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Η Έκθεση Πεπραγμένων του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) καταγράφει το πολυσχιδές 
έργο και την πολύπλευρη προσπάθεια του Συμβουλίου 
για την προστασία, στήριξη, συντονισμό και ανάπτυξη 
των μη κυβερνητικών/μη κερδοσκοπικών εθελοντικών 
οργανώσεων και του εθελοντισμού γενικότερα. Καταθέτει 
και το κοινό μας όραμα για την συνεχή ανάπτυξη και 
βελτίωση της ποιότητας του εθελοντισμού της Κύπρου μας 
και τη μεγιστοποίηση της συμβολής του στην κοινωνία. 

Το 2020, περάσαμε δύσκολες στιγμές λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού στην Κύπρο και έχουμε ακόμη δύσκολο δρόμο να διανύσουμε σε διάφορα 
επίπεδα. Κληθήκαμε να διαφοροποιήσουμε τις πρακτικές μας και τον τρόπο λειτουργίας μας. 
Είναι αξιέπαινη η προσφορά των ΜΚΟ που παρέμειναν στην πρώτη γραμμή προσφέροντας 
τις υπηρεσίες και τα προγράμματά τους στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αλλά και 
εξειδικευμένες δράσεις για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Αυτό είναι και το μεγαλείο του εθελοντισμού, αφού σε κάθε κρίση, οι εθελοντές ενώνουν 
τις δυνάμεις τους και συνεχίζουν ακούραστα το έργο τους. Oι εθελοντές έχουν για 
ακόμη μία φορά αποδείξει ότι ο εθελοντισμός μπορεί, ως βασικός εταίρος του κράτους 
και συμπαραστάτης των ευπαθών ομάδων, να συμβάλει και σε αυτόν τον αγώνα και 
σε αυτή την κρίση. Η ιστορία μας έχει δώσει πολλά παραδείγματα εθελοντισμού για να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της κοινωνίας. Σε αυτή την ιστορία θα περιληφθεί και η δράση 
των εθελοντών την περίοδο του COVID-19, που ακούραστα πρόσφεραν και συνεχίζουν 
να προσφέρουν σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε και δημιούργησε η 
πανδημία του κορωνοϊου. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι καμία ΜΚΟ δεν είναι μόνη 
της όταν αγκαλιάζεται από την μεγάλη οικογένεια του ΠΣΣΕ, με μέλη τις Παγκύπριες 
Οργανώσεις/ΜΚΟ και τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) στα 
οποία μέλη είναι ΜΚΟ/Εθελοντικές Οργανώσεις/Συμβούλια και Επιτροπές Κοινοτικού 
Εθελοντισμού σε επαρχιακό/τοπικό επίπεδο. 

Θα καταβάλουμε όμως κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε με τη συνεργασία του κράτους 
να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να προστατεύσουμε τις εθελοντικές οργανώσεις/
ΜΚΟ αλλά και τα σημαντικά προγράμματα που λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας. 
Επισημαίνεται και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει και ο επιχειρηματικός κόσμος, ο 
οποίος έχει προσφέρει αυτή την περίοδο και όχι μόνο, πράξεις ανθρωπιάς και ουσιαστικής 
προσφοράς στην κοινωνία. 
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, το ΠΣΣΕ συνέχισε το καθιερωμένο έργο του όπως αυτό 
προδιαγράφεται από τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο 
61(Ι)2006. Λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, αναβλήθηκαν βασικές δράσεις 
του ΠΣΣΕ που απαιτούσαν τη φυσική παρουσία προσώπων. Εργαστήκαμε όμως άοκνα, 
παρόλες τις προκλήσεις της πανδημίας και αξιοποιήσαμε κάθε ευκαιρία που παρουσιάστηκε 
και αναπτύξαμε ειδικές δράσεις, για να διασφαλίσουμε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τον 
εθελοντικό τομέα αλλά και να ενδυναμώσουμε τις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού. 

Ηλίας Δημητρίου
Πρόεδρος

Χαιρετισμός του Προέδρου
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Σταθμοί της δράσης του ΠΣΣΕ

Σταθμοί  της δράσης του ΠΣΣΕ 

 1973  -   Ίδρυση Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας (ΠΣΕ)

 1974  -   Ανάπτυξη ειδικών δράσεων λόγω της εισβολής

   -   Επίδοση 1ης κρατικής χορηγίας στο ΠΣΕ

 1977  -   Εισαγωγή προγράμματος επιμόρφωσης για τις οργανώσεις μέλη

   -    Άσκηση συντονιστικού ρόλου για διαχείριση  κοινωνικών ζητημάτων και 

       αναγκών σε προγράμματα παροχής υπηρεσιών

   -   Άσκηση συντονιστικού ρόλου στο συντονισμό των οργανώσεων

   -   Έναρξη συντονισμού των εράνων

 1986  -   1ο Παγκύπριο Συνέδριο ΠΣΕ και καθιέρωση θεσμού των συνεδρίων

 1987  -   Καθιέρωση εορτασμού 5ης Δεκεμβρίου (Διεθνής Ημέρας Εθελοντών)

 1988  -   Ίδρυση Επιμορφωτικού Ινστιτούτου Κοινωνικής Πρόνοιας

 1989  -  Νομική κατοχύρωση ΠΣΕ (Ψήφιση του Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου 

       Ευημερίας Νόμου 152/89)

 1991  -   Ίδρυση Σώματος Εθελοντών

 1993  -   Ψήφιση Κανονισμών λειτουργίας ΠΣΕ

 1994  -   Καθιέρωση Εβδομάδας Εθελοντισμού

   -   1η Ανακήρυξη Πρώτης Κυρίας της Δημοκρατίας ως Επίτιμης Προέδρου  

        του ΠΣΣΕ

 1996  -   Eισαγωγή Διαγωνισμού έκθεσης ιδεών

       (σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

 1998  -   Εκλογή του ταμία ΠΣΣΕ στο Συμβούλιο του ICSW

 1999  -   1η Σύνοδος Βουλής των Γερόντων στη Βουλή των Αντιπροσώπων

 2001  -   Σύσταση Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας

   -   Εγκαίνια ιδιόκτητου οικήματος

   -   Ανάθεση από το κράτος της Προεδρίας της Εθνικής Επιτροπής για το  

       Διεθνές Έτος Εθελοντών στον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ

 2005  -          Καθιέρωση Δεξίωσης προς τους εθελοντές για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών 

       από το Προεδρικό ζεύγος στο Προεδρικό Μέγαρο

   -  Εφαρμογή προγράμματος ‘Κοινοτική Εργασία Χωρίς Αμοιβή’ 

        σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
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Σταθμοί  της δράσης του ΠΣΣΕ 

   -   Εισαγωγή προγράμματος και διαγωνισμού «Νεολαία και Εθελοντισμός»

   -   Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας μισού εκατομμυρίου λιρών   

                                                    για  τα  θύματα  του  Τσουνάμι  στη Ν.Α. Ασία (το προϊόν του εράνου συνέβαλε 

      στην ανέγερση και εξοπλισμό νέου υπερσύγχρονου νοσοκομείου 

       στη Σρι Λάνκα το 2008) 

 2006  -   Ψήφιση του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού  

       Νόμου 61(Ι)2006 

 2007  -   Παγκύπριος Έρανος για ανακούφιση των πυρόπληκτων περιοχών   

       στην Ελλάδα (το προϊόν του εράνου συνέβαλε στην ανέγερση    

       δημοτικού ιατρείου του Δήμου Ωλένης Ηλείας)

 2009  -   Δημιουργία Διαδραστικού Εργαλείου Άτυπης Μάθησης (Ψηφιακό   

      παιχνίδι) «Εθελοντισμός, ίσες Ευκαιρίες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» 

          για παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 2010  -   1η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων

   -   Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Εθελοντισμού

   -   Θεσμοθέτηση ετήσιου διαλόγου με τον/την Υπουργό Εργασίας   

       και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των ΜΚΟ

   -  Επιλογή προέδρου ΠΣΣΕ, ανάμεσα σε άλλους, ως Εθνικός Πρεσβευτής 

      του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την Καταπολέμηση της Φτώχειας 

       και του Κοινωνικού Αποκλεισμού

 2011  -   Βασικός εταίρος του κράτους στο Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού

   -  1η Έκθεση φωτογραφίας «Ιστορική αναδρομή του εθελοντισμού 

       στην Κύπρο»

   -   1η Εθνική Διακήρυξη για τον Εθελοντισμό

 2012  -   Δημιουργία ομάδων εθελοντών στα νοσοκομεία

   -   Δημιουργία Κέντρων Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών

 2013  -   Περιφερειακή Διαβούλευση σε θέματα Κοινοπολιτείας και Εθελοντικών  

   -   Οργανώσεων στην Κύπρο

 2014  -   Εισαγωγή μηχανογραφημένου συστήματος ΑΡΩΓΗ

 2015  -   1η Εκστρατεία Σώματος Εθελοντών «Συλλογή Σχολικών Ειδών» 

   -   1η Εκστρατεία Σώματος Εθελοντών «Είσαι δάσκαλος ή καθηγητής;  

       Γίνε εθελοντής και βοήθησε παιδιά και νέους στο διάβασμα»   
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Σταθμοί  της δράσης του ΠΣΣΕ 

   -    1η Εκστρατεία Σώματος Εθελοντών «Υιοθετήστε» μια οικογένεια»

   -    1ος Διαγωνισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα

        του εθελοντισμού

   -    Δημιουργία Ύμνου για τον εθελοντισμό

   -    Εισαγωγή του θεσμού Πρεσβευτών εθελοντισμού

 2016  -    Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Πολιτική Άμυνα

   -    Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τους Φούρνους ΖΟΡΠΑ 

 2017  -   Κώδικας Χρηστής Διοίκησης, Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας 

        για τις ΜΚΟ

   -     Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Επίτροπο Περιβάλλοντος

   -    Έκφραση τιμής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον πρόεδρο 

        του ΠΣΣΕ, για τη διαχρονική προσφορά του στον εθελοντισμό

   -    Έναρξη εκστρατείας «Εθελοντισμός για πράσινες κοινότητες»

   -    Πιστοποίηση ΠΣΣΕ από την ΕΕ, ως οργανισμός αποστολής εθελοντών  

        ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες

   -   Διαπίστευση ΠΣΣΕ για υλοποίηση σχεδίων Ευρωπαϊκής Εθελοντικής 

        Υπηρεσίας

 2018  -    Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Αστυνομία Κύπρου

   -    Έρανος ΠΣΣΕ υπέρ των πυρόπληκτων της Αττικής 

   -    Πιστοποίηση ΠΣΣΕ με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO:9001:2015

   -     Διάκριση ΠΣΣΕ με το βραβείο «Αργυρός Προστάτης του Περιβάλλοντος» 

        για το 2018

   -    Λεύκωμα ΠΣΣΕ (ιστορική αναδρομή δράσης Συμβουλίου)

 2019  -    Μεταστέγαση σε νέο ιδιόκτητο οίκημα

   -    Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με το Cyprus International Institut 

         of Management (CIIM)

   -    Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

   -    Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με τη Τσιμεντοποιία Βασιλικού

 2020  -    Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στήριξης και διασύνδεσης λόγω  

        της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο

   -    Ειδικές δράσεις ΠΣΣΕ για στήριξη των οργανώσεων μελών του κατά  

        την πανδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο
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Για εφαρμογή των άρθρων του Νόμου του ΠΣΣΕ: 
Eνεργός συμβολή στον προγραμματισμό, στη χάραξη και στη διαμόρφωση  

της κοινωνικής πολιτικής της Δημοκρατίας
Άρθρο 4(1)β – Νόμου ΠΣΣΕ

Χάραξη πολιτικής και στρατηγικής για επίτευξη των βραχυπρόθεσμων  
και μακροπρόθεσμων στόχων του στον τομέα του εθελοντισμού  

και της κοινωνικής ευημερίας
Άρθρο 4(1)ζ – Νόμου ΠΣΣΕ

Συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Συμμετοχή ΠΣΣΕ σε Διυπηρεσιακές Επιτροπές

■ Το ΠΣΣΕ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταστεί ουσιαστική η συμμετοχή του  
   αλλά και των οργανώσεων μελών του στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  
■ Συνεργάστηκε στενά με τις οργανώσεις μέλη του σε οριζόντια θέματα που αφορούσαν  
   τον εθελοντικό τομέα, υπέβαλε σχετικά υπομνήματα και πραγματοποίησε συναντήσεις  

   με αξιωματούχους και θεσμούς του κράτους στα πλαίσια διαμόρφωσης και εφαρμογής  
   διαφόρων πολιτικών του κράτους.  
■ Το ΠΣΣΕ συμμετείχε ενεργά στις εργασίες διαφόρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της  
    Βουλής των Αντιπροσώπων για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του.

Στα πλαίσια άσκησης του ρόλου του ως βασικός συνομιλητής με το κράτος σε θέματα που 
άπτονται της αρμοδιότητάς του, το ΠΣΣΕ συμμετείχε με εκπροσώπους του στις ακόλουθες 
Επιτροπές:

■ Αρχή Αδειών για Διενέργεια Εράνων (παγκύπρια και επαρχιακές επιτροπές)
■ Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 
■ Επαρχιακές Επιτροπές Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών
■ Συμβούλιο Εγκληματικότητας 
■ Επιτροπή Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων ‘Αειφόρος Ανάπτυξη και    
    Ανταγωνιστικότητα’ και ‘Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή’  2014-2020  
■ Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020 
■ Φορέας Τρίτης Ηλικίας

Σημείωση: Το ΠΣΣΕ εκπροσωπείται και στις πιο κάτω Επιτροπές, αλλά δεν συμμετείχε σε 
συνεδρία τους κατά την υπό επισκόπηση περίοδο: α) Τεχνική Επιτροπή για την Επικύρωση της 
Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης και β) Συντονιστική και Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού 
και Στρατηγικής Παρακολούθησης για το συντονισμό του καταρτισμού και της στρατηγικής 
παρακολούθησης των προγραμματικών εγγράφων της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 
(Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά Ταμεία για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020). 

Χάραξη / Διαμόρφωση πολιτικής
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Ανάπτυξη ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις ΜΚΟ

Στήριξη ΜΚΟ την περίοδο της πανδημίας
Οι ΜΚΟ κλήθηκαν να διαφοροποιήσουν τις πρακτικές τους, να 
αναστείλουν ή/και να τερματίσουν, τα προγράμματα ή/και τις 
υπηρεσίες τους, λόγω της πανδημίας. Προτεραιότητα του ΠΣΣΕ 
από την πρώτη στιγμή ήταν η στήριξη των ΜΚΟ και των ευπαθών 
ομάδων της κοινωνίας, αναλαμβάνοντας σημαντικές ενέργειες.

