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Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΣΣΕ
Το ΠΣΣΕ πραγματοποίησε στις  19 Μαρτίου 2019 στη Λευκωσία, Έκτακτη  Γενι-

κή  Συνέλευση των οργανώσεων μελών του. 
Το κύριο θέμα των που απασχόλησε τις εργασίες της Συνέλευσης ήταν η ανά-

γκη μεταστέγασης του ΠΣΣΕ σε νέο οίκημα.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης  ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ ενημέρωσε για τους 

ακόλουθους  Νόμους/Νομοσχέδια:

•  Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα 

•  Περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΙΟΚΩ)

•  Περί διενέργειας Εράνων 

•  Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των    
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 
Δεδομένων αυτών

Συμπεράσματα του 28ου Ετήσιου Παγκύπριου Συνεδρίου του ΠΣΣΕ

Τεράστια η έκταση
της εθελοντικής εργασίας

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συμβολή του εθελοντισμού στην ποιότητα ζωής

Τ
ο ΠΣΣΕ  διοργάνωσε με επιτυχία, σε συ-
νεργασία με το ΕΣΣΕ  Λάρνακας το 28ο 
Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο του  στις 3 
Απριλίου 2019  στη Λάρνακα, με θέμα 

«Ο εθελοντισμός σήμερα: ρόλοι, ευθύνες, 
προοπτικές », υπό την αιγίδα της Υπουργού Ερ-
γασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ.  Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Οι εισηγητές στο συνέδριο οι οποίοι ανέλυ-
σαν τις πτυχές του συνεδρίου  ήταν:

•  ο κ. Νεκτάριος Παρτασίδης, Πρόεδρος 
Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου/Κοι-
νωνιολόγος 

•  η  Δρ Ευανθία Παπασάββα, Πρώην Διευ-
θύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερί-
ας/ Ακαδημαϊκός

•  ο  κ. Ηλίας Δημητρίου, Πρόεδρος του 
ΠΣΣΕ/Νομικός.

Το συνέδριο προσφώνησε  ο Πρόεδρος του 
ΠΣΣΕ κ. Ηλίας Δημητρίου και χαιρέτισαν,  ο Πρό-
εδρος του ΕΣΣΕ Λάρνακας, κ. Ανδρέας Σεργίου, 
ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ, κ. Γιάννης 
Γιαννάκη, εκ μέρους του Δημάρχου Λάρνακας 
τον χαιρετισμό ανέγνωσε ο Αντιδήμαρχος  κ. 
Ιάσονας Ιασονίδης και  εκ μέρους του Πανιερω-
τάτου Μητροπολίτη Κιτίου, τον χαιρετισμό ανέ-
γνωσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρη-
νείας κ. Χρυσόστομος. Την Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας  και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρο-
σώπησε  η κ. Μαρία Κυρατζή - Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια Υπηρεσίας Κοινωνικής Ευημερίας, 
η  οποία ανέγνωσε τον χαιρετισμό της και κήρυ-
ξε την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. 

Στα πλαίσια των εισηγήσεων του συνεδρίου 
και της συζήτησης που ακολούθησε, ανακινή-
θηκε η συζήτηση για τον εθελοντισμό και εξετά-

στηκε, υπό το φως των σημερινών δεδομένων, 
ο εθελοντής που προσφέρει στη σημερινή Κυ-
πριακή κοινωνία, ο ρόλος και οι ευθύνες του 
αλλά και οι προοπτικές που υπάρχουν για τον 
εθελοντισμό με σκοπό την ποσοτική του αύξη-
ση αλλά και την ποιοτική του βελτίωση.

Υποστηρίχθηκε ότι ο ρόλος των εθελοντών 
αυξάνεται και αναπτύσσεται ανάλογα με την 
ένταση και έκταση των αναγκών και των κρίσε-
ων ή και μπορεί να μειώνεται όταν δεν υπάρχει 
ένα ευνοϊκό και ολοκληρωμένο υποστηρικτικό 
περιβάλλον.  Υποβλήθηκαν επίσης εισηγήσεις 
για τους τρόπους περαιτέρω στήριξης των εθε-
λοντών, για να ανταποκριθούν πιο αποτελεσμα-
τικά στους αυξημένους ρόλους και στις ευθύνες 
τους. 

Το συνέδριο κατέληξε ότι η κλίμακα και η 
έκταση της εθελοντικής εργασίας είναι τεράστια 
και η συμβολή του εθελοντισμού στην ποιότητα 
ζωής είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Σημαντικά συμπεράσματα του συνεδρίου 
αποτέλεσαν και τα εξής αιτήματα:

•  η  ανάγκη συστηματικής συλλογής στοι-
χείων με σκοπό την καταμέτρηση του 
μεγέθους του εθελοντισμού και της αξίας 
του, και η εκπόνηση μελέτης και σχεδίου 
δράσης και ανάπτυξης για τον εθελοντι-
σμό και αυτό επειδή ο εθελοντισμός χρει-
άζεται μεθοδευμένη στρατηγική για να 
αναπτυχθεί.  

•  η δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περι-
βάλλοντος για τον εθελοντισμό, ώστε να 
διευκολυνθούν οι εθελοντές, που θυσιά-
ζουν προσωπικό χρόνο και προσφέρουν 
με βάση τις αρετές, τις αξίες και τα ιδανικά 
που πρεσβεύει ο εθελοντισμός και αποτε-
λούν έναν από τους θησαυρούς της κοι-
νωνίας μας.  

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου απονεμήθη-
καν τιμητικές πλακέτες στους μαθητές που δια-
κρίθηκαν στο διαγωνισμό της Έκθεσης Ιδεών  
2018 τον οποίο διοργάνωσε το ΠΣΣΕ σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
στα  Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης  με θέμα  «Οι 
εθελοντές στηρίζουν τις κοινότητες και την κοι-
νωνία».

Στο συνέδριο παρέστησαν εκπρόσωποι της 
Εκκλησίας και της Πολιτείας, εκπαιδευτικοί, μα-
θητές, φοιτητές, εθελοντές, εκπρόσωποι των εθε-
λοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων και 
άλλων φορέων.

