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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)
• 62 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις / ΜΚΟ
• 367 τοπικές εθελοντικές οργανώσεις / ΜΚΟ, Συμβούλια και 
    Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού - Μέλη των ΕΣΣΕ

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
25ο Συνέδριο ΠΣΣΕ: Ο εθελοντισμός στην κοινωνία των πολιτών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΣΣΕ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

Λεπτομέρειες στη σελίδα 7

Λεπτομέρειες στη σελίδα 12

Ο εθελοντισμός ανθεί παντού στο νησί μας

Ισχυρό μήνυμα 
ανθρωπιάς

από τους εθελοντές
• Ο εθελοντισμός είναι βασικός εταίρος του κράτους 
    στην προσπάθεια ανάκαμψης από τα πολλαπλά και 
    αλυσιδωτά προβλήματα που έφερε η οικονομική κρίση  

• Το όραμα μας για τον εθελοντισμό καταγράφεται 
    στο στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς του ΠΣΣΕ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ



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

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. 22315786 Φαξ: 22 316793 

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy
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367 τοπικές εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια 
και Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού - Μέλη των ΕΣΣΕ

• 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 Εφέδρων 
    Καταδρομέων
• 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»
• Πυροσβέστες του Κόσμου Αντιπροσωπεία  
    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”



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ

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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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣΟ εθελοντισμός ανθεί παντού στο νησί μας

Τι είναι ο εθελοντισμός σήμερα και ποια η αναγκαιότητα του;

Ο εθελοντισμός της Κύπρου μας καταγράφει μία μακρόχρονη ιστορική πορεία. 
Συγκεκριμένα μία πολυετή πορεία εθελοντικών δράσεων στα δύσκολα χρόνια της 

ιστορίας του νησιού μας. Η δράση των Φιλόπτωχων Συλλόγων και Αδελφοτήτων, των 
Φιλανθρωπικών Σωματείων και οργανώσεων που δημιουργήθηκαν πριν από δεκάδες 
χρόνια και εξελίχθηκαν σε αξιόλογα εθελοντικά προγράμματα, παρουσιάζει μία πορεία 
γεμάτη από ανθρωπιά και ευαισθησία.  

Σήμερα οι εθελοντές μας αγωνίζονται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης και την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης.  Οι εθελοντές τάσσονται στην υπηρεσία των συνανθρώπων μας 
με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και των αναγκών των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού. 

 Οι εθελοντές μας είναι προστάτες του περιβάλλοντος και αμύντορες της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μας αλλά παράλληλα και προστάτες της διαπολιτισμικής κουλτούρας.  Είναι 
πάντα έτοιμοι να προσφέρουν όταν υπάρχει μια καταστροφή και όταν υπάρχει άμεση 
ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο εθελοντισμός είναι παντού, δεν έχει πλαίσια ούτε όρια, μόνο κοινή βάση την αγάπη προς 
τον άνθρωπο και την κοινωνία.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΣΣΕ 
κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

Ισχυρό μήνυμα 
ανθρωπιάς

από τους εθελοντές

• Ο εθελοντισμός είναι βασικός 
    εταίρος του κράτους 
    στην προσπάθεια ανάκαμψης 
    από τα πολλαπλά και αλυσιδωτά 
    προβλήματα που έφερε 
    η οικονομική κρίση  

• Το όραμα μας για τον εθελοντισμό 
    καταγράφεται στο στρατηγικό 
    πλαίσιο αναφοράς του ΠΣΣΕ
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Πώς συνέβαλε ο εθελοντισμός στην οικονομική κρίση;

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με την ιδιότητα που 
του παρέχει ο νόμος 61(1)/2006 ως Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα των εθελοντικών 

οργανώσεων στην Κύπρο, παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια τις κοινωνικοοικονομικές 
εξελίξεις και τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει στη χώρα μας και ιδιαίτερα στις 
εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 
που εξυπηρετούν και έχει προβεί σε διάφορες ενέργειες σε συνεργασία με όλους τους 
αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση τους.  

Παρ’ όλες τις αντίξοες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες είναι παρήγορο το γεγονός ότι 
σε κάθε μέρος του νησιού μας δίνεται από τους εθελοντές ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς 
μέσα από ποικίλες πρωτοποριακές εθελοντικές πρωτοβουλίες.  Οι εθελοντικές οργανώσεις 
ανασύνταξαν τις ψυχικές και πνευματικές τους δυνάμεις για να ανταποκριθούν στις νέες 
ανάγκες, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι ο εθελοντισμός είναι βασικός εταίρος 
του κράτους, στην προσπάθεια ανάκαμψης από τα πολλαπλά και αλυσιδωτά προβλήματα 
που έφερε η οικονομική κρίση.  

Με τη στήριξη και καθοδήγηση του ΠΣΣΕ οι οργανώσεις αναπροσάρμοσαν τις ενέργειες 
τους και το ΠΣΣΕ επικέντρωσε τη δράση του ώστε να διασφαλιστεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον 
λειτουργίας για τον εθελοντικό τομέα.  Το πολύπλευρο κοινωνικό έργο που πρόσφερε 
ο εθελοντισμός σε συνθήκες οικονομικής κρίσης είναι ο καρπός της εθελοντικής 
συλλογικής προσπάθειας όλων: του ΠΣΣΕ, της ηγεσίας των εθελοντικών οργανώσεων, 
του προσωπικού των οργανώσεων, των εθελοντών της πρώτης γραμμής και του Σώματος 
Εθελοντών που λειτουργεί σε όλες τις επαρχίες.  

