτιωθεί και να γίνει καλύτερο.  Όλα προσκρούουν, τα περισσότερα στην οικονομική αρωγή.  Μέσα 

στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας μπορούμε να προσφέρουμε στους οργανισμούς εκείνους που κατ’ 

εξακολούθηση αποδεικνύουν ότι προσφέρουν προγράμματα που είναι σχετικά με την υγεία, τα 

στηρίζουμε, γι’ αυτό υποβάλλονται οι αιτήσεις και δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί τροποποιείται 

το σχέδιο των κρατικών χορηγιών φέτος και αναμένουμε την τροποποίηση αυτή, ούτως ώστε ο κάθε 

οργανισμός, σύνδεσμος να υποβάλλει αίτημα για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, για να παίρνει τη 

χορηγία του. 
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 Σε ό,τι αφορά το Health for Growth, επειδή ο Σύνδεσμος Καρδιοπαθών και Φίλων Λάρνακας έχει 

θέσει θέμα ότι αιτήθηκε και ήρθε κοντά μας να καθοδηγηθεί από το πρόγραμμα χρηματοδότησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν κριτήρια τα οποία έχουν θέσει τα ευρωπαϊκά αυτά προγράμματα και 

αν τα πληρείτε αυτά τα κριτήρια, σίγουρα δε θα υπάρχει πρόβλημα να πάρετε αυτή τη χορηγία.  

Επομένως, πρέπει να έρθετε σε επαφή με το τμήμα των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου 

Υγείας για να σας καθοδηγήσουν πώς γίνεται η αίτηση και τι χρειάζεται να γίνει. 

 Δε θα σας κουράσω.  Νομίζω ο Υπουργός μας κάλυψε το πρωί.  Θα ήθελα να σας συγχαρώ και να 

σας ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά, γιατί μας κάνετε να νιώθουμε άνθρωποι και να νιώθουμε 

εθελοντές δημόσιοι κρατικοί λειτουργοί. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κούπη. 

 Καλώ τώρα στο βήμα την κ. Γεωργία Χριστοφίδου, διευθύντρια Προγραμματισμού της Γενικής 

Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, για τη δική της παρέμβαση. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ): 

 Ευχαριστώ, κυρία Προεδρεύουσα. 

 Αγαπητοί σύνεδροι, εθελοντές, θέλω να σας συγχαρώ για το έργο σας.  Να σας πω ότι η 

συνεργασία μας αφορά κυρίως την καλύτερη αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και μιλώ για τα 

διαρθρωτικά, τα ανταγωνιστικά, τα διασυνοριακά, είτε λέγονται Ελλάδα-Κύπρος, INTERREG, καθώς και 

κάποια μικρά κονδύλια που προσφέρουν οι χώρες του ΕΟΧ Νορβηγίας. 

 Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε λειτουργήσει μια Πύλη, στην οποία αναρτούμε όλες τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης και αυτή την Πύλη την ενημερώνουμε κάθε βδομάδα, οπόταν μπορείτε να 

μπαίνετε και να βλέπετε τι είναι το καινούργιο.  Να πω ότι έχω αφήσει στην είσοδο και το σχετικό είναι 

www.fundingportalprogrammes.com και θα δείτε εδώ όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.  Δηλαδή, 

μπορείτε να γραφτείτε και να παίρνετε πληροφόρηση κάθε φορά που υπάρχει ανοικτή πρόσκληση για 
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τους τομείς που εσείς θα επιλέξετε αμέσως μόλις ανοιχθεί.  Μπορείτε να μας στείλετε  ηλεκτρονικό 

μήνυμα και σας απαντούμε σχετικά άμεσα και επίσης να μας τηλεφωνήσετε να σας λύσουμε τις 

απορίες σας ή να έρθετε να συζητήσουμε τι θα θέλατε για να δούμε αν μπορούμε να σας 

κατευθύνουμε προς κάποιος πρόγραμμα.   

 Να πω ότι έχουμε επιδιώξει συνάντηση με το ΠΣΕΕ, για να δούμε πώς μπορούμε να σας 

βοηθήσουμε καλύτερα στην αξιοποίηση των ανταγωνιστικών προγραμμάτων και έχουμε 

πληροφορηθεί ότι μια μεγάλη ανάγκη είναι η κατάρτιση για το πώς συμπληρώνονται οι αιτήσεις, γι’ 

αυτό τώρα είμαστε στο στάδιο να ζητήσουμε προσφορές από κάποιο σύμβουλο που θα προσφέρει 

προγράμματα αποκλειστικά για ΜΚΟ, ούτως ώστε κάποιος που θα τα παρακολουθήσει να βελτιώσει 

τις δεξιότητές του σε αυτό τον τομέα.   