• Ο ρόλος των εθελοντών αυξάνεται ανάλογα με την 
ένταση και την έκταση των αναγκών και των κρίσεων, ή και 
μειώνεται όταν δεν υπάρχει ένα ευνοϊκό και ολοκληρωμένο 
υποστηρικτικό περιβάλλον
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T
ην αναγκαιότητα στήριξης του 
εθελοντισμού και των εθελοντι-
κών οργανώσεων, ανέδειξε η 
8η Σύνοδος της Κοινωνίας των 

Πολιτών, η οποία διοργανώθηκε με με-
γάλη επιτυχία, στις 6 Μαρτίου 2019, από 
το  Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, με θέμα «Ο εθελοντι-
σμός σήμερα: ρόλοι, ευθύνες, προοπτι-
κές».

Μετά από χαιρετισμό και κήρυξη των 
εργασιών της Συνόδου από τον  Πρόε-
δρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. 
Δημήτρη Συλλούρη, χαιρετισμό απεύθυ-
ναν ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δη-
μητρίου και ο Επίτροπος Εθελοντισμού 
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. 
Γιάννης Γιαννάκη.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις, στη βάση 
του εγγράφου εργασίας της Συνόδου, 
από τους 56 «Βασικούς Βουλευτές» (εκ-
προσώπους εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ) και τοποθετήσεις από τον Επίτρο-
πο Εθελοντισμού και ΜΚΟ, το Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και εκπροσώπους των Υπουργείων Παι-
δείας και Πολιτισμού, Οικονομικών και 
Υγείας, της Αναπληρώτριας Διευθύντρι-
ας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερί-
ας, εκπροσώπους της Ένωσης Δήμων, 
της Ένωσης Κοινοτήτων και του Οργανι-
σμού Νεολαίας Κύπρου.

Η Σύνοδος, ανέδειξε διάφορες πτυχές 
του θέματος, με στόχο να εξεταστούν εκ 
νέου οι ρόλοι και οι ευθύνες των εθελο-
ντών αλλά και οι προοπτικές του εθελο-
ντισμού καθώς ο εθελοντισμός ήταν και 
θα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομ-
μάτι κάθε κοινωνίας, το οποίο καλύπτει 
ένα σημαντικό μέρος των αναγκών της. 

Η 8η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πο-
λιτών, κάλεσε το κράτος να προβεί σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για προ-

ώθηση των θεμάτων που έχουν τεθεί 
στην παρούσα Σύνοδο. Η ολομέλεια της 
Συνόδου συμφώνησε ομόφωνα ότι οι 
εθελοντές και κατ’ επέκταση οι εθελοντι-
κές οργανώσεις, για να ασκήσουν απο-
τελεσματικά το ρόλο τους, χρειάζονται 
τα απαραίτητα εφόδια, πόρους και μέσα, 
αλλά και ουσιαστική στήριξη για να λει-
τουργούν σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον 
και να συνεχίσουν απρόσκοπτα και απο-
τελεσματικά τις υπηρεσίες τους με υψηλά 
επίπεδα ποιότητας. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, η πρω-
τοβουλία αυτή του ΠΣΣΕ, δίνει «φωνή» 
στις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργα-
νώσεις καθώς  δίνει την ευκαιρία σε 56 
εκπροσώπους των ΜΚΟ, από διάφορους 
τομείς δραστηριότητας, μέσα από το 
βήμα της Βουλής, στην παρουσία αξιω-

04

Ομόφωνη διαπίστωση της 8ης Συνόδου  
της Κοινωνίας των Πολιτών με διοργανωτή, το  ΠΣΣΕ

Αναγκαιότητα  η στήριξη
των εθελοντικών οργανώσεων

Ο εθελοντισμός ήταν και θα είναι αναπόσπαστο 
και πολύτιμο κομμάτι κάθε κοινωνίας, το οποίο 
καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών της
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ματούχων του κράτους, να συζητήσουν 
προβλήματα, ανησυχίες και εισηγήσεις 
για σημαντικά θέματα που απασχολούν 
τον εθελοντικό τομέα.

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  
Ο ρόλος του εθελοντή είναι 
πολυεπίπεδος και πολύπλευρος

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ 
«Ο ρόλος του εθελοντή είναι πολυεπίπε-
δος και πολύπλευρος. Χιλιάδες άνθρω-
ποι, αναλώνονται καθημερινά, είτε μέσα 
από τον οργανωμένο εθελοντισμό, είτε 
μέσα από άτυπες δραστηριότητες και 
αυθόρμητες πρωτοβουλίες, χωρίς καμία 
χρηματική αμοιβή, αλλά θυσιάζοντας 
προσωπικό χρόνο και κόστος, για να 
υπηρετήσουν το συνάνθρωπό τους, το 
περιβάλλον, τον πολιτισμό και να αντα-
ποκριθούν σε κοινωνικά προβλήματα και 
ανάγκες».      

O κ. Δημητρίου σημείωσε ότι με την 
πρωτοποριακή πρωτοβουλία της Συνό-
δου της Κοινωνίας των Πολιτών, με τη 
συνεργασία της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων, δίνεται «φωνή» στις εθελοντικές/μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και πρόσθεσε:

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού, μέσα από τον πολύπλευρο 
ρόλο του, δίνει την ευκαιρία σε 56 εκπρο-
σώπους εθελοντικών/μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, μέσα από το βήμα αυτό της 
Βουλής, στην παρουσία αξιωματούχων 
του κράτους, να συζητήσουν προβλήμα-
τα, ανησυχίες και εισηγήσεις για σημαντι-
κά θέματα που απασχολούν το εθελοντι-
κό τομέα.   

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ ανέφερε ότι η 
φετινή Σύνοδος, επικεντρώνεται στους 
ρόλους, τις ευθύνες και τις προοπτικές 
του εθελοντισμού σήμερα προσθέτοντας 
ότι βάση της συζήτησης, αποτελεί το Έγ-
γραφο Εργασίας, το οποίο εγκρίθηκε σε 
Προπαρασκευαστική Συνεδρία των 56 
Βασικών Βουλευτών και το οποίο θα ανα-
γνώσει στη συνέχεια εκπρόσωπος των 
Βουλευτών. 