Οι εθελοντές είναι παντού: μαγειρεύουν και ετοιμάζουν γεύματα για όσους έχουν 
ανάγκη, ενισχύουν τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, διοργανώνουν εκδηλώσεις για ενίσχυση 
των συνανθρώπων μας, συλλέγουν σχολικά είδη για τους άπορους μαθητές, εθελοντές 
δάσκαλοι και καθηγητές, αλλά και ιδιωτικά φροντιστήρια προσφέρουν εθελοντικά τις 
υπηρεσίες τους για βοήθεια στο διάβασμα.  Άλλοι εθελοντές συμβάλλουν στην στήριξη των 
προσφύγων που καταφθάνουν στο νησί μας ή και στα ελληνικά νησιά.  Χιλιάδες εθελοντές 
παλεύουν καθημερινά αθόρυβα για να λειτουργήσουν τα εκατοντάδες προγράμματα 
των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ που υπάρχουν στο νησί μας.     Οι χιλιάδες επίσης 
εθελοντές των Σωμάτων Εθελοντών σε κάθε επαρχία προσφέρουν καθημερινά σε 
προσωπικό επίπεδο τις υπηρεσίες τους για να χαρίσουν ένα χαμόγελο σε παιδί ή να 
ανακουφίσουν συνανθρώπους  μας που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα.

Όλοι μαζί πρέπει να συνεχίσουμε το δύσκολο στόχο και αυτός είναι να μην τερματιστεί 
κανένα ζωτικό πρόγραμμα, δραστηριότητα ή υπηρεσία που εξυπηρετεί τις ανάγκες των 
ευπαθών μας ομάδων ή συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και πρόοδο της 
κοινωνίας.
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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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Το ΠΣΣΕ μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων του όπως ορίζονται από τον 
Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο του 2006, θα καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ ώστε να έχουν 
όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο που επιτελούν.   

Ποιο είναι το όραμα σας για τον εθελοντισμό;

Το 2015 το Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού έκλεισε 
42 χρόνια ζωής και 
λειτουργίας.  Η πορεία του 
κατέγραψε μέχρι σήμερα 
πλήθος ενεργειών και 
παρεμβάσεων στον 
τομέα του εθελοντισμού 
με στόχο την ποιοτική 
αναβάθμιση του 
εθελοντικού τομέα και 
την ευαισθητοποίηση του 
κοινού για ανιδιοτελή 
προσφορά στο συνάνθρωπό μας.  Το όραμα μας για τον εθελοντισμό καταγράφεται στο 
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς του ΠΣΣΕ του οποίου οι κύριοι άξονες είναι:

• Προώθηση των αξιών και των αρχών του εθελοντικού τομέα και προβολή του οφέλους 
που προκύπτει από τη συμβολή του στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και συνοχή. 
• Διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τον εθελοντισμό και μεγιστοποίηση των 
προοπτικών του εθελοντικού τομέα μέσα από μεθοδευμένες ενέργειες για την ανάπτυξη, 
αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητά του.
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων/ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του εθελοντικού 
τομέα. 
• Υποστήριξη των δομών των εθελοντικών οργανώσεων για αναβάθμιση της διοίκησης 
και της αποτελεσματικότητας τους, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών 
και των προγραμμάτων τους. 
• Διεύρυνση των φοροαπαλλαγών και άλλων ελαφρύνσεων για τις εθελοντικές 
οργανώσεις/ΜΚΟ.
• Πάταξη των παράνομων εράνων και προστασία των οργανώσεων, των εθελοντών και 
των πολιτών από τα παράνομα κυκλώματα. 
• Εξορθολογισμός των σχεδίων των χορηγιών για τις οργανώσεις και ενίσχυση της 
πρόσβασης των οργανώσεων σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
• Διασφάλιση της συμμετοχής των οργανώσεων σε διάλογο και διαβούλευση με το 
κράτος στα πλαίσια της χάραξης πολιτικών.
• Αναγνώριση και πιστοποίηση της άτυπης μάθησης και συγκεκριμένα των δεξιοτήτων 
και εμπειριών που αποκτούνται μέσω της εθελοντικής προσφοράς.
• Προώθηση επιστημονικών/ερευνητικών μελετών ως υπόβαθρου για την αναβάθμιση 
της λειτουργίας του εθελοντικού τομέα.
• Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την ενδυνάμωση της συνεργασίας 
μεταξύ του ιδιωτικού και του εθελοντικού τομέα.
• Περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών ενημέρωσης, καθοδήγησης και ανταλλαγής 
καλών πρακτικών μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων και του εθελοντικού τομέα σε 
διεθνές επίπεδο.
• Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να διασφαλίζει τη διαφάνεια στον εθελοντικό 
τομέα.
Πιστεύετε ότι η διεξαγωγή των εράνων «μαϊμούδων» πλήττει το θεσμό του νόμιμου 
εράνου και του εθελοντισμού; 

Είναι γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια επιφυλακτικότητα έναντι των 
εράνων.  Είναι το αποτέλεσμα των πολλών εράνων που διεξάγονται παράνομα χωρίς 
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συγκεκριμένο και καθαρό σκοπό από άτομα που 
δεν ανήκουν σε εθελοντικές οργανώσεις του τόπου 
μας και διεξάγουν τους εράνους με ύποπτους και 
ακαθόριστους σκοπούς χρησιμοποιούντες μάλιστα 
και γραφεία ή εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί 
ειδικά για τους σκοπούς αυτούς.   

Με τη ψήφιση του νέου νόμου για τους εράνους 
το 2014, για τη διαμόρφωση του οποίου συμμετείχε 
ενεργά το ΠΣΣΕ, συνεχίστηκε η προσπάθεια για να 
διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας 
και η προστασία του κοινού και των εθελοντών από 
τους παράνομους εράνους.   

Είμεθα βέβαιοι ότι ο λαός μας θα διακρίνει τους πραγματικούς εράνους που διεξάγονται από τις εθελοντικές 
οργανώσεις της Κύπρου και η ανταπόκριση του θα εξακολουθήσει να είναι σ΄ αυτούς τους εράνους όπως πάντα 
σημαντική.