1. Δημιουργία Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Εθελοντών 
σε περιόδους κρίσης
Σχεδιάστηκε και ενεργοποιήθηκε Πρωτόκολλο Διαχείρισης των Εθελοντών με άμεση εφαρμογή από το 
Σώμα Εθελοντών στις διάφορες επαρχίες.

2. Χαρτογράφηση αναγκών ΜΚΟ
Χαρτογραφήσαμε τις ανάγκες των οργανώσεων μελών σε δύο φάσεις, τον Μάρτιο και τον Δεκέμβριο του 
2020, όπου συγκεντρώθηκαν τα προβλήματα και οι ανάγκες σε διάφορα επίπεδα και τροχιοδρομήσαμε 
ενέργειες επίλυσης όπου ήταν δυνατόν.

3. Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές
Το ΠΣΣΕ παρακολουθούσε στενά όλες τις εξελίξεις και έκανε όλες τις απαραίτητες   παρεμβάσεις προς τα 
αρμόδια Υπουργεία και αξιωματούχους του κράτους διευθετώντας διάφορα ζητήματα που αντιμετώπιζαν 
τα μέλη του, ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν όλα τα απαραίτητα μέσα για να συνεχίσουν το έργο τους 
τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.  Επισημάνθηκε, λόγω της απώλειας εσόδων των οργανώσεων, η 
ανεπάρκεια αλλά και η καθυστέρηση των κρατικών ενισχύσεων προς τις οργανώσεις, αλλά και η ανάγκη 
εξοπλισμού και ειδικών σχεδίων στήριξης.

Συνάντηση με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ – 
Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας με τον Επίτροπο 
Εθελοντισμού και ΜΚΟ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 
17/6/20 στο Γραφείο του, με σκοπό την αλληλοενημέρωση 
για θέματα αναφορικά με τις δράσεις και τα μέτρα που 
αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο της 
πανδημίας Covid-19 και για θέματα που σχετίζονται με τον 
εθελοντισμό γενικότερα. Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ και ο Επίτροπος Εθελοντισμού επιβεβαίωσαν την ανάγκη 
συνέχισης της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

4. Ειδική σελίδα COVID-19 
Δημιουργήσαμε ειδική σελίδα COVID-19 στην ιστοσελίδα μας με σημαντικές ανακοινώσεις και χρήσιμα 
εργαλεία αλλά και εγχειρίδια με σκοπό τη στήριξη των ΜΚΟ στη διαχείριση της κρίσης.

5. Υπηρεσία Ενημέρωσης 
Επεκτείναμε τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ενημέρωσης του ΠΣΣΕ για αποστολή σημαντικών ανακοινώσεων 
σε σχέση με την πανδημία με σκοπό την ενημέρωση και εφαρμογή τους από τις οργανώσεις μέλη.

Στήριξη γενικότερου πλαισίου
Το ΠΣΣΕ προσπάθησε να διασφαλίσει ότι, οι πολιτικές και τα μέτρα του κράτους αλλά και το γενικότερο 
εξωτερικό περιβάλλον, προσφέρουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τη λειτουργία και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ. Η ποικιλόμορφη δράση του ΠΣΣΕ καταγράφεται σε 
διάφορα σημεία της Έκθεσης Πεπραγμένων.



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΣΣΕ 2020 11

Ενεργός συμβολή στον προγραμματισμό και χάραξη πολιτικής και στρατηγικής

6. Γραμμή Στήριξης 22000001 
Λειτουργήσαμε ειδική τηλεφωνική ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, με σκοπό την κοινωνική 
ενδυνάμωση μέσα από τη στήριξη, την πληροφόρηση και τη διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες. Οι 
επαγγελματίες χειριστές/τριες, διαφόρων ειδικοτήτων, που  εκπαιδεύτηκαν για να στελεχώνουν τη γραμμή 
διαχειρίστηκαν τις κλήσεις στη βάση ειδικού εγχειριδίου που ετοιμάστηκε για τη λειτουργία της γραμμής.

7. Παροχή προστατευτικού εξοπλισμού
Μετά από ενέργειες του ΠΣΣΕ προμηθεύσαμε τις οργανώσεις μέλη με προστατευτικές μάσκες μίας 
χρήσης που εξασφαλίστηκαν με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΥπΥ.

8. Στήριξη των εθελοντών και των επαγγελματιών
■ Εργαλεία Διαχείρισης: Το ΠΣΣΕ στήριξε τους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής με εργαλεία 

    διαχείρισης, ενίσχυσης, επικοινωνίας και συντονισμού.  
■ Οδηγός Διασύνδεσης: Σχεδιάστηκε Εσωτερικός Οδηγός Διασύνδεσης με άλλες υπηρεσίες για άμεση 
   και αποτελεσματική διασύνδεση όσων επικοινωνούσαν με το ΠΣΣΕ και χρειάζονταν πληροφορίες 

    ή/και παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες.   
■ Οδηγοί Εξ αποστάσεως επικοινωνίας: Δημιουργήθηκαν Οδηγοί Χρήσης εφαρμογών επικοινωνίας 

    για διευκόλυνση της επικοινωνίας εξ’ αποστάσεως.
■ Σεμινάρια: Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια στα πλαίσια της προσπάθειας κατάρτισης και στήριξης  
    των επαγγελματιών και των εθελοντών των οργανώσεων μελών του.

Στήριξη αιτημάτων μελών

Διάλογος με τον Υπουργό Υγείας

Ετήσιος Διάλογος με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Το ΠΣΣΕ στήριξε αρκετά αιτήματα οργανώσεων μελών του με παρέμβασή του στα αρμόδια 
Υπουργεία για προώθηση των ζητημάτων που τους απασχολούσαν και ικανοποίηση των 
αναγκών τους.

Μετά από πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ συμφωνήθηκε, με τη θετική ανταπόκριση του Υπουργού 
Υγείας, η θεσμοθέτηση Διαλόγου με τις ΜΚΟ, η οποία θα ενδυναμώσει, στον τομέα της υγείας, 
τις σχέσεις κράτους με τις ΜΚΟ. Ο πρώτος διάλογος θα πραγματοποιηθεί όταν οι συνθήκες 
το επιτρέπουν. 

Η καθιερωμένη συνάντηση μεταξύ της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ στην οποία συζητούνται θέματα που  
αφορούν τις οργανώσεις, αναβλήθηκε για το 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

9η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών  
Η 9η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών την οποία εμπνεύ στηκε και 
λειτουργούσε το ΠΣΣΕ από το 2011, δεν υλοποιήθη κε, λόγω της μονομε- 
ρούς απόφασης του τέως Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων,  
κ. Δημήτρη Συλλούρη, να την λειτουργήσει ως Βουλή της Κοινωνίας 
των Πολιτών στο πλαίσιο της νεοσύστατης Παράλληλης Βουλής. Η 
Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ έχει εκφράσει την έντονη απογοήτευσή 
της στον τέως Πρόεδρο της Βουλής για το γεγονός ότι:
■ Παρουσίασε γενικότερα την Παράλληλη Βουλή, ως δική του πρωτο- 
    βουλία ενώ το ΠΣΣΕ ουσιαστικά εμπνεύστηκε την Παράλληλη αυτή 



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΣΣΕ 202012

 AΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Κινητοποίηση εθελοντών για στήριξη του Λιβάνου
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού στηρίζοντας την ανθρωπιστική βοήθεια 
που ανακοίνωσε η Κυπριακή Κυβέρνηση προς τον δοκιμαζόμενο λαό του Λιβάνου, μετά 
την φονική έκρηξη στη Βηρυτό, κάλεσε όλους, τους εθελοντές, τις εθελοντικές οργανώσεις/
ΜΚΟ, τα οργανωμένα σύνολα και όλους τους φορείς της κοινωνίας να συνδράμουν με ξηρά 
τροφή μακράς διάρκειας για την κάλυψη των αναγκών. Ενωμένοι, όπως σε κάθε άλλη κρίση, 
αναδείξαμε για ακόμη μία φορά τις αρχές της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς 
και συμβάλαμε στις προσπάθειες για αντιμετώπιση των συνεπειών της φονικής έκρηξης.

Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας
Tο ΠΣΣΕ συνέχισε τη συνεργασία του με τη Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας στη βάση του Μνημονίου 
Συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ των δύο μερών σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας.  

EU Aid Volunteers 
Το ΠΣΣΕ, ως πιστοποιημένος οργανισμός αποστολής εθελοντών σε τρίτες χώρες, από την 
ΕΕ συνέχισε την προώθηση των στόχων του προγράμματος 
για αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας είτε στα πλαίσια 
της πρωτοβουλίας EU Aid Volunteers είτε στα πλαίσια της 
νέας πρωτοβουλίας EU Solidarity Corps (Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης). 
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   διαδικασία από το 1999 που πρωτολειτούργησε το θεσμό της Βουλής των Γερόντων. 
■ Δημιούργησε παρόμοιο θεσμό με την επωνυμία Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών, 
     εντάσσοντας την στο πλαίσιο της Παράλληλης Βουλής, χωρίς τη συμμετοχή του δημιουργού  
    της, του ΠΣΣΕ.
■ Δεν περιέλαβε τη Βουλή των Γερόντων στην Παράλληλη Βουλή, υποβαθμίζοντας τη συζήτηση 

   των θεμάτων της τρίτης ηλικίας σε μία Επιτροπή της Παράλληλης Βουλής.     

Κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων
Για το θέμα το ΠΣΣΕ πραγματοποίησε συναντήσεις με όλα τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα από 
τα οποία διαβεβαιώθηκε η αμέριστη συμπαράσταση τους στο ΠΣΣΕ αλλά και με τον νέο 
Πρόεδρο της Βουλής κ. Αδάμο Αδάμου όπου συμφωνήθηκε η αποκατάσταση του θέματος 
εντάσσοντας τη Βουλή των Γερόντων και τη Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών στο πλαίσιο 
της Παράλληλης Βουλής. 

Συνεργασία ΠΣΣΕ με τους Επιτρόπους

Συνεργασία ΠΣΣΕ με τα Υπουργεία

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΠΣΣΕ συνεργάστηκε και με τους θεσμούς των Επιτρόπων, 
για συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τις ΜΚΟ και τον εθελοντικό τομέα γενικότερα. 

Στενή και αγαστή συνεργασία υπήρξε και με τα αρμόδια Υπουργεία, στα οποία το ΠΣΣΕ έκανε 
σχετικές παρεμβάσεις για προώθηση θεμάτων που απασχολούν τον εθελοντικό τομέα/τις 
ΜΚΟ ή/και το θεσμό των Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού.  

Με βάσει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 
του ΠΣΣΕ, το Συμβούλιο δραστηριοποιήθηκε σε ένα ευρύ πεδίο δράσεων πολιτικής.
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 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Διαγωνισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού
Λόγω των συνθηκών της πανδημίας δεν προκηρύχθηκε ο 6ος Διαγωνισμός Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού, ο οποίος έχει σκοπό την ανάδειξη των 
καλών πρακτικών/δράσεων που έχουν αναπτύξει εταιρείες με τη συνεργασία εθελοντικών/
ΜΚΟ και οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, 
ή/και στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
ή/και στην παροχή στήριξης προς τις ΜΚΟ.

Virtual Συνέδριο: CYPRUS CSR in ACTION 2020: Walking Together Through a Pandemic 
Το ΠΣΣΕ έθεσε, μεταξύ άλλων φορέων, υπό την αιγίδα του το διαδικτυακό συνέδριο, το οποίο 
διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Εκδοτικού Οίκου Δίας και της Boussias Communications. 
Τα αποτελέσματα του συνεδρίου ήταν καθοριστικά για όλους τους συμμετέχοντες, αφού τέθηκε 
η βάση για περαιτέρω συνέργειες και ωφέλιμες συνεργασίες, για την περαιτέρω προώθηση 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Κύπρο με σκοπό την βελτίωση της αμεσότητας και 
αποτελεσματικότητας του συνόλου των φορέων της κοινωνίας σε περιόδους κρίσης. Το ΠΣΣΕ 
εξήρε τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας που αναπτύχθηκαν από τις κυπριακές επιχειρήσεις 
και όχι μόνο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στην Κύπρο.

Xoρηγοί, Υποστηρικτές και Μνημόνια Συνεργασίας
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΠΣΣΕ ανέπτυξε ουσιαστικά το δίκτυο συνεργατών του με 
εταιρείες που στήριξαν το έργο και τις δράσεις του και κατ’ επέκταση του εθελοντικού τομέα 
αλλά και των ευπαθών ομάδων.

■ UNIVERSAL LIFE
■ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
■ ALPHA BANK
■ RCB BANK 
■ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
■ Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
■ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ
■ KPMG 
■ LIDL ΚΥΠΡΟΥ
■ R.P.M. LITHOGRAPHICA LTD 
■ MCDONALD’S ΚΥΠΡΟΥ 
■ CIIM (Cyprus International Institute of Management)
■ HERMES AIRPORTS LTD
■ MITSIOS TRADING LTD
■ Mix FM 

Μνημόνια Συνεργασίας: Παράλληλα, η υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με εταιρείες 
ενίσχυσε το έργο του ΠΣΣΕ. Περισσότερες πληροφορίες για τα Μνημόνια Συνεργασίας: Βλέπε 
σχετική ενότητα στην Έκθεση Πεπραγμένων.

Διάθεση εξοπλισμού/υλικού στα μέλη
■ Η ΤΕΥ-ΑΤΗΚ παραχώρησε, μέσω του ΠΣΣΕ, αριθμό μεταχειρισμένων καναπέδων για στήριξη 

   των δομών των ΜΚΟ.
■ Εταιρεία πρόσφερε είδη ένδυσης και υπόδησης στο ΠΣΣΕ τα οποία διατέθηκαν μέσω των 

   Επαρχιακών του Συμβουλίων και των    εθελοντικών οργανώσεων μελών του σε ευάλωτες  
    οικογένειες.
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■ Το ΠΣΣΕ εξασφάλισε από την Universal Life χρήσιμο εξοπλισμό τον οποίο διέθεσε στις 

   οργανώσεις μέλη του, με σκοπό την ενίσχυση του έργου τους.