Και συνέχισε: 
«Αδιαμφισβήτητα, ο εθελοντισμός ήταν 

και θα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο 
κομμάτι κάθε κοινωνίας, το οποίο καλύ-
πτει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών 
της κοινωνίας. 

  Πέραν του απαιτητικού έργου και ρό-
λου που επιτελείται από τους εθελοντές, οι 
εθελοντές, αναλαμβάνουν και σημαντικές 
ευθύνες. Ευθύνες, τόσο για επαγγελματι-
κή και υπεύθυνη συμπεριφορά κατά την 
εθελοντική τους υπηρεσία, για θέματα 
πολιτικής και στρατηγικής της οργάνωσης 
που υπηρετούν αλλά πολλές φορές και 

βαρύνουσες ευθύνες που τους καθιστούν 
νομικά υπεύθυνους για θέματα εργοδό-
τησης και οικονομικής διαχείρισης. 

•  Ως εκ τούτου, οι εθελοντές και κατ’ 
επέκταση οι εθελοντικές οργανώ-
σεις, για να ασκήσουν αποτελε-
σματικά το ρόλο τους, χρειάζονται 
τα απαραίτητα εφόδια, πόρους και 
μέσα, αλλά και ουσιαστική στήριξη 
για να λειτουργούν σε ένα ευνοϊ-
κό περιβάλλον και να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τις 
υπηρεσίες τους με υψηλά επίπεδα 
ποιότητας. 

Η εθελοντική προσφορά αποτελεί μια 
μορφή πλούτου, γι’ αυτό και θα τονιστεί 
για ακόμη μια φορά, στο έγγραφο εργα-
σίας της Συνόδου, η ανάγκη  διενέργειας 
μελέτης για την καταμέτρηση του μεγέ-
θους του εθελοντισμού και της αξίας του 
και τον καταρτισμό σχεδίου δράσης για 
την περαιτέρω ανάπτυξή του.»

Ο κ. Ηλίας Δημητρίου στο χαιρετισμό 
του σημείωσε ακόμη ότι: 

«Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού, συμπληρώνοντας 47 
χρόνια λειτουργίας, με πληθώρα ενερ-
γειών και παρεμβάσεων στον τομέα του 
εθελοντισμού και συνεχή προσπάθεια 
ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών 
του για να ανταποκρίνεται στις σύγχρο-
νες ανάγκες και προκλήσεις, δεσμεύεται, 
να συνεχίσει να συντονίζει και να στη-
ρίζει, με κάθε τρόπο και μέσο τις εθελο-
ντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και τους εθελο-
ντές, ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα 
εφόδια για να συνεχίσουν το σημαντικό 
έργο που επιτελούν.

Με τη συνεργασία όλων, το ΠΣΣΕ, 
μέσα από την πολιτική και τις αρμοδι-
ότητες που πηγάζουν από το νομικό 
του πλαίσιο, καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την ποσοτική και την 
ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση του 
εθελοντικού τομέα και ενδυνάμωση των 
αρχών και των αξιών του εθελοντισμού, 
του μεγαλύτερου θησαυρού της κοινω-
νίας μας.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟ ΠΣΣΕ 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη, στο 
χαιρετισμό του συνεχάρη το Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) για την πρωτοβουλία του να ανα-
δείξει τον ρόλο του εθελοντισμού στον 
τόπο μας και να αναζητήσουμε, είπε, 
τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 
τον ενισχύσουμε, ώστε να είναι πιο απο-
δοτικός στο ρόλο αυτό, που όλο και επε-
κτείνεται μέσα στον κοινωνικό ιστό, συ-
μπληρώνοντας και το κράτος σε κάποιες 
περιπτώσεις. 

Ο εθελοντισμός, συνέχισε,  έχει βαθιές 
και στέρεες ρίζες και παράδοση στην Κύ-
προ που ανατρέχουν χρόνια πίσω, αλλά 
υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης 
της προσφοράς και ενίσχυσής του, κα-
θώς και δημιουργίας πολιτικών φιλικών 
προς τις ιδέες του εθελοντισμού και πα-

ράλληλα κουλτούρας συμμετοχικότητας. 
Προς αυτή την κατεύθυνση είμαι σίγου-
ρος ότι θα συμβάλει και η σημερινή σύ-
νοδος, ιδιαίτερα μέσα από την αξιολόγη-
ση της εμπειρίας τόσων χρόνων.

Εκφράζω την προσδοκία αλλά και τη 
βεβαιότητα ότι και αυτή η Σύνοδος και 
τα πορίσματά της θα αποτελέσουν τη 
ραχοκοκαλιά της στρατηγικής για την 
περαιτέρω ενίσχυση και θεμελίωση της 
καλύτερης συνεργασίας, του διαλόγου 
και της διαβούλευσης του εθελοντικού 
κινήματος.

Κλείνοντας το χαιρετισμό του ο κ. Συλ-
λούρης διαβεβαίωσε: «Η Βουλή των Αντι-
προσώπων θα σταθεί δίπλα σας στην 
προσπάθεια υλοποίησης των στόχων 
που έχουν τεθεί, που είναι κοινά αποδε-
χτοί στόχοι, και θα συμβάλλει μέσα από 
την προώθηση σχετικών νομοθεσιών 
αλλά και μέσα από τη συνέργειά της με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στα πλαίσια 
των αρμοδιοτήτων της». 

Για το σκοπό αυτό, ανέφερε, η Βουλή 
θα παρακολουθεί άγρυπνα την πορεία 
της υλοποίησης των στόχων αυτών.

•  Ηλίας Δημητρίου: Με την πρωτοποριακή 
πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ, της Συνόδου της Κοινωνίας 
των Πολιτών, δίνεται «φωνή» στις εθελοντικές/μη 
κυβερνητικές οργανώσεις

•  Δημ. Συλλούρης: Η Βουλή θα σταθεί δίπλα σας 
στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων που 
έχουν τεθεί, που είναι κοινά αποδεχτοί
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«Υιοθέτησε» κι εσύ
 μια οικογένεια το Πάσχα!