Ποιες δράσεις αναπτύσσει το ΠΣΣΕ για τους νέους; 

Το ΠΣΣΕ υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες για την προώθηση των αρχών και των αξιών του εθελοντισμού 
ανάμεσα στους νέους μας.  

• Εφαρμόζει από το 2005 με την υποστήριξη και συνεργασία του  Υπουργείου Παιδείας και  Πολιτισμού, το 
πρόγραμμα και διαγωνισμό «Νεολαία και Εθελοντισμός», με βασικό στόχο την ανάληψη εθελοντικών έργων 
καθόλη τη διάρκεια της σχολικής/ακαδημαϊκής χρονιάς και την  ανάπτυξη του πνεύματος της εθελοντικής 
συνείδησης ανάμεσα στους μαθητές/φοιτητές  των εκπαιδευτηρίων μας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις σε διάφορους τομείς όπως: εθελοντισμός σε κοινωνικά προγράμματα, 
σε άτομα/οικογένειες, για προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές 
εθελοντικές δραστηριότητες, εκστρατείες ενημέρωσης για κάποιο θέμα, κ.ά.  

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διακρίνονται στο διαγωνισμό του προγράμματος βραβεύονται με χρηματικό 
βραβείο από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην  καθιερωμένη δεξίωση που γίνεται στο 
Προεδρικό Μέγαρο προς τιμή των εθελοντών.  Για αναγνώριση του έργου τους, τα σχολεία πραγματοποιούν 
εκδηλώσεις στο χώρο τους κατά τις οποίες τοποθετούνται πινακίδες διάκρισης στο προαύλιο τους από το ΠΣΣΕ 
στην παρουσία εκπροσώπων του. 

Το 2014-2015 στο διαγωνισμό συμμετείχαν με 200 εθελοντικά έργα 53 εκπαιδευτικά ιδρύματα και απασχολήθηκαν 
στα εθελοντικά έργα 13,027 παιδιά και νέοι.

• Το  ΠΣΣΕ με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, προκηρύσσει κάθε χρόνο στα πλαίσια 
της εβδομάδας εθελοντισμού (1η -8 Δεκεμβρίου), διαγωνισμό έκθεσης ιδεών μεταξύ των  τριών τάξεων του 
Γυμνασίου και της Α’ και Β’ Λυκείου και Τεχνικών Σχολών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Μέσης & 
Τεχνικής Εκπαίδευσης με θέμα τον εθελοντισμό. Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού επιλέγει τις καλύτερες εκθέσεις των γυμνασίων και λυκείων και οι 
νικητές του  διαγωνισμού βραβεύονται  στα πλαίσια των εργασιών  συνεδρίου του  ΠΣΣΕ. 

• Οι Κοινωνικοί Όμιλοι στα σχολεία ιδρύθηκαν με πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ σε  συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, βάση εγκύκλιοu του 1989.

• Μέσα στα πλαίσια εκστρατείας με θέμα «Είσαι άνεργος; Αξιοποίησε δημιουργικά τον ελεύθερο σου χρόνο» 
το ΠΣΣΕ, παρότρυνε  τους ανέργους, ιδιαίτερα τους νέους, να παραμείνουν δραστήριοι ώστε να αποκτούν 
νέες εμπειρίες και δεξιότητες, προσφέροντας εθελοντικά στην οργανωμένη δομή του εθελοντικού τομέα, 
μέχρι την ένταξη τους σε θέση απασχόλησης στην αγορά εργασίας.  

Γενικά είναι παρήγορο το γεγονός ότι οι νέοι μας ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις και τα προγράμματα του ΠΣΣΕ 
και συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες.

1. Το 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
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), προκηρύσσει την 

έναρξη της εκστρατείας με τίτλο «ΟΛΑ τα παιδιά 
με σχολικά» η οποία έχει στόχο τη συλλογή 
σχολικών ειδών για παιδιά απόρων οικογενειών 
ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τα απαραίτητα 
σχολικά είδη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2016-2017.  

Τι μπορείς να κάνεις;

o Θα ψωνίσεις σχολικά είδη για τη νέα 
χρονιά; 

Πρόσθεσε μέσα στο καλάθι σου ακόμη ένα 
επιπλέον προϊόν για να δοθεί σε παιδάκι που 
δεν μπορούν οι γονείς του να του αγοράσουν 
για τη νέα σχολική χρονιά. 

o Μην πετάς τίποτα!!! Σκέψου αν σχολικά 
είδη που ετοιμάζεσαι να φυλάξεις ή να 
πετάξεις αλλά δεν τα χρειάζεσαι μπορούν 
να δοθούν σε ένα άλλο παιδάκι που δεν έχει 
τίποτα.

Δώσε χαμόγελο! Δώσε ελπίδα! 

Όλα τα παιδιά αξίζουν να αρχίσουν τη νέα χρονιά με χαρά και αισιοδοξία!