 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σύστημα διαφάνειας – Κώδικας χρηστής διοίκησης και δεοντολογίας 
Το ΠΣΣΕ συνέχισε την προώθηση του Κώδικα Χρηστής Διοίκησης, 
Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ τον οποίο ολοκλήρωσε το 
2017, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του εθελοντικού 
τομέα σε πρακτικές χρηστής διοίκησης, και περιλαμβάνει διάφορα 
κεφάλαια, τα βασικότερα εκ των οποίων είναι:

■ Αρχές και Αξίες 
■ Θέματα διακυβέρνησης, διοίκησης και λειτουργίας
■ Θέματα σύγκρουσης συμφερόντων
■ Θέματα διαφάνειας

 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΚΟ
Το ΠΣΣΕ παρακολούθησε στενά την προκήρυξη και υλοποίηση των Σχεδίων Κρατικών 
Ενισχύσεων προς τις ΜΚΟ και συνεργάστηκε στενά με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλιστεί 
η απρόσκοπτη διάθεση της οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΚΟ.

Απόψεις για την κατανομή της χορηγίας του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων ΄Ησσονος 
Σημασίας του ΥΕΠΚΑ 
Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 5(η) του Νόμου του ΠΣΣΕ, το Συμβούλιο υπέβαλε τις 
απόψεις του στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, αναφορικά με την κατανομή οικονομικής 
χορηγίας προς τις οργανώσεις μέλη του και κατ’ επέκταση των οργανώσεων μελών 
των ΕΣΣΕ. Οι απόψεις του ΠΣΣΕ, οι οποίες δεν περιλάμβαναν θέσεις επί του ποσού της 
βοήθειας/ενίσχυσης, περιέλαβαν τις εξής παραμέτρους: αύξηση του συνόλου των κρατικών 
ενισχύσεων, βελτίωση της διαδικασίας προκήρυξης και καταβολής των ενισχύσεων, την 
ανάγκη συντονισμού των Υπουργείων στην κατανομή των ενισχύσεων, την ανάγκη στήριξης 
οργανώσεων για επιδιόρθωση, επέκταση, ανέγερση και αγορά κτιρίων, την υποστήριξη 
ευάλωτων οργανώσεων, κ.ά.

Ανεπάρκεια κρατικών ενισχύσεων
Με επιστολές του το ΠΣΣΕ τόσο προς το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων όσο και στο Υπουργείο Υγείας, επισημάνθηκε η καθυστέρηση καταβολής της 
κρατικής ενίσχυσης και ζήτησε, ειδικά για το 2020, που τα έσοδα των οργανώσεων μειώθηκαν 
λόγω των περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας, την άμεση παρέμβαση 
τους, αφού όπου δόθηκε προκαταβολή δεν έλυσε τα προβλήματα και επιπλέον τόνισε την 
ανάγκη συμπληρωματικής κρατικής ενίσχυσης λόγω της πανδημίας.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΚΟ
Εκσυγχρονισμός του Περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου - το Περί ΙΟΚΩ νομοσχέδιο
Στα πλαίσια της διαμόρφωσης του Περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Πιστοποίησης) 
νομοσχεδίου, το ΠΣΣΕ παρακολουθούσε στενά την πρόοδο του νομοσχεδίου αφού ενώ 
χαιρέτησε από την αρχή την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του νομικού αυτού πλαισίου, 
συνεχίζει να ανησυχεί για πρόνοιες του νομοσχεδίου ΙΟΚΩ που θα επηρεάσουν αρνητικά και 
καθοριστικά τη λειτουργία του ΠΣΣΕ αλλά και αρκετών οργανώσεων.
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Νομικό πλαίσιο για τα Σωματεία και τα Ιδρύματα
• Αίτημα πιστής εφαρμογής του Νόμου
Με Δελτίο Τύπου, τον Ιούλιο του 2020, το ΠΣΣΕ τοποθετήθηκε για την άμεση ανάγκη πιστής 
εφαρμογής όλων των προνοιών και διαδικασιών που προβλέπει ο Νόμος ώστε να ξεκαθαρίσει 
η κατάσταση των ενεργών σωματείων και ιδρυμάτων, ώστε η Αρμόδια Αρχή (το Υπουργείο 
Εσωτερικών) να μπορεί να ασκήσει το έργο και το ρόλο της βάσει του Νόμου. 

• Επισήμανση προβλημάτων εγγραφής
Επισημάνθηκαν, στην αρμόδια αρχή, προβλήματα που αντιμετώπισαν οργανώσεις μέλη στη 
διαδικασία εγγραφής και επικαιροποίησης των καταστατικών τους και ειδικά για τα Συμβούλια 
Κοινοτικού Εθελοντισμού, μέλη των ΕΣΣΕ και κατ’ επέκταση του ΠΣΣΕ. Το κύριο πρόβλημα για τα 
ΣΚΕ αφορούσε την εγγραφή τους στο πλαίσιο του Νόμου ενώ διαθέτουν νομική αναγνώριση 
από τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο Ν. 61(Ι)2006. Μετά 
από σχετική νομική γνωμάτευση την οποία εξασφάλισε το Υπουργείο Εσωτερικών έγινε η εξής 
ρύθμιση:

• Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε με την εγγραφή ή επικαιροποίηση της εγγραφής 
των ΣΚΕ στο Μητρώο Σωματείων, παρόλο που υπάρχει ειδικότερος Νόμος που τα ρυθμίζει, 
δηλαδή ο περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμος 61(Ι)2006. Αυτή 
η διευθέτηση θα είναι προσωρινή, μέχρι την ψήφιση των Κανονισμών που προνοούνται στο 
Νόμο του ΠΣΣΕ.

Όταν θα ψηφιστούν οι Κανονισμοί που προνοούνται στον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι)2006, ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή των ΣΚΕ με βάση 
αυτό τον Νόμο, τότε τα ΣΚΕ θα διαγραφούν από το Μητρώο Σωματείων με ένα μεταβατικό 
τρόπο, ώστε να μην διαταραχθεί η συνέχεια της ισχύς της νομικής υπόστασης τους και 
επειδή δεν είναι νομικά επιτρεπτή η απόδοση διπλής νομικής προσωπικότητας (άρθρο 51, 
Ν.104(Ι)2017).

Σημειώνεται ότι η ψήφιση των Κανονισμών του ΠΣΣΕ είναι σε εκκρεμότητα από το 2006 και 
οι εκάστοτε Διοικούσες Επιτροπές του ΠΣΣΕ έκαναν μέχρι σήμερα ότι είναι δυνατόν για την 
έκδοση των Κανονισμών, αλλά δυστυχώς υπάρχει καθυστέρηση από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους.

• Εναρμόνιση Καταστατικών
Προσφέρθηκε συμβουλευτική καθοδήγηση, σε μεγάλο αριθμό οργανώσεων μελών, σε 
παγκύπριο και τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια της εναρμόνισης των καταστατικών τους με τις 
πρόνοιες του Νόμου.

Νόμος για τους Εράνους
Ρύθμιση εράνων & πάταξη παράνομων εράνων

• Συμμετοχή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή: Το ΠΣΣΕ συμμετείχε ενεργά σε όλες τις διαδικασίες 
συζήτησης και τροποποίησης του νόμου για τους εράνους, συμπεριλαμβανομένων των 
εργασιών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκφράζοντας τις 
θέσεις του, πάντοτε με γνώμονα την προστασία του κοινού, των οργανώσεων και των 
εθελοντών από τους παράνομους εράνους.  
• Συμμετοχή στην Αρχή Εράνων: Η συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΣΣΕ στην παγκύπρια αρχή 
και των ΕΣΣΕ στις τοπικές αρχές αδειών εράνου συνέβαλε ουσιαστικά στη ρύθμιση θεμάτων 
και δυσκολιών που παρουσιάζονται στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου. 
• Εκστρατεία ενημέρωσης για τους εράνους: Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΣΣΕ και της 
Αστυνομίας Κύπρου, ολοκλήρωσαν φυλλάδια για διεξαγωγή εκστρατείας ενημέρωσης 
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για τους εράνους που απευθύνεται τόσο στους διοργανωτές όσο και στους πολίτες. Η 
συνεργασία αυτή έγινε στα πλαίσια εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των 
δύο μερών. 

 ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Βιωσιμότητα των ΣΚΕ
Τα αποτελέσματα της ειδικής Ημερίδας που διοργάνωσε το ΠΣΣΕ το 2019 για συζήτηση της 
βιωσιμότητας των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) προωθήθηκαν στο Υπουργείο 
Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς να ληφθεί μέχρι σήμερα καμία 
απάντηση. Στην Ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ, των παγκύπριων και 
τοπικών εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, των ΣΚΕ και εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας. 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΚΟ
Στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου στόχου του ΠΣΣΕ για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
των ΜΚΟ και ιδιαίτερα των οργανώσεων μελών του, συνεχίστηκε η διάθεση του πακέτου 
στήριξης (με εγχειρίδια, διαδικασίες και έντυπα) όπως απαιτούνται από το διεθνές πρότυπο 
ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο βοηθά τις οργανώσεις να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην καθημερινή τους εργασία ή/και να 
εξασφαλίσουν πιστοποίηση από το πρότυπο.

 ΠΑΙΔΙΑ - OΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ - ΝΕΟΙ
Δημογραφική και οικογενειακή πολιτική
• Το ΠΣΣΕ συμμετείχε με εκπρόσωπό του στον Εθνικό Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής 
Πολιτικής και συνέβαλε στην εφαρμογή της δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής του 
κράτους αλλά και στην πρόοδο υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου Δημογραφικής και 
Οικογενειακής Πολιτικής 2019-2020. 

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Υπηρεσία ενημέρωσης
Μέσω της Υπηρεσίας Ενημέρωσης του ΠΣΣΕ, προωθήθηκαν στις οργανώσεις μέλη, σχετικές 
ανακοινώσεις σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό τη στήριξη των μελών στην 
πιστή τήρηση του Κανονισμού.

Εφαρμογή συστήματος προστασίας δεδομένων στο ΠΣΣΕ
Το ΠΣΣΕ συνέχισε την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων και διαδικασιών για την πιστή 
τήρηση του Κανονισμού σε όλες τις διεργασίες του.

 ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 
Tο ΠΣΣΕ συνέβαλε στην ανάδειξη των θεμάτων που απασχολούν την τρίτη ηλικία κυρίως με τη 
λειτουργία του θεσμού της Βουλής των Γερόντων αλλά και με τη συμμετοχή του σε διάφορες 

δράσεις και Επιτροπές. 

Βουλή των Γερόντων – 22η Σύνοδος 
Λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκε η 22η Σύνοδος της Βουλής 
των Γερόντων.
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Παράλληλη Βουλή – θέματα τρίτης ηλικίας
Το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων (ΣΣΒΓ) εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια 
και τον έντονο προβληματισμό του για την απόφαση του πρώην Προέδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη να μην συμπεριλάβει τη Βουλή των Γερόντων 
που λειτουργεί από το 1999, στο νέο θεσμό της Παράλληλης Βουλής. Το ΣΣΒΓ σημείωσε ότι 
η μη ένταξη της Βουλής των Γερόντων, αποτελεί δυσμενή διάκριση και λειτουργεί σε βάρος 
της τρίτης ηλικίας, που μέχρι σήμερα τα αιτήματα και τα προβλήματά τους εκφράζονταν 
συλλογικά, μέσα από τον καθιερωμένο, θεσμό της Βουλής των Γερόντων. Σε συνάντηση με 
το νέο Πρόεδρο της Βουλής κ. Αδάμο Αδάμου, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα αφού έχει 
αποφασίσει την επαναλειτουργία του θεσμού στο πλαίσιο της Παράλληλης Βουλής.

Προώθηση θεμάτων Βουλής Γερόντων
■ Προώθηση των αιτημάτων της αναβληθείσας 22ης Συνόδου στους αρμόδιους φορείς.
■ Συμβολή σε συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων  
    για θέματα που απασχολούν την τρίτη ηλικία.
■ Προωθήθηκαν τα εξής αιτήματα και ζητήματα στους αρμόδιους αξιωματούχους και φορείς: 

• Ανάγκη Διορισμού Επιτρόπου Τρίτης Ηλικίας - Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
• Προστασία από υπερχρεώσεις τραπεζών και της αναμονής έξω από τα τραπεζικά  
    καταστήματα - Υπουργό Οικονομικών, Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας και Σύνδεσμο Τραπεζών
• Υλοποίηση υπηρεσίας «Κόκκινο Κουμπί» (υπηρεσία ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης),  
   αύξηση χαμηλών συντάξεων, βελτίωση νομοθεσίας για Στέγες Ηλικιωμένων, δημιουργία  
   ΚΑΠΗ και χώρου φιλοξενίας ηλικιωμένων που κακοποιούνται, αύξηση των ωφελημάτων  
   της Κοινωνικής Κάρτας - Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Επέκταση θεσμού κατ’ οίκον νοσηλείας, μείωση λιστών αναμονής, συμπερίληψη  
   φαρμάκων στις λίστες του ΓεΣΥ, έγκαιρη προμήθεια εμβολίων για τη γρίπη, ανάγκη  
   δημιουργίας Κέντρων Αποκατάστασης, ανάγκη αναπλήρωσης προσωπικού ιατρού τα  
   βράδια, Σαββατοκύριακα και αργίες - Υπουργό Υγείας
• Καθορισμός συνάντησης με τους ευρωβουλευτές, για ενημέρωση και ανταλλαγή  
   απόψεων για θέματα ηλικιωμένων (δεν έγιναν λόγω της πανδημίας) 
• Χαρτογράφηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι
• Προσφορά ειδικών πακέτων διακοπών για ηλικιωμένους και χαμηλοσυνταξιούχους -  
   Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων 

 ΥΓΕΙΑ
Εξέταση παραπόνων ασθενών 
Ενεργός ήταν η συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΣΣΕ στις Επαρχιακές Επιτροπές Εξέτασης 
Παραπόνων Ασθενών για την εξέταση των παραπόνων των ασθενών. 

 ΑμεΑ
Το ΠΣΣΕ είχε στενή επαφή με οργανώσεις μέλη του στον τομέα των ΑμεΑ για ενημέρωση και 
προώθηση των θεμάτων που τους απασχολούν. 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διάκριση ΠΣΣΕ – Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία 
Στα πλαίσια των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων για 
Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, τα οποία έχουν καθιερωθεί από 
το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, 
ΚΥΚΠΕΕ της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού σε συνεργασία με 
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την Επίτροπο Περιβάλλοντος και άλλων φορέων, το ΠΣΣΕ 
διακρίθηκε:
■ για τη χρονιά 2019, με το βραβείο «Αργυρός Προστάτης του 
Περιβάλλοντος», το οποίο παρέλαβε σε ειδική τελετή απονομής 
στο Προεδρικό Μέγαρο στις 27/2/20. 
■ για τη χρονιά 2020, με το βραβείο «Αργυρός Προστάτης του 
Περιβάλλοντος».