Τ
ο Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού, 
υλοποιεί για 5η συνεχόμενη 
χρονιά την εκστρατεία «Υι-

οθετήστε» μια οικογένεια το Πάσχα» 
που έχει ως στόχο να μην μείνει καμία 
οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα 
απαραίτητα για να  νιώσουν τη χαρά 
της Ανάστασης. 

Το 2018 στο πλαίσιο της εκστρατείας, 
μέσα από τη γενναιόδωρη προσφορά 
πολιτών, ομάδων ατόμων, εταιρειών, 
οργανισμών και άλλων φορέων «υιο-
θετήθηκαν» πέραν των 800 οικογενει-
ών.  

Αυτό το Πάσχα όλοι στηρίζουμε τις 
οικογένειες που έχουν ανάγκη! 

Ο καθένας μπορεί να προσφέρει 
στην εκστρατεία είτε ως άτομο είτε ως 
ομάδα:

•  Άτομα / Ομάδες ατόμων 

•  Οικογένειες

•  Δήμοι και κοινότητες

•  Εταιρείες

•  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

•  Οργανισμοί/φορείς

•  Οργανωμένα σύνολα/ΜΚΟ

Τι μπορείς να προσφέρεις:

•  τα απαραίτητα για το γιορτινό τρα-
πέζι μιας οικογένειας

•  πασχαλινά εδέσματα

•  λαμπάδα, πασχαλινό αυγό για τα 
παιδιά 

•  κουπόνια από υπεραγορές  
Σε αυτή την εκστρατεία δεν θα συλλέ-
γεται ρουχισμός ή παιγνίδια 
Πώς μπορείς να «υιοθετήσεις» μια οι-
κογένεια:

Επικοινώνησε με το Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού/Σώμα Εθε-
λοντών της επαρχίας σου. 

Σημεία συλλογής:  Σώματα  Εθελο-
ντών

Τελευταία ημερομηνία παράδο-
σης ειδών στα Σώματα Εθελοντών:  
19/4/2019

Στοιχεία επικοινωνίας Σωμάτων 
Εθελοντών: 

•  Λευκωσία: Ανδρέα Αβρααμί-
δη 9, διαμ. 301, Στρόβολος, Τηλ. 
22512602

•  Λεμεσός: 1ης Απριλίου 14, Αγία 
Φύλα, Τηλ. 25737761

•  Λάρνακα: Στυλιανού Λένα 47, 
Αντωνίου Κωρτ, Διαμ. 1, Τηλ. 
24650525

•  Πάφος: Αριστοτέλη Σάββα 46, 
Αναβαργός, Τηλ. 26953725

•  Αμμόχωστος: Γεωργίου Κατσιάρη 
21, 5320 Λιοπέτρι, Τηλ. 99124521

•  Κερύνεια: Τηλ. 97743185
Άτομα και οικογένειες τα οποία χρει-

άζονται βοήθεια μπορούν να επικοι-
νωνήσουν με το Σώμα Εθελοντών στην 
επαρχία τους για να ενημερωθούν για 
τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακο-
λουθήσουν. 

«Υιοθέτησε» κι εσύ μια οικογένεια το 
Πάσχα!

Ζήσε τη χαρά της εθελοντικής προ-
σφοράς! Όταν δίνουμε γεμίζει πραγ-
ματικά η καρδιά μας!

Ζήσε τη χαρά της εθελοντικής προσφοράς!  
Όταν δίνουμε γεμίζει πραγματικά η καρδιά μας!

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
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Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε 
στις 5.4.2019, στο Προεδρικό 
Μέγαρο, τον Πρόεδρο και μέλη 

του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλί-
ου Εθελοντισμού.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου κ. Ηλίας Δημητρίου επέδωσε 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επιταγή 
ύψους 25 χιλιάδων ευρώ προς ενίσχυση 
των πυρόπληκτων στην Ελλάδα.

Επιδίδοντας την επιταγή, ο κ. Δημητρί-
ου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «κάνουμε 
την εισφορά μας μέσα από τον έρανο, τον 
οποίο είχαμε προκηρύξει για τους αδελ-
φούς Έλληνες, τους πυρόπληκτους στο 
Μάτι.  Είναι μια προσπάθεια η οποία θεωρώ 
θα βοηθήσει όπως και η σοφή απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου να προχω-
ρήσει με συγκεκριμένες ενέργειες.  Αλλά, το 
κυριότερο κ. Πρόεδρε είναι ότι έχετε πει να 
μπουν όλα σε ένα ειδικό ταμείο. Γιατί ακρι-
βώς όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, μέσα 
στον ενθουσιασμό όλων μας ανεξαιρέτως, 
ο κάθε ένας από εμάς ξεκίνησε να κάνει 
εράνους και είχαμε δει ότι κάποια πράγματα 
δεν λειτούργησαν σωστά».

Παραλαμβάνοντας την επιταγή, ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ευχαριστί-
ες και πρόσθεσε ότι «αυτό το οποίο είχαμε 
αποφασίσει είναι να συγκεντρωθεί το 
όποιο ποσό από τους εράνους και είμα-
στε σε συνεννόηση με την Ελλάδα για να 
κτιστεί ένα νοσοκομείο αποκλειστικά από 
την Κυπριακή Δημοκρατία στην περιοχή 

των πυρόπληκτων στο Μάτι. Περιμένω 
από την Κυβέρνηση της Ελλάδας τα σχε-
τικά σχέδια, να βγούμε σε προσφορές και 
να προχωρήσουμε.  Συνεπώς, η εισφορά 
σας είναι πάρα πολύ σημαντική στην όλη 
προσπάθεια.

Ήδη, και με την προηγούμενη δική σας 
πρωτοβουλία όπως και άλλων εθελοντι-
κών οργανώσεων ή πρωτοβουλιών που 
ανελήφθησαν, έχει μαζευτεί ένα αρκετά 
καλό ποσό με το οποίο, πιστεύω ότι, θα γί-
νει κατορθωτό - και αν χρειαστεί βεβαίως 

θα συνεισφέρει επιπλέον η Κυβέρνηση – 
να δείξουμε την αγάπη, την αλληλεγγύη 
προς τους πυρόπληκτους, αλλά και προς 
τη συγκεκριμένη περιοχή που στερείτο 
ενός κοινωφελούς έργου, όπως είναι το 
νοσοκομείο».