Τι μπορείς να προσφέρεις; 

Μπορείς να προσφέρεις οτιδήποτε απαραίτητο για το σχολείο (καινούρια ή 
μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση) όπως:

o Σχολικά είδη, σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, γραφική ύλη κ.α.

o Σχολικό ρουχισμό και παπούτσια 

o Παραμύθια, βιβλία κτλ

o Εκπαιδευτικά παιχνίδια

o Έπιπλα και εξοπλισμό (γραφεία, καρέκλες γραφείου κ.α.)

o Ηλεκτρονικό υπολογιστή τον οποίο δεν χρειάζεσαι 

Που πρέπει να αποταθείς;

Τα Σώματα Εθελοντών σε όλες τις επαρχίες θα συλλέγουν τα σχολικά είδη από το Μάιο 
μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2016 ώστε να τα παραδώσουν στα παιδιά που έχουν ανάγκη 
το Σεπτέμβριο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Στοιχεία επικοινωνίας Σωμάτων Εθελοντών:

Λευκωσία 22512602, Λεμεσός 25737761, Λάρνακα 24650525, Πάφος 26953725, 
Αμμόχωστος 99124521, Κερύνεια 97743185

«ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά»

Εκστρατεία συλλογής σχολικών ειδών 
για παιδιά άπορων οικογενειών  
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Με την ολοκλήρωση των 40 χρόνων λειτουργίας του ΠΣΣΕ, το Συμβούλιο αποφάσισε να 
εκδώσει Λεύκωμα για την ιστορική διαδρομή του από το 1973 μέχρι σήμερα.  Σκοπός του 

Λευκώματος είναι να παρουσιάσει μέσα από πλούσιο υλικό φωτογραφιών, αποσπασμάτων 
πρακτικών και δημοσιευμάτων πώς η Κύπρος, το μικρό νησί της προσφοράς και της 
φιλανθρωπίας, κατάφερε να δημιουργήσει μια οργανωμένη δομή για τον εθελοντισμό με 
συντονιστικό θεσμό το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και τα Επαρχιακά 
Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού.

Μέσα στη μαγεία της καθαρεύουσας άλλων καιρών, το Λεύκωμα ξεδιπλώνει τα φύλλα 
της ιστορίας του ΠΣΣΕ, αρχίζοντας από το έργο του Συμβουλίου που συντόνισε ο πρώτος 
Πρόεδρος του, ο  μακαριστός Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης, αλλά και τους στόχους που 
ευθύς έθεσε το Συμβούλιο για να εξυπηρετηθούν οι αμέτρητες ανάγκες της κοινωνίας μετά 
τις τραγικές μέρες του πραξικοπήματος και της εισβολής του 1974.  Το Λεύκωμα συνεχίζει 
με πλούσιο υλικό για να αναδείξει το ρόλο και τις ευθύνες που ανέλαβε το ΠΣΣΕ στην 
κοινωνία, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα.

Το Λεύκωμα περιλαμβάνει επίσης πρόλογο, χαιρετισμούς και οδοιπορικό της σημερινής 
δράσης του ΠΣΣΕ.

Ευχόμαστε το Λεύκωμα να γίνει πρόκληση δημιουργίας πολλών συναισθημάτων και 
καταφύγιο αναμνήσεων, αλησμόνητων στο χρόνο και να ωθήσει τον κάθε αναγνώστη να 
αναζητήσει και να περπατήσει τα μαγευτικά και ανεπανάληπτα μονοπάτια της εθελοντικής 
προσφοράς και να ανακαλύψει τη μαγεία που το κάθε ένα θα τον οδηγήσει.

Λεύκωμα ΠΣΣΕ 1973-2015 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

25ο  Ετήσιο  Παγκύπριο Συνέδριο ΠΣΣΕ

Ο Εθελοντισμός στην Κοινωνία των Πολιτών

Ο εθελοντισμός είναι παντού
Aναβαθμισμένος ποιοτικά και αυξημένος ποσοτικά, 
αλλάζει ζωές και στηρίζει την κοινωνία

Ο εθελοντισμός είναι παντού: 
Aναβαθμισμένος ποιοτικά και 

αυξημένος ποσοτικά αλλάζει ζωές και 
στηρίζει την κοινωνία. Αυτό το βασικό 
πόρισμα κατέγραψε το ετήσιο συνέδριο 
του ΠΣΣΕ που πραγματοποίησε σε 
συνεργασία με το Επαρχιακό Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού το 
Σάββατο 9 Απριλίου 2016 στη Λεμεσό με 
θέμα «Ο εθελοντισμός στην Κοινωνία των 
Πολιτών».  Το συνέδριο τέθηκε υπό την 
αιγίδα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτας 
Αιμιλιανίδου η οποία τόνισε ότι η κυβέρνηση 
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θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη 
προς τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
ώστε να ενισχυθεί η ενιαία προσπάθεια 
για προσφορά όλων των αναγκαίων και 
ποιοτικών υπηρεσιών σε όσους έχουν 
ανάγκη. 

Οι ομιλητές του συνεδρίου συγκίνησαν τους 
συνέδρους αφού σε μια κατάθεση ψυχής 
ανέδειξαν το μεγαλείο του εθελοντισμού 
μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα και 
εμπειρίες. Οι παρεμβάσεις τους ανέλυσαν τη 
βάση στην οποία λειτουργεί ο ακούραστος 
εθελοντής σε όλους τους τομείς της ζωής 
μας. Εκατοντάδες εθελοντές προσφέρουν 
ανιδιοτελώς το χρόνο τους για ανακούφιση 
των συνανθρώπων μας που έχουν πληγεί 
από την οικονομική κρίση και παλεύουν 
καθημερινά αθόρυβα για να λειτουργήσουν τα 
εκατοντάδες προγράμματα των εθελοντικών 
οργανώσεων/ΜΚΟ που υπάρχουν στο νησί 
μας.  Εθελοντές μαγειρεύουν και ετοιμάζουν 
γεύματα για όσους έχουν ανάγκη, 
ενισχύουν τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, 
διοργανώνουν εκδηλώσεις για ενίσχυση 
των συνανθρώπων μας, συλλέγουν σχολικά 
είδη για τους άπορους μαθητές, εθελοντές 
δάσκαλοι και καθηγητές, αλλά και ιδιωτικά 
φροντιστήρια προσφέρουν εθελοντικά τις 
υπηρεσίες τους για βοήθεια στο διάβασμα.  
Άλλοι εθελοντές συμβάλλουν στην στήριξη 
των προσφύγων που καταφθάνουν στο 
νησί μας και ταξιδεύουν χιλιάδες μίλια 
μακριά και προσφέρουν την υπηρεσία 
τους σε πρόσφυγες άλλων χωρών.  Άλλοι 
εθελοντές λειτουργούν ως προστάτες του 
περιβάλλοντος και του πολιτισμού, στηρίζουν 
τον αθλητισμό, προσφέρουν ανθρωπιστική 
και άλλη βοήθεια σε καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης και σε αναρίθμητες άλλες 

περιπτώσεις προσφέρουν αθόρυβα για 
να χαρίσουν ένα χαμόγελο σε όποιον 
αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. 