Εφαρμογή Μνημονίου συνεργασίας 
με την Επίτροπο Περιβάλλοντος 
Συνεχίστηκε η συνεργασία με την Επίτροπο 
Περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του 
Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφτηκε στις 
28/11/17 και ανανεώθηκε στις 14/1/20, το οποίο 
περιλαμβάνει ένα κοινό πρόγραμμα δράσης σε 
περιβαλλοντικά θέματα.

Πρόγραμμα «Παρατηρητής των Δασών και της Υπαίθρου 2020»
Το ΠΣΣΕ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του για συμμετοχή στο Πρόγραμμα με σκοπό να συμβάλει 
στην προσπάθεια ενεργοποίησης των εθελοντών μέσω των Σωμάτων Εθελοντών που 
συντονίζει.

Επιτροπή Προγράμματος «Θάλασσα»
Εκπρόσωπος του ΠΣΣΕ συμμετείχε στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020.

 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Το ΠΣΣΕ συνέβαλε όπου ήταν δυνατόν στη στήριξη των ευάλωτων αυτών ομάδων μέσω των 
Σωμάτων Εθελοντών, προσφέροντας άμεση βοήθεια. 

 ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Συμμετοχή στο Συμβούλιο Εγκληματικότητας 
Το ΠΣΣΕ συνέβαλε στην εφαρμογή και παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπου του στο Συμβούλιο Εγκληματικότητας. 

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αστυνομία Κύπρου
Με την υπογραφή του Μνημονίου στις 11/9/18 η Αστυνομία Κύπρου και το ΠΣΣΕ συνέχισαν τη 
συνεργασία τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Πρόγραμμα ‘Κοινοτική Εργασία Χωρίς Αμοιβή’ 
Συνεχίστηκε η συνεργασία του ΠΣΣΕ με το κράτος στο πλαίσιο εφαρμογής του Περί 
Κηδεμονίας, και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων, Νόμου 46(1)1996 μέσω του 
προγράμματος Κοινοτική Εργασία Χωρίς Αμοιβή. Στα πλαίσια του προγράμματος oι επτά 
Επιτηρητές που εργοδοτούνται από τα ΕΣΣΕ ανέλαβαν την επιτήρηση των κηδεμονευομένων 
στην ολοκλήρωση των ωρών της Κοινοτικής Εργασίας και την εφαρμογή των διαδικασιών 
που προνοούνται σε συνεργασία με τους Κηδεμονικούς Λειτουργούς.
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Συνάντηση με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
Αντιπροσωπεία του ΠΣΣΕ, πραγματοποίησε συνάντηση στις 7/8/20 με την Υπουργό 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως κ. Έμιλυ Γιολίτη. Στο πλαίσιο της συνάντησης διεξήχθη 
εποικοδομητική συζήτηση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με επίκεντρο την αναβάθμιση 
του θεσμού του Προγράμματος «Κοινοτική Εργα-
σία Χωρίς Αμοιβή» (ΚΕΧΑ), θεσμό τον οποίο 
εφαρμόζει το ΠΣΣΕ από το 2003 σε συνεργασία με 
τα αρμόδια Υπουργεία. Η Υπουργός και ο Πρόεδρος 
του ΠΣΣΕ επαναβεβαίωσαν την ανάγκη συνέχισης 
και αναβάθμισης του Προγράμματος ΚΕΧΑ και 
διαβεβαίωσαν ότι η αγαστή συνεργασία μεταξύ 
Υπουργείου και ΠΣΣΕ θα συνεχιστεί προς όφελος της 
κοινωνίας.

 /  

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΧΑ 

 
 
 

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΧΑ
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 Η δομή του ΠΣΣΕ ως μηχανισμός επισήμανσης αναγκών
Η δομή του ΠΣΣΕ και ιδιαίτερα η εκπροσώπηση των οργανώσεων μελών του και των 
Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) στα όργανα διοίκησης, συνέβαλε 
ουσιαστικά στον εντοπισμό προβλημάτων και προκλήσεων που κλήθηκαν οι οργανώσεις να 
αντιμετωπίσουν.  Τα ζητήματα που προέκυψαν έτυχαν χειρισμού με σχετικές παρεμβάσεις, για 
αντιμετώπιση και επίλυση τους. 

Κυριότερα θέματα που διαχειρίστηκε το ΠΣΣΕ κατά την υπό επισκόπηση περίοδο
1. Προκλήσεις και προβλήματα, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού 
2. Βιωσιμότητα των ΜΚΟ και η πορεία του εθελοντισμού 
3. Ανάπτυξη ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τον εθελοντισμό
4. Ενίσχυση διαλόγου με το κράτος και τις ΜΚΟ
5. Διαφάνεια και Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ 

22 46

 

Αρ. κηδεμονευομένων προγράμματος 'Κοινοτική Εργασία Χωρίς Αμοιβή' 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΑΡΝΑΚΑΕΛ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Επισήμανση /προώθηση αναγκών 

Για εφαρμογή των άρθρων του Νόμου του ΠΣΣΕ:
✓ Επισήμανση, μελέτη, ανάλυση και προβολή κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών Άρθρο 

4(1)α Νόμου ΠΣΣΕ

✓ Μελέτη, αξιοποίηση, υποβοήθηση και προβολή της προσφοράς των εθελοντικών οργανώσεων 
στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας Άρθρο 4(1)δ Νόμου ΠΣΣΕ

✓ Συντονισμός των δραστηριοτήτων και σχεδιασμών των μελών, μεταξύ τους και με τις αρμόδιες 
κρατικές υπηρεσίες Άρθρο 4(1)ε Νόμου ΠΣΣΕ

 
Η δομή του ΠΣΣΕ ως μηχανισμός επισήμανσης αναγκών 

Η δομή του ΠΣΣΕ και ιδιαίτερα η εκπροσώπηση των οργανώσεων μελών του και των 
Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού ΕΣΣΕ) στα όργανα διοίκησης, συνέβαλε 
ουσιαστικά στον εντοπισμό προβλημάτων και προκλήσεων που κλήθηκαν οι οργανώσεις να 
αντιμετωπίσουν.  Τα ζητήματα που προέκυψαν έτυχαν χειρισμού με σχετικές παρεμβάσεις για 
αντιμετώπιση και επίλυση τους

Κυριότερα θέματα που διαχειρίστηκε το ΠΣΣΕ κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 

Προκλήσεις και προβλήματα, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού 
Βιωσιμότητα των ΜΚΟ και η πορεία του εθελοντισμού 
Ανάπτυξη ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τον εθελοντισμό
Ενίσχυση διαλόγου με το κράτος και τις ΜΚΟ
Διαφάνεια και Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ 
Στήριξη και καθοδήγηση των οργανώσεων μελών
Προώθηση διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας στις ΜΚΟ
Παρακολούθηση νομικού πλαισίου που επηρεάζει τις ΜΚΟ 
Συντονισμός των οργανώσεων μελών του και ευρύτερα των ΜΚΟ με το κράτος

Για εφαρμογή των άρθρων του Νόμου του ΠΣΣΕ:
• Επισήμανση, μελέτη, ανάλυση και προβολή κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών  

- Άρθρο 4(1)α – Νόμου ΠΣΣΕ

• Μελέτη, αξιοποίηση, υποβοήθηση και προβολή της προσφοράς των εθελοντικών 
οργανώσεων στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας 

- Άρθρο 4(1)δ – Νόμου ΠΣΣΕ

• Συντονισμός των δραστηριοτήτων και σχεδιασμών των μελών, μεταξύ τους  
και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες  

-Άρθρο 4(1)ε – Νόμου ΠΣΣΕ

Επισήμανση /προώθηση αναγκών
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6. Στήριξη και καθοδήγηση των οργανώσεων μελών
7. Προώθηση διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας στις ΜΚΟ
8. Παρακολούθηση νομικού πλαισίου που επηρεάζει τις ΜΚΟ 
9. Συντονισμός των οργανώσεων μελών του και ευρύτερα των ΜΚΟ με το κράτος
10. Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως μηχανισμός στήριξης των ΜΚΟ 
11. Περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών για τις οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ
12. Επέκταση δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντισμού
13. Επέκταση και αναβάθμιση του Σώματος Εθελοντών
14. Εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων μέσω των εκστρατειών του Σώματος Εθελοντών
15. Ενδυνάμωση της σχέσης του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ με τις οργανώσεις μέλη 
16. Διαχείριση θεμάτων της δομής του ΠΣΣΕ
17. Προώθηση των νέων Κανονισμών του ΠΣΣΕ

 29ο συνέδριο ΠΣΣΕ
Λόγω των συνθηκών της πανδημίας το 29ο συνέδριο του ΠΣΣΕ με τίτλο «Νέα Τεχνολογία 5G και 
οι πιθανές επιπτώσεις της στο περιβάλλον» αναβλήθηκε. 

Συντονισμός δραστηριοτήτων και σχεδιασμών

Συντονισμός με τα κέντρα λήψης αποφάσεων 
H συμμετοχή του ΠΣΣΕ στα κέντρα λήψης αποφάσεων, συνέβαλε τόσο στην προώθηση 
διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ΜΚΟ, όσο και στο συντονισμό με τις 
κρατικές υπηρεσίες.

Συντονισμός δράσεων μέσω διαδικτυακού ημερολογίου 
Το ΠΣΣΕ συνέχισε την καταχώρηση των δραστηριοτήτων των οργανώσεων μελών του σε 
διαδικτυακό ημερολόγιο με σκοπό τον συντονισμό των δράσεών τους. 

Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο το ΠΣΣΕ συνέχισε την εφαρμογή των μνημονίων συνεργασίας που έχει 
συνάψει με τους ακόλουθους φορείς σκοπός των οποίων είναι η εγκαθίδρυση πλαισίου συνεργασίας 
και η εφαρμογή κοινού προγράμματος δράσης σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου 
Το Μνημόνιο υπογράφτηκε μεταξύ του Προέδρου του ΠΣΣΕ και του Προέδρου του ΟΝΕΚ, κ. Παναγιώτη 
Σεντώνα στις 3/10/2019. Αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), 
συναντήθηκε στις 25/2/2020 με τον νέο Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας 
Κύπρου (ΟΝΕΚ), κ. Πρόδρομο Αλαμπρίτη, όπου 
επιβεβαιώθηκε η συνέχιση αλλά και η περαιτέρω 
ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων του ΠΣΣΕ 
με τον ΟΝΕΚ  προς όφελος των νέων και του 
εθελοντισμού.

Μνημόνια Συνεργασίας
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Μνημόνιο Συνεργασίας με την Επίτροπο Περιβάλλοντος
Το Μνημόνιο υπογράφτηκε για πρώτη φορά το 2017 και ανανεώθηκε με τη νέα 
Επίτροπο Περιβάλλοντος, κ. Κλέλια Βασιλείου στις 14/1/20.

Μνημόνιο Συνεργασίας με το CIIM - Cyprus International Institute of Management 
Το Μνημόνιο υπογράφτηκε μεταξύ του Προέδρου του ΠΣΣΕ, και του Διευθυντή του CIIM, Δρος Θεόδωρου 
Παναγιώτου στις 27/3/2019.

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Τσιμεντοποιία Βασιλικού 
Το Μνημόνιο υπογράφτηκε μεταξύ του Προέδρου του ΠΣΣΕ και εκπροσώπου της  Τσιμεντοποιίας 
Βασιλικού στις 27/9/2019.

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αστυνομία Κύπρου
Το Μνημόνιο υπογράφτηκε μεταξύ του Προέδρου του ΠΣΣΕ και του τέως Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία 
Χρυσοστόμου στις 11/9/18.

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Πολιτική Άμυνα
Το Μνημόνιο υπογράφτηκε μεταξύ του Προέδρου του ΠΣΣΕ και του τέως Αν. Διοικητή Πολιτικής Άμυνας, 
κ. Λουκά Χατζημιχαήλ στις 9/3/16.

Μνημόνιο Συνεργασίας με τους Φούρνους Ζορπά 
Το Μνημόνιο υπογράφτηκε μεταξύ του Προέδρου του ΠΣΣΕ και της Group Marketing Manager της 
εταιρείας, κ. Σοφία Τσενέ στις 28/11/16.

Για εφαρμογή του άρθρου του Νόμου του ΠΣΣΕ:
• Ανάπτυξη του εθελοντισμού 

Άρθρο 4(1)γ – Νόμου ΠΣΣΕ

• Ίδρυση, διατήρηση, εκπαίδευση, διοίκηση και αξιοποίηση σώματος 
ή σωμάτων εθελοντών

Άρθρο 4(1)ι - Νόμου ΠΣΣΕ

• Προαγωγή της προσφοράς στον τομέα του εθελοντισμού 
και της κοινωνικής ευημερίας
Άρθρο 4(1)ια - Νόμου ΠΣΣΕ

Ανάπτυξη του εθελοντισμού

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ»
Το πρόγραμμα είναι πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ η οποία εφαρμόζεται από 
το 2005 με την υποστήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Σκοπός του προγράμματος είναι 
η κινητοποίηση των παιδιών και της νεολαίας για συμμετοχή σε έργα 
εθελοντικής προσφοράς/εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
χρονιάς και η ανάπτυξη του πνεύματος της εθελοντικής συνείδησης.  

Ανάπτυξη του Εθελοντισμού
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Διαγωνισμός: Στον κατ’ έτος διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος, 
μπορούν να συμμετέχουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης 
και Τεχνικής Εκπαίδευσης καθώς και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Απονομή διακρίσεων:
Στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διακρίνονται στο διαγωνισμό επιδίδονται τιμητικές πλακέτες 
από τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ, ενώ αθλοθετούνται και απονέμονται βραβεία από τον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απονομή γίνεται στα πλαίσια της καθιερωμένης δεξίωση 
που παραθέτει κάθε Δεκέμβριο το Προεδρικό ζεύγος στους εθελοντές με την ευκαιρία της 
Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών, στο Προεδρικό Μέγαρο. Το 2020, η επίδοση των πλακετών και 
των βραβείων διευθετήθηκε εκτός του πλαισίου της δεξίωσης, επειδή αναβλήθηκε λόγω των 
περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Πινακίδες διάκρισης:
Για περαιτέρω αναγνώριση των εθελοντικών έργων που διακρίνονται στον διαγωνισμό, 
τοποθετούνται και πινακίδες διάκρισης στο χώρο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
πραγματοποιούνται σεμνές τελετές αποκαλυπτηρίων των πινακίδων με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων του ΠΣΣΕ. Τα αποκαλυπτήρια θα προγραμματιστούν μόλις το επιτρέψουν τα 
περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία:
• Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Α΄
• Α΄ Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου, Λεμεσός
• Λύκειο Βεργίνας, Λάρνακα

Αποτελέσματα 15ου Διαγωνισμού Προγράμματος Νεολαία & Εθελοντισμός 2019-2020 
1ο βραβείο εξίσου: Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Α΄, Λευκωσία και Περιφερειακό 
Λύκειο Μ. Κουτσόφτα-Α. Παναγίδη Παλαιομετόχου 
2ο βραβείο εξίσου: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου, Λεμεσός και Λύκειο Βεργίνας, Λάρνακα 
3ο βραβείο εξίσου: Περιφερειακό Δημοτικό σχολείο Αγγλισίδων – Μενόγειας, Λάρνακα, Α΄ 
Δημοτικό Σχολείο Πάφου και L.I.T.C. Russian -English Private School, Λεμεσός 
Έπαινοι: ΚΒ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Άγιος Γεώργιος Χαβούζας), Περιφερειακό Δημοτικό 
Σχολείο Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Πάφος, The Heritage Private School-Λεμεσός και 
Γυμνάσιο Επισκοπής. 

