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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥΤο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 
είναι νομικό πρόσωπο και αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο 
Συντονιστικό Σώμα Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το νόμο 
61(1)/2006 που διέπει τη λειτουργία του. Μέλη του είναι:

• 6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
• 60 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις / ΜΚΟ
• 364 τοπικές εθελοντικές οργανώσεις / ΜΚΟ, Συμβούλια και 
    Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού - Μέλη των ΕΣΣΕ

Εκστρατεία Ενημέρωσης ΠΣΣΕ
κατά των παράνομων εράνων

Σε Διάσκεψη Τύπου που διοργάνωσε 
το ΠΣΣΕ στις 30/1/2015  με σκοπό την 
ενημέρωση του κοινού για τα προβλήματα 

που προκύπτουν από τους παράνομους εράνους, 
ο Πρόεδρος του κ. Σταύρος Ολύμπιος επεσήμανε 
μεταξύ άλλων  ότι παράνομα κυκλώματα 
ή εγγεγραμμένες οργανώσεις αμφιβόλου 

δραστηριότητας, αγγίζοντας τις ευαίσθητες 
χορδές των πολιτών, για φαινόμενα όπως βία 
στην οικογένεια, παιδιά με ασθένειες και άλλα, 
παραπλανούν το κοινό, εισπράττοντας χρήματα 
για να βοηθήσουν δήθεν τις ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού. 
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Δημοσιογραφική Διάσκεψη του ΠΣΣΕ για τους παράνομους εράνους



ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΣΕ)

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΠΣΣΕ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ΜΚΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ΜΚΟ

• ΕΣΣΕ Λευκωσίας 
• ΕΣΣΕ Λεμεσού 
• ΕΣΣΕ Λάρνακας  

• ΕΣΣΕ Πάφου 
• ΕΣΣΕ Αμμοχώστου
• ΕΣΣΕ Κερύνειας

• COSMOS RHEUMA+ (Σύνδεσμος 
    Επαγγελματιών Υγείας και Αποκατάστασης 
    Ρευματολογικών και Μυοσκελετικών 
    Παθήσεων - Κύπρου)
• Europa Uomo Κύπρου
• Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
• Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος Κύπρου
• Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου
• ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ
• Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης Κύπρου
• Ίδρυμα Θεραπευτική Κοινότητα΄Αγία Σκέπη΄
• Ίδρυμα ΜέτικΑλέρτ Κύπρου
• ΚΕΝΘΕΑ
• Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας    
    και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.)
• Κυπριακό Φόρουμ Καρκίνου του Μαστού 
   (Europa Donna)
• Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας
• Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών
• Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού 
   Προγραμματισμού
• Κυπριακός Σύνδεσμος Στηθικών Νοσημάτων
• Λαϊονικό Ίδρυμα για την Αποκατάσταση 
   Απροστάτευτου Παιδιού
• Λατινική Φιλόπτωχος  ΄ Άγιος Αντώνιος΄
• Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου
• ΜΙΚΡΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
• Παγκύπρια Επιτροπή Μητέρων & Συζύγων 
   Εθνοφρουρών
• Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων 
   Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ)
• Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων 
    Ευημερίας Ηλικιωμένων (ΠΟΣΕΗ)
• Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης  
   Αναπήρων
• Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων
• Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών 
    Συνδέσμων Γονέων & Κηδεμόνων Δημοσίων 
    Σχολείων Μέσης & Τεχνικής Εκπαίδευσης
• Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών 
   Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης
• Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος
• Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος 
  ΄ΖΩΗ΄
• Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος
• Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος
• Παγκύπριος Σύνδεσμος για τη Δυσλεξία

• Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Eλκώδη 
    Κολίτιδα και τη Νόσο Crohn’s
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων 
   Καρδιοπαθών Παιδιών
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Τυφλών 
    Παιδιών (ΠΑΣΥΓΟΤΠ)
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Ευημερίας Τυφλών
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρδιοπαθών
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών 
   και Φίλων
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Μερίμνης 
   Μαρωνιτών
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολεμιστών 
    Β΄Παγκοσμίου Πολέμου
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής 
    Σκλήρυνσης
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Προαγωγής 
    Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Προστασίας 
    Σπαστικών & Αναπήρων Παιδιών
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων 
   της Νόσου Αλτσχαϊμερ
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Σύνδρομο Ντάουν
• Παγκύπριος Φορέας Οργανώσεων Ψυχικής 
   Υγείας
• Περιβαλλοντική Οργάνωση «Φίλοι της Γης   
    Κύπρου»
• Σύλλογος Συμπαραστάσεως Φυλακισμένων 
   ‘Απόστολος Ονήσιμος’
• Σύνδεσμος ασθενών με μυασθένεια GRAVIS
• Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου
• Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου
• Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου
• Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης 
    της Βίας στην Οικογένεια
• Σύνδεσμος Στήριξης για Άτομα με 
    Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Με /
    Χωρίς Υπερκινητικότητα - ADHD Cyprus-
    ΔΕΠΥ Κύπρου
• Σύνδεσμος Φίλων Αγίας Σκέπης
• Σώμα Κυπρίων Οδηγών
• Σώμα Προσκόπων Κύπρου
• Σωματείο Δρομέων Κύπρου “Περικλής Δημητρίου”
• Ταμείο Ευημερίας Σχολής Κωφών Παίδων
• Ταμείο Ευημερίας Σχολής Τυφλών 
   “Άγιος Βαρνάβας”

ΤΟ ΠΣΣΕ 
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ:

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

• Τhe European Volunteer 
   Centre  -  Ευρωπαϊκό Κέντρο 
   Εθελοντών [Μέλος από το 2005] 

• Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών 
   Οργανώσεων της Κοινωνίας 
   των Πολιτών (European Network of 
   National Civil Society Associations/
   ΕΝΝΑ) [Μέλος από το 2011] 

• Τμήμα Εθελοντών ΟΗΕ [Εθνικό       
    Κέντρο Επαφής του Δικτύου 
    Εθελοντών του ΟΗΕ για τη Διεθνή 
   Ημέρα Εθελοντών]

Επιμέλεια – Σχεδιασμός – Σελιδοποίηση: 

Γραφεία: Λουτρακίου 3, 

2027 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ

E_mail: epikerignosi@cytanet.com.cy 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: 

«Επίκαιρη Γνώση Λτδ»

Τηλ. 22311873 Φαξ: 22 316793 

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Τυπογραφείο: Printco
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364 τοπικές εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια 
και Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού - Μέλη των ΕΣΣΕ
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Υπηρεσίες προβολής του εθελοντικού τομέα

Για την υποβοήθηση της προβολής του έργου του εθελοντικού 
τομέα, το ΠΣΣΕ:

• υλοποιεί εκστρατείες και προγράμματα ενημέρωσης για 
τον εθελοντισμό και το έργο που επιτελούν οι εθελοντικές 
οργανώσεις
• προβάλλει πληροφορίες για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες 
των οργανώσεων μελών του σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης, στον Χρυσό Οδηγό της Cyta, σε ιστοσελίδες 
άλλων φορέων, κ.ά.

Υπηρεσία Ενημέρωσης ΠΣΣΕ
Το ΠΣΣΕ αφιερώνει αρκετό χρόνο για εντοπισμό 
πληροφοριών που ενδιαφέρουν τις εθελοντικές 
οργανώσεις/ΜΚΟ στο σύνολο τους ή και κάθε 
οργάνωση ξεχωριστά και αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική ενημέρωση σε καθημερινή βάση.  

Οικονομική Στήριξη 
Για αξιοποίηση των εσόδων των 
κουτιών συλλογής χρημάτων που 
έχει τοποθετημένα το ΠΣΣΕ στα 
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου 

το ΠΣΣΕ λειτουργεί  Σχέδιο Επιχορήγησης, για τις 
εθελοντικές οργανώσεις. 

Υπηρεσίες 
Ανάπτυξης και 
Προαγωγής του 
Εθελοντισμού  
Για την ανάπτυξη 
και προαγωγή του 

εθελοντισμού το ΠΣΣΕ αναλαμβάνει την εκπαίδευση 
των εθελοντών σε θέματα που αφορούν τις βασικές 
αρχές και αξίες του εθελοντισμού, καθοδηγεί 
τις οργανώσεις για εντοπισμό και ένταξη νέων 
εθελοντών στις εθελοντικές οργανώσεις καθώς 
και για τρόπους χειρισμού και τοποθέτησης των 
εθελοντών.

Υπηρεσία για 
Ευρωπαϊκά Θέματα   
Για να ανταποκριθεί πιο 
αποτελεσματικά στο ρόλο 
του, το ΠΣΣΕ λειτουργεί 
Υπηρεσία Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων η οποία 
παρακολουθεί στενά τις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις με τη 

συνεργασία αντίστοιχων συντονιστικών σωμάτων, 
θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και των αρμόδιων 
υπουργείων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Απώτερος σκοπός είναι να βοηθηθούν όλες οι 
εθελοντικές οργανώσεις να ανακαλύψουν όλες τις 
ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ.

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 
Καθοδήγησης 
Το ΠΣΣΕ παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση 
σε ατομική ή ομαδική βάση για θέματα που 
αφορούν σύγχρονες μεθόδους και καλές 
πρακτικές στον τομέα του στρατηγικού 

προγραμματισμού, της διοίκησης και οργάνωσης γραφείου, 
της ορθής οικονομικής διαχείρισης και εξεύρεσης χρηματικών 
πόρων, της αξιολόγησης των προγραμμάτων και υπηρεσιών, 
τον αποτελεσματικό χειρισμό εθελοντών, κ.ά. 