Οι εθελοντές είναι παντού, σημείωσε 
καταληκτικά ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. 
Σταύρος Ολύμπιος, ο οποίος προσφώνησε 
και συντόνισε το συνέδριο αναφέροντας και 
τα εξής:  «Κάποτε ρώτησαν μια ηλιαχτίδα 
αν γνωρίζει τι είναι το σκοτάδι  κι αυτή 
απάντησε ‘Όχι’. Και την ξαναρώτησαν: ‘Είναι 
δυνατό με τόσα πηχτά σκοτάδια να μην 
το έχεις γνωρίσει;’  και απάντησε ‘Βέβαια! 
Γιατί όπου μπαίνω εγώ αυτό διαλύεται 
και πλημυρίζει το φως’» δίνοντας έτσι το 
μήνυμα ότι όπου μπαίνουν οι εθελοντές 
μπαίνει και το φώς. Και αυτό ανέλυσαν 
οι κύριοι εισηγητές του συνεδρίου: ο κ. 
Γιώργος Τσιάκκας (σεναριογράφος), ο κ. 
Αντρέας Δημητρόπουλος (δημοσιογράφος), 
η κα Αναστασία Κοραή (εθελόντρια στη 
διάσωση μεταναστών) ο κ. Αδαμάντιος 
Διαμαντής (μαθητής του Λανιτείου 
Λυκείου) και εξήγησαν με παρέμβαση 
τους καταθέτοντας τα βιώματα τους ο κος 
Δάφνης Παναγίδης (για το περιβάλλον), 
η κα Νίτσα Μουκταρούδη (για τη σχέση 
της εκκλησίας με τον εθελοντισμό), ο κ. 
Εύρος Αλεξάνδρου (για τον πολιτισμό), ο κ. 

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   

13
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2ος Διαγωνισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
στον τομέα του εθελοντισμού

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
για προώθηση των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προκήρυξε 2ο 

διαγωνισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού. Σκοπός 
είναι να αναδειχθούν οι εταιρείες που έχουν υποστηρίξει με κοινωνικές δράσεις και στον 
μεγαλύτερο δυνατό και καινοτόμο βαθμό τα μέλη του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ το 2015.  

Στο διαγωνισμό μπορεί να προταθεί από οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ 
οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση. 

Οι εταιρείες που θα διακριθούν στο διαγωνισμό θα λάβουν τιμητική διάκριση στην 
καθιερωμένη δεξίωση που παραθέτει το Προεδρικό ζεύγος για τους εθελοντές στο Προεδρικό 
Μέγαρο τον Δεκέμβριο του 2016. Τα στοιχεία των οργανώσεων και των εταιρειών που θα 

Αντρέας Χατζηκυριάκου (εθελοντής) και ο κ. 
Γιάννης Γεωργίου (αιμοδότης).

Μέσα από τις ομιλίες και παρεμβάσεις τους 
αναδείχθηκε και τιμήθηκε ο ανώνυμος 
εθελοντής που προσφέρει καθημερινά χωρίς 
να περιμένει αντάλλαγμα ή αναγνώριση. 

Το συνέδριο χαιρέτησαν ο Πρωτοσύγκελος 
της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού  
Πανοσιολογιώτατος   Αρχ.  π. Ισαάκ, 
η  Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Δήμου Λεμεσού κα Εύη 
Τσολάκη και ο  Επίτροπος Εθελοντισμού και 
ΜΚΟ κ. Γιάννης Γιαννάκη.   Κατά τη διάρκεια 
του συνεδρίου απονεμήθηκαν επίσης 
τιμητικές πλακέτες στους μαθητές που 
διακρίθηκαν στο διαγωνισμό της Έκθεσης 

Ιδεών του ΠΣΣΕ με θέμα  «Όταν παίρνεις 
γεμίζουν τα χέρια σου, όταν δίνεις γεμίζει η 
καρδιά σου» στον οποίο συμμετείχαν σχολεία 
του Γυμνασίου και της Α΄ και Β΄ Λυκείου 
και Τεχνικών Σχολών και στο διαγωνισμό 
Έργων Τέχνης που φιλοτέχνησαν  μαθητές 
στα πλαίσια του εορτασμού της Ημέρας  
Εθελοντισμού στη Λεμεσό.  

Μία ευχάριστη νότα στο συνέδριο έδωσε 
επίσης ο Πρεσβευτής Εθελοντισμού κ. 
Μιχάλης Χατζημιχαήλ ο οποίος εκτέλεσε 
κυπριακά δίστιχα για τον εθελοντισμό:
«Σε ούλλους τους εθελοντές έχω να πω ένα 
μπράβο, έχουν καρκιάν τζαι αδρωπιάν, εγώ 
έτσι καταλάβω. Είπε μου ο αφέντης ο Θεός 
εγώ εννα σου κάμω δώρο τζαι έκαμε με 
εθελοντή να βοηθώ όπου μπόρω».
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προταθούν θα παραμείνουν εμπιστευτικά σε όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού.  Με την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν μόνο οι εταιρείες που θα διακριθούν.

Τα έντυπα είναι αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ, www.vol-
unteerism-cc.org.cy, σε κεντρικό σημείο που αναγράφει «2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στον τομέα του εθελοντισμού-2016».  