Τέλος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέ-
φερε ότι «η σημαντική συνεισφορά του 
εθελοντικού κινήματος δεν εξαντλείται με τη 
σημερινή εισφορά, αλλά και σε μια σωρεία 
τομέων και δράσεων που συμπληρώνουν 
το κυβερνητικό έργο».

08

Έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους πυρόπληκτους της Ελλάδας

Επιταγή ύψους 25 χιλ. ευρώ  
από το ΠΣΣΕ για ανέγερση 

Νοσοκομείου στο Μάτι

•  Επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
από τον Πρόεδρο και μέλη του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού
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Στην τελετή βράβευσης των παγκύπριων πε-
ριβαλλοντικών βραβείων 2018, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 22/1/19, ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απένειμε  
στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντι-
σμού (ΠΣΣΕ), το βραβείο «Αργυρός Προστάτης του 
Περιβάλλοντος» για το 2018.  

Το Βραβείο  «Αργυρός Προστάτης του Περι-
βάλλοντος»  απονέμεται σε οργανισμούς και επι-
χειρήσεις που διαχειρίζονται, μεταξύ άλλων, τα 
περιβαλλοντικά θέματα ως αναπόσπαστο μέρος 
της επιχειρησιακής τους πολιτικής, εγκαθιδρύο-
ντας πρακτικές και δράσεις που προστατεύουν το 
περιβάλλον, μειώνουν τις καταναλώσεις φυσικών 
πόρων μέσω της υιοθέτησης των κατάλληλων βέλ-
τιστων πρακτικών, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα βραβεία έχουν καθιερωθεί από το Κυπριακό 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης 
(ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.), με την Υποστήριξη του Γραφείου Επι-
τρόπου Περιβάλλοντος και άλλων υποστηρικτών.

Στο ΠΣΣΕ το βραβείο «Αργυρός
 Προστάτης του Περιβάλλοντος»

Επενδύουμε στην ποιότητα
στις ΜΚΟ - ISO 9001:2015 

Γενικός 
Κανονισμός 
Προστασίας 
Δεδομένων 

(ΓΚΠΔ)
Μετά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ 

το ΠΣΣΕ συνεχίζει να στηρίζει τα 
μέλη του διοργανώνοντας  προ-
γράμματα κατάρτισης σε όλες 
τις επαρχίες με τη συνεργασία 
των Επαρχιακών Συντονιστι-
κών Συμβουλίων Εθελοντισμού 
(ΕΣΣΕ).    Τα σεμινάρια πραγ-
ματοποιούνται από έμπειρους 
εκπαιδευτές με σκοπό την επι-
μόρφωση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού των ΜΚΟ για τις απαιτή-
σεις του Κανονισμού σε σχέση 
με τη συλλογή, την αποθήκευση 
και τη διαχείριση προσωπικών 
δεδομένων.

Επειδή η μη τήρηση των κα-
νόνων του ΓΚΠΔ μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντικά πρόστι-
μα και ποινές, οι ΜΚΟ χρειάζε-
ται να διασφαλίσουν την πιστή 
εφαρμογή του Κανονισμού.

Το ΠΣΣΕ επενδύει στην ποιότητα 
στις ΜΚΟ και διοργανώνει μέσω του 
Κέντρου Επιμόρφωσης – Ανάπτυξης 
και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ σεμινά-
ρια με σκοπό την επιμόρφωση του αν-
θρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις 
του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 
9001:2015 και την προετοιμασία για 
εξασφάλιση του προτύπου, για όσα 
μέλη επιθυμούν.  

Στα μέλη του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ προ-
σφέρεται και ένα ολοκληρωμένο πακέ-
το με όλα όσα απαιτούνται από το διε-
θνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 
(πρότυπα εγχειρίδια, διαδικασίες, έντυ-
πα) χωρίς κανένα κόστος.  

Το ISO 9001 έχει ως βασικό σκοπό να 
βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών 
και των λειτουργιών σε ένα οργανισμό.  
Το διεθνές αυτό πρότυπο εφαρμόζεται 
σε αρκετούς οργανισμούς/εταιρείες και 
σε τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας 
για βελτίωση των υπηρεσιών και της 
λειτουργίας τους και της ικανοποίησης 
των εξυπηρετουμένων/πελατών τους.

Η ποιότητα στις μέρες μας εκτιμάται 
και απαιτείται από διάφορους φορείς 
και από τους εξυπηρετούμενους και 
επομένως είναι προς όφελος των οργα-
νώσεων να εφαρμόζουν ένα ολοκλη-
ρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότη-
τας.  

Σχέδιο Επιχορήγησης ΠΣΣΕ 
Το Σχέδιο Επιχορήγησης του ΠΣΣΕ προς τις οργανώσεις μέλη του έχει σκοπό να 

προσφέρει επιχορηγήσεις σε συγκεκριμένους τομείς, στηρίζοντας με αυτό τον τρό-
πο κάποιες από τις δράσεις των οργανώσεων.

Το Σχέδιο Επιχορήγησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ.
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Σ
ε συνάντηση του Προέδρου 
του ΠΣΣΕ, κ. Ηλία Δημητρίου 
και του Επίτιμου Προέδρου, κ. 
Σταύρου Ολύμπιου, με το Γενικό 

Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), κ. 
Νικόλαο Πολύζο και τους Γενικούς Διευ-
θυντές των Νοσοκομείων Λευκωσίας, κ. 
Κ. Γεωργίου, Λεμεσού-Πάφου, κ. Χ. Νικο-
λάου και Λάρνακας-Αμμοχώστου, κ. Γ. 
Καρροτσάκη, στις 29/3/2019 στο Γενικό 
Νοσοκομείο Λεμεσού, συμφωνήθηκε 
η μεταξύ τους συνεργασία για την προ-
σφορά των εθελοντών του Σώματος Εθε-
λοντών στα Νοσοκομεία. 

Οι Επαρχιακές Διευθύνσεις των Νοσο-
κομείων σε συνεργασία με τα Επαρχιακά 
Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού 
(ΕΣΣΕ)/Σώματα Εθελοντών θα συνεργά-
ζονται και θα έχουν τη ευθύνη και επο-
πτεία για την προσφορά εθελοντών στα 
νοσοκομεία για την εξυπηρέτηση των 
ασθενών και των επισκεπτών των Νο-
σοκομείων όπως, καθοδήγηση στους 
χώρους του νοσοκομείου, καθοδήγηση 
και προσφορά βοήθειας στην παραλαβή 
των φαρμάκων, βοήθεια στη μεταφορά 
από τη στάση του λεωφορείου προς το 
Νοσοκομείο και πίσω, συντροφιά στους 
ασθενείς καθώς και διοικητικές εργασίες, 
όπως βοήθεια στις εγγραφές, αρχειοθέ-
τηση, κ.ά. 

Ο θεσμός των εθελοντών στα νοσοκο-
μεία ξεκίνησε το 2012 από το ΠΣΣΕ και 
τα ΕΣΣΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Υγείας, στο πλαίσιο του οποίου αριθμός 
εθελοντών, προσφέρει διάφορες εθελο-
ντικές υπηρεσίες, σχεδόν καθημερινά, 
κατά τις πρωινές ώρες στα Νοσοκομεία 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πά-
φου. 

•  Άτομα και οργανωμένα σύνολα/
οργανώσεις τα οποία επιθυμούν να 
προσφέρουν εθελοντικά στα Νοσο-
κομεία μπορούν να επικοινωνούν 
με το Σώμα Εθελοντών στην επαρχία 
τους για περισσότερες πληροφορίες: 

Λευκωσία 22512602, Λεμεσός 
25737761, Λάρνακα 24650525, Πάφος 
26953725, Αμμόχωστος 99124521.

10

Προσφορά υπηρεσιών  
από εθελοντές του ΠΣΣΕ  
σε δημόσια νοσηλευτήρια

•  Συνεργασία Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού με τον Οργανισμό Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΣΣΕ06 11

Συμμετοχή ΠΣΣΕ  στα κέντρα
προγραμματισμού & λήψης αποφάσεων

Συνάντηση με τον Υπουργό 
Παιδείας και Πολιτισμού

Ο Πρόεδρος και μέλη της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΠΣΣΕ είχαν συνάντηση με 
τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στις  
20/2/19,  για ανταλλαγή απόψεων  για τις 
δράσεις που αναπτύσσει το ΠΣΣΕ σε σχέ-
ση με τους νέους και τον εθελοντισμό.  

Συνάντηση  με την Υπουργό 
Εργασίας  Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  O Πρόεδρος και μέλη της Εκτελεστικής 
Γραμματείας του ΠΣΣΕ είχαν συνάντηση 
με την Υπουργό Εργασίας,  Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 22/2/19.  

Μέσα από εποικοδομητικό διάλογο συ-
ζητήθηκαν διάφορα θέματα λειτουργίας 
του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ για επίτευξη των 
σκοπών τους.

Συνάντηση με τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως

Ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του ΠΣΣΕ  
είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιο-
σύνης και Δημόσιας Τάξεως στις 26/3/19, 
για το θεσμό της Κοινοτικής Εργασίας Χω-
ρίς Αμοιβή.

Στα πλαίσια της συνάντησης έγινε εποι-
κοδομητική συζήτηση, για την περαιτέ-
ρω αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του 
θεσμού της Κοινοτικής Εργασίας Χωρίς 
Αμοιβή. 

Τόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δη-
μόσιας Τάξης, κ. Ιωνάς Νικολάου, όσο και 
ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δημη-
τρίου, συμφώνησαν ότι ο επωφελής για 

όλους αυτός θεσμός χρειάζεται να ανα-
βαθμιστεί για να μεγιστοποιηθεί το όφελος 
για την κοινωνία.

Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής 
και Οικογενειακής Πολιτικής 
2019-2020

Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Σχε-
δίου Δράσης για τη Δημογραφική και Οι-
κογενειακή Πολιτική το ΠΣΣΕ υπέβαλε τις 
απόψεις του για τις δράσεις της περιόδου 
2019-2020.

Υποστήριξη  οργανώσεων 
μελών στην προώθηση 
των αιτημάτων τους

Το ΠΣΣΕ σε συνεργασία με  τις οργανώ-
σεις μέλη του προωθεί σε κρατικούς και 
άλλους φορείς τα αιτήματά τους με σκοπό 
την επίλυση των προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουν.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Συμμετοχή ΠΣΣΕ σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές
•  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών (4/2/19) με 
θέμα: Ο περί Διενέργειας Εράνων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017.

•  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας (5/3/19) με θέμα: 
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτιστικά 
χαρακτηριστικά και η ανάγκη δημιουργίας κέντρων 
φιλοξενίας ΑμΕΑ. 
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Εκστρατεία «Πράσινες  Κοινότητες» 
στη Δερύνεια

Πραγματοποιήθηκε στις 18/3/2019, ενημερωτική συνά-
ντηση στο Κέντρο Ενηλίκων του Δήμου Δερύνειας, με θέμα 
«Το πλαστικό εχθρός της γης» από την Επίτροπο Περιβάλλο-
ντος, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
και το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
Αμμοχώστου, σε συνεργασία με το Δήμο Δερύνειας. 

Η ενημερωτική συνάντηση, εντάσσεται στο πλαίσιο της 
παγκύπριας εκστρατείας «Εθελοντισμός για πράσινες κοινό-
τητες», η οποία υλοποιείται με τη συνεργασία του Γραφείου 
της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και του Παγκύπριου Συντο-
νιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, με στόχο την ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση διάφορων κοινοτήτων, μέσω 
περιφερειακών συναντήσεων για περιβαλλοντικά θέματα. Οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από το 
Λειτουργό του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος,  για 
τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η αλόγιστη 
χρήση του πλαστικού, η σημασία της ανακύκλωσης και  για 
εναλλακτικές  λύσεις και τρόπους για τη μείωση της χρήσης 
πλαστικού. 

Εφαρμογή Μνημονίου 
Συνεργασίας ΠΣΣΕ και Αστυνομίας 

Η Συντονιστική Επιτροπή για την εφαρμογή του Μνημο-
νίου Συνεργασίας του ΠΣΣΕ και της Αστυνομίας Κύπρου 
συναντήθηκε στις 18/1/19 όπου αντάλλαξαν απόψεις και 
συμφώνησαν δράσεις για την πρακτική εφαρμογή των 
δραστηριοτήτων  που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο 
Συνεργασίας.  

Σύσκεψη Προέδρων και 
Λειτουργών Επαρχιακών 
Συντονιστικών Συμβουλίων 
Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)

Στις 18/2/19  πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των  Προέ-
δρων και των Λειτουργών του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ για συ-
ζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για διάφορα θέματα που 
αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των Συμβουλίων.

ΠΣΣΕ και CIIM υπέγραψαν
 Μνημόνιο Συνεργασίας

Τ
ο Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ), το Ανώτατο Συντονι-
στικό Σώμα της Εθελοντικής 

Προσφοράς από το 1973, υπέγραψε 
στις 27/3/19, Μνημόνιο Συνεργασί-
ας με το CIIM - Cyprus International 
Institute of Management, το τρι-
τοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πολ-
λές φιλανθρωπικές δράσεις. Σκοπός 
του Μνημονίου είναι η εγκαθίδρυση 
ενός πλαισίου συνεργασίας και η 
εφαρμογή ενός κοινού προγράμμα-
τος δράσης σε τομείς κοινού ενδια-
φέροντος. 

Η συνεργασία η οποία προνοείται 
στο Μνημόνιο περιλαμβάνει κυρίως 
τη συνεργασία στην υλοποίηση έρ-
γων και δραστηριοτήτων, την αμοι-
βαία αξιοποίηση της γνώσης και της 
εμπειρογνωμοσύνης, τη συνεργασία 
για τη διεξαγωγή ερευνών, εκπόνηση 
μελετών ή αξιοποίηση και προώθη-
ση ερευνητικών αποτελεσμάτων, κ.ά. 

Το Μνημόνιο υπογράφηκε μεταξύ 
του Προέδρου του ΠΣΣΕ, κ. Ηλία Δη-
μητρίου και του Διευθυντή του CIIM, 
Δρος Θεόδωρου Παναγιώτου.

Σκοπός  
η εφαρμογή 
ενός κοινού 

προγράμματος 
δράσης σε 

τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Αποκαλυπτήρια πινακίδας 
σε εκπαιδευτικό ίδρυμα  

Για αναγνώριση της διάκρισης του εθελοντικού έργου 
των μαθητών που διακρίνονται στο διαγωνισμό του Προ-
γράμματος Νεολαία και Εθελοντισμός που υλοποιεί το 
ΠΣΣΕ, τοποθετούνται πινακίδες διάκρισης στο χώρο των 
σχολείων.  Τα αποκαλυπτήρια των πινακίδων γίνονται στα 
πλαίσια σεμνής τελετής.  

•  Στη φωτογραφία, τα αποκαλυπτήρια πινακίδας διάκρι-
σης, στο Γυμνάσιο  Πόλης Χρυσοχούς, για τη διάκριση 
του στο διαγωνισμό του ΠΣΣΕ για το 2017-2018

Βραβεύσεις Διαγωνισμού
έκθεσης ιδεών στα σχολεία

Τ
ο ΠΣΣΕ με τη συνεργασία του 
Υπουργείου Παιδείας και Πο-
λιτισμού, προκηρύσσει κάθε 
χρόνο τον καθιερωμένο διαγω-

νισμό έκθεσης ιδεών , κατά τη διάρκεια 
της Εβδομάδας Εθελοντισμού, αρχές Δε-
κεμβρίου, μεταξύ των  τριών τάξεων του 
Γυμνασίου και της Α’ και Β’ Λυκείου και 
Τεχνικών Σχολών των δημοσίων και ιδι-
ωτικών σχολείων Μέσης & Τεχνικής Εκ-
παίδευσης.  Ειδική Επιτροπή του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού σύμφωνα 
με τους όρους του διαγωνισμού επιλέγει 
τις καλύτερες εκθέσεις των Γυμνασίων 
και Λυκείων.

Οι μαθητές που διακρίθηκαν στο δια-
γωνισμό Έκθεσης Ιδεών  2018 του ΠΣΣΕ 
στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης με 
θέμα: «Οι εθελοντές στηρίζουν τις κοινό-
τητες και την κοινωνία»  είναι:

Οι νικητές μεταξύ των Γυμνασίων: 

•  1ο βραβείο:  Χριστόφορος Τσιακ-
καρής, Γυμνάσιο Αποστόλου Παύ-
λου Πάφου

•  2ο βραβείο εξίσου: Μύρια Καρακί-
τη, Γυμνάσιο Αθηένου Λάρνακας και 
Κυριακή Καϊμη, Γυμνάσιο Μακεδο-
νίτισσας Λευκωσίας 

•   3ο βραβείο: Αλέξανδρος Κωνστα-
ντίνου, Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ

Οι νικητές μεταξύ των Λυκείων:

•  1ο βραβείο:  Θέα Σάββα, Λύκειο και 
Τεχνική  Σχολή  Πόλης Χρυσοχούς

•   2ο  βραβείο εξίσου: Άντρεα Νικο-
λάου, Λύκειο Γ. Ταλιώτη Γεροσκή-
που και Λύντια Χριστίνα Πιερή, Πα-
γκύπριο Λύκειο Λάρνακας

•  3ο βραβείο: Δέσποινα Ευσταθίου, 
Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου και 

Παναγιώτα Αντωνίου, Λύκειο Λιβα-
διών Λάρνακας

Τιμητικές πλακέτες στους μαθητές επι-
δόθηκαν στο 28ο Ετήσιο Συνέδριο του 
ΠΣΣΕ από τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ, τον 

Πρόεδρο του ΕΣΣΕ Λάρνακας,  την Ανα-
πληρώτρια Διευθύντρια Υπηρεσίας Κοι-
νωνικής Ευημερίας, τον Επίτροπο Εθε-
λοντισμού και ΜΚΟ και τον Πανιερώτατο 
Μητροπολίτη Κυρηνείας.
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Νέα Μέλη στο ΠΣΣΕ

Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις:

Ένα Όνειρο μια Ευχή 

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ ενέκρινε στις 19 Μαρτίου 2019 τις  αιτήσεις του  Παγκύπριου  Συνδέσμου για 
παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις ΄Ένα Όνειρο  μια Ευχή’ και του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος,  να γίνουν μέλη 

στο ΠΣΣΕ.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά 
με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα 
Όνειρο μια Ευχή» ιδρύθηκε το Νοέμ-
βριο του 1997 από μια ομάδα γονιών 
και φίλων παιδιών που υποφέρουν από 
καρκίνο, λευχαιμία και άλλες αιματολο-
γικές παθήσεις. 