Υπηρεσίες Κατάρτισης και 
Ανάπτυξης 
Με γνώμονα τη σημαντικότητα της συνεχούς 
κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου 
δυναμικού του εθελοντικού τομέα, το ΠΣΣΕ 
διοργανώνει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων, 

μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης – Ανάπτυξης & Έρευνας με 
τη συνεργασία των ΕΣΣΕ, αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προσωπικού, των στελεχών 
και των εθελοντών των οργανώσεων μελών του. Οι θεματικοί 
άξονες κατάρτισης έχουν σχεδιαστεί μετά από ενδελεχή 
μελέτη παρόμοιων κέντρων του εξωτερικού και βάσει των 
τοπικών αναγκών.  

Υπηρεσίες Παροχής 
Αίθουσας/Υποδομής/
Εξοπλισμού 
Οι οργανώσεις μέλη του 
ΠΣΣΕ αξιοποιούν την αίθουσα 

πολλαπλής χρήσης και  τον τεχνολογικό εξοπλισμό 
του ΠΣΣΕ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για 
διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων.  
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Εκστρατεία Ενημέρωσης ΠΣΣΕ
κατά των παράνομων εράνων

Σε Διάσκεψη Τύπου που διοργάνωσε 
το ΠΣΣΕ στις 30/1/2015  με σκοπό 
την ενημέρωση του κοινού για τα 

προβλήματα που προκύπτουν από τους 
παράνομους εράνους, ο Πρόεδρος του κ. 
Σταύρος Ολύμπιος επεσήμανε τα ακόλουθα: 

Ενώ ο Περί Διενέργειας Εράνων Νόμος 
του 2014, για τη διαμόρφωση του οποίου 
συμμετείχε ενεργά και το ΠΣΣΕ και οι 
Αρχές Αδειών, στις οποίες συμμετέχουμε 
με εκπροσώπους μας, ρυθμίζει αρκετές 
πτυχές των εράνων, εντούτοις παρατηρείται 
έξαρση των παράνομων εράνων, κάτι το 
οποίο το ΠΣΣΕ παρακολουθεί με μεγάλη 
ανησυχία.  Μεγάλη έγνοια προκαλεί επίσης 
το γεγονός ότι οι εθελοντικές οργανώσεις/
ΜΚΟ, αναγκάζονται να κάνουν εκκλήσεις 
μέσω των ΜΜΕ προτρέποντας το κοινό 
να είναι προσεκτικό από επιτήδειους 
που χρησιμοποιούν το όνομα τους σε 
παράνομους εράνους.  Επίσης υπάρχει 
έξαρση σε δραστηριότητες συλλογής 
χρημάτων μέσω τηλεφώνου ή πώλησης 

αντικειμένων, χωρίς να εξασφαλιστεί άδεια 
εράνου, για τη στήριξη δήθεν ευπαθών 
ομάδων ή οργανώσεων, το προϊόν των 
οποίων δεν καταλήγει στην πραγματική 
οργάνωση. 

Εισφορές σε κηδείες:

Το ΠΣΣΕ διαπιστώνει ότι αρκετοί, χωρίς 
να εκπροσωπούν συγκεκριμένα σωματεία 
και χωρίς να εξασφαλίσουν την άδεια της 
Εκκλησιαστικής Αρχής, όπως προνοεί ο 
νόμος, πληροφορούνται τις ημερομηνίες 
και τις ώρες τέλεσης κηδειών, εισπράττουν 
εισφορές σε κηδείες, εντός ή και εκτός του 
περιβόλου των εκκλησιών, για υπαρκτές 
ή ανύπαρκτες οργανώσεις με σκοπό να 
εξασφαλίσουν παράνομα ποσά.   Το ΠΣΣΕ 
γίνεται δέκτης πολλών καταγγελιών τις 
οποίες έχει ήδη προωθήσει στο Γενικό 
Εισαγγελέα και στο Υπουργείο Εσωτερικών 
για διερεύνηση.   

Έλεγχος νομιμότητας εράνων:

Έχει διαπιστωθεί  ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν 

09

Δημοσιογραφική Διάσκεψη του ΠΣΣΕ 
για τους παράνομους εράνους

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
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τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ελέγχουν 
τη νομιμότητα των αδειών/εγγράφων που 
τους παρουσιάζουν οι επιτήδειοι για να 
αποδείξουν τη νομιμότητα του εράνου. Το 
ΠΣΣΕ κάλεσε όλους τους αρμόδιους φορείς, 
να συνεργαστούν μαζί του για να γίνει σχετική 
εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για το 
θέμα αυτό.

Παραπλάνηση του κοινού:

Αγγίζοντας τις ευαίσθητες χορδές των 
πολιτών, για φαινόμενα όπως βία στην 
οικογένεια,  παιδιά με ασθένειες, κ.ά, 
παράνομα κυκλώματα ή εγγεγραμμένες 
οργανώσεις αμφιβόλου δραστηριότητας, 
παραπλανούν το κοινό, εισπράττοντας 
χρήματα για να βοηθήσουν δήθεν τις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.  Η 
εκμετάλλευση των ευπαθών ομάδων γίνεται 
ακόμα και με άλλους τρόπους.  Κυκλώματα 
σε κοινότητες προσεγγίζουν ηλικιωμένους, 
οι οποίοι, χωρίς να ζητήσουν αποδεικτικό 
για την νομιμότητα του εράνου, δίνουν 
από το υστέρημα τους για να βοηθήσουν 
κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό οργανώσεων 
αμφιβόλου δραστηριότητας.  

Κινητοποίηση αρμοδίων φορέων 
και πολιτών:

Το ΠΣΣΕ έχει απευθύνει έκκληση προς όλες 
τις δομές της κοινωνίας να συμβάλουν, 
στα πλαίσια της αρμοδιότητας ή της θέσης 
τους, στην πάταξη των παράνομων εράνων.  
Οι αρμόδιοι φορείς του κράτους όπως η 
Αστυνομία, η Βουλή των Αντιπροσώπων, 
το Υπουργείο Εσωτερικών, κ.ά πρέπει να 
ενεργούν άμεσα όταν γίνονται καταγγελίες για 
παράνομους εράνους και να διασφαλίζουν 
την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας.   

Το ΠΣΣΕ καλεί τους  πολίτες να καταγγέλλουν 
άμεσα τους παράνομους εράνους ή 
οποιαδήποτε δραστηριότητα κρίνουν ότι είναι 
ύποπτη και να επικοινωνούν για το θέμα αυτό 
και με το ΠΣΣΕ. 

Το ΠΣΣΕ προτρέπει τις εθελοντικές 
οργανώσεις/ΜΚΟ να είναι σε εγρήγορση 
και να επικοινωνούν άμεσα με το 
ΠΣΣΕ όταν διαπιστώνουν ότι παράνομο 
κύκλωμα χρησιμοποιεί το όνομα τους με 
σκοπό την εξαπάτηση του κοινού και την 
αισχροκέρδεια.  Για το σκοπό αυτό το ΠΣΣΕ 
απέστειλε Εγκύκλιο σε όλες τις οργανώσεις 
μέλη του, με την οποία προτρέπονται να 

τηρούν πιστά τη νομοθεσία για τους εράνους 
αλλά και να αποτείνονται μόνο στα μέλη και 
στους εθελοντές τους και όχι σε ιδιωτικά 
γραφεία για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση 
εράνων έναντι προμήθειας.   Και τούτο 
γιατί με τη συνεργασία ιδιωτών ερανιστών 
παραχωρούν μέρος των εισπράξεων 
τους για την αμοιβή τους και επιπλέον 
δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη παράνομων 
κυκλωμάτων που δρουν παραπλανώντας το 
κοινό και προωθούν την εμπορικοποίηση του 
εθελοντισμού. 

Το ΠΣΣΕ έχει επίσης απευθύνει θερμή 
έκκληση προς τους εθελοντές να συνεχίσουν 
με περισσότερη ψυχική δύναμη να υπηρετούν 
τις αξίες του εθελοντισμού με αγάπη και 
αφοσίωση και να μην αποθαρρύνονται από το 
αρνητικό κλίμα που δημιουργείται από τους 
παράνομους εράνους ή/και την δυσπιστία 
του κοινού.  

 Όσον αφορά τα ΜΜΕ, έχουν ένα σημαντικό 
ρόλο να διαδραματίσουν στον τομέα της 
άμεσης ενημέρωσης του κοινού για τα 
αυξανόμενα κρούσματα των παράνομων 
εράνων με στόχο την προστασία των πολιτών 
αλλά και των πραγματικών εθελοντικών 
οργανώσεων/ΜΚΟ.  Χρειάζεται επίσης να 
προβάλλεται συχνότερα το εθελοντικό έργο 
που επιτελείται σε ατομικό ή και ομαδικό 
επίπεδο από χιλιάδες εθελοντές, οι οποίοι 
θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία 
του εθελοντισμού.  Οφείλουμε να τους 
στηρίξουμε αυτές τις δύσκολες ώρες που 
πλήττεται η αξιοπρέπεια τους. 