Ο διαγωνισμός έχει παραταθεί και λήγει στις 31 Μαίου του 2016.

Συνεργασία ΠΣΣΕ με τη Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας

Στις 9 Μαρτίου 2016 ο Αν. 
Διοικητής Πολιτικής Άμυνας, 

κ. Λουκάς Χατζημιχαήλ και ο 
Πρόεδρος του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού, κ. Σταύρος 
Ολύμπιος, προχώρησαν στη 
σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας 
σε θέματα πολιτικής προστασίας. 
Η τελετή υπογραφής του 
Μνημονίου πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας στην οποία συμμετείχαν στελέχη της 
Πολιτικής Άμυνας και από το ΠΣΣΕ ο αντιπρόεδρος και ο ταμίας του και λειτουργοί. Μετά 
από μία πολύχρονη συνεργασία μεταξύ της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας και του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, το Μνημόνιο εγκαθιδρύει, σε επίσημη πλέον 
μορφή, το πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών και ενθαρρύνει ένα πρόγραμμα κοινών 
δραστηριοτήτων σε θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση των φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών. Το Μνημόνιο αποτελεί σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω ενίσχυση της 
συνεργασίας των δύο πλευρών.

15
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Αποκαλυπτήρια πινακίδων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που διακρίθηκαν 
στο διαγωνισμό «Νεολαία και Εθελοντισμός» 2014-2015

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τους εθελοντές φοιτητές του, τίμησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 10/2/2016 , οι οποίοι μέσα από έντεκα 
δράσεις εθελοντισμού, κατάφεραν να εξασφαλίσουν το 1ο βραβείο στο διαγωνισμό που προκήρυξε το ΠΣΣΕ 

«Νεολαία και Εθελοντισμός 2014-2015». Στόχος των φοιτητών η εθελοντική  συμβολή τους εντός και εκτός του 
πανεπιστήμιου και η  προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο αποκτώντας   πλούσιες εμπειρίες μάθησης.  

Επιγραμματικά οι δραστηριότητες που υλοποίησαν το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ήταν:  Συναυλία αλληλεγγύης 
με το Διονύση Σαββόπουλο, Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη, Δημιουργία σελίδας στο face book, Εκδήλωση «Φοιτητές 
και εθελοντισμός», Επίσκεψη στην παιδογκολογική πτέρυγα του νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος Γ΄, Ενημερωτική 
ημερίδα «Πρόγραμμα ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας (EVS)», 1η Διεθνή έκθεση Κύπρου-Εκπαίδευση και 
καριέρα 2015, Φεστιβάλ φύλου και διαφορετικότητας και  Φιλανθρωπικό παζαράκι ανευρεθέντων αντικειμένων 
και παράδοση δωρεάς στον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ.
Κατά  τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας διάκρισης του πανεπιστημίου . Το ΠΣΣΕ 
εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος του και μέλη της Διοικούσας.

Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου

Σε εκδήλωσε που διοργάνωσε το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου στις 8/4/2016 για τα αποκαλυπτήρια 
τιμητικής πινακίδας, ο αντιπρόεδρος του ΠΣΣΕ ευχαρίστησε τα παιδιά για το πλούσιο και αξιόλογο εθελοντικό 

έργο που επιτέλεσαν στα πλαίσια του διαγωνισμού «Νεολαία και Εθελοντισμός» 2014-2015. Επεσήμανε ότι οι 
μαθητές, σε μια εποχή όπου επικρατεί ο ατομικισμός και η ιδιοτέλεια, με το παράδειγμά τους  αναδεικνύουν και 
δίδουν νόημα σε αξίες, όπως η αλληλεγγύη και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Οι μαθητές μεταξύ άλλων επιτέλεσαν δύο μεγάλα εθελοντικά έργα με τίτλο: Η αναβίωση της ιστορίας των 
σχολείων της περιοχής από την περίοδο της Αγγλοκρατίας μέχρι τη λειτουργία του Περιφερειακού Δημοτικού 
Σχολείου Ασίνου και τα Κυπριακά κάλαντα και η αναπαράσταση του Λαζάρου στις κοινότητες Νικηταρίου, 
Ποταμιού, Βυζακιάς, Κανναβιών και Αγίας Ειρήνης. 
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«Πιστοποίηση αποτελεσματικής λειτουργίας, 
βιωσιμότητας, και ανάπτυξης» των οργανώσεων μελών του 
ΠΣΣΕ

Για τη στήριξη των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ το ΠΣΣΕ έχει σχεδιάσει, μετά από 
ενδελεχή μελέτη, πρότυπο με τίτλο: «Πιστοποίηση αποτελεσματικής λειτουργίας, 

βιωσιμότητας, και ανάπτυξης», μέσω του οποίου θα πιστοποιούνται οι οργανώσεις μέλη 
του.  Σκοπός του προτύπου είναι να βοηθήσει, τις οργανώσεις μέλη του 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 ΠΣΣΕ υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης 
και συμβουλευτικής στήριξης από ομάδα εγκεκριμένων εκπαιδευτών/συμβούλων.  Όσες 
οργανώσεις επιθυμούν, μπορούν να αξιολογηθούν κατά πόσον έχουν εφαρμόσει στην 
οργάνωση τους το περιεχόμενο των σεμιναρίων και κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια που 
καθορίζει το πρότυπο.  Στις οργανώσεις που θα κριθεί ότι εφαρμόζουν με επιτυχία τα 
κριτήρια του προτύπου θα τους απονεμηθεί το λογότυπο του προτύπου, το οποίο μπορούν 
να χρησιμοποιούν για να προβάλλουν ότι είναι πιστοποιημένος οργανισμός σε θέματα 
αποτελεσματικής λειτουργίας, βιωσιμότητας και ανάπτυξης.  

Οι οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ που ενδιαφέρονται για το πρότυπο μπορούν να 
επικοινωνούν με τα γραφεία του ΠΣΣΕ.

Εκστρατείες Σώματος Εθελοντών
Εκατοντάδες Οικογένειες παγκύπρια είχαν πασχαλινό τραπέζι στα πλαίσια 
της εκστρατείας του ΠΣΣΕ «Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα»  

Το μεγαλείο της εθελοντικής προσφοράς και της αλληλεγγύης 
Μεγάλη συγκίνηση προκαλεί η τόσο θερμή ανταπόκριση των πολιτών στην 
εκστρατεία που προκήρυξε το 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» εκατοντάδων οικογενειών για το 
Πάσχα σε όλες τις επαρχίες, καθώς και τους 
εκατοντάδες εθελοντές οι οποίοι βοήθησαν 

Υπηρεσίες προβολής 
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στις τηλεφωνικές γραμμές, στην ετοιμασία των πακέτων, στην παραλαβή και παράδοση των 
τροφίμων.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τους Ηλικιωμένους

Το ΠΣΣΕ κατέγραψε δράσεις του που απευθύνονται στα άτομα της τρίτης ηλικίας και τις 
υπέβαλε στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, στα πλαίσια ετοιμασίας νέου Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για τους Ηλικιωμένους.

5η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών

Με την ολοκλήρωση της 5ης Συνόδου της Κοινωνίας των 
Πολιτών η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2015 στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων το ΠΣΣΕ ολοκλήρωσε σε έκδοση τα 
πρακτικά/πορίσματα,  της Συνόδου η οποία έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ. 

Το ΠΣΣΕ θα προωθήσει τα αιτήματα της Συνόδου σε όλους τους 
αρμόδιους φορείς και θα παρακολουθήσει την υλοποίηση των 
αποφάσεων/αιτημάτων από τους αρμόδιους φορείς. 

17η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων

Με την ολοκλήρωση της 17ης Συνόδου της Βουλής των Γερόντων  
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13/11/2015 στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων το ΠΣΣΕ ολοκλήρωσε τα πρακτικά  της  17ης Συνόδου, 
τα οποία  θα προωθήσει   σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης η Βουλή των Γερόντων συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς για τη 
δημιουργία Κανονισμών της Βουλής.

Συμμετοχή ΠΣΣΕ σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

Το ΠΣΣΕ συμμετείχε με εκπροσώπους του στις ακόλουθες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(18/1/2016)  με θέμα: Απόκτηση δικαιώματος σύνταξης γήρατος ή άλλου επιδόματος 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
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σε επαναπατρισθέντες από τρίτες χώρες  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(15/2/2016)  με θέμα:  Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και κοινωνικές παροχές

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(29/3/2016)  με θέμα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και κοινωνικές παροχές

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών (4/4/2016) με θέμα: Ο Υπερπληθυσμός στις Κεντρικές 
Φυλακές και η εφαρμογή της ποινής της κοινοτικής εργασίας αντί της φυλάκισης.

Πιστοποιημένο Κέντρο και Δομή επαγγελματικής κατάρτισης  από την ΑνΑΔ 

Σεμινάρια Α΄ Εξαμήνου 2016

Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού 
σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και 

Έρευνας του ΠΣΣΕ οργάνωσαν στις 23/3/ και 1/3/2016  σεμινάριο 
με θέμα « Καθοδήγηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εθελοντών για 
Βελτίωση της Αποδοτικότητας της Οργάνωσης» με εισηγητή τον κ. 
Γρηγόρη Νεοκλέους – Σύμβουλο σε θέματα ανάπτυξης  ανθρώπινου 
δυναμικού και στρατηγικής. Το Σεμινάριο παρακολούθησαν μέλη των 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΚΟ
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Διοικητικών Συμβουλίων και Διευθυντικά Στελέχη των Εθελοντικών Οργανώσεων  μελών 
του ΕΣΣΕ Λεμεσού.

Νέα σεμινάρια Α΄ εξαμήνου 2016  

Σχέδιο Επιχορήγησης ΠΣΣΕ -2016

Βάσει του νέου αναθεωρημένου Σχεδίου Επιχορήγησης για την περίοδο 2015-2016 οι 
οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης 

για τους τομείς που καλύπτει το Σχέδιο.  Το Σχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
ΠΣΣΕ.

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.

Υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος με 
τίτλο «VOLUNTEERING IN HUMANITARIAN 
AID - SENDING ORGANISATIONS» 

Το ΠΣΣΕ συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό 
έργο με τίτλο «VOLUNTEERING IN HUMANI-

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

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ ΠΣΣΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ/ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΣΣΕ 

“with the support of the European Union 
for the “EU Aid Volunteers initiative”
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TARIAN AID - SENDING ORGANISATIONS » διάρκειας δύο ετών, το οποίο χρηματοδοτείται 
από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU AID VOLUNTEERS. Το έργο θα υλοποιήσει ενέργειες 
που αφορούν την προσφορά τεχνικής βοήθειας σε οργανώσεις αποστολής εθελοντών 
σε τρίτες χώρες για σκοπούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Η κοινοπραξία αποτελείται από 
τις εξής οργανώσεις: The European Guild – Γαλλία (συντονιστής εταίρος), Humanitarian 
Logistics Association – Ην. Βασίλειο, FOCSIV – Ιταλία, Comhlamh – Ιρλανδία, ActionAid 
Greece – Ελλάδα, Zavod Voluntariat – SCI – Σλοβενία, HVSF Hungarian Volunteer Sending 
Foundation – Ουγγαρία,  Esi-labs – Λετονία, το ΠΣΣΕ και συνδεδεμένος εταίρος France 
Volontaires – Γαλλία. 