Οι βασικοί άξονες δραστηριοτήτων 
του Συνδέσμου είναι τρεις: 

•   Η εκπλήρωση ευχών των καρκινο-
παθών παιδιών 

•   Η οικονομική υποστήριξη των οικο-
γενειών τους και 

•   Η παροχή ψυχολογικής υποστή-
ριξης τόσο στα παιδιά όσο και στο 
οικογενειακό τους  περιβάλλον.

Η οικονομική υποστήριξη των οικογε-

νειών των παιδιών που υποφέρουν από 
καρκίνο στοχεύει στη μερική ανακούφι-
ση από τα υπέρογκα έξοδα και χρέη που 
υποχρεούνται οι γονείς να υποστούν, 
κυρίως όταν πρόκειται για θεραπείες στο 
εξωτερικό. 

Τα έσοδα του Συνδέσμου προέρχο-
νται από εισφορές των μελών, εκτιμητών 
και χορηγών και από διάφορες φιλαν-
θρωπικές εκδηλώσεις που οργανώνει 
συχνά ο Σύνδεσμος πάνω σε εντελώς 
εθελοντική βάση.

Όλα τα μέλη του ΔΣ, τα μέλη και οι 
φίλοι του Συνδέσμου προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους εθελοντικά και αφιλο-
κερδώς για επίτευξη των σκοπών του 
Συνδέσμου. 

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα είναι ένας 
μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που δη-
μιουργήθηκε με απώτερο στόχο την ορ-
γάνωση ενός αρχείου εθελοντών δοτών 
μυελού των οστών, για να βοηθήσει τους 
ασθενείς συνανθρώπους μας στη μάχη 
τους κατά της λευχαιμίας και άλλων αιμα-
τολογικών κακοηθειών. 

Το Καραϊσκάκειο ‘Ίδρυμα λειτουργεί 
επίσης, το αρχείο μοσχευμάτων ομφάλι-
ου λώρου και ένα από τα καλύτερα και 
πιο ολοκληρωμένα εργαστήρια διαγνω-
στικής αιματο-ογκολογίας στην Ευρώπη. 
‘Oλα τα εργαστήρια του, είναι πλήρως 
διαπιστευμένα, γεγονός που ενισχύει την 
αξιοπιστία και αναγνωσιμότητα του τόσο 
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Σήμερα o νέος στρατηγικός στόχος 
του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος είναι η 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δια-
γνωστικού και ερευνητικού κέντρου δια-
γνωστικής παιδοογκολογίας, το «Κέντρο 
Παιδικού Καρκίνου». ‘Ένα μεγαλεπή-
βολο έργο μεγάλης σημασίας αλλά και 

ψηλού κόστους, το οποίο θα συμβάλει 
ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της παιδοογκολογίας στη Κύπρο και θα 
βοηθήσει στην προώθηση σύγχρονων 
στοχευμένων θεραπευτικών επιλογών  
μειώνοντας τις παράπλευρες αρνητικές 
επιπτώσεις που προκαλούν οι συμβατι-
κές θεραπευτικές επιλογές. Το νέο αυτό 
κέντρο έχει δημιουργήσει και το νέο όρα-
μα του Ιδρύματος…για πολλά παιδικά 
χαμόγελα!  

Φυσικά αν το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα 
πραγματώνει πολλούς από τους στόχους 
του αυτό οφείλεται στην συνδρομή του 
κράτους, των διαχρονικών χορηγών και 
υποστηρικτών του αλλά και του απλού 
κόσμου, οι οποίοι  αναγνωρίζουν τη 
σημασία και ποιότητα του έργου που 
επιτελεί εδώ και πολλά χρόνια προς 
την κοινωνία, και εκδηλώνουν πάντοτε 
έμπρακτα την υποστήριξη και συμπαρά-
στασή τους.



To κτήμα Εvent Di βρίσκεται  
στο μικρό γραφικό χωριό Καπηλειό, 
15 μόλις λεπτά από τη Λεμεσό, μέσα σε ένα 
φυσικό καταπράσινο τοπίο.   
Η διαμόρφωση του χώρου έχει μελετηθεί 
σχολαστικά ώστε να συνδυάζει τη 
λειτουργικότητα  
με την υψηλή αισθητική. 

Στο χώρο, φτιαγμένος εξ’ ολοκλήρου 
με φυσική πέτρα μπορούν να 
πραγματοποιηθούν τόσο κοινωνικές 
εκδηλώσεις (γάμοι, βαπτίσεις κ.ά) όσο και 
επαγγελματικές εκδηλώσεις (συνέδρια, 
σεμινάρια κ.ά.)

Το κτήμα διαθέτει το δικό του άνετο χώρο 
στάθμευσης.

Πολύ κοντά στο κτήμα  βρίσκεται 
η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
Τροπαιοφόρου του 14ου-15ου αιώνα μ.Χ.

Telephone landline:70007772 , mobile:(00357)99950670 
fb page:https://www.facebook.com/eventdi.events 
website:http://www.eventdi.events, mail: info@eventdi.events

Kτήμα Event Di

Ενημέρωση  
και στο διαδίκτυο

www.healthtodaylife.com
Όλα όσα αφορούν τον Τομέα της Υγείας στην Κύπρο και το εξωτερικό



Εξουσιοδοτημένοι Εισαγωγείς & Διανομείς προϊόντων LG στην Κύπρο: 
ASEPA Trading Co. Ltd 

Λεωφόρος Στροβόλου 211, 2029, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 455550

Η Τέχνη της Ουσίας
Στην LG κρατάμε μόνο την ουσία, 

προσφέροντας μία νέα αίσθηση στα πράγματα 
ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς...
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