Το ΠΣΣΕ έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι η 
πάταξη των παράνομων εράνων είναι  υπόθεση 
όλων μας.  Δεν έχουμε την πολυτέλεια 
να απογοητεύουμε τους πραγματικούς 
εθελοντές και να παρακωλύουμε το έργο 
των εκατοντάδων νόμιμων εθελοντικών 
οργανώσεων.  Δεν πρέπει να αφήσουμε 
απροστάτευτες τις εθελοντικές οργανώσεις/
ΜΚΟ και τους χιλιάδες ακούραστους 
εθελοντές που τις πλαισιώνουν, οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν τη δυσπιστία του Κύπριου 
πολίτη όταν τον προσεγγίζουν για διεξαγωγή 
πραγματικού και νόμιμου εράνου. Γι’ αυτό 
είναι επιτακτική ανάγκη να δράσουμε άμεσα 
και συλλογικά.  Το ΠΣΣΕ θα καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων του για να μειώσουμε τους 
παράνομους εράνους.
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Υπηρεσίες προβολής 
του εθελοντικού τομέα

Υπηρεσία 
Ενημέρωσης ΠΣΣΕ

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 
Καθοδήγησης 

Υπηρεσίες Κατάρτισης 
και Ανάπτυξης

Υπηρεσίες Παροχής 
Αίθουσας Υποδομής 

/ Εξοπλισμού 

Οικονομική Στήριξη 

Υπηρεσίες Ανάπτυξης 
και Προαγωγής του 

Εθελοντισμού 

Υπηρεσία 
για Ευρωπαϊκά Θέματα   

11

Δελτίο Τύπου ΠΣΣΕ

«Τι πρέπει να γνωρίζει το κοινό για τους εράνους»

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) για πληροφόρηση του κοινού για τους παράνομους εράνους και σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Εσωτερικών, κατέγραψε κάποια χρήσιμα σημεία του Περί Διενέργειας Εράνων 
Νόμου τα οποία πρέπει να γνωρίζει το κοινό ώστε να ελέγχει τη νομιμότητα των εράνων όταν 
το προσεγγίζουν ερανιστές.

1. Ποιες δραστηριότητες θεωρούνται ως έρανος;

Έρανος είναι οποιαδήποτε έκκληση προς το κοινό ή ομάδα του κοινού, με επιστολές, 
ανακοινώσεις ή άλλα έντυπα ή έγγραφα ή μέσω του ταχυδρομείου, του τύπου, του 
τηλεφώνου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του 
διαδικτύου ή σε τόπο εργασίας και, ή με έκκληση ρητώς ή σιωπηρώς, σε οδούς ή σε άλλους 
δημόσιους τόπους, να καταβάλει με ή χωρίς αντιπαροχή, χρήματα ή άλλα περιουσιακά 
στοιχεία που δεν είναι χρήματα, για κάποιο φιλανθρωπικό, αγαθοεργό ή θρησκευτικό 
σκοπό, καθώς και για ανέγερση μνημείων. 

2. Επιτρέπονται οι οδικοί έρανοι; 

Νοουμένου ότι θα έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια από την κατά περίπτωση αρμόδια 
Αρχή (Υπουργείο Εσωτερικών, Επαρχιακή Διοίκηση) επιτρέπονται σε οποιαδήποτε οδό, 
πλατεία, μονοπάτι, ανοικτό τόπο, ή χώρο στον οποίο το κοινό έχει δικαίωμα διόδου, αλλά 
απαγορεύονται ρητά στα φώτα τροχαίας, ή όταν οι ερανιστές εμποδίζουν την τροχαία 
κίνηση, παρεμποδίζεται το δημόσιο οδικό δίκτυο, κτλ.

3. Επιτρέπονται οι έρανοι με επισκέψεις από οικία σε οικία;

Απαγορεύονται οριστικά οι έρανοι από οικία σε οικία μετά την παρέλευση τριών χρόνων 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου (δηλαδή μετά από την 1/6/17).  
Από την 1/6/14 μέχρι την 1/6/17 έρανος από οικία σε οικία μπορεί να επιτραπεί μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου.  Έρανοι με 
επισκέψεις σε τόπους εργασίας επιτρέπονται.

4. Πώς ελέγχουμε εάν έρανος είναι νόμιμος και έχει άδεια;

• Πριν ο πολίτης δώσει χρήματα για δραστηριότητα εράνου πρέπει να ζητά να δει την άδεια 
του εράνου, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών (Υπουργείο 
Εσωτερικών ή Επαρχιακή Διοίκηση) ή το Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης των ερανιστών 
(που πρέπει να είναι υπογραμμένο από τον αδειούχο διοργανωτή και σφραγισμένο από 
την αρμόδια Αρχή Αδειών).

• Με σκοπό την επιβεβαίωση της ισχύος και της αυθεντικότητας της άδειας   εράνου, το 
κοινό μπορεί να επισκέπτεται και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία έχει 
αναρτημένο Επικαιροποιημένο Κατάλογο με όλες τις σε ισχύ εκδοθείσες άδειες εράνου 
στη Δημοκρατία, όπου διευκρινίζεται ο φορέας που αδειοδοτήθηκε, ο σκοπός, ο τρόπος 
καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής του εράνου.

• Σε περίπτωση εράνου με επιστολές, ανακοινώσεις ή άλλα έντυπα ή έγγραφα, το 
κείμενο των επιστολών, ανακοινώσεων, ή άλλων εντύπων ή εγγράφων αυτά πρέπει να 
κοινοποιούνται προς την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών και σχετική αναφορά 
πρέπει να υπάρχει σ’ αυτά τα έγγραφα.  Συγκεκριμένα όλα τα πιο πάνω πρέπει να έχουν 
γραπτή αναφορά ότι εξασφαλίστηκε άδεια από την Αρχή Αδειών και τον αριθμό της άδειας.

5. Τι πρέπει να ελέγχουμε στην άδεια;

• Ότι είναι υπογραμμένη από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής Αδειών 
(Υπουργείο Εσωτερικών ή Επαρχιακή Διοίκηση).

• Ότι ο έρανος διεξάγεται την περίοδο, στην περιοχή και με τον τρόπο που αναγράφεται 
στην άδεια. 

Παγκύπρια Εκστρατεία Ενημέρωσης ΠΣΣΕ 
για προστασία του κοινού 

από τους παράνομους εράνους
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1500 Οικογένειες παγκύπρια είχαν πασχαλινό 
τραπέζι στα πλαίσια της εκστρατείας του ΠΣΣΕ 

«Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα»  

Προώθηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Το μεγαλείο της εθελοντικής προσφοράς και της αλληλεγγύης 

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΠΣΣΕ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - 2015 

• Ότι το έμβλημα/σήμα που χρησιμοποιείται για τον έρανο είναι το ίδιο με αυτό της άδειας.

6. Τι πρέπει να ελέγχουμε για τους ερανιστές;

• Πρέπει να γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή προσώπων κάτω των 16 ετών, στη διενέργεια 
εράνου.

• Ο ερανιστής πρέπει να έχει Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης υπογραμμένο από τον διοργανωτή.  Η έγκριση 
άδειας του διοργανωτή είναι αναρτημένη στον ειδικό επικαιροποιημένο κατάλογο εγκεκριμένων εράνων 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

• Ότι ερανιστές ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών, έχουν γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.  
Εάν υπάρχει υποψία ότι δεν υπάρχει σχετική συγκατάθεση το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την κατά 
περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών.

7. Ποια  άλλα αποδεικτικά πρέπει να ζητούμε;

• Απόδειξη παραλαβής από τον διοργανωτή ή τον ερανιστή. 

8. Πότε η πώληση περιοδικών, εντύπων ή αντικειμένων συνιστά έρανο;

Η πώληση περιοδικών, εντύπων ή άλλων αντικειμένων από οργανωμένους φορείς που αποσκοπεί στην 
ενίσχυση του ταμείου τους για αξιοποίηση για φιλανθρωπικό, αγαθοεργό ή θρησκευτικό σκοπό, καθώς και 
για την ανέγερση μνημείων, συνιστά έρανο και επομένως πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις του νόμου 
για τους εράνους. 

9. Καταγγελία

Όταν διαπιστώσουμε ή όταν έχουμε την υποψία ότι έρανος δεν είναι νόμιμος πρέπει να το καταγγέλλουμε 
άμεσα στην Αστυνομία και να ενημερώνουμε το ΠΣΣΕ.  

Δελτίο Τύπου ΠΣΣΕ

Μεγάλη συγκίνηση προκαλεί η τόσο 
θερμή ανταπόκριση των πολιτών στην 

εκστρατεία που προκήρυξε το Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) μέσω των Επαρχιακών του 
Συμβουλίων «Υιοθετήστε μια οικογένεια 
το Πάσχα». Απλοί πολίτες, ομάδες 
εργαζομένων και στελέχη από ιδιωτικές 
εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, πολιτικά κόμματα και 
άλλοι φορείς και οργανωμένα σύνολα φρόντισαν να μην 
μείνει καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς γιορτινό 
τραπέζι ή χωρίς να νιώσουν τη χαρά της Ανάστασης.

Τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού/
Σώματα Εθελοντών έγιναν δέκτες εκατοντάδων 
επισκέψεων και τηλεφωνημάτων στα πλαίσια της 

εκστρατείας για την παραλαβή κουπονιών 
από υπεραγορές, πακέτων με τρόφιμα 
και άλλα είδη (φλαούνες, τσουρέκια, 
αυγά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέατα, 
μακαρόνια, ρύζι, δημητριακά, λάδι, 
παιδικές τροφές, πάνες, σοκολατένια 
αυγά, λαμπάδες κ.ά.).  Η παράδοση των 
πακέτων προς τις οικογένειες που έχουν 
ανάγκη έγινε όπως είχε προγραμματιστεί 

την Μεγάλη Εβδομάδα. 

Το ΠΣΣΕ ευχαριστεί θερμά όσους συνέβαλαν με την 
προσφορά και τη βοήθεια τους στην «υιοθέτηση» 1500 
οικογενειών για το Πάσχα σε όλες τις επαρχίες, καθώς 
και τους εκατοντάδες εθελοντές οι οποίοι βοήθησαν 
στις τηλεφωνικές γραμμές, στην ετοιμασία των πακέτων, 
στην παραλαβή και παράδοση των τροφίμων. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) για 
προώθηση των αρχών και του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προκήρυξε διαγωνισμό εταιρικής 
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

κοινωνικής ευθύνης για την επιλογή και ανάδειξη των 3 εταιριών που θα αξιολογηθούν 
ότι έχουν βοηθήσει και υποστηρίξει με κοινωνικές δράσεις και στον μεγαλύτερο δυνατό 
και καινοτόμο βαθμό, κατά το 2014, εθελοντικές οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και των 
Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) ή/και τις ευπαθείς ομάδες 
που εκπροσωπούν ή συνέβαλαν στον σκοπό που επιτελούν.  

Στο διαγωνισμό μπορεί να προταθεί οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση (μικρή, μεσαία και 
μεγάλη) η οποία δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία από οργανώσεις μέλη 
του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει τη συμπλήρωση 2 
εντύπων:

• Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

• Το ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Και τα δύο έντυπα καθώς και οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ, www.volunteerism-cc.org.cy, σε κεντρικό σημείο που 
αναγράφει «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΣΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ-2015». 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Πρεσβευτές εθελοντισμού

Στο πλαίσιο της ανακήρυξης οκτώ (8) 
Πρεσβευτών Εθελοντισμού για το 2015  (την 

πρώτη κυρία Άντρη Αναστασιάδου, την πρώην 
Υπουργό και λογοτέχνη Κλαίρη Αγγελίδου, την 
πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και πρώην πρόεδρο του ΠΣΣΕ Ανδρούλα 
Βασιλείου, τον ολυμπιονίκη Παύλο Κοντίδη, 
την παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελεντρίτου, 
το βετεράνο δημοσιογράφο Ανδρέα  
Καννάουρο, το σεναριογράφο και ηθοποιό 
Γιώργο Τσιάκκα και το μουσικοσυνθέτη και 
τραγουδιστή Μιχάλη Χ’’Μιχαήλ) το ΠΣΣΕ 
διαμόρφωσε ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
δράσης με τη συμμετοχή των πρεσβευτών 
ώστε να δώσουν από το δικό τους χώρο και 
έπαλξη, αγώνα ενίσχυσης και ανάπτυξης του 
εθελοντισμού.

Εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ συναντήθηκαν με την 
πρώην πρόεδρο του ΠΣΣΕ και πρώην Επίτροπο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αντρούλλα 
Βασιλείου, τον ολυμπιονίκη Παύλο Κοντίδη, 
το μουσικοσυνθέτη και τραγουδιστή Μιχάλη 
Χ’’Μιχαήλ, το βετεράνο δημοσιογράφο 
Ανδρέα  Καννάουρο και το σεναριογράφο 
και ηθοποιό Γιώργο Τσιάκκα και συζήτησαν 
θέματα που αφορούν την προώθηση του 
εθελοντισμού στην Κύπρο.  Προγραμμάτισαν 
διάφορες δραστηριότητες με την εθελοντική 
προσφορά των πρεσβευτών οι οποίες θα 
ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Το 
ΠΣΣΕ προγραμματίζει σειρά συναντήσεων 
και άλλων δραστηριοτήτων με όλους τους 
Πρεσβευτές Εθελοντισμού 2015. 
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Πρόγραμμα « Νεολαία και Εθελοντισμός »

Τοποθέτηση πινακίδων σε σχολεία που διακρίθηκαν 
στο Πρόγραμμα Νεολαία και Εθελοντισμός 2013-2014   

Για αναγνώριση της διάκρισης του εθελοντικού έργου των μαθητών στο διαγωνισμό, το ΠΣΣΕ τοποθέτησε 
πινακίδα διάκρισης στο προαύλιο των διακριθέντων σχολείων, τα αποκαλυπτήρια των οποίων έγιναν ως 

ακολούθως:  

• Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, 23/3/2015 (1ο βραβείο)

• The GC School of Careers, 18/12/14 (2ο βραβείο)

• Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, 23/12/14 (2ο βραβείο) 

• Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου, 19/12/14 (3ο βραβείο) 

• Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, 27/1/15 (έπαινος)

• Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου  Πάφος, 28/1/2015 (έπαινος)

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και το διαγωνισμό:

Το πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός» έχει στόχο την ετήσια κινητοποίηση των παιδιών και της 
νεολαίας για συμμετοχή σε έργα εθελοντικής προσφοράς/εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
χρονιάς και την ανάπτυξη του πνεύματος της εθελοντικής συνείδησης.   

Για αναγνώριση των διακριθέντων, στο διαγωνισμό, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορούν να τοποθετούνται 
πινακίδες διάκρισης στο χώρο τους. Εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό παρευρίσκονται σε δεξίωση που παραθέτει το Προεδρικό Μέγαρο προς τιμή των εθελοντών 
στα πλαίσια της Εβδομάδας Εθελοντισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός» 2014-2015 καθώς και τα 
σχετικά έντυπα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ: www.volunteerism-cc.org.cy (Σημείο: 
Εθελοντισμός , επιλέξετε το πρόγραμμα Νεολαία και Εθελοντισμός 2014-2015)

 Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

 Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

 Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου

Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

Υπηρεσίες προβολής 
του εθελοντικού τομέα

Υπηρεσία 
Ενημέρωσης ΠΣΣΕ

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 
Καθοδήγησης 

Υπηρεσίες Κατάρτισης 
και Ανάπτυξης

Υπηρεσίες Παροχής 
Αίθουσας Υποδομής 

/ Εξοπλισμού 

Οικονομική Στήριξη 

Υπηρεσίες Ανάπτυξης 
και Προαγωγής του 

Εθελοντισμού 

Υπηρεσία 
για Ευρωπαϊκά Θέματα   

4η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών

Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία 
του ΠΣΣΕ 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης 
υλοποίησης των αιτημάτων  της  4ης 

Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στις 17/10/14 στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και στην οποία 
συμμετείχαν εκπρόσωποι εθελοντικών/
μη κυβερνητικών οργανώσεων, κρατικών 
και άλλων φορέων, το ΠΣΣΕ έχει ετοιμάσει 
Χάρτα παρακολούθησης των αιτημάτων της 
Συνόδου, την οποία έχει αποστείλει σε όλα 
τα Υπουργεία και άλλους αρμόδιους φορείς, 
με σκοπό να καταγραφούν οι  ενέργειες που 
τροχιοδρόμησαν μέχρι σήμερα. Η Χάρτα 
παρακολούθησης θα παρουσιαστεί στην 
επόμενη Σύνοδο, το 2015.

Σύνοψη των αιτημάτων του Υπομνήματος 
της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών 

1. Εξορθολογισμός σχεδίων κρατικών 
χορηγιών

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

1.2. Επίδοση των χορηγιών τους πρώτους 
3 μήνες του έτους ώστε να μπορούν οι 
οργανώσεις να προσφέρουν απρόσκοπτα τις 
υπηρεσίες τους.

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

1.4. Επιχορήγηση δραστηριοτήτων ΜΚΟ που 
δεν καλύπτονται από υφιστάμενα Σχέδια 
και εισαγωγή νέων Σχεδίων για κάλυψη των 
αναγκών όλου του φάσματος των ΜΚΟ .

1.5. Απλοποίηση των αιτήσεων των Σχεδίων 
Κρατικών Χορηγιών.

1.6. Καθορισμός κριτηρίων σε όλα τα Σχέδια 
Χορηγιών και διασφάλιση διαφάνειας στη 
διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής των 
χορηγιών στις ΜΚΟ

1.7. Πρόνοια χρηματοδότησης του ποσού 
που απαιτείται να καταβάλλουν οργανώσεις 
(«ιδίους πόρους») στα πλαίσια υλοποίησης 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, νοουμένου ότι 
τα προγράμματα είναι πρωτοποριακά και 
καλύπτουν ανάγκες που δεν καλύπτονται 
από άλλα προγράμματα.  