Η εθελόντρια, η οποία απασχολείται για τις ανάγκες υποστήριξης των εργασιών του 
έργου, συμμετείχε αρχές Φεβρουαρίου σε εκπαίδευση διάρκειας 4 ημερών στο Παρίσι. 
Στην εκπαίδευση συμμετείχαν όλοι οι εθελοντές που απασχολούνται για τις ανάγκες του 
προγράμματος από όλους τους οργανισμούς της κοινοπραξίας. 

Το ΠΣΣΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου βρίσκεται στη διαδικασία ετοιμασίας εγγράφων 
και διαδικασιών που να συνάδουν με τις διαδικασίες που ορίζει η ΕΕ για την αποστολή 
εθελοντών σε τρίτες χώρες.

Συμμετοχή στην Ετήσια Σύνοδο για την Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη 

Εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ συμμετείχε στην Ετήσια Σύνοδο για την Χωρίς Αποκλεισμούς 
Ανάπτυξη (Annual Convention for Inclusive Growth) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 
21 Μαρτίου 2016 στις Βρυξέλλες. Η Ετήσια αυτή Σύνοδος αποτελεί τη μετεξέλιξη της 
Πλατφόρμας για τη Φτώχεια (αρχής γενομένης από φέτος). Επικεντρώνεται στη βελτίωση 
της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ μέσω της καταπολέμησης της φτώχειας, της ενδυνάμωσης 
της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της ενσωμάτωσης και η εν λόγω συνάντηση 
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έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν οι θέσεις της κοινωνίας των πολιτών για το θέμα αυτό.

Το ΠΣΣΕ μέλος στο CIVICUS 

Το ΠΣΣΕ στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας ευρύτερης συνεργασίας με το 
διεθνή χώρο η οποία  να ενισχύει την τεχνογνωσία και την εμπειρία του εθελοντικού 
τομέα σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν τα συστήματα του εθελοντισμού 
έχει γίνει μέλος στη διεθνή οργάνωση CIVICUS. Το CIVICUS είναι μια διεθνής συμμαχία 
αφιερωμένη στην ενίσχυση της δράσης των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών σε 
όλο τον κόσμο. 

Η ευρωπαϊκή δικτύωση του ΠΣΣΕ έχει σκοπό να μεταφέρει στην Κύπρο την πολιτική, 
τις ιδέες, τις τάσεις και τον προβληματισμό που αναπτύσσονται στον ευρωπαϊκό και 
διεθνή χώρο.  

Διοργάνωση συνάντησης εμπειρογνωμόνων ICSW στην Κύπρο

Το ΠΣΣΕ ανέλαβε να φιλοξενήσει στην Κύπρο συνάντηση εμπειρογνώμων του Διεθνούς 
Συμβουλίου Κοινωνικής Ευημερίας (International Council of Social Welfare – ICSW) στο 
οποίο είναι μέλος. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2016. Περισσότερες 
πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ.  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ22

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:

άτομα και οικογένειες
κοινότητες, κοινωνικά προγράμματα
εθελοντικές/ΜΚΟ 
κρατικές υπηρεσίες
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

  Προωθεί την περιβαλλοντική, την κοινοτική και πολιτιστική ανάπτυξη όπως επίσης 
  και τον εταιρικό κοινωνικό εθελοντισμό  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακά Μεταπτυχιακά Μεταπτυχιακά
Εξ αποστάσεως

Διδακτορικά (PhD)
•	Οικονομικών Επιστημών

•	Τραπεζικά, Λογιστική & 
Χρηματοοικονομικά

•	Νομική

•	Διοίκηση Επιχειρήσεων

•	Ψυχολογία

•	Αρχιτεκτονική

•	Αρχιτεκτονική Τοπίου

•	Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική

•	Εκτίμηση & Ανάπτυξη 
Ακινήτων

•	MBA

•	Τραπεζικά, Επενδυτικά & 
Χρηματοοικονομικά

•	Δημόσια Διοίκηση

Εκπαιδευτική Διοίκηση

Γενική Διοίκηση

Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας

•	Πληροφοριακά 
Συστήματα

•	Αρχιτεκτονική Τοπίου

•	Διεθνές Ευρωπαϊκό & 
Οικονομικό Δίκαιο

•	Ευρωπαϊκή 
Διακυβέρνηση

•	Εκπαιδευτική Ψυχολογία

•	Συμβουλευτική 
Ψυχολογία

•	Real Estate

•	Διαχείριση Κατασκευών

•	Ιστορία

•	Θεολογία

•	MBA

•	Εκπαιδευτική Διοίκηση

•	Γενική Διοίκηση

•	Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας

•	Εκπαιδευτική Ψυχολογία

•	Διοίκηση Επιχειρήσεων

•	Δημόσια Διοίκηση

•	Διοίκηση Εκπαιδευτικών 
Μονάδων

•	Διοίκηση Νοσηλευτικών 
Μονάδων

•	Τραπεζικά – Χρηματοοικονομικά

•	Νομική Επιστήμη

•	Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση

•	Φιλολογία – Ιστορία

•	Διαχείριση και Ανάπτυξη 
Ακινήτων

•	Πληροφορική

•	Τηλεπικοινωνίες

•	Ψυχολογία

•	Θεολογία

•	Αρχιτεκτονική

•	Οικονομικές Επιστήμες

•	Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς 
Σχέσεις

•	Κοινωνική και Εκπαιδευτική 
Πολιτική

•	Θεατρικές Σπουδές

•	Οργάνωση και Διαχείριση 
Αθλητισμού

Λεωφόρος Δανάης 2, 8042 Πάφος, Κύπρος  Τ: +357 26843300   info@nup.ac.cy / www.nup.ac.cy

ΠΡΟΣΙΤΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ!
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