Επαναπροκήρυξη: Το 2020 επαναπροκηρύχθηκε ο 16ος Διαγωνισμός του Προγράμματος για 
την περίοδο 2020-2021. 

Πινακίδες διάκρισης:

Για περαιτέρω αναγνώριση των εθελοντικών έργων που διακρίνονται στον διαγωνισμό, 
τοποθετούνται και πινακίδες διάκρισης στο χώρο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
πραγματοποιούνται σεμνές τελετές αποκαλυπτηρίων των πινακίδων με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων του ΠΣΣΕ. Τα αποκαλυπτήρια  θα προγραμματιστούν μόλις το επιτρέψουν τα 
περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία:

• Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Α΄
• Α΄ Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου, Λεμεσός
• Λύκειο Βεργίνας, Λάρνακα

Αποτελέσματα 15ου Διαγωνισμού Προγράμματος Νεολαία & Εθελοντισμός 2019
1ο βραβείο εξίσου: Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Α΄, Λευκωσία και Περιφερειακό 
Λύκειο Μ. Κουτσόφτα Α. Παναγίδη Παλαιομετόχου 
2ο βραβείο εξίσου: Α΄ Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου, Λεμεσός και Λύκειο Βεργίνας, Λάρνακα 
3ο βραβείο εξίσου: Περιφερειακό Δημοτικό σχολείο Αγγλισίδων Μενόγειας, Λάρνακα, Α΄ 
Δημοτικό Σχολείο Πάφου και , Λεμεσός 
Έπαινοι ΚΒ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Άγιος Γεώργιος Χαβούζας), Περιφερειακό Δημοτικό 
Σχολείο Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Πάφος, Λεμεσός και 
Γυμνάσιο Επισκοπής.

Επαναπροκήρυξη Το 2020 επαναπροκηρύχθηκε ο ος Διαγωνισμός του Προγράμματος για 
την περίοδο 2020
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Ανάπτυξη του Εθελοντισμού

 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

27 χρόνια Εβδομάδα Εθελοντισμού

«…ο εθελοντισμός 
αποτελεί βασικό πυλώνα 
του σύγχρονου κυπριακού 
κράτους πρόνοιας, δείκτη 
του πολιτισμού και της 

κοινωνίας μας και μπορεί 
να αναπτύξει απεριόριστη 

δυναμική…»

Η Εβδομάδα στήριξε το 
μήνυμα του ΟΗΕ για την 
Διεθνή Ημέρα Εθελοντών 

2020 
«Μαζί μπορούμε μέσω  

του εθελοντισμού» 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη 
Σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη, που 
πραγματοποιήθηκε στις 2/12/20 
στη Δημοσιογραφική Εστία στην 
παρουσία της επίτιμης Προέδρου 
κας Άντρης Αναστασιάδη, η οποία 
απηύθυνε χαιρετισμό, ο Πρόεδρος 
του ΠΣΣΕ κήρυξε την έναρξη της 
Εβδομάδας Εθελοντισμού 2020 
(1-8 Δεκεμβρίου). Στη Διάσκεψη ο 
Πρόεδρος ανέγνωσε το Μήνυμα 
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Ανάπτυξη του Εθελοντισμού

του ΠΣΣΕ για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών επισημαίνοντας ότι βασικός σκοπός του Συμβουλίου 
είναι η συνεχής στήριξη με κάθε τρόπο και μέσο των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ και 
των εθελοντών, ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το σημαντικό 
έργο που επιτελούν. Επίσης ανακοινώθηκαν οι δραστηριότητες της Εβδομάδας αλλά και οι 
εκστρατείες, οι διαγωνισμοί και οι πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες του ΠΣΣΕ στα πλαίσια της 
συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση της λειτουργίας του και στήριξης των οργανώσεων 
μελών του.

Κινητοποίηση φορέων και θεσμών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών
Εκατοντάδες φορείς και θεσμοί της κοινωνίας ανταποκρίθηκαν στην δημόσια πρόσκληση του 
ΠΣΣΕ και πραγματοποίησαν δράσεις εθελοντισμού, ενώ αξιωματούχοι του κράτους στήριξαν 
την Εβδο μάδα Εθελοντισμού με διάφορους τρόπους. 

Ο Προέδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κ. Αδάμου Αδάμου, 
κατά τη συνεδρία της ολομέλειας 
της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στις 3 Δεκεμβρίου αναφέρθηκε, 
μεταξύ άλλων και στη Διεθνή Ημέρα 
Εθελοντών:

«Στις 5 Δεκεμβρίου γιορτάζεται 
η Διεθνής Ημέρα Εθελοντών, 
όπως καθιερώθηκε με ψήφισμα 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1985, με στόχο να στηριχθεί και να αναγνωριστεί 
η πολύτιμη συνεισφορά του εθελοντισμού στην κοινωνία. Στην Κύπρο το Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού εδώ και 27 χρόνια διοργανώνει και συντονίζει 
εβδομάδα εθελοντισμού, από την 1 μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου, κινητοποιώντας διάφορους 
φορείς και οργανωμένα σύνολα, ώστε να αναλάβουν εθελοντικές δράσεις. Αυτό επιδιώκει 
και φέτος, στηρίζοντας με κάθε τρόπο τους εθελοντές, ώστε να συνεχίσουν το σημαντικό 
έργο που επιτελούν και μάλιστα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε για 
όλους η πανδημία COVID-19».

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννης Γιαννάκη, σε ανακοίνωση του ανέφερε, μεταξύ 
άλλων: 

«Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, απευθύνουμε δημόσια τις ευχαριστίες 
μας και συγχαίρουμε τους εθελοντές της χώρας μας, καθώς με ανιδιοτέλεια συμβάλλουν 
όχι μόνο στην αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και στη βελτίωση της κοινωνίας μας 
γενικότερα. Οι σωστοί ενεργοί πολίτες του σήμερα αποτελούν τους στυλοβάτες ενός 
καλύτερου αύριο για όλους».
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Ανάπτυξη του Εθελοντισμού

 25ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΔΕΩΝ
Το ΠΣΣΕ, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας προκήρυξε για 25η συνεχή χρονιά τον 
καθιερωμένο 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 «Η συμβολή του εθελοντισμού στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID-19». Η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, επέλεξε τις καλύτερες 
εκθέσεις των γυμνασίων και των λυκείων ως εξής:   

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Γιώργος Χαραλάμπους - Γυμνάσιο Αραδίππου, Ιωάννης Ραγουζαίος - Γυμνάσιο 
Καλογεροπούλου, Δημήτρης Ευγενίου - Σχολή Φόρουμ 

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Αναστασία Ιπτζιάν Άνι - Κολέγιο Τέρρα Σάντα, Μαρίνα Κωνσταντίνου, Μαρία 
Αριστοδήμου, Μαριλένα Αλεξάνδρου - Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Κωνσταντίνα Ανδρέου - Γυμνάσιο Αραδίππου, Ευρυδίκη Πογιατζή - Γυμνάσιο 
Λινόπετρας

ΕΠΑΙΝΟΣ: Μαρία Καραολή - Γυμνάσιο Κιτίου, Χρίστος Παφίτης - Γυμνάσιο Έγκωμης, Ανδρέας 
Μιχαηλίδης - Γυμνάσιο Σταυρού, Ειρήνη Σταυρινίδη - Νικολαΐδειο Γυμνάσιο, Αναστασία 

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Εβδομάδας Εθελοντισμού
Παρόλες τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας κινητοποιήθηκε η κοινωνία. 
Δείγμα της εθελοντικής προσφοράς των φορέων της κοινωνίας, 
αποτυπώθηκε στο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων το οποίο περιέλαβε 
διάφορες αλτρουιστικές πράξεις προς τον συνάνθρωπο, κοινωνικές 
δράσεις αλλά και δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος, 
την προαγωγή του πολιτισμού, του αθλητισμού, κτλ.  
Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλαν οι διοργανωτές, στις δράσεις, 
συμμετείχαν πέραν των 3,500 εθελοντών, οι οποίοι πρόσφεραν πέραν 
των 1,000 ωρών εθελοντικής εργασίας και από τις δράσεις βοηθήθηκαν 
πέραν των 7,000 προσώπων.

Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο
Ενώ αναβλήθηκε η καθιερωμένη Δεξίωση στο Προεδρικό λόγω των περιοριστικών μέτρων 
της πανδημίας, ο εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από εισήγηση του 
ΠΣΣΕ, απευθύνθηκε με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα τους προς τους εθελοντές, με σκοπό την  
εμψύχωση των εθελοντών οι οποίοι ακούραστα συνέχισαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
σε κάθε άκρη του νησιού μας με τη στήριξη και το συντονισμό του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Επίσκεψη στους μαθητές του Ριζοκαρπάσου 
Λόγω της πανδημίας αναβλήθηκε και η καθιερωμένη επίσκεψη των μελών της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΠΣΣΕ, στο σχολείο του Ριζοκαρπάσου.



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΣΣΕ 2020 27

Ανάπτυξη του Εθελοντισμού

Το Σώμα Εθελοντών δημιουργήθηκε το 1991 από το ΠΣΣΕ και σήμερα λειτουργεί 
από τα ΕΣΣΕ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης 
Αμμοχώστου. Το Σώμα Εθελοντών Κερύνειας προσφέρει όπου βρίσκονται οι 
Κερυνιώτες προσωρινά μετά την Τουρκική Εισβολή. Το ΠΣΣΕ ασκεί συντονιστικό 
ρόλο και χαράσσει την πολιτική που ακολουθεί το Σώμα Εθελοντών.  

Το Σώμα Εθελοντών:
• Εγγράφει - Τοποθετεί - Εκπαιδεύει - Καθοδηγεί & Στηρίζει τους εθελοντές
• Πιστοποιεί την εθελοντική προσφορά

• Εξυπηρετεί άτομα και οικογένειες │κοινότητες, κοινωνικά προγράμματα │εθελοντικές οργανώσεις/
ΜΚΟ │κρατικές υπηρεσίες│
• Συμβάλλει στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
• Προωθεί την περιβαλλοντική, την κοινοτική και πολιτιστική ανάπτυξη, τον εταιρικό κοινωνικό 
εθελοντισμό, κ.ά. 

Σώμα Εθελοντών

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Για αναβάθμιση της διαδικασίας εγγραφής εθελοντών, ικανοποίησης 
των αναγκών και γενικότερα της διαχείρισης των εθελοντών, το ΠΣΣΕ 
λειτουργεί από το 2010 τη Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού, η οποία 
προσφέρει 6 βασικές λειτουργίες.

1. Εγγραφή νέων εθελοντών 
2. Εγγραφή εθελοντικών ομάδων
3. Καταχώρηση αναγκών από οργανωμένα  
 σύνολα
4. Μηχανισμός ταύτισης των αναγκών και  
 των ενδιαφερόντων των εθελοντών
5. Πληροφόρηση: Χώρος Ανακοινώσεων/
 Εκδηλώσεων, Ημερολόγιο Εθελοντή, 

 Πληροφορίες για τον εθελοντισμό,
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
6. Υπηρεσία Ενημέρωσης των εθελοντών:

• για τις ανάγκες εθελοντικής προσφοράς
• για το πρόγραμμα της εθελοντικής τους 
    εργασίας, με την αποστολή μηνυμάτων 
    υπενθύμισης (sms και email) 

Στυλιανού - Γυμνάσιο Ξυλοφάγου, Στυλιανή Σταυρινού - Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, Μαργαρίτα 
Γεωργίου - Γυμνάσιο Γερίου.

ΛΥΚΕΙΑ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Ιωάννα Ευδοκίου - Λύκειο Γ. Ταλιώτη Γεροσκήπου, Νικόλας Μιλτιάδους - Λύκειο 
Εθν. Κυπριανού

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Άννα Μαργαρίτα Σπανάσιη - Xenion High School, Κωνσταντίνα Σταύρου - Λύκειο 
Παραλιμνίου, Μαρία Κουνναφ ή - Λύκειο Εθν. Κυπριανού

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Μαρία Γρηγοριάδη - Λύκειο Κύκκου Β΄, Μυρτώ Ψακίδη - Σχολή Φόρουμ, Νικολέττα 
Ευσταθίου - Λύκειο Λακατάμειας, Σταυριάνα Κοτζιάπασιη - Λύκειο Παλαιομετόχου 
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Ανάπτυξη του Εθελοντισμού

Εξ αποστάσεως εθελοντισμός
Λόγω της πανδημίας αυξήθηκε ο εξ αποστάσεως εθελοντισμός με διάφορες μορφές και τρόπους.  
Με Δελτίο Τύπου το ΠΣΣΕ ανακοίνωσε την ανάγκη του εξ αποστάσεως εθελοντισμού για συνέχιση της 
εθελοντικής προσφοράς όπου δεν ήταν εφικτή η φυσική παρουσία.

 Διαπίστευση ΠΣΣΕ για υλοποίηση σχεδίων Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας
Το ΠΣΣΕ είναι διαπιστευμένος Συντονιστικός Φορέας και Φορέας Αποστολής ή Υποδοχής για υλοποίηση 
σχεδίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (European Voluntary Service), η οποία 
αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία 
δίνει τη δυνατότητα σε νέους να παρέχουν, μέσω της προσωπικής τους 
δέσμευσης, υπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε εθελοντική βάση, σε 
κάποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Είδη εθελοντικής
εργασίας

εθελοντικά έργα κοινοτικής ανάπτυξης ή δράσεις βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής μελών της κοινωνίας, κ.ά.

στήριξη, συντροφιά, ψυχαγωγία, καθοδήγηση, βοήθεια, φροντίδα, κ.ά.

παροχή διοικητικών υπηρεσιών, επαγγελματικών υπηρεσιών (π.χ. λογιστικές 
υπηρεσίες, μεταφράσεις, κ.ά) υποστήριξη εργασιών, βοήθεια στη 
διοργάνωση εκδηλώσεων, κ.ά.