2. Βιωσιμότητα, Αποτελεσματικότητα, 
Ανάπτυξη για τις ΜΚΟ

2.1. Οικονομική στήριξη του νέου προτύπου 
πιστοποίησης της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των οργανώσεων μελών 
του ΠΣΣΕ με τίτλο:  «Πιστοποίηση 
αποτελεσματικής λειτουργίας, βιωσιμότητας, 
και ανάπτυξης», το οποίο αποτελεί ένα 
νέο εργαλείο που θα προσφέρει το ΠΣΣΕ 
στα μέλη του όπου με τον τρόπο αυτό  θα 
τους δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης, 
αξιολόγησης και πιστοποίησης του τρόπου 
λειτουργίας τους από εξειδικευμένους 
εκπαιδευτές και συμβούλους με στόχο τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας, της βελτίωσης 
του τρόπου λειτουργίας τους και της 
συνεχούς αποτελεσματικής ανάπτυξης τους.  

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

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

2.4. Εξέταση του κόστους που θα επωμισθεί 
το κράτος εάν κληθεί να παρέχει αντίστοιχες 
υπηρεσίες του εθελοντικού τομέα που έχουν 
τερματίσει τη λειτουργία τους ή ο βαθμός 
ποιότητας των υπηρεσιών εάν αναληφθούν 
από ιδιώτες με σκοπό το κέρδος και η 
δυσκολία πρόσβασης ευάλωτων ομάδων σε 
ιδιωτικά κοινωνικά προγράμματα. 

2.5. Παροχή οικονομικών και άλλων 
κινήτρων σε εθελοντές για ενεργοποίηση 
τους στη λειτουργία των προγραμμάτων των 
οργανώσεων με στόχο τον περιορισμό των 
εξόδων λειτουργίας τους.  

3. Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων απο 
τις ΜΚΟ

3.1. Πληροφόρηση των οργανώσεων για 
τα ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο 
την συμμετοχή τους σε έργα και την 
οικονομική στήριξη των δράσεων τους από 
χρηματοδοτικά ταμεία.

3.2. Να ανατεθεί σε όλα τα τμήματα των 
Υπουργείων που χειρίζονται ευρωπαϊκά 
προγράμματα και χρηματοδοτήσεις να 
προσφέρουν πρακτική καθοδήγηση 
ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση 
των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ σε 
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
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4. Φορολογικό καθεστώς

4.1. Καθιέρωση φοροαπαλλαγών και άλλων 
ελαφρύνσεων για τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές 
οργανώσεις οι οποίες εξυπηρετούν ευπαθείς ομάδες και 
την κοινωνία γενικότερα  (σε τομείς όπως: φορολόγηση 
των εισπρακτέων τόκων για την Έκτακτη Αμυντική 
Εισφορά,  πληρωμή ΦΠΑ σε δαπάνες, πληρωμή 
Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας, δημοτικά τέλη, τέλη για 
βασικές υπηρεσίες όπως τηλεπικοινωνία, ηλεκτρισμός 
και νερό, κ.ά.) 

4.2. Προώθηση φορολογικών και άλλων ωφελημάτων 
προς τις επιχειρήσεις ή/και ιδιώτες, για ευρύτερη 
υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τον 
ιδιωτικό τομέα, με στόχο την περαιτέρω στήριξη των 
ΜΚΟ. 

5. Καθεστώς εράνων

5.1. Πιστή εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τους 
εράνους με στόχο την πάταξη της εκμετάλλευσης των 
φιλάνθρωπων αισθημάτων των πολιτών, την προστασία 
των πραγματικών εθελοντών και του έργου των 
εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων.

6. Διάλογος και διαβούλευση υπηρεσιών του κράτους 
και των ΜΚΟ

6.1. Παρόλο που έχουν καθιερωθεί διάφορες δημόσιες 
συναντήσεις διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ του 
κράτους και των ΜΚΟ, εντούτοις δεν διασφαλίζονται 
κάποιες βασικές αρχές για τη διαβούλευση βάσει καλών 
πρακτικών από την Ευρώπη, σε στάδια διαμόρφωσης 
πολιτικών μέσα από νομοθεσίες, νέα μέτρα, σχέδια, 
κ.ά.   

6.2. Κάθε νομοθεσία που σχετίζεται με θέματα για τα 
οποία δραστηριοποιούνται οι εθελοντικές οργανώσεις, 
πρέπει να προνοεί τη συμμετοχή των ΜΚΟ σε σώματα, 
επιτροπές και συμβούλια που επιλαμβάνονται των 
θεμάτων αυτών. 

6.3. Εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που καθορίζει 
στα Υπουργεία το χρόνο που είναι υποχρεωμένα να 
απαντήσουν στην αλληλογραφία. 

7. Νομικό πλαίσιο για τον εθελοντισμό

7.1. Διασφάλιση ενός ευνοϊκού νομικού περιβάλλοντος 
για τον εθελοντισμό, ιδιαίτερα την άμεση τροποποίηση/
ψήφιση του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού Νόμου που εκκρεμεί από το 2008.

7.2. Ανάγκη σχεδιασμού ή και παρακολούθησης 
της εφαρμογής των νομοθεσιών και μέτρων που 
απορρέουν από εισηγήσεις/οδηγίες του ευρωπαϊκού 
και του διεθνούς πλαισίου και έχουν καταγραφεί στην 
Εθνική Διακήρυξη για τον Εθελοντισμού από το ΠΣΣΕ 
το 2011.

7.3. Ανάγκη διαμόρφωσης νέας νομοθεσίας για την 

ασφάλεια των εθελοντών (ασφάλεια ατυχημάτων 
και ευθύνης κατά την άσκηση των εθελοντικών 
δραστηριοτήτων, ασφάλεια εθελοντών που προσφέρουν 
εθελοντικά σε άλλες χώρες).

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

8. Αναγνώριση – πιστοποίηση της άτυπης μάθησης

8.1. Επείγει η αναγνώριση και πιστοποίηση της 
εθελοντικής προσφοράς ως μορφή μάθησης μέσω 
ενός επίσημου πλαισίου πιστοποίησης της άτυπης 
και ανεπίσημης μάθησης των  εθελοντών που να 
βασίζεται στις κοινές  αρχές  που  υιοθετήθηκαν  από  
το Συμβούλιο  Εκπαίδευσης, Νεολαίας  και Πολιτισμού, 
κ.ά., η οποία να αναγνωρίζεται από το εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό σύστημα, τον κρατικό και τον ιδιωτικό 
τομέα. 

8.2. Να τεθούν οι αρχές και οι αξίες του εθελοντισμού 
ως βασικός ετήσιος στόχος κάθε σχολικής χρονιάς.

8.3. Να προωθείται στο σχολικό περιβάλλον ο 
εθελοντισμός και να αναγνωρίζεται σε όλες τις 
σχολικές βαθμίδες η δραστηριοποίηση των μαθητών σε 
εθελοντική προσφορά.

9. Ενδυνάμωση εθελοντών

9.1. Επείγει η οικονομική στήριξη της κατάρτισης των 
εθελοντών, μέσω σχεδίων κατάρτισης και εκπαίδευσης, 
τα οποία μέχρι σήμερα καλύπτουν μόνο το έμμισθο 
ανθρώπινο δυναμικό.

10. Στατιστικά στοιχεία

10.1. Επείγει η συλλογή και ανάλυση οικονομικών 
δεικτών και στοιχείων για τη διάσταση του εθελοντισμού 
ώστε να διαφανεί  η  συμβολή του στην  εθνική 
οικονομία και την κοινωνία, όπως καθορίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές της EUROSTAT και άλλων 
διεθνών οργανισμών. 

11. Γενικά
Καλούμε το κράτος :

11.1. Να φροντίσει για την περαιτέρω αναγνώριση και 
ενδυνάμωση του ευρύτατου και πολυδιάστατου ρόλου 
που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στις διάφορες 
πολιτικές και της ουσιαστικής συμβολής του για 
την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της 
ενεργού γήρανσης, της  ενεργού συμμετοχής του 
πολίτη, της αντιμετώπισης κρίσεων, της προαγωγής 
του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος,  
κτλ  και να μεριμνήσει για την επέκταση του μέσω ενός 
ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης.

11.2. Να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές του είναι φιλικές 
προς τον εθελοντισμό και ότι ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των πολιτών.



ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Το Σώμα Εθελοντών δημιουργήθηκε 
το 1991 από το ΠΣΣΕ και σήμερα 

λειτουργεί από τα ΕΣΣΕ στις επαρχίες 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας,  Πάφου 
και Ελεύθερης Αμμοχώστου. Από το 2010 
άρχισε και τη λειτουργία του το Σώμα 
Εθελοντών Κερύνειας.  Το ΠΣΣΕ ασκεί 
συντονιστικό ρόλο και χαράσσει την πολιτική 
που ακολουθεί το Σώμα.  

Το Σώμα Εθελοντών:

• Εγγράφει - Τοποθετεί – Εκπαιδεύει - 

Καθοδηγεί & Στηρίζει τους εθελοντές

• Πιστοποιεί την εθελοντική προσφορά

• Εξυπηρετεί:
o άτομα και οικογένειες
o κοινότητες, κοινωνικά προγράμματα
o εθελοντικές/ΜΚΟ 
o κρατικές υπηρεσίες
o καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

• Προωθεί την περιβαλλοντική, την κοινοτική 
και πολιτιστική ανάπτυξη όπως επίσης και 
τον εταιρικό κοινωνικό εθελοντισμό  
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Το ΠΣΣΕ, στα πλαίσια των συναντήσεων και διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς 
αλλά και τις οργανώσεις μέλη του για το νομοσχέδιο Περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής 

Ωφελείας (Πιστοποίησης), ετοίμασε περιεκτικό υπόμνημα εκφράζοντας την έντονη ανησυχία 
και διαμαρτυρία των οργανώσεων μελών του (ΜΚΟ), ιδιαίτερα των τοπικών οργανώσεων, για 
πρόνοιες του νομοσχεδίου που θα επηρεάσουν αρνητικά και καθοριστικά τη λειτουργία και 
βιωσιμότητα τους.  