 Επίσης να πω ότι αν το πρόβλημα να χρησιμοποιηθεί το 3% της επίσημης αναπτυξιακής 

βοήθειας από το Υπουργείο Εξωτερικών και CyprusAid, είναι απλώς ο μηχανισμός, δηλαδή αν αυτοί οι 

οργανισμοί βλέπουν θετικά και προσκρούουν στο μηχανισμό υλοποίησης, είμαστε πρόθυμοι θα 

βοηθήσουμε σε αυτό, γιατί από φέτος με το Υπουργείο Οικονομικών έχουμε κάμει κάποιες οριζόντιες 

διευθετήσεις για διαρθρωτικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, οπόταν θα μπορούσαμε 

να το δούμε και αυτό.  

 Και, τέλος να πω ότι από τα Νορβηγικά ταμεία θα υπάρξουν, έχει γίνει κατανομή, θα δώσουν 

κάποια λεφτά ξανά για ΜΚΟ και ελπίζουμε να μπορούμε να δώσουμε και κάποια την επόμενη χρονιά, 

γιατί υπάρχουν διαδικασίες, συμφωνίες που πρέπει να υπογραφούν πριν μπορέσουμε να βγούμε σε 

πρόσκληση για δήλωση ενδιαφέροντος από μέρους σας.  Ξέρετε τους τομείς.  Είναι γενικά για υγεία, 

ρατσισμό, βία, κοινωνικά προβλήματα, κοινωνία των πολιτών και βοηθήθηκαν στη δεκαετία 53 

οργανώσεις από αυτό.  Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μάλλον στο μέσο του 2016 γι’ αυτό.   

 Σας ευχαριστώ.  Είμαστε στη διάθεσή σας, τηλεφωνήστε μας, επικοινωνήστε μαζί μας για να 

δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χριστοφίδου. 

 Καλώ στο βήμα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για τη 

δική του παρέμβαση, ο κ. Γιάννης Παπουής. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (Γ. ΠΑΠΟΥΗΣ): 

 Εξετάζοντας τους στόχους που θέτουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι εθελοντικές 

οργανώσεις, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, εύκολα μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι ο 

βασικός και πρωταρχικός τους στόχος είναι η ενεργοποίηση του απλού πολίτη και η ευαισθητοποίησή 

του στα διάφορα προβλήματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο.  Δε θα ήταν καθόλου υπερβολή 

να πούμε ότι οι εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις διαμορφώνουν μία διαφορετική κοινωνία 

σε σχέση με παλαιότερες εποχές και αδιαμφισβήτητα συμπληρώνουν και ενισχύουν το κράτος στην 

προσπάθειά του για γενικότερη πρόοδο και προκοπή.  Εκεί όμως που το κράτος σταματά οι ΜΚΟ 

δραστηριοποιούνται περαιτέρω.  Οι δραστηριότητές τους καλύπτουν όλους τους τομείς και τις ανάγκες 

της κοινωνίας.  Από τις κοινωνικές υπηρεσίες, μέχρι τη φροντίδα για την υγεία, την παιδεία, την 

προστασία του περιβάλλοντος, τη θρησκεία και τις τέχνες, ενώ πλέον είναι έκδηλο ότι μπορούν να 

αποτελέσουν το σημαντικότερο διαμεσολαβητικό στοιχείο μεταξύ κοινωνίας και κράτους.  Αυτός είναι 

άλλωστε και ο λόγος που αρκετοί κρατικοί φορείς στηρίζουν οικονομικά τις ΜΚΟ, ενισχύοντας έτσι τη 

δυναμική τους και το ρόλο που διαδραματίζουν στην πολιτική και κοινωνική ζωή.   

 Πέραν όμως από το θέμα της χρηματοδότησης, αυτό που ίσως θα έπρεπε να αποτελέσει θέμα 

συζήτησης, είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κράτους και ΜΚΟ, με στόχο την υλοποίηση πιο 

δραστικών πρωτοβουλιών και αποτελεσμάτων.  Νοουμένου ότι οι ΜΚΟ είναι πιο ευέλικτοι και 

αποτελεσματικοί στην κατανόηση και αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων και ζητημάτων, 

σίγουρα θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνεργασία με το κράτος, υπό τη μορφή της παροχής 

υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.   