συντήρηση αρχαιολογικών, ιστορικών, εθνικών, εκκλησιαστικών χώρων, 
καταγραφή και αξιοποίηση λαογραφικού υλικού, δραστηριότητες 
προαγωγής της μουσικής, της τέχνης, της λογοτεχνίας, της θρησκευτικής 
και πολιτιστικής παράδοσης, ψυχαγωγικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.ά.

δεντροφυτεύσεις, δημιουργία/βελτίωση πάρκων, περιβαλλοντικά έργα 
στην κοινότητα για προστασία/ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος, 
καθαρισμός χώρων, προστασία και φροντίδα των ζώων, δραστηριότητες 
ανακύκλωσης, κ.ά.

αθλητικές δραστηριότητες για ενίσχυση κάποιου κοινωνικού σκοπού κ.ά.

ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια

σε κάθε επαρχία, ομάδες εθελοντών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους  
στα νοσοκομεία αφού τύχουν σχετικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης

ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσιο ούτε όρια και η εθελοντική προσφορά 
μπορεί να επικεντρωθεί σε οποιοδήποτε τομέα φανεί ότι υπάρχει ανάγκη  
και η προσφορά του θα είναι χρήσιμη

Μορφές Εθελοντικής 
εργασίας

Εθελοντισμός για 
προαγωγή της ευημερίας

Εθελοντισμός σε 
ευπαθείς ομάδες   

Εθελοντισμός στις ΜΚΟ 

Πολιτιστικός 
εθελοντισμός   

Περιβαλλοντικός 
εθελοντισμός  

Εθελοντισμός για 
προώθηση του 
αθλητισμού και της 
ευημερίας 

Εθελοντισμός σε 
καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης

Ομάδες εθελοντών στα 
νοσοκομεία

Γενικά
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Ανάπτυξη του Εθελοντισμού

 Πιστοποίηση ΠΣΣΕ ως οργανισμός αποστολής εθελοντών σε τρίτες χώρες μέσω
 του EU Aid Volunteers 
Το ΠΣΣΕ είναι πιστοποιημένος οργανισμός αποστολής εθελοντών σε τρίτες χώρες από την ΕΕ, από το 2017 
και μπορεί να συμμετέχει σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας είτε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 

EU Aid Volunteers είτε στα πλαίσια της νέας πρωτοβουλίας 
EU Solidarity Corps (Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης). Με την 
πιστοποίηση αυτή, διευρύνονται σημαντικά οι ευκαιρίες για 
συμμετοχή σε εθελοντικές αποστολές που προσφέρονται στους 
εθελοντές μέσω του Σώματος Εθελοντών. Η διαπίστευση του 
ΠΣΣΕ έχει ανανεωθεί με ισχύ μέχρι τον Απρίλιο του 2023.

Ο θεσμός των εθελοντών στα νοσοκομεία 
Λόγω των συνθηκών της πανδημίας, συνεχίστηκε 
σε περιορισμένο βαθμό, ο θεσμός των εθελοντών 
στα νοσοκομεία. Ο θεσμός των εθελοντών στα 
νοσοκομεία, ο οποίος ξεκίνησε το 2012 από το ΠΣΣΕ 
και τα ΕΣΣΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. 
Επιβεβαιώθηκε η συνέχιση του θεσμού και  το 2019 
σε συνάντηση του ΠΣΣΕ, με το Γενικό Εκτελεστικό 
Διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 
Υγείας (ΟΚΥπΥ), και τους Γενικούς Διευθυντές των 
Νοσοκομείων Λευκωσίας, όπου συμφωνήθηκε 
η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών για την προσφορά των εθελοντών του Σώματος 
Εθελοντών στα Νοσοκομεία. 

 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οικογένεια
Το ΠΣΣΕ, υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία, για 7η συνεχόμενη χρονιά, την εκστρατεία «Υιοθετήστε» 
μια οικογένεια τα Χριστούγεννα και το Πάσχα μέσω των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων 
Εθελοντισμού/Σωμάτων Εθελοντών. Σκοπός της εκστρατείας ήταν να μη μείνει καμία οικογένεια και 
κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. 

Υποστηρικτές εκστρατείας για τα Xριστούγεννα: 
Θερμές ευχαριστίες στους βασικούς υποστηρικτές της εκστρατείας UNIVERSAL 
LIFE, ALPHA BANK, Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Φούρνοι 
Zορπάς, LIDL Κύπρου, CIIM (Cyprus International Institute of Management) και 
MIX FM και σε όσους γενναιόδωρα έχουν στηρίξει με την προσφορά τους τον 
σκοπό της εκστρατείας (Άτομα, Οικογένειες, Δήμοι, Κοινότητες, Επιχειρήσεις/
Εταιρείες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κρατικοί/Ημικρατικοί φορείς, Οργανισμοί, 
Οργανωμένα Σύνολα, ΜΚΟ, κ.ά.).

Υποστηρικτές εκστρατείας για το Πάσχα:
Θερμές ευχαριστίες σε όσους γενναιόδωρα έχουν στηρίξει με την προσφορά 
τους τον σκοπό της εκστρατείας (Άτομα, Οικογένειες, Δήμοι, Κοινότητες, 
Επιχειρήσεις/Εταιρείες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κρατικοί/Ημικρατικοί φορείς, 
Οργανισμοί, Οργανωμένα Σύνολα, ΜΚΟ, κ.ά.).
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Ανάπτυξη του Εθελοντισμού

Εκστρατεία Συλλογής Σχολικών Ειδών
Η εκστρατεία «ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ» υλοποιήθηκε για 6η χρονιά με σκοπό τη συλλογή σχολικών 
ειδών για παιδιά ευάλωτων οικογενειών. Η συλλογή σχολικών ειδών έγινε από τα Σώματα Εθελοντών σε 
κάθε επαρχία και η παράδοση στα παιδιά έγινε πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Υποστηρικτές εκστρατείας: 
Θερμές ευχαριστίες σε όσους γενναιόδωρα έχουν στηρίξει με την προσφορά τους 
τον σκοπό της εκστρατείας (Άτομα, Οικογένειες, Δήμοι, Κοινότητες, Επιχειρήσεις/
Εταιρείες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κρατικοί/Ημικρατικοί φορείς, Οργανισμοί, 
Οργανωμένα Σύνολα, ΜΚΟ, κ.ά.).

 

Απολογισμός βοήθειας
Mέσω του Σώματος Εθελοντών, εξυπηρετήθηκαν, με τη στήριξη εθελοντών και του δικτύου συνεργατών 
του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ οι εξής ανάγκες: 

■ 639 οικογένειες (υποστηρίχθηκαν με είδη ή και κουπόνια) αξίας €28,825 (καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020,  
    εκτός από τις περιόδους εκστρατειών).

■ 1214 οικογένειες (παροχή βοήθειας σε είδος ή και κουπόνια) στα πλαίσια των εκστρατειών «ΟΛΑ  
    τα παιδιά με σχολικά» και «Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα». 

Σημειώνεται ότι οι αριθμοί της βοήθειας επηρεάστηκαν από τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας. 

Eκστρατεία «Εθελοντισμός για πράσινες κοινότητες»
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΣΣΕ με την Επίτροπο Περιβάλλοντος για ανάπτυξη δράσεων για 
την προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα, 
πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις σε κοινότητες στο πλαίσιο της εκστρατείας «Εθελοντισμός 
για πράσινες κοινότητες» από την Επίτροπο Περιβάλλοντος και εκπροσώπους της. Λόγω της πανδημίας 
οι συναντήσεις αναβλήθηκαν.

Συνεργασία ΠΣΣΕ – Φούρνοι ΖΟΡΠΑΣ 
Συνεχίστηκε κατά την υπό επισκόπηση περίοδο η συνεργασία του ΠΣΣΕ με την εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοί, 
στη βάση του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφτεί μεταξύ των δύο μερών. Οι Φούρνοι Ζορπάς, 
πέραν από τη στήριξη των εκστρατειών του ΠΣΣΕ, συνεχίζουν να ενισχύουν και αριθμό κοινωνικών 
παντοπωλείων, αλλά και περιπτώσεις οικογενειών που είχαν άμεση ανάγκη. 

 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙEΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ /ΜΚΟ
Βίντεο για το ΠΣΣΕ
Συνεχίστηκε η προβολή βίντεο για το ρόλο του ΠΣΣΕ, διάρκειας 5 περίπου λεπτών, με στόχο την 
προβολή του σε δραστηριότητες και ενημερωτικές παρουσιάσεις.

Τηλεοπτικό σποτ «Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό»
Συνεχίστηκε η προώθηση του σποτ για τον εθελοντισμό «Κάνε το 
καλό και ρίξτο στο γιαλό» με στόχο να δοθεί περισσότερη ώθηση 
στην κινητοποίηση των πολιτών για εθελοντική προσφορά. 
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Ενημερωτικές Παρουσιάσεις
Κυρίως σε διαδικτυακή μορφή, συνεχίστηκαν οι παρουσιάσεις σε φοιτητές εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, αλλά και σε άλλους φορείς, με σκοπό την ενημέρωση για το έργο του ΠΣΣΕ, των 
ΕΣΣΕ, των Σωμάτων Εθελοντών και την περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού.

Διάθεση ενημερωτικού υλικού
Στα πλαίσια της προσπάθειας ενημέρωσης για τον εθελοντισμό διατέθηκαν, σε παγκύπρια 
βάση, φυλλάδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για το ΠΣΣΕ, το Σώμα Εθελοντών και τη 
Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού. 

Προβολή δραστηριοτήτων των οργανώσεων μελών
Το ΠΣΣΕ ανέλαβε την προβολή και τον συντονισμό των δρα-
στηριοτήτων που διοργάνωσαν οι οργανώσεις μέλη του καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου, καταγράφοντας όλες τις δραστηριότητες 
σε διαδικτυακό παγκύπριο ημερολόγιο που είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του. Οι δραστηριότητες των μελών προωθήθηκαν και 
μέσω της Υπηρεσίας Ενημέρωσης του ΠΣΣΕ.

Για εφαρμογή των άρθρων του Νόμου του ΠΣΣΕ:
• Συντονισμός των δραστηριοτήτων και σχεδιασμών των μελών, μεταξύ τους και με τις 

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
Άρθρο 4(1)ε – Νόμου ΠΣΣΕ

• Υποβοήθηση & ενίσχυση της λειτουργίας των μελών 
Άρθρο 4(1)στ – Νόμου ΠΣΣΕ

• Παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής καθοδήγησης στα μέλη για προώθηση 
κοινωφελών προγραμμάτων και έργων 

Άρθρο 4(1)η – Νόμου ΠΣΣΕ

• Παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
Άρθρο 4(1)θ – Νόμου ΠΣΣΕ

Οργανώσεις μέλη (Στήριξη, Συντονισμός, Υπηρεσίες)

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – Σχέδιο Επιχορήγησης
Το Σχέδιο Επιχορήγησης του ΠΣΣΕ προς τις οργανώσεις μέλη του, 
λειτουργεί από το 2003 για αξιοποίηση των εσόδων από τα Κουτιά 
Συλλογής Χρημάτων που έχει τοποθετημένα το ΠΣΣΕ στα αεροδρόμια 
Λάρνακας και Πάφου. 

Από το 2015, τα έσοδα που συλλέγονται από τα Κουτιά επιχορηγούν το φιλανθρωπικό/
αγαθοεργό έργο του Σώματος Εθελοντών με βάση τον Περί Διενέργειας Εράνων Νόμο.

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του ΠΣΣΕ συνέχισε, σε καθημερινή βάση, την ενημέρωση των 
οργανώσεων μελών του σε θέματα που τους αφορούν όπως: δημοσιεύματα ημερήσιου 

Οργανώσεις Μέλη (Στήριξη, Συντονισμός, Υπηρεσίες)
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τύπου, νομοσχέδια και νέα μέτρα των Υπουργείων, της Βουλής των Αντιπροσώπων και άλλων 
φορέων, επιχορηγήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα, εξελίξεις από τον ευρωπαϊκό και 
διεθνή χώρο, τοπικές/διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, κ.ά. Προτεραιότητα της Υπηρεσίας κατά 
την υπό επισκόπηση περίοδο ήταν η προώθηση όλων των μέτρων για την πανδημία.

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το ΠΣΣΕ παρείχε νομική στήριξη σε οργανώσεις μέλη του για ειδικά θέματα. 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Το ΠΣΣΕ παρείχε τεχνική καθοδήγηση σε ατομική ή ομαδική βάση στις 
οργανώσεις μέλη του. Η καθοδήγηση προσφέρθηκε και μέσω σεμιναρίων του 
Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας του ΠΣΣΕ. Στόχος αυτής της 
υπηρεσίας είναι η συνεχής υποστήριξη του έργου των μελών του ΠΣΣΕ και η 
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους. 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΣΕ
Αρκετές οργανώσεις αξιοποιούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, 
την αίθουσα πολλαπλής χρήσης και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του 
ΠΣΣΕ. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται στις οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ με 
στόχο τη στήριξη των μελών τα οποία δεν έχουν το δικό τους χώρο, για 
πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Κατά την υπό επισκόπηση 
περίοδο η υπηρεσία δεν μπορούσε να προσφερθεί λόγω της ανακαίνισης 
της αίθουσας στο νέο οίκημα του ΠΣΣΕ.

 ΥΠΗΡΕΣΙA ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Για την υποβοήθηση της προβολής του έργου του εθελοντικού 
τομέα, το ΠΣΣΕ:

■ Υλοποίησε εκστρατείες και προγράμματα ενημέρωσης 
για τον εθελοντισμό, με στόχο την συστηματική και ευρεία 
προβολή του έργου των προγραμμάτων των εθελοντικών 
οργανώσεων /ΜΚΟ και την κινητοποίηση εγγραφής 
εθελοντών. 
■ Ανέλαβε τη συνεχή προβολή του έργου των οργανώσεων μελών του σε διάφορα έντυπα 
και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης του ΠΣΣΕ και άλλων φορέων. 

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ & ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Το ΠΣΣΕ, συνέχισε τη διάθεση των ενημερωτικών του εντύπων, 
ειδικών εγχειριδίων και οδηγών με στόχο την υποστήριξη και 
υποβοήθηση των οργανώσεων μελών του.  