Εν όψει της λήξης της θητείας των 
Επαρχιακών Επιτροπών Εξέτασης 

Παραπόνων Ασθενών στις 24/4/2015, το 
ΠΣΣΕ, πρότεινε εκ νέου στο Υπουργείο 

Υγείας τους εκπροσώπους του οι οποίοι 
εκπροσωπούν τα οργανωμένα μέλη του ΠΣΣΕ 
στις διάφορες επαρχίες και συμμετέχουν στη 
Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ.  

Ο  πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων κ. Τάσος 
Παπαθωμάς,  εκπροσώπησε το ΠΣΣΕ, στις 19/1/2015, στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων με θέμα: 
Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών 
(τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

Το ΠΣΣΕ συνεχίζει να συμμετέχει με εκπρόσωπο του σε τακτικές συνεδρίες της Επιτροπής 
για την αξιολόγηση και την έγκριση διενέργειας εράνων σε παγκύπριο επίπεδο. 

Το ΠΣΣΕ, στα πλαίσια της συμμετοχής 
του, με εκπρόσωπο του, τον κ. Ηλία 

Δημητρίου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
του Νέου Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη 

και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας 
(2012-2017), υπέβαλε την αναφορά του για 
την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων του 
για την περίοδο 2014.  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΣΣΕ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ 
ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπόμνημα για το ΙΟΚΩ νομοσχέδιο
 Ο περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

νόμος του 2011 (πιστοποίηση) 

Εκπροσώπηση ΠΣΣΕ στις Επαρχιακές Επιτροπές Εξέτασης 
Παραπόνων Ασθενών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, 

Πάφου και Αμμοχώστου

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Συμβούλιο Εγκληματικότητας

Επιτροπή Διενέργειας Παγκύπριων Εράνων
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΚΟ

Πιστοποιημένο Κέντρο και Δομή επαγγελματικής 
κατάρτισης  από την ΑνΑΔ 

  «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/
οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι 
οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της 
σχετικής επιχορήγησης».

* Τα σεμινάρια επιχορηγούνται από το ΚΕΑΕ

**

Προγράμματα κατάρτισης - Α΄ εξάμηνο 2015

Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του 
ΠΣΣΕ, πραγματοποιεί σεμινάρια κατά το Α΄ εξαμήνο  του 2015 ως ακολούθως: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(ΩΡΕΣ)

ΕΠΑΡΧΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαδραστικό Εισαγωγικό Εργαστήριο 
Εκπαίδευσης Εθελοντών * 3:30 Λεμεσός 28/2/2015

Στρατηγικός Σχεδιασμός της 
Εθελοντικής οργάνωσης** 7 Λευκωσία 2/3/2015

Στρατηγικός Σχεδιασμός της 
Εθελοντικής οργάνωσης** 7 Λάρνακα 3/3/2015

Στρατηγικός Σχεδιασμός της 
Εθελοντικής οργάνωσης** 7 Αμμόχωστος 9/3/2015

Στρατηγικός Σχεδιασμός της 
Εθελοντικής οργάνωσης** 7 Πάφος 11/3/2015

Πρακτικές Αξιολόγησης Απόδοσης 
του Ανθρώπινου Δυναμικού της 

Εθελοντικής Οργάνωσης**
14 Λευκωσία 20 και 21/4/2015

Καθοδήγηση του Ανθρώπινου 
Δυναμικού και των Εθελοντών της 

Εθελοντικής Οργάνωσης για σκοπούς 
ανάπτυξης*

14 Λευκωσία 13 και 14 /5/2015

Πρακτικές Αξιολόγησης Απόδοσης 
του Ανθρώπινου Δυναμικού της 

Εθελοντικής Οργάνωσης**
14 Λάρνακα 12 και 15 /5 2015

Αξιολόγηση της επένδυσης στην 
κατάρτιση και ανάπτυξη του 

προσωπικού και των εθελοντών της 
Εθελοντικής Οργάνωσης**

14 Λευκωσία 2 και 3/6/2015

Οικονομικός Σχεδιασμός και 
Βιωσιμότητα της Εθελοντικής 

Οργάνωσης**
7 Λευκωσία 15/6/2015

Πιστοποίηση οργανώσεων μελών ΠΣΣΕ με τίτλο:  
«Πρότυπο πιστοποίησης αποτελεσματικής λειτουργίας, 

βιωσιμότητας, και ανάπτυξης»

Το ΠΣΣΕ, μετά από αρκετά χρόνια 
προεργασίας, έχει σχεδιάσει πρότυπο 

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

μέσω του οποίου θα πιστοποιούνται οι 
οργανώσεις μέλη του που θα επιδείξουν 
σχετικό ενδιαφέρον.  Σκοπός του προτύπου 
είναι να βοηθήσει τις οργανώσεις μέλη 
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Υπηρεσίες προβολής 
του εθελοντικού τομέα

Υπηρεσία 
Ενημέρωσης ΠΣΣΕ

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 
Καθοδήγησης 

Υπηρεσίες Κατάρτισης 
και Ανάπτυξης

Υπηρεσίες Παροχής 
Αίθουσας Υποδομής 

/ Εξοπλισμού 

Οικονομική Στήριξη 

Υπηρεσίες Ανάπτυξης 
και Προαγωγής του 

Εθελοντισμού 

Υπηρεσία 
για Ευρωπαϊκά Θέματα   

του, μέσα από συμβουλευτική κυρίως 
καθοδήγηση, να λειτουργούν πιο 
αποτελεσματικά, εφαρμόζοντας καλές 
πρακτικές, σε τομείς όπως: Στρατηγικός 
Σχεδιασμός, Οικονομικός Σχεδιασμός και 
Βιωσιμότητα, Πρακτικές Αξιολόγησης και 
Καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού 
και των εθελοντών.  

Το πρότυπο βασίζεται σε συγκεκριμένους 
δείκτες, κριτήρια και αποτελέσματα τα 
οποία πρέπει να υιοθετήσουν και να 
εφαρμόζουν οι οργανώσεις που επιθυμούν 
να πιστοποιηθούν.  Η πιστοποίηση θα γίνεται 
μετά από αξιολόγηση της οργάνωσης για να 
διακριβωθεί κατά πόσον έχει εφαρμόσει τις 
καλές πρακτικές του προτύπου.

Η πιστοποίηση έχει διπλό όφελος: 

• πρώτον δίνει την ευκαιρία στην οργάνωση 
να εφαρμόζει καλές πρακτικές στο χώρο 
της οργάνωσης, στις δομές και εργασίες 
της, να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της, να 
βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της, τη 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και 
των εθελοντών της και να αναπτύσσει πιο 
αποτελεσματικά το έργο της.

• δεύτερον, προσφέρει στην οργάνωση 
ειδικό λογότυπο πιστοποίησης το οποίο 
μπορεί να τοποθετεί/προβάλλει σε 
επιστολόχαρτα και άλλα μέσα ενημέρωσης 
της, αναβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο 
την εικόνα της στο εξωτερικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες οι 
οργανώσεις, μπορούν να επικοινωνούν με 
το ΠΣΣΕ.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ ΠΣΣΕ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΠΣΣΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ ενέκρινε στις 16 Ιανουαρίου 2015 την 
αίτηση της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης  Φίλοι της Γης Κύπρου να 

καταστεί μέλος του ΠΣΣΕ. 

Φίλοι της Γης Κύπρου

Οι Φίλοι της Γης Κύπρου είναι περιβαλλοντική οργάνωση με έδρα τη Λεμεσό. 
Ιδρύθηκε το 1980 και από τότε αγωνίζεται για τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και 
διεθνή περιβαλλοντικά θέματα. Στόχος της οργάνωσης είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
μέσω της προώθησης περιβαλλοντικά βιώσιμων και κοινωνικά υπευθύνων πολιτικών. 

Η οργάνωση είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Φίλων της Γης, της Ομοσπονδίας περιβαλλοντικών 
και Οικολογικών οργανώσεων Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος. Σήμερα η 

οργάνωση αριθμεί περίπου 350 μέλη σε ολόκληρη την Κύπρο.

Νέα αναβαθμισμένη ιστοσελίδα ΠΣΣΕ

Το ΠΣΣΕ σχεδίασε νέα αναβαθμισμένη ιστοσελίδα η οποία προσφέρει μεγάλη πληροφόρηση, 
διαδραστικά εργαλεία, οπτικοακουστικό και άλλο υλικό για τον επισκέπτη.  Η ιστοσελίδα 

προσφέρει επίσης Online Ημερολόγιο για τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί το ΠΣΣΕ και 
οι οργανώσεις μέλη του.

Επισκέψου την νέα ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ στο www.volunteerism-cc.org.cy

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Πληροφορίες για χρηματοδοτικά προγράμματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
της Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.

www.fundingprogrammesportal.gov.cy
Η Πύλη περιέχει πληροφορίες, μέσω εργαλείων αναζήτησης, για ανταγωνιστικά 
προγράμματα της ΕΕ, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ, χρηματοδοτήσεις 
από τους Μηχανισμούς ΕΟΧ/Νορβηγίας και Ελβετίας, κτλ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Στο πλαίσιο της 
συμμετοχής του 

ΠΣΣΕ στο ευρωπαϊκό 
έργο “Roads of Rec-
ognition” το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος GRUNDTVIG 
- Εκπαιδευτικές Συμπράξεις και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2015, εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ 
συμμετείχαν στην 5η συνάντηση στο Galway της Ιρλανδίας κατά την οποία προσδιορίστηκαν 
τρόποι διάδοσης και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο και διαμορφώθηκε πλαίσιο εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα της ΕΕ. 

Η συμμετοχή του ΠΣΣΕ στο ευρωπαϊκό αυτό έργο είναι σημαντική επειδή τα αποτελέσματα του 
έργου θα συμβάλουν στην προσπάθεια που καταβάλλεται για διαμόρφωση ενός συστήματος 
αναγνώρισης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτούνται ή και 
αναπτύσσονται μέσα από εθελοντικές δραστηριότητες. 

Συγκεκριμένα, ένα από τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο 
για κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων ώστε να αξιοποιούν τα εργαλεία, θεσμούς και 
διαδικασίες για αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσα από την εθελοντική προσφορά. 
Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο ετοιμάστηκε από το ΠΣΣΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του 
Galway της Ιρλανδίας με τη συνεισφορά όλων των εταίρων και την επίβλεψη του συντονιστή του 
έργου. 

Οι εταίροι του έργου: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού - Κύπρος, Dutch Na-
tional Europass Centre –Ολλανδία, Education and Social Research Centre – Πολωνία, Czech 
Council of Children and Youth – Τσεχία, National University of Ireland – Ιρλανδία και συντονιστής 
του έργου Scouting Gelderland –Ολλανδία. 

Τα αποτελέσματα του έργου καθώς και οποιαδήποτε νεώτερα/ανακοινώσεις σχετικά με την 
πορεία υλοποίησης του έργου θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ. 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση 
(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και 
η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ και του ΕΣΣΕ 
Λευκωσίας, συμμετείχαν στο συνέδριο 

που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Εθελοντών (European Volunteer Centre – 
CEV) στη Μαδρίτη στις 13 Μαρτίου 2015 
με τίτλο «Making Things More EVEN in 
Europe». Το συνέδριο είχε ως στόχο την 
καθοδήγηση των εθελοντικών οργανώσεων 
και των επιχειρήσεων για την προώθηση 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον 
εθελοντικό τομέα. 

Συνέδριο «Making Things More EVEN in Europe» για την 
προώθηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στον εθελοντισμό

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ/ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΣΣΕ 

Ευρωπαϊκό Έργο «Roads to Recognition» 
με χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 

GRUNDTVIG - Εκπαιδευτικές Συμπράξεις
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις των χωρών 
της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Η υλική αυτή βοήθεια συνίσταται στη 

διανομή τροφίμων, ρουχισμού και άλλων αναγκαίων ειδών ατομικής χρήσης. Η παροχή υλικής 
βοήθειας πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη 
για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να βγουν από τη φτώχεια. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει την 
ομάδα-στόχο των πλέον «άπορων ατόμων» στο εθνικό του επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τα κράτη 
μέλη μπορούν ακολούθως να επιλέγουν το είδος της βοήθειας που θέλουν να παράσχουν 
(τρόφιμα ή βασικά αγαθά ή συνδυασμό των δύο) καθώς και το μοντέλο που επιθυμούν να 
εφαρμόσουν για την προμήθεια και διανομή των τροφίμων και των προϊόντων, ανάλογα με την 
κατάσταση και τις προτιμήσεις τους.

Στην Κύπρο, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους θα προσφέρει σχολικά είδη 
(ένδυση και σχολικές τσάντες) προς τους άπορους μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία. 
Τα σχολικά συμβούλια θα προσδιορίσουν τους μαθητές που θα επωφεληθούν από την 
ενίσχυση. Στη συνέχεια, οι μαθητές μαζί με τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, θα επιλέξουν 
το σχολικό υλικό που θα παραλάβουν μέσω των δημόσιων σχολείων. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=1089&langId=el

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους

Στις 12/3/15 πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, η έναρξη του εθνικού 
προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015 . Υπό τον τίτλο, « Ο κόσμος μας, η 

αξιοπρέπεια μας, το μέλλον μας», εστιάζεται η ανάδειξη της πολυπλοκότητας των ζητημάτων 
αειφόρου ανάπτυξης και στην επίδραση που έχει η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ευρωπαίου πολίτη. Στις δραστηριότητες του εθνικού 
προγράμματος περιλαμβάνονται διαγωνισμός ταινίας μικρού μήκους στα σχολεία, έκθεση 
φωτογραφίας, διαλέξεις, διαγωνισμός συγγραφής άρθρου και φεστιβάλ ντοκιμαντέρ.    
Επίσημη ιστοσελίδα του Έτους: https://europa.eu/eyd2015

2015 - Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΣΣΕ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

(ΕΣΣΕ) ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Άλλη μια επιτυχημένη 

χοροεσπερίδα του ΕΣΣΕ Λευκωσίας

Μέσα σ’ ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα 
οι εθελοντικές οργανώσεις και οι 

εθελοντές έδωσαν γι’ άλλη μια φορά το 
παρόν τους στην 19η ετήσια χοροεσπερίδα, 
που οργάνωσε το ΕΣΣΕ Λευκωσίας στις 
13/2/2015. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν και ο Επίτροπος 
Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη εκ μέρους 
της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλοι επίσημοι.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΣΕ κ. Ρένος Χατζηβασίλη 
σε ομιλία του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων 
στα ακόλουθα: 

«…Η περσινή χρονιά αποδείχτηκε ακόμα 
πιο δύσκολη από την προηγούμενη για 
τον τόπο. Χιλιάδες οικογένειες βρέθηκαν 
μπροστά σε μεγάλα προβλήματα κι οι 
εθελοντές κλήθηκαν ακόμη μια φορά να 
στηρίξουν τον δυσπραγούντα συνάνθρωπο 
τους. Η ανταπόκριση μεγάλη και η  
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κορύφωση ανθρωπιάς 
απερίγραπτη.

Το  ΕΣΣΕ Λευκωσίας  
διέγνωσε την ανάγκη 
ότι με το άνοιγμα 
των σχολείων παιδιά 
άπορων οικογενειών 
καθώς και  ανέργων 
γονιών, δεν θα 
είχαν τη δυνατότητα 
να ξεκινήσουν τη 
σχολική χρονιά με 
καινούργιες σάκες και 
τα απαραίτητα σχολικά 
είδη. Οι σκηνές 
που ζήσαμε με την 
εκστρατεία «Κανένα παιδί χωρίς καινούρια σάκα» ήταν 
συγκινητικές. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν μοναδική, 
η χαρά στα πρόσωπα παιδιών και γονιών γράφτηκε στη 
μνήμη μας. 

Πλησιάζοντας οι γιορτές των Χριστούγεννων  γεννήθηκε 
η ιδέα της εκστρατείας «Υιοθετήστε μιαν οικογένεια». 
Εκατοντάδες πακέτα με τρόφιμα διανεμήθηκαν σε 
οικογένειες που δεν θα μπορούσαν να στήσουν 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Σημαντική καινοτομία ήταν 
ότι εθελοντές ανέλαβαν οι ίδιοι να ψωνίσουν όλα τα 
απαραίτητα για συγκεκριμένες οικογένειες και να τους 
δώσουν παρουσία και χαμόγελο. Με την προβολή 
της εκστρατείας από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
εκατοντάδες συμπατριώτες μας από κάθε γωνιά 
της γης, Νέα Υόρκη, Ντουπάι, Σίδνεϊ, Λονδίνο, με 
τηλεφωνήματα και μηνύματα ενίσχυσαν οικονομικά την 
προσπάθειά , δίνοντάς μας όχι μόνο συγκίνηση, αλλά 
και την απόδειξη ότι ο εθελοντισμός δεν έχει σύνορα 
και όρια. Σύνθημά μας, άλλωστε, ήταν πάντα ότι ο 
εθελοντισμός δεν έχει χρώμα, φυλή ή θρησκεία.. 

Σε καιρούς που 
αρχές και αξίες 
γκρεμίζονται, στα μάτια 
του απλού ανθρώπου, 
ο εθελοντής, με 
την ανιδιοτελή του 
προσφορά βάζει τον 
άνθρωπο στη σωστή 
του θέση: Να ζει πρώτα 
για τον άλλο κι ύστερα 
για τον εαυτό του…..».  

Στη συνέχεια  ο  Επίτροπος 
Εθελοντισμού έδωσε σε 
σύντομη αναφορά του 
τη θέση του κράτους, 
τις προοπτικές και 

τους σχεδιασμούς του για καλύτερη αξιοποίηση των 
εθελοντών. Τόνισε τη μεγάλη εκτίμηση της πολιτείας για 
το έργο που επιτελούν και υπογράμμισε την προσπάθεια 
για συντονισμό των δραστηριοτήτων και διαφάνεια, 
ώστε να καταπολεμηθούν ανεπιθύμητα φαινόμενα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,  το ΕΣΣΕ Λευκωσίας, 
τίμησε για την εθελοντική  προσφορά τους, με σύντομες 
αλλά χαρακτηριστικές αναφορές δώδεκα άτομα  ως 
ακολούθως: 

ΜΕΡΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΕΥΗ ΠΙΕΡΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΒΑΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΤΕΛΙΟΥ, 
ΣΤΑΥΡΟ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΘΑΝΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, ΛΕΩΝΙΔΑ 
ΛΕΩΝΙΔΑ, ΑΛΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ.

Η χοροεσπερίδα διανθίστηκε με χορευτικό πρόγραμμα 
από το Λαογραφικό συγκρότημα Ψημολόφου και μουσική 
και τραγούδια από νεανικό συγκρότημα.  Κληρώθηκε 
μεγάλος αριθμός δώρων που συγκεντρώθηκε από 
χορηγούς και εθελοντές.
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Υπηρεσίες προβολής 
του εθελοντικού τομέα

Υπηρεσία 
Ενημέρωσης ΠΣΣΕ

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 
Καθοδήγησης 

Υπηρεσίες Κατάρτισης 
και Ανάπτυξης

Υπηρεσίες Παροχής 
Αίθουσας Υποδομής 

/ Εξοπλισμού 

Οικονομική Στήριξη 

Υπηρεσίες Ανάπτυξης 
και Προαγωγής του 

Εθελοντισμού 

Υπηρεσία 
για Ευρωπαϊκά Θέματα   
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Στην καθιερωμένη σύναξη των εθελοντών 
για το κόψιμο της βασιλόπιτας στην οποία 
παρευρέθηκαν οι πρόεδροι και εκπρόσωποι 
των Εθελοντικών Οργανώσεων μελών του 
ΕΣΣΕ Λεμεσού ο Πρόεδρος προσφώνησε 
τους παρευρισκομένους.  Μεταξύ άλλων 
είπε τα εξής: 

«…ποικίλα συναισθήματα  μας προκαλεί 
η σύναξη αυτή, γιατί τους εθελοντές τους 
ενώνει αδελφικός  δεσμός. Στην περίπτωση 
μας ισχύει απόλυτα το ρητό  αδελφός υπό 
αδελφού βοηθούμενος ως πόλις οχυρά ».  
Και τούτο γιατί ανάμεσα σους εθελοντές της 
Λεμεσού υπάρχει,  εδώ και χρόνια, αγαστή 
συνεργασία που πρέπει να διατηρηθεί γιατί 
όποιος δουλεύει μόνος του, όποιος νομίζει 
ότι δεν έχει ανάγκη συνεργασιών έχει πάντα 
πενιχρά αποτελέσματα « Ουαί τω ενί »... στον 
εθελοντισμό μας δεν χωρεί, δεν πρέπει να 
χωρεί,  η ατομικότητα η οποία αποδιώχνει 
τη συνεργασία και την αδελφοσύνη.  Στον 
εθελοντισμό μας δεν πρέπει να χωρεί η 
προσπάθεια  απόκτησης δύναμης ή εξουσίας.

Ακόμα με κανένα τρόπο δεν μας επιτρέπεται 
η ρουτίνα και η επανάληψη. Ο εθελοντής 
πρέπει να είναι πάντοτε καινούργιος, 

ευφάνταστος, με νέες ιδέες, εισηγήσεις και 
απόψεις….

Ο εθελοντισμός είναι ο μόνος χώρος 
που έμεινε στις μέρες μας άσπιλος και 
αμόλυντος και έτσι πρέπει να παραμείνει.  
Στον εθελοντισμό δεν μπορεί να υπάρχει 
ιδιοτέλεια και προσωπικό συμφέρον. Ο 
εθελοντής που χειρίζεται χρήματα, τρόφιμα 
και οτιδήποτε άλλο πρέπει να ξέρει ότι αυτά 
είναι ιερά γιατί είναι προϊόντα της αγάπης και 
ανήκουν σους συνανθρώπους μας για τους 
οποίους έχουν δοθεί…»

Συνεδρία της ολομέλειας των οργανώσεων μελών 
του ΕΣΣΕ Λεμεσού

Ενίσχυση του Κέντρου Πρώτων Κοινωνικών 
Βοηθειών του ΕΣΣΕ Λεμεσού 

από τον ΚλάδοΑνιχνευτών 
της Επαρχιακής Εφορείας Προσκόπων Λεμεσού

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
(ΕΣΣΕ) ΛΕΜΕΣΟΥ 

O Κλάδος Ανιχνευτών 
της Επαρχιακής 

Εφορείας Προσκόπων 
Λεμεσού παρέδωσε στις 11 
Φεβρουαρίου 2015 στον  
Πρόεδρο του ΕΣΣΕ Λεμεσού 
κ. Σταύρο Ολύμπιο ποσότητα 
τροφίμων για ενίσχυση 
του Κέντρου Πρώτων 
Κοινωνικών Βοηθειών του 
ΕΣΣΕ Λεμεσού. Τα τρόφιμα τα συνέλεξαν οι ανιχνευτές σε εκστρατεία που ανέλαβαν στην 
πόλη και επαρχία Λεμεσού.

Ο κ. Ολύμπιος ευχαρίστησε και συνεχάρη τους Ανιχνευτές για την πρωτοβουλία την οποία 
ανέλαβαν και τους διαβεβαίωσε  ότι θα γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των τροφίμων 
αυτών για την ανακούφιση των άπορων οικογενειών οι  οποίες στηρίζονται από το Κέντρο 
πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών του ΕΣΣΕ Λεμεσού.
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Με μεγάλη επιτυχία 
διοργανώθηκε σεμινάριο με 

θέμα: «Διαδραστικό Εισαγωγικό 
Εργαστήριο Εκπαίδευσης 
Εθελοντών» από το Πιστοποιημένο 
από την Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού,  Κέντρο 
Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και 
Έρευνας του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού,  σε συνεργασία με το 
Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού Λεμεσού.

Το σεμινάριο, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2015, στη Λεμεσό, 
παρακολούθησαν εθελοντές του Σώματος Εθελοντών Λεμεσού. 
Βασική πτυχή του σεμιναρίου ήταν οι διαδραστικές και πρακτικές 
ασκήσεις και η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την εθελοντική 
προσφορά.  Το σεμινάριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί και σε άλλες 
επαρχίες είναι μια σημαντική συμβολή του ΠΣΣΕ στην κατάρτιση 
και ανάπτυξη των εθελοντών με στόχο την ποιοτική ανάπτυξη της 
εθελοντικής τους προσφοράς. 

Στις 20/3/2015, 
στα πλαίσια της 

Διεθνούς Ημέρας 
Δασών και Δέντρου 
του ΟΗΕ (21/3/15), 
το ΕΣΣΕ Πάφου 
σε συνεργασία 
με εθελοντές της 
Επιτροπής Μελών των Επιμορφωτικών Κέντρων 
Πάφου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
πραγματοποίησε  δεντροφύτευση στα γραφεία του 
Συμβουλίου. 

Το ΕΣΣΕ Πάφου 
σε συνεργασία με 

το Μουσικό Λύκειο 
Πάφου στις 21/3/2015 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε  
συναυλία με θέμα: 
«Μουσική Διαδρομή 
Κύπρος - Κρήτη -Μικρά 
Ασία». 

Σεμινάριο εθελοντών του Σώματος Εθελοντών Λεμεσού

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
(ΕΣΣΕ) ΠΑΦΟΥ 

Δεντροφύτευση στα γραφεία 
του ΕΣΣΕ Πάφου

Μουσική εκδήλωση
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
‘Εθελοντισμός, Ίσες Ευκαιρίες και Κοινωνική  
Ενσωμάτωση’ για τα παιδιά του δημοτικού
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 
ΠΣΣΕ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΠΣΣΕ 
(40 χρόνια προσφοράς)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΦΙΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Βοήθημα για παιδοκόμους, 
νηπιαγωγούς, φοιτητές

Εγχειρίδιο Χειρισμού 
Εθελοντών

25
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Οδηγός για τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα

Ενημερωτικό 
έντυπο ΠΣΣΕ

 Έκθεση 
Πεπραγμένων ΠΣΣΕ

Ενημερωτικά 
Δελτία ΠΣΣΕ

Αφίσα ΠΣΣΕ

Ενημερωτικό έντυπο 
Σώματος Εθελοντών

Έντυπο υπηρεσιών 
ΠΣΣΕ προς μέλη

Έντυπο Υπηρεσίας 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων ΠΣΣΕ

Οδηγός προγραμμάτων 
οργανώσεων
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Πρακτικά Συνόδων 
Βουλής Γερόντων

Πόρισμα συνεδρίων

Ευαισθητοποίηση παιδιών για τον εθελοντισμό: έκδοση 
με ζωγραφιές και ποιήματα

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων ΠΣΕΕ και μελών

Πρακτικά Συνόδων 
Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνική Διακήρυξη 
για τον Εθελοντισμό

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2014 

Η CYTA παραχωρεί στο ΠΣΣΕ 
δωρεάν χώρο για προβολή των 
στοιχείων των οργανώσεων 
μελών του με στόχο την άμεση 
ενημέρωση του πολίτη για τις 
εθελοντικές/μη κυβερνητικές 
οργανώσεις μέλη του.
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