 Όσον αφορά τη σχέση του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου με τις ΜΚΟ, αυτή είναι πολυετής και 

σταθερή.  Τη σταθερότητα αυτή τη στηρίζει ο ίδιος ο ιδρυτικός νόμος του ΟΝΕΚ στη βάση του οποίου 
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οι ΜΚΟ, μέλη του Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος του ΟΝΕΚ, ασκούν συμβουλευτικό ρόλο προς τον 

ΟΝΕΚ.  Τα συμβουλευτικά σώματα του οργανισμού συνέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με 

στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την υποβολή εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.   

 Επιπλέον, τα ίδια τα προγράμματα που τρέχει και υλοποιεί ο οργανισμός μας προωθούν και 

ενισχύουν τη δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενώ τα προγράμματα Πρωτοβουλίες Νέων 

και Erasmus Plus συμβάλλουν απόλυτα στην προσπάθεια για δημιουργία ενεργών πολιτών. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπουή. 

 Και τώρα καλώ στο βήμα τον κ. Γιαννάκη Χατζηδημητρίου, εκ μέρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου, 

για τη δική του παρέμβαση. 

 Δυστυχώς, η κ. Λουκαΐδου, αντιδήμαρχος Λευκωσίας, λόγω άλλης ειλημμένης υποχρέωσης 

έπρεπε να αποχωρήσει. 

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Γ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ): 

 Κύριε Υπουργέ,  

 Κυρίες και κύριοι, 

 Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε σήμερα ως Ενωση Δήμων Κύπρου στην E΄ Σύνοδο της 

Κοινωνίας των Πολιτών που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις συλλογικής παρουσίας 

και έκφρασης των εθελοντικών οργανώσεων. 

 Η παρουσία μας σήμερα εδώ καταδεικνύει το ενδιαφέρον που όλοι μας έχουμε στο να 

ακούσουμε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών για 

ένα καλύτερο μέλλον, ιδιαίτερα μάλιστα μέσα στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες που 

περνάει ο τόπος μας. 
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 Τα τελευταία χρόνια είχαμε, λόγω και δικών μας λαθών αδράνειας και αναποτελεσματικότητας, 

δυσάρεστες εξελίξεις για την κυπριακή οικονομία.  Ως επακόλουθο της οικονομικής κρίσης άρχισε μια 

σταδιακή αλλά δραστική μείωση της κρατικής χορηγίας προς τις τοπικές αρχές, η οποία δημιούργησε 

στους δήμους ένα άνευ προηγούμενου οικονομικό πλήγμα.  Το ποσό των περικοπών από το 2010 μέχρι 

σήμερα ξεπέρασε τα €30 εκατομ. γεγονός που έχει επηρεάσει αρνητικά το αναπτυξιακό, αλλά κυρίως 

το κοινωνικό έργο των δήμων. 

 Αρκετοί δήμοι έχουν περιορίσει τα τελευταία χρόνια τα κοινωνικά τους προγράμματα, ενώ δεν 

υπάρχoυν καθόλου περιθώρια ανάπτυξης των προγραμμάτων αυτών.  Επίσης λόγω της οικονομικής 

κρίσης αρκετοί δήμοι έχουν αναστείλει εκδηλώσεις που στόχο είχαν τη συλλογή χρημάτων για 

ενίσχυση φιλανθρωπικών και εθελοντικών οργανώσεων δίνοντας πλέον βαρύτητα μόνο στα κοινωνικά 

παντοπωλεία.   

 Με την αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης ευχόμαστε οι δήμοι να αναλάβουν θεσμικά 

πλέον ενεργότερο ρόλο στον κοινωνικό τομέα και ταυτόχρονα να τους δοθούν και οι ανάλογοι 

οικονομικοί πόροι, ώστε με μια στενή συνεργασία -όπως γίνεται για δεκαετίες τώρα- με τις εθελοντικές 

οργανώσεις να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το κοινωνικό τους έργο. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Έχουμε μελετήσει με προσοχή το υπόμνημα το οποίο ετοίμασε το Παγκύπριο Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού με τίτλο «Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με τη δημόσια 

υπηρεσία», το οποίο αποτελεί και το βασικό έγγραφο προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων στη 

σημερινή Σύνοδο και σας επιβεβαιώνουμε ότι θα μας έχετε σύμμαχους σε όλες σας τις προσπάθειες. 