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Μέσω του Σώματος Εθελοντών, το οποίο δραστηριοποιείται ως κεντρικό σημείο πληροφόρησης, 
προαγωγής και ανάπτυξης του εθελοντισμού σε όλες τις επαρχίες, το ΠΣΣΕ παρείχε υπηρεσίες:

■ Υποστήριξης για εντοπισμό και ένταξη νέων εθελοντών στις εθελοντικές οργανώσεις /ΜΚΟ 
■ Καθοδήγησης για τις μεθόδους ένταξης, χειρισμού και τοποθέτησης των εθελοντών 
■ Αξιοποίησης της Διαδικτυακής Πύλης Εθελοντισμού 
■ Εκπαίδευσης των εθελοντών 

Οργανώσεις Μέλη (Στήριξη, Συντονισμός, Υπηρεσίες)
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Οργανώσεις Μέλη (Στήριξη, Συντονισμός, Υπηρεσίες)

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΣΣΕ

Υπηρεσία πληροφόρησης και καθοδήγησης 
Φέρνουμε τις εθελοντικές οργανώσεις /ΜΚΟ πιο κοντά στην Ευρώπη

Στα πλαίσια λειτουργίας της, η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Θεμάτων του 
ΠΣΣΕ συνέχισε να προσφέρει πληροφορίες για τις ευκαιρίες κοινοτικών 
χρηματοδοτήσεων και να ενημερώνει τις οργανώσεις μέλη του για 
συνέδρια/σεμινάρια και άλλες εξελίξεις από το διεθνή και ευρωπαϊκό 
χώρο.

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Επενδύουμε στην κατάρτιση & ανάπτυξη  
του ανθρώπινου δυναμικού των οργανώσεων μελών μας

Με γνώμονα την ανάγκη συνεχούς κατάρτισης και ανάπτυξης 
του ανθρώπινου δυναμικού του εθελοντικού τομέα, το ΠΣΣΕ 
διοργάνωσε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και βιωματικών 
εργαστηρίων, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης – Ανάπτυξης 
& Έρευνας (ΚΕΑΕ) αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες του προσωπικού, των στελεχών και των 
εθελοντών των οργανώσεων μελών του. Βασικός άξονας της 
όλης προσπάθειας ήταν η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της 

προσφοράς, η υποστήριξη και αναβάθμιση της λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων και καλών πρακτικών σε όλους τους τομείς λειτουργίας 
των οργανώσεων κ.ά. To ΚΕΑΕ είναι πιστοποιημένο Κέντρο και Δομή Κατάρτισης από την 
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Προτεραιότητα του ΚΕΑΕ κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ήταν η ενδυνάμωση του 
προσωπικού για διαχείριση των συνθηκών και των προκλήσεων της πανδημίας.
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Οργανώσεις Μέλη (Στήριξη, Συντονισμός, Υπηρεσίες)

 Στατιστικά Στοιχεία

2002 – Δεκέμβριος 2020
215 σεμινάρια κατάρτισης – 3258 καταρτιζόμενοι 

35 46

άξονας της όλης προσπάθειας ήταν η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της προσφοράς, η 
υποστήριξη και αναβάθμιση της λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, η εισαγωγή 
σύγχρονων μεθόδων και καλών πρακτικών σε όλους τους τομείς λειτουργίας των 
οργανώσεων κ.ά ΚΕΑΕ είναι πιστοποιημένο Κέντρο και Δομή Κατάρτισης από την Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Προτεραιότητα του ΚΕΑΕ κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ήταν η ενδυνάμωση του 
προσωπικού για διαχείριση των συνθηκών και των προκλήσεων της πανδημίας. 

Στατιστικά Στοιχεία 
2002 – Δεκέμβριος  2020 

215 σεμινάρια κατάρτισης – 3258  καταρτιζόμενοι  
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Έμμισθο Προσωπικό Στελέχη Συμβουλίου

Συμμετοχή βάσει θέσης και φύλου

Άνδρες Γυναίκες
 

 
Σεμινάρια 2020 

Σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από το Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας του 
ΠΣΣΕ με τη συνεργασία των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού

Σεμινάρια Διάρκεια 
(ώρες) 

Επαρχία 

Στρατηγική προσέγγισης χορηγών και εκτέλεση επιτυχημένων Λευκωσία
Λάρνακα
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Οργανώσεις Μέλη (Στήριξη, Συντονισμός, Υπηρεσίες)

36 46

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Αρ. καταρτιζομένων 

Σύ
νο

λο
 Κ

ατ
αρ

τιζ
ομ

έν
ω

ν:
  

ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Έμμισθο Προσωπικό Στελέχη Συμβουλίου

Συμμετοχή βάσει θέσης και φύλου
2002-2020

Άνδρες Γυναίκες
 

 
Σεμινάρια 2020 

Σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από το Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας του 
ΠΣΣΕ με τη συνεργασία των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού

Σεμινάρια Διάρκεια 
(ώρες) 

Επαρχία 

Στρατηγική προσέγγισης χορηγών και εκτέλεση επιτυχημένων Λευκωσία
Λάρνακα

 Σεμινάρια 2020
Σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από το Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας του 
ΠΣΣΕ με τη συνεργασία των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού.  

* Τα προγράμματα εγκρίθηκαν από την  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.  
Οι οργανισμοί που συμμετείχαν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι  ικανοποιούσαν τα 
κριτήρια της ΑνΑΔ, έτυχαν  της σχετικής επιχορήγησης.

 Σεμινάρια Διάρκεια Επαρχία
  (ώρες)

 Στρατηγική προσέγγισης χορηγών και εκτέλεση 12 Λευκωσία
 επιτυχημένων χορηγιών για τις ΜΚΟ* 12 Λάρνακα

 Ο επαγγελματισμός ως απαραίτητο εργαλείο στην ομαλή λειτουργία 12 Λευκωσία
  μιας ΜΚΟ για την επίτευξη των στόχων της* 12 Λεμεσός

Προγραμματισμός σεμιναρίων 2021
Για το επόμενο έτος και μετά από έρευνα διάγνωσης αναγκών που πραγματοποιήθηκε το 2020 
προγραμματίστηκαν τα ακόλουθα σεμινάρια:

► Γνωριμία με την πλατφόρμα RARΕ-e-CONNECT - συνδιοργάνωση με την Παγκύπρια 

     Συμμαχία Σπάνιων Νοσημάτων
► Θετική στάση ζωής και ενδυνάμωση εν καιρώ πανδημίας και κρίσεων - Με την εθελοντική/ 

     κοινωνική προσφορά της Μ. Μενοίκου
► Αξιοποίηση της τεχνολογίας για εξ αποστάσεως επικοινωνία - Με την εθελοντική/κοινωνική 

     προσφορά της Amdocs
► Διαχείριση Έργων και ευέλικτες μεθοδολογίες σε περιόδους κρίσεων (εργαστήρι) –  
     Μία εθελοντική/κοινωνική προσφορά του Project Management Institute (PMI) Cyprus
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Ευρωπαική δραστηριότητα - Εκδόσεις - Στρατηγική

Συνεχίστηκε η συνεργασία με διάφορους φορείς από τον διεθνή χώρο, κάτι που βοήθησε το 
ΠΣΣΕ να μεταφέρει στην Κύπρο τις πολιτικές, τις ιδέες, τις τάσεις και τον προβληματισμό που 
αναπτύσσονται στον ευρωπαϊκό και στον διεθνή χώρο.   

Το ΠΣΣΕ είναι μέλος στο:
■ European Volunteer Centre  -  Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντών 
[Μέλος από το 2005] 

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

Ευρωπαϊκή/Διεθνής Δραστηριότητα

Το ΠΣΣΕ διαθέτει σειρά εκδόσεων και έντυπου ενημερωτικού υλικού για επίτευξη των σκοπών 
του και υποστήριξη των οργανώσεων μελών του σε διάφορους τομείς. Μέσα στα πλαίσια 
της προσπάθειας για διεύρυνση της συνεργασίας του ΠΣΣΕ με άλλους φορείς έχει εκδώσει τα 
βασικά του ενημερωτικά έντυπα στην αγγλική και στην τουρκική γλώσσα.  

Εκδόσεις και Υλικό ΠΣΣΕ

■ Διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τον εθελοντισμό και μεγιστοποίηση των  
 προοπτικών του εθελοντικού τομέα καθώς και μέσων για την ανάπτυξη, την αποτελεσματικό- 
   τητα και τη βιωσιμότητά του.
■ Ενίσχυση των δεξιοτήτων/ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του εθελοντικού τομέα. 
■ Υποστήριξη των δομών των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ για αναβάθμιση της διοίκησης 

 και της αποτελεσματικότητάς τους, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και  
 των προγραμμάτων τους. 
■ 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. 
■ Διεύρυνση των φοροαπαλλαγών και άλλων ελαφρύνσεων για τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ.
■ Προστασία των οργανώσεων από τους παράνομους εράνους.
■ Εξορθολογισμός των σχεδίων των κρατικών ενισχύσεων για τις οργανώσεις και ενίσχυση 

 της πρόσβασης των οργανώσεων σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
■ Διασφάλιση της συμμετοχής των οργανώσεων σε διάλογο και διαβούλευση με το κράτος.
■ 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 ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του  
 ιδιωτικού και του εθελοντικού τομέα.

Στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης
& στήριξης του εθελοντικού τομέα
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Νομικό πλαίσιο και διοίκηση

■ Περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών ενημέρωσης, καθοδήγησης και ανταλλαγής καλών 

 πρακτικών μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων και του εθελοντικού τομέα στο ευρωπαϊκό  
 και στο διεθνές επίπεδο.
■ Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να διασφαλίζει τη χρηστή διοίκηση και τη διαφάνεια  
 στον εθελοντικό τομέα.
■ Δημιουργία υποδομών συνεχούς αξιολόγησης της δράσης και συμβολής του τομέα και της 

 παρέμβασής του στους στόχους του κράτους.

Το Συμβούλιο συστάθηκε το 1973, όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών 
οργανώσεων για χάραξη πολιτικής στον τομέα του εθελοντισμού και για υπεύθυνη συνεργασία 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή των 
πολιτικών του κράτους. Κατά την αρχική του σύσταση το Συμβούλιο ήταν εγγεγραμμένο στο 
Μητρώο Σωματείων και Ιδρυμάτων δυνάμει του σχετικού Νόμου, με την επωνυμία Παγκύπριο 
Συμβούλιο Ευημερίας.  

Το 1989 το Συμβούλιο απέκτησε, με τον Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμο 152/89, 
νομοθετική κάλυψη για να μπορεί να διαδραματίσει πιο αποτελεσματικά το ρόλο του στο 
συντονισμό και την εκπροσώπηση του εθελοντικού τομέα, στην υποβοήθηση της ανάπτυξης 
του εθελοντισμού και των εθελοντικών προγραμμάτων, καθώς και την ενίσχυση της συμβολής 
του στη χάραξη πολιτικής για τον εθελοντισμό.  

Με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και της προσφοράς του ΠΣΣΕ 
προωθήθηκαν νέες θεσμικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία του, με τη ψήφιση του Περί Παγκυπρίου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου 61(Ι)/2006, ο οποίος διέπει τη σημερινή 
λειτουργία του Συμβουλίου και καθορίζει τις αρμοδιότητες και την πολιτική του. 

Οι Κανονισμοί, μετά τη ψήφιση του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
Νόμου 61(Ι)/2006, δυστυχώς δεν έχουν προωθηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο και το ΠΣΣΕ 
λειτουργεί με τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις του 1993. 

Ιστορικό και Νομικό πλαίσιο Συμβουλίου

 Διοίκηση Συμβουλίου

• Γενική Συνέλευση 
• Διοικούσα Επιτροπή 
• Εκτελεστική Γραμματεία 
• Επιτροπές 
• Συσκέψεις Προέδρων και Λειτουργών 
• Επιστημονικό Προσωπικό γραφείων ΠΣΣΕ 

 Γενική Συνέλευση ΠΣΣΕ 2020
Λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, δεν πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση 
του ΠΣΣΕ το 2020 και παρατάθηκε η θητεία και λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ 
με τα μέλη που εκλέγηκαν κατά την εκλογική διαδικασία του 2018.
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 Διοικούσα Επιτροπή διετίας 2018 – 2020
Λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, δεν πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση 
του ΠΣΣΕ το 2020 και παρατάθηκε η θητεία και λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ 
με τα μέλη που εκλέγηκαν κατά την εκλογική διαδικασία του 2018.

 Συνεδρίες διοικητικών οργάνων
Πραγματοποιήθηκαν τακτικές συνεδρίες της Διοικούσας Επιτροπής, της Εκτελεστικής 
Γραμματείας και των Επιτροπών του ΠΣΣΕ.
Λόγω των περιοριστικών μέτρων οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν με εξ’ αποστάσεως 
διαδικασία.

Πρόεδρος -  Ηλίας Δημητρίου
Αντιπρόεδρος -  Ανδρέας Σεργίου
Γραμματέας -  Γιαννούλα Κυριακίδου
Ταμίας -  Πέτρος Πέτρου
Οργανωτικός Γραμματέας -  Χρύσω Αργυρού
Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων - Μαρία Άζινου
Βοηθός Γραμματέας - Κωστάκης Μιχαήλ
Βοηθός Ταμίας - Ευανθία Παπασάββα
Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας-  Μαρία Σταύρου
Μέλη:
Χρύσω Αδάμου
Ανδρέας Ανδρέου
Δήμος Θωμά
Λευτέρης Κόκκινος 
Πέτρος Μάρκου
Μενέλαος Μενελάου 
Μαρία Μότη 
Γιώτα Νικολαϊδου 

Γιάννης Ξενίδης 
Χρίστος Παπαδόπουλος 
Ανδρούλλα Πασχαλίδου 
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού 
Σωκράτης Σωκράτους
Μάμας Φιλίππου
Ρένος Χατζηβασίλη
Βάσος Χριστοδούλου

Επίτιμη Πρόεδρος ΠΣΣΕ   - Άντρη Αναστασιάδου 
Επίτιμος Πρόεδρος ΠΣΣΕ - Σταύρος Ολύμπιος

Νομικό πλαίσιο και διοίκηση
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 Συναντήσεις εργασίας ΠΣΣΕ με τις οργανώσεις μέλη
Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης και αντιμετώπισης των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ, πραγματοποιούνται συνήθως συναντήσεις 
τόσο τοπικά όσο και σε παγκύπρια βάση.

Λόγω της πανδημίας η διαδικασία εφαρμόστηκε με εξ’ αποστάσεως διαδικασία. Συγκεκριμένα 
το ΠΣΣΕ διεξήγαγε σε δύο περιπτώσεις, τον Μάρτιο και τον Δεκέμβριο του 2020, χαρτογράφηση 
αναγκών, τα αποτελέσματα των οποίων έτυχαν επεξεργασίας και προωθήθηκαν στους 
αρμόδιους φορείς του κράτους.