 Χαιρετίζουμε παράλληλα την κωδικοποίηση όλων των προβλημάτων και αναγκών των 

εθελοντικών οργανώσεων, ώστε να αποτυπώνεται και η οποιαδήποτε πρόοδος γίνεται, καθώς επίσης 

και οι αδυναμίες που υπάρχουν κατά συγκεκριμένο τρόπο. 

 Η Ένωση Δήμων Κύπρου βρίσκεται δίπλα στις εθελοντικές οργανώσεις ιδιαίτερα για 

εξορθολογισμό των σχεδίων των κρατικών χορηγιών, ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των 

μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και την ανάγκη οι χορηγίες αυτές να καλύπτουν και άλλα 
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αναγκαία έξοδα των οργανώσεων που δεν αναφέρονται στα σχέδια, παροχή κινήτρων σε εθελοντές για 

ενεργοποίηση στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, διασφάλιση ενός καλύτερου νομικού περιβάλλοντος 

για τον εθελοντισμό. 

 Τέλος ιδιαίτερη σημασία για την Ένωση Δήμων Κύπρου έχει το αίτημά σας όπως αυτό 

καταγράφεται στο σχετικό υπόμνημα για διασφάλιση της πρακτικής της διαβούλευσης μεταξύ του 

κράτους και των μη κυβερνητικών οργανώσεων για όλα τα θέματα που σας αφορούν.   

 Με αυτή τη σύντομη τοποθέτηση θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση και την 

ευκαιρία που μας δώσατε να τύχουμε τόσο λεπτομερούς ενημέρωσης από τόσες πολλές εθελοντικές 

οργανώσεις. 

 Η Ένωση Δήμων Κύπρου και οι δήμοι της Κύπρου θεωρούσαν και θεωρούν τις εθελοντικές 

οργανώσεις ως ένα βασικό συνεργάτη στην προώθηση της κοινωνικής πολιτικής των τοπικών 

κοινωνιών.  Ως εθελοντές θα μας έχετε συμπαραστάτες στο έργο σας και ευχόμαστε η μεταρρύθμιση 

της τοπικής αυτοδιοίκησης να δώσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να 

καθιερώσουμε και θεσμικά τις κοινές δράσεις δήμων και εθελοντικών οργανώσεων για ακόμη 

καλύτερα αποτελέσματα.   

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηδημητρίου. 

 Τέλος κλείνουμε με τον κ. Σωτήρη Κυριάκου μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης 

Κοινοτήτων Κύπρου, για τη δική του παρέμβαση. 

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ): 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Φίλοι συναγωνιστές εθελοντές, 

 Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την Ε΄ Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών,  που 

οργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, το οποίο στηρίζει 

ακατάπαυστα και ακούραστα τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. 
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 Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου αναγνωρίζει την προσφορά των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ 

και βρίσκεται δίπλα τους στο θεάρεστο αυτό έργο που επιτελούν, αφού συνδράμουν τα μέγιστα στην 

προσπάθεια των κοινοτικών συμβουλίων που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους κατοίκους της 

υπαίθρου που υποφέρουν και έχουν ανάγκη στήριξης όχι μόνο οικονομικής αλλά και ψυχολογικής 

πολύ περισσότερο. 

 Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ανιδιοτελή συμπαράσταση και έμπρακτη βοήθεια που τους 

προσφέρονται απλόχερα από τους εθελοντές, οι οποίοι διαθέτουν τον ελεύθερο τους χρόνο, τον εαυτό 

τους και την ψυχή τους.  Στον εγωιστικό και ατομικοκεντρικό σημερινό κόσμο αλλά και μεσούσης της 

οικονομικής κρίσης, δεν είναι εύκολο να βρίσκονται άνθρωποι που να θυσιάζουν τη δική τους 

ανάπαυση για να βοηθήσουν και να στηρίξουν ανθρώπους που δοκιμάζονται από ασθένειες και άλλες 

ατυχίες της ζωής. 

 Συγχαίρουμε τις εθελοντικές οργανώσεις και τους εθελοντές που εκτελούν με περιορισμένους 

οικονομικούς πόρους αυτό το τεράστιο έργο. 

 Είμαστε δίπλα σας, συνεργάτες και στήριγμά σας στο δύσκολο έργο σας.  Σας ευχαριστούμε για 

όσα με προσωπικό κόστος και πόνο προσφέρετε στους συνανθρώπους μας.  Αναμφίβολα το έργο που 

επιτελείτε θα πρέπει να συνεχιστεί.  Για να συνεχιστεί όμως θα πρέπει να διατηρηθεί η λειτουργία σας, 

γεγονός που απαιτεί τη στήριξη και υποστήριξη όλων των φορέων και οργανισμών. 

 Πολύ δε περισσότερο θα πρέπει να ενισχυθούν και αναβαθμιστούν περαιτέρω οι σχέσεις των 

Εθελοντικών Οργανώσεων/ΜΚΟ με τη δημόσια υπηρεσία που είναι και το ζητούμενο της σημερινής 

συνόδου. 

 Η καθημερινή και αδιάλειπτη επαφή των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με τον κόσμο και τα 

ιδιαίτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τις καθιστά πολύ καλούς γνώστες της κυπριακής 

κοινωνίας και των προβλημάτων και προκλήσεων που αυτή αντιμετωπίζει. 

 Θεωρούμε συνεπώς ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν άριστες σχέσεις και στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό συνεργασία μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων/μη κυβερνητικών 

οργανώσεων και δημόσιας υπηρεσίας, αφού μόνο μέσω της συνεργασίας τους θα μπορέσουν να 
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επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα ως προς την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που 

πραγματικά τη χρειάζονται αλλά και για τη στήριξη και υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων από 

το κράτος. 

 Οι εθελοντικές οργανώσεις μέσα από την εμπειρία τους μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη 

διαμόρφωση πολιτικών έτσι θα πρέπει να είναι πάντα παρούσες στο δημόσιο διάλογο που γίνεται για 

διάφορα θέματα που τις απασχολούν και οι θέσεις τους να λαμβάνονται υπόψη διότι μέριμνά τους 

όπως και μέριμνα των τοπικών αρχών είναι ο άνθρωπος και η ευημερία του καθώς και η ευτυχία του.   

 Εμείς σας επαναβεβαιώνουμε τη στήριξη του έργου σας είτε κατά μεγάλη κοινότητα είτε σε 

συμπλέγματα κοινοτήτων.  Οι χώροι μας και οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας. 

 Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Ε΄ Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, εκφράζοντας τη 

βεβαιότητα ότι η Σύνοδος θα αποτελέσει έναυσμα των εκατέρωθεν προσπαθειών για περαιτέρω 

ενίσχυση και ενδυνάμωση των σχέσεων εθελοντικών οργανώσεων/μη κυβερνητικών οργανώσεων και 

της δημόσιας υπηρεσίας που αναμφίβολα ένα και μοναδικό αποτέλεσμα θα έχει την ποσοτικά και 

ποιοτικά αναβαθμισμένη προσφορά προς το συνάνθρώπο μας. 

 Θερμά συγχαρητήρια σε κάθε εθελοντή, σε κάθε οργάνωση, ο Θεός να σας δώσει δύναμη να 

συνεχίσετε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυριάκου. 

 Στο σημείο αυτό η συζήτηση του θέματος έχει ολοκληρωθεί. 

 Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού κ. Σταύρο Ολύμπιο, αν θα ήθελε να συνοψίζει τα πορίσματα της συζήτησης γύρω από το 

όλο θέμα και ακολούθως να τεθεί προς έγκριση από την ολομέλεια της Κοινωνίας των Πολιτών το 

υπόμνημα της Ε΄ Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών.   

 Κύριε Ολύμπιε, παρακαλώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΣΤ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ): 

 Πολύ σύντομα γιατί είμαστε σε προχωρημένο χρόνο. 

 Θεωρώ πολύ παραγωγική τη φετινή Ε΄ Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, έχουν ακουστεί 

απόψεις οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους αρμόδιους φορείς του 

κράτους.  Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού θα αποδελτιώσει τις εισηγήσεις και θα 

κάνει τις ανάλογες επαφές που χρειάζονται για να προωθηθούν όλες αυτές οι εισηγήσεις και οι 

απόψεις και τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί.   

 Και μη θέλοντας να καταχραστώ το χρόνο σας, αφού ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της 

Βουλής, την Προεδρεύουσα στη συνέχεια κ. Μαρία Κυριακού, τη γενική διευθύντρια και τους 

λειτουργούς της Βουλής των Αντιπροσώπων για την πολύτιμη βοήθειά τους για την οργάνωση αυτής 

της Συνόδου, αφού ευχαριστήσω και τις λειτουργούς του ΠΣΣΕ για τη μεγάλη προσπάθεια που 

κατέβαλαν για την οργάνωση και λειτουργία αυτής της Συνόδου, επιθυμώ να πω μια τελευταία σκέψη 

υπενθυμίζοντας αυτό που έλεγαν οι πρόγονοί μας «αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις», δηλαδή 

σημαίνει η σοφία αρχίζει από εκεί που διευκρινίζεις τους όρους, τα ονόματα.  Και χρειάζεται σήμερα, 

το θέμα μας ήταν τέτοιο που πρέπει να διευκρινιστούν οι όροι και υπενθυμίζω ότι η λέξη υπουργός, 

που είναι μια υψηλή θέση εξουσίας, στην κυπριακή διάλεκτο -θα το θυμούνται οι παλαιότεροι- είναι ο 

πουρκός, δηλαδή ο βοηθός του κτίστη, αυτός που ετοίμαζε τον πηλό.  Άρα, ο υπουργός δεν είναι 

τυχαία η ονομασία του αξιώματος, είναι ο βοηθός του λαού, ο βοηθός των οργανώσεων, αυτό είναι το 

ένα.   

 Το δεύτερο, που είναι και ο τίτλος του θέματός μας, μιλά για τη δημόσια υπηρεσία και έτσι είναι 

διατυπωμένα και στο σύνταγμά μας, δηλαδή οι υπάλληλοι του κράτους που έχουν την ευθύνη της 

διεκπεραίωσης των διάφορων πολιτικών αποφάσεων του κράτους δεν ονομάζονται δημόσια εξουσία, 

αλλά ονομάζονται δημόσια υπηρεσία, αυτό δεν είναι τυχαίο.  Και όταν έχουμε κατά νου τη σημασία 

των όρων και υπηρετούμε τη θέση μας από την οποία βρισκόμαστε με την ακριβή έννοια των όρων 

τότε είμαι βέβαιος ότι και η συνεργασία του κράτους, της δημόσιας υπηρεσίας, των διάφορων φορέων, 

αυτό που λέμε ευρύτερος δημόσιος φορέας και των εθελοντικών οργανώσεων, που είναι το σημερινό 
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μας θέμα θα μπει στο σωστό δρόμο.  Καλές είναι οι διακηρύξεις, καλές είναι οι υποσχέσεις, καλές είναι 

οι αναλύσεις, αλλά αυτό που μετρά και έχει σημασία είναι η πράξη.  Και αυτό που θέλω να πω 

καταληκτικά είναι πως το ΠΣΣΕ μέσα σε αυτό το κλίμα, των ρόλων και των εξουσιών, από τη μια των 

εθελοντών που δεν έχουν καμιά εξουσία μόνο ρόλους και ευθύνες έχουν, καμιά εξουσία δεν έχουν και 

θέλουν να έχουν και από την άλλη των υπηρεσιών του κράτους που είναι ο ρόλος τους ακριβώς η 

υποβοήθηση δηλαδή του πολίτη στον τρόπο που θέλει να δραστηριοποιηθεί για να γίνει ενεργός και 

μιλούμε αυτή την εποχή για τους ενεργούς πολίτες όταν οι όροι διευκρινιστούν και οι ρόλοι 

αναλαμβάνονται μέσα σε αυτά τα πλαίσια του καθενός τα σωστά, τότε νομίζω πως θα βρούμε το 

δρόμο η συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων με τη δημόσια υπηρεσία, το κράτος να ενισχυθεί 

ακόμα παραπάνω.   

 Είπα και το πρωί θα το ξαναπώ και τώρα ότι έχουμε πετύχει αυτή η συνεργασία να βρίσκεται σε 

υψηλά επίπεδα.  Δε διατυπώνω κανένα παράπονο από μέρους των εθελοντών, αντίθετα υπογραμμίζω 

αυτή τη συνεργασία, αλλά υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης και αυτά τα περιθώρια βελτίωσης 

έχουμε περίπου σήμερα ανιχνεύσει και εύχομαι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση κάποιων 

πραγμάτων ώστε όταν του χρόνου με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε και πάλι εδώ για να ερευνούμε 

τα αποτελέσματα της φετινής Συνόδου να είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι ναι, 

φύγαμε από τη θεωρία στην πράξη και κάποια πράγματα έχουν προαχθεί ακόμα περισσότερο. 

 Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην υπηρεσία που ο καθένας σας έχει, για να απολαμβάνετε πάντα τη 

μεγάλη χαρά της εθελοντικής προσφοράς.   

 Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε πολύ για τα δικά σας συμπεράσματα και τα πολύ μεστά λόγια που έχετε 

απευθύνει σε μας, ευχαριστούμε. 

 Τώρα πρέπει να γίνει η ψηφοφορία, να παρακαλέσω τους γραμματείς να μετρούν τους ψήφους 

των βουλευτών. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Θέτω το υπόμνημα της Ε΄ Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών σε ψηφοφορία. 

 Υπάρχει ένσταση όπως το υπόμνημα εγκριθεί; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είναι ομόφωνο, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, το υπόμνημα εγκρίνεται. 

Θα ήθελα να συγχαρώ την Κοινωνία των Πολιτών για τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις και τον 

προβληματισμό που έχουν καταθέσει ενώπιον της νέας αυτής Συνόδου.  Συγχαίρω επίσης τους 

βουλευτές της Κοινωνίας των Πολιτών για την παρουσία, αλλά κυρίως για την ενεργό συμμετοχή τους 

και για τις μεστές παρεμβάσεις τους.  Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω επίσης προς τον Υπουργό 

Υγείας, τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων, τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων, τους εκπροσώπους του ΠΣΣΕ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης 

Κοινοτήτων Κύπρου και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, καθώς και σε όλους όσους συμμετείχαν με 

οποιοδήποτε τρόπο στη Σύνοδο αυτή τόσο για την παρουσία τους όσο και για τις παρεμβάσεις τους και 

τη συμμετοχή τους. 

Οι εισηγήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο της παρουσίασης του όλου θέματος, αλλά και αυτά που 

προκύπτουν από τη συζήτηση που επακολούθησε πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μελέτης.  

Επαναλαμβάνω την πρόθεση της Βουλής να είναι δίπλα σας και να συμβάλει στην προσπάθεια 

υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν.   

Παράλληλα τα πρακτικά της σημερινής Ειδικής Συνόδου θα αποσταλούν στην εκτελεστική 

εξουσία με την παράκληση να τύχουν της δέουσας αντιμετώπισης και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα 

για υλοποίησή τους όπου είναι αναγκαίο και εφικτό.   

Παράλληλα όσα έχουν συζητηθεί σήμερα θα σταλούν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές 

της Βουλής των Αντιπροσώπων έτσι ώστε μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να μελετήσουν τα 
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θέματα που εγείρονται και να προχωρήσουν στις αναγκαίες εισηγήσεις προς την κατεύθυνση 

αντιμετώπισης των διάφορων προβλημάτων ώστε να διασφαλίσουμε όλοι μαζί συνθήκες 

ενδυνάμωσης του εθελοντισμού και των εθελοντικών οργανώσεων και του ρόλου του στην κυπριακή 

κοινωνία.   

Η Ειδική Σύνοδος ανέδειξε τα προβλήματα και τις προοπτικές καλύτερης συνεργασίας του 

εθελοντικού κινήματος και των κρατικών υπηρεσιών.   

Συγχαίρω το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για την άρτια και  άψογη 

διοργάνωση και της νέας αυτής Ειδικής Συνόδου που έχει δώσει την ευκαιρία ενός γόνιμου και 

δημιουργικού διαλόγου και ενός βήματος για ανταλλαγή ιδεών πάνω σε σημαντικά προβλήματα που 

επηρεάζουν άμεσα τον κοινωνικό ιστό και απαιτούν άμεσες λύσεις.  Επίσης η διοργάνωση αυτή έδωσε 

τη δυνατότητα στους συνομιλητές μας να συμβάλουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να καταστούν πιο 

ενεργοί πολίτες στα πλαίσια της συμμετοχικής δημοκρατίας και του πλουραλισμού.   

Συγχαίρω επίσης το προσωπικό της Βουλής που συνέδραμε στην όλη προσπάθεια. 

Εδώ φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίας μας.   

Ήταν ιδιαίτερη η χαρά μου που προήδρευσα των εργασιών της Συνόδου σας γιατί μου δόθηκε η 

ευκαιρία να προβληματιστώ μαζί σας και να φύγω από εδώ σοφότερη και πιο προβληματισμένη. 

Κηρύσσω τη λήξη των εργασιών της Ειδικής αυτής Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών ευχόμενη 

σε όλους σας το καλύτερο και διαβεβαιώνοντας ξανά ότι πρόθεση της Βουλής είναι να σας συνδράμει 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της.   

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους. 

(Χειροκροτήματα) 

Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 

(Ώρα λήξης:  1.40 μ.μ.) 
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(Επισυνάπτεται Πίνακας αρ .I με τους παρόντες βουλευτές και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν.) 

ΕΗ/ΕΧ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Αρ. I 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 

5η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

30/10/15 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

EUROPA DONNA ΚΥΠΡΟΥ  ΜΑΙΡΗ ΠΕΡΔΙΟΥ  

FUTURE WORLDS CENTER  YIANNIS LAOURIS 

HOPE FOR CHILDREN - UNCRC POLICY CENTER ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

LADIES CIRCLE CYPRUS MARIA MILTIADOU 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΑΣΠΙΣ ΚΛΕΙΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΣΠΙΣ ΝΑΝΤΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ 

ΓΕΡΟΝΤΩΝ" ΤΡΟΟΔΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 

ΕΣΣΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΕΣΣΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

ΕΣΣΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ  ΤΖΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

ΕΣΣΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΥΓΙΑ ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΟΥ 

ΕΣΣΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 

ΕΣΣΕ ΛΕΜΕΣΟΥ  ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  

ΕΣΣΕ ΛΕΜΕΣΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΜΟΤΗ  
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ΕΣΣΕ ΛΕΜΕΣΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΟΥ  

ΕΣΣΕ ΛΕΜΕΣΟΥ  ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ  

ΕΣΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΆΝΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΕΣΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ   

ΕΣΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΕΣΣΕ ΠΑΦΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΕΣΣΕ ΠΑΦΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑ 'ΘΕΟΤΟΚΟΣ' ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ 

ΚΕΝΘΕΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΟΝΔΡΟΥΛΙΔΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΆΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΠΑΠΑΕΥΕΛΘΟΝΤΟΣ  

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΚΛΑΙΛΙΑ ΣΟΥΡΜΕΛΗ 

ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΑΡΩ ΡΩΣΣΙΔΟΥ 

ΜΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ 

Π.Ο.Α.Α. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΠΟΣΕΗ) ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ  ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΡΗΣ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  ΓΙΑΝΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΩ Μ. ΑΡΓΥΡΟΥ 
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ  

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ 

ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN ΣΟΝΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΗΝΑ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΩΔΟΣ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 

(ΠΑΣΥΚΑΦ) ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΣΤΕΓΗ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΠΡΟΥ  ΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΩΛΙΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΈΛΣΗ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΆΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΛΑΝΗ ΖΗΝΩΝΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΑΖΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ  ΚΟΥΛΑ ΤΡΙΤΟΦΤΙΔΟΥ  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 'ΘΕΟΤΟΚΟΣ' ΚΑΚΙΑ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ 

ΣΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΝΕΔΑ ΛΟΥΚΑ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΤΖΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΦΑΙΔΡΑ ΦΥΡΙΛΛΑ 

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡ. II 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ/ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 

1. Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών, κ. Αλέξης Κουτσελίνης. 

2. Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Πανίκος Λουκά. 

3. Εκπρόσωπος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,  

 κ. Έλενα Παπασολομώντος.  

4. Εκπρόσωπος Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δρ. Στέλλα 

Μουστάκα-Πλείπελ. 

5. Εκπρόσωπος Υπουργείου Υγείας, Δρ. Στάλω Κιουπή. 

6. Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού 

και Ανάπτυξης, κ. Γεωργία Χριστοφίδου. 

7. Εκπρόσωπος Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κ. Γιάννης Παπουής. 

8. Εκπρόσωπος Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Γιαννάκης Χ” Δημητρίου. 

9. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, κ. Σωτήρης Κυριάκου.   

 