 Μεταστέγαση ΠΣΣΕ σε νέο οίκημα
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19/3/19 αποφασίστηκε η μεταστέγαση του ΠΣΣΕ σε νέο 
ιδιόκτητο οίκημα στο Στρόβολο. Η διαδικασία μεταστέγασης άρχισε το 2019 και ολοκληρώθηκε 
το 2020. To Yπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενέκρινε κονδύλι 
ύψους €75,000, στον προϋπολογισμό του ΠΣΣΕ, για κάλυψη των δαπανών της μεταστέγασης.

 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στο ΠΣΣΕ
Συνεχίστηκε η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο ΠΣΣΕ, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, στο πεδίο 
εφαρμογής «Συντονισμός και ανάπτυξη του εθελοντισμού και υποστήριξη των 
ΜΚΟ». Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο πραγματοποιήθηκε και η εξωτερική 
επιθεώρηση όπου εγκρίθηκε και η ανανέωση της πιστοποίησης του ΠΣΣΕ.

Πολιτική ποιότητας ΠΣΣΕ
Η ποιότητα στις μέρες μας έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος κάθε κοινωνικής και οικονομικής 
δραστηριότητας. Οι απαιτήσεις για ποιότητα συνεχώς αυξάνονται και διευρύνονται καλύπτοντας 
όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα του εθελοντισμού. Με την συνεχή 
ανάπτυξη του ΠΣΣΕ τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, την αύξηση των 
απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών και γενικά τα νέα δεδομένα στα οποία καλείται το ΠΣΣΕ 
να εργαστεί και να ανταποκριθεί δημιουργείται η ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός αποτελεσματικού 
συστήματος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας που να στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του 
επιπέδου των δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του και του εργασιακού του 
περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη το ΠΣΣΕ αποφάσισε και προχώρησε στην 
εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. 
Μέσα από την εφαρμογή του συστήματος το ΠΣΣΕ δεσμεύεται με την ακόλουθη πολιτική στη βάση 
της οποίας θα θέσει στόχους ποιότητας. Οι στόχοι αυτοί θα αξιολογούνται και επανακαθορίζονται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό συνάδει με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων παραγράφων του 
προτύπου ISO 9001:2015. Πολιτική του ΠΣΣΕ είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να προωθεί 
και να αναπτύσσει τον Εθελοντισμό μέσα από τον συντονισμό και την υποστήριξη των μελών 
του και άλλων ενδιαφερομένων μερών και να δημιουργεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τη 
λειτουργία των ΜΚΟ αλλά και υποστήριξης της εθελοντικής προσφοράς γενικότερα. Η φιλοσοφία 
του ΠΣΣΕ βασίζεται στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του και την καλή συνεργασία του με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας δεσμευόμαστε να υλοποιούμε 
συγκεκριμένη πολιτική, όπως καθορίζεται στο άρθρο «Σκοποί ΠΣΣΕ» στον Περί Παγκυπρίου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο που διέπει τη λειτουργία μας. Η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις του συστήματος λειτουργίας του ΠΣΣΕ είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για 
όλο το προσωπικό και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Η ευαισθητοποίηση για ποιότητα και 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια είναι ευθύνη όλων στο ΠΣΣΕ. Αυτή η πολιτική αναθεωρείται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Διοικούσα Επιτροπή
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού
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 Εσωτερικοί Κανονισμοί - Εγχειρίδια και Πολιτικές στο ΠΣΣΕ
Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης της λειτουργίας του το ΠΣΣΕ διαμόρφωσε και 
εφάρμοσε Εσωτερικούς Κανονισμούς, Εγχειρίδια, Διαδικασίες και Πολιτικές. 

Εγχειρίδια-Διαδικασίες Ποιότητας
√ Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων

√ Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας 

√ Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

√ Εγχειρίδιο Πλαισίου Λειτουργίας και Διαχείρισης Ενδιαφερομένων Μερών

√ Διαδικασία Διαχειριστικής Επάρκειας

√ Διαδικασία Συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής και Ανασκοπήσεων Λειτουργίας

√ Διαδικασία Εσωτερικής επιθεώρησης

√ Αξιολόγηση προμηθευτών/συνεργατών

√ Δείκτες Αποδοτικότητας

Διαδικασίες για το ανθρώπινο δυναμικό
√ Προσλήψεις προσωπικού 

√ Εισαγωγή και Διαχείριση προσωπικού 

√ Προγραμματισμός και Αρχείο κατάρτισης προσωπικού

√ Aξιολόγηση προσωπικού

Διαδικασίες Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας
√ Διαδικασίες ΚΕΑΕ

√ Διαδικασία Οικονομικού ελέγχου σεμιναρίων

√ Αξιολόγηση σεμιναρίων

Αξιολόγηση δράσεων
√ Διαδικασία αξιολόγησης δραστηριοτήτων

Κανονισμοί & Πολιτικές 

√ Κανονισμοί για τις Ευθύνες – Καθήκοντα Αξιωματούχων

√ Κανονισμοί για τις Αρχές & τις Διαδικασιών των Προσφορών

√ Κανονισμοί Λειτουργίας Γραφείων

√ Κανονισμοί Διαχείρισης Προϋπολογισμού και ταμείων ΠΣΣΕ

√ Διαδικασία Συλλογής και Καταμέτρησης χρημάτων των Κουτιών του ΠΣΣΕ στα αεροδρόμια

Νομικό πλαίσιο και διοίκηση
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√ Κανονισμοί Αίθουσας ΠΣΣΕ και Χρήσης της από μέλη

√ Εγχειρίδιο Εναρμόνισης ΠΣΣΕ με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

√ Κώδικας Χρηστής Διοίκησης, Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας 

√ Πολιτική Διαγραφών Εγγράφων και προσωπικών δεδομένων

√ Πολιτική  Απορρήτου ΠΣΣΕ

√ Πολιτική Ίσων ευκαιριών – κατά των διακρίσεων 

√ Πολιτική μηδενικής ανοχής σε θέματα κακοποίησης 

√ Όροι και Προϋποθέσεις (ιστοσελίδας/Διαδικτυακής Πύλης Εθελοντισμού)

√ Cookie Policy (Ιστοσελίδας/Διαδικτυακής Πύλης Εθελοντισμού)

√ Πολιτική για το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος

√ Κανονισμοί λειτουργίας Συνόδου Κοινωνίας Πολιτών

√ Κανονισμοί λειτουργίας Βουλής Γερόντων

Κανονισμοί για το Σώμα Εθελοντών
√ Κανονισμοί Λειτουργίας Σωμάτων Εθελοντών

√ Κανονισμοί Εθελοντών Νοσοκομείων

√ Πρωτόκολλο διαχείρισης εθελοντών σε περιόδους κρίσης

√ Πρωτόκολλο διαδικασιών εκστρατειών στήριξης ευάλωτων ομάδων του Σώματος Εθελοντών 

Στόχοι ποιότητας
Το ΠΣΣΕ, εφάρμοσε 15 στόχους ποιότητας (δείκτες αποδοτικότητας) στα πλαίσια υλοποίησης 
του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο 
έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί για τους πιο κάτω δείκτες:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
2. Περιβαλλοντική διαχείριση (γραφείου)
3. Περιβαλλοντική διακυβέρνηση
4. Εσωτερικοί Κανονισμοί (ΕΚ) ΠΣΣΕ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
5. Συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης
6. Ικανοποίηση ενδιαφερομένων μερών 
        (σε σχέση με την εργασία του προσωπικού)
7. Διαχείριση ενδιαφερόμενων εθελοντών

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
8. Αύξηση οργανώσεων μελών ΠΣΣΕ

9. Αύξηση υποστηρικτών δραστηριοτήτων   
       του ΠΣΣΕ
10. Αξιολόγηση δραστηριοτήτων
11. Ικανοποίηση προσδοκιών ενδιαφερο - 
       μένων μερών (από δραστηριότητες)
12. Ικανοποίηση ενδιαφερομένων μερών 
       (σε σχέση με το ΠΣΣΕ)
13. Ικανοποίηση εθελοντών 
        (από Σώμα Εθελοντών)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
14. Εφαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών 
15. Ηλεκτρονική διαχείριση πληρωμών
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 ΠΣΣΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ
Η οργανωμένη δομή του εθελοντικού τομέα, προωθεί με δημοκρατικές διαδικασίες την 
εκπροσώπηση και συμμετοχή εκπροσώπων των παγκύπριων και των τοπικών εθελοντικών 
οργανώσεων/ΜΚΟ στα όργανα λήψης αποφάσεων του ΠΣΣΕ. Στa διοικητικά όργανα του 
ΠΣΣΕ μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων 
Εθελοντισμού και των Παγκυπρίων Εθελοντικών Οργανώσεων/ΜΚΟ, βάσει διαδικασίας που 
καθορίζεται από το νομικό πλαίσιο του Συμβουλίου.  

Με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των οργανώσεων μελών το ΠΣΣΕ:
√ Χαράσσει την πολιτική για τον εθελοντικό τομέα/ΜΚΟ.

√ Ενεργοποιεί τα κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα που αφορούν τον εθελοντικό τομέα.

√ Δίνει “φωνή” στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ.

√ Εντοπίζει τις ανάγκες των εθελοντών και των οργανώσεων και προωθεί λύσεις για την  

 αντιμετώπισή τους.

√ Υποστηρίζει τη δυναμικότητα και τη δημιουργικότητα που πηγάζουν από τα άτομα, τις  

 κοινότητες και τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ για μεγιστοποίηση της συμβολής τους 

 Οικονομικά θέματα
Τα λειτουργικά έξοδα του ΠΣΣΕ καλύφθηκαν από τον προϋπολογισμό του κράτους. Ειδικές 
δραστηριότητες όπως τα σεμινάρια κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και 
Έρευνας και επιχορηγήσεις από το Σχέδιο Επιχορήγησης του ΠΣΣΕ καλύφθηκαν από τους 
αντίστοιχους λογαριασμούς. Τις οικονομικές καταστάσεις του ΠΣΣΕ ανέλαβε ανεξάρτητος 
ελεγκτής.

 Η ιστορία μέσα σε ένα Λεύκωμα
Η ιστορία και η πολυδιάστατη δράση 
του ΠΣΣΕ ως συντονιστικού οργάνου, 
έχει καταγραφεί σε Λεύκωμα το οποίο 
έχει εκδοθεί και καλύπτει την περίοδο από 
το 1973 μέχρι το 2015. Το περιεχόμενο 
του Λευκώματος, το οποίο είναι εμπλου-
τισμένο με κείμενα, φωτογραφίες, απο-
σπάσματα πρακτικών συνεδρίων, 
αντίγραφα εφημερίδων και πολλά άλλα, 
παρουσιάζει με μοναδικό τρόπο την 
ιστορία ενός από τους πιο ισχυρούς 
θεσμούς του πολιτισμού και της κοινωνίας 
μας σε κάθε τομέα προσφοράς, την 
ευημερία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, 
το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, την κοινοτική ανάπτυξη. Στις 
φωτογραφίες ο αναγνώστης συναντά πρόσωπα που σημάδεψαν με το έργο τους την ανοδική 
πορεία του ΠΣΣΕ και γενικότερα την ποσοτική αύξηση και ποιοτική βελτίωση του εθελοντισμού 
στο νησί μας. Η διάθεση του Λευκώματος συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Νομικό πλαίσιο και διοίκηση



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΣΣΕ 2020 43

 ΑΡΧΕΣ  ΚΑΙ  ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

√ διασφαλίζει το δικαίωμα της ίσης συμμετοχής των οργανώσεων μελών σε όλα τα στάδια  

 χάραξης της πολιτικής του

√ προωθεί την ενδυνάμωση της συνεργασίας και των σχέσεων με τις οργανώσεις μέλη, μέσα  

 από δημοκρατικές και διάφανες διαδικασίες εκπροσώπησης και συνεργασίας

√ προωθεί τις καλές πρακτικές στον τομέα της συνεργασίας και της διαβούλευσης

√ διασφαλίζει ότι κάθε απόφαση ή ενέργεια σέβεται την πολυμορφία, αυτονομία και ανεξαρτη - 

 σία της κάθε εθελοντικής οργάνωσης/ΜΚΟ

√ υποστηρίζει το έργο όλων των οργανωμένων δικτύων εθελοντικής προσφοράς για να δοθεί  

 προστιθέμενη αξία στο έργο του εθελοντικού τομέα

Το ΠΣΣΕ:

Συμμετοχή ΠΣΣΕ στις δράσεις των οργανώσεων μελών του
Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ ή/και εκπρόσωποι του, καθιερωμένα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις 
και στις Γενικές Συνελεύσεις των οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ και κατ’ επέκταση των ΕΣΣΕ.    
Η παρουσία εκπροσώπων των Συντονιστικών Σωμάτων σε όλα τα επίπεδα, ενισχύει και 
ενδυναμώνει τις σχέσεις στη δομή και προσφέρει την ευκαιρία αλληλεπίδρασης για συζήτηση 
των θεμάτων που απασχολούν τις οργανώσεις ή/και ενημέρωσης για το ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει το ΠΣΣΕ και τα ΕΣΣΕ.

 ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΠΣΣΕ
Το 2020, η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ ενέκρινε την ένταξη των πιο κάτω οργανώσεων ως 
μέλη του:  
• ΑΣΠΙΔΑ ΖΩΗΣ
• ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
• CSR CYPRUS

 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ  ΠΣΣΕ - 2020
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού

83 Παγκύπριες εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ

333 Επαρχιακές/Τοπικές εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και Συμβούλια/Επιτροπές Κοινοτικούς
 Εθελοντισμού (μέλη των ΕΣΣΕ)

 στην αντιμετώπιση αναγκών αλλά και στην επίτευξη των στόχων του κράτους.

√ Προωθεί από κοινού με τις οργανώσεις μέλη, τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας, της 

 κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, της μη-διάκρισης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

√ Αναδεικνύει την αυξανόμενη αξία της συμβολής του εθελοντικού τομέα  στην κοινότητα και  

 στην ευρύτερη κοινωνία.

Νομικό πλαίσιο και διοίκηση



«έχουμε υποχρέωση
να προστατεύουμε

τον εθελοντισμό μας
για να επιτελεί

τον αναντικατάστατο
προορισμό του» 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Σούδας 11, 2035,  Στρόβολος,  Λευκωσία
Τ.Θ. 24649,   1302  Λευκωσία    │ Τηλ. + 357 22 514 786  │  Τηλεομοιότυπο:  + 357 22 514 788

www.volunteerism-cc.org.cy │ info@volunteerism-cc.org.cy
Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού: www.ethelontis.net              

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού


