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Εισαγωγή 

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε σε αυτή την έκδοση τα πορίσματα της 3ης Συνόδου της 

Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία διοργανώθηκε από το ΠΣΣΕ στις 12 Οκτωβρίου 2013 στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων.  

 

Το ΠΣΣΕ ανέλαβε τη διοργάνωση της 3ης Συνόδου, μετά την επιτυχία των προηγούμενων 

διοργανώσεων της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και το έντονο ενδιαφέρον για 

συμμετοχή από τους εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων. Η 1η Σύνοδος 

πραγματοποιήθηκε το 2010 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της 

Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού   στην οποία παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της 

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

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

του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού έχοντας κεντρικό άξονα συζήτησης την ‘Εθνική Διακήρυξη 

για τον Εθελοντισμό’ που ετοιμάστηκε από το ΠΣΣΕ.  

 

Η Σύνοδος αυτή, είχε ως κεντρικό άξονα τη συζήτηση για τη λειτουργία των εθελοντικών 

οργανώσεων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και τις ενέργειες τους για αντιμετώπιση της. Στη 

Σύνοδο δόθηκε ο λόγος σε  56 εκπροσώπους των διαφόρων πεδίων δραστηριότητας των 

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

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

τοποθετήσεις στη βάση σχετικού Υπομνήματος, στην παρουσία των αρμόδιων αξιωματούχων 

του κράτους. 

 

Το Υπόμνημα της 3ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των θεμάτων που αναφέρονται σε αυτό ώστε οι 

εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν 

το σημαντικό έργο το οποίο επιτελούν και οι αρχές και αξίες του εθελοντισμού, που αποτελούν 

σημαντική κληρονομιά του τόπου μας, να παραμείνουν ψηλά και να μην επηρεαστούν από την 

οικονομική κρίση.   

 

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

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

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

 

Σταύρος Ολύμπιος 

Πρόεδρος ΠΣΣΕ 
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Γ΄ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 

ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της Γ΄ Συνόδου της Κοινωνίας 

των Πολιτών που συνέρχεται στο κτίριο της Ολομέλειας της Βουλής για το Σάββατο, 

12 Οκτωβρίου 2013, στις 10.00 το πρωί, έχει ως ακολούθως: 

 Χαιρετισμός και κήρυξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου της Κοινωνίας των 

Πολιτών από τον Αναπληρούντα τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

Δρα Αδάμο Αδάμου. 

1. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού, κ. Σταύρο Ολύμπιο. 

2. Χαιρετισμός εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

από την Πρώτη Λειτουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δρ Στέλλα Μουστάκα-

Πλέιπελ. 

3. Χαιρετισμός από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, κ. Γιάννη Γιαννάκη. 

4. Ανάγνωση του «Υπομνήματος της 3ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών» 

από τον εκπρόσωπο των βουλευτών και Αντιπρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Ηλία 

Δημητρίου. 

Διάλειμμα 

5. Συζήτηση και τοποθετήσεις βουλευτών. 

6. Παρεμβάσεις εκπροσώπων κρατικών και άλλων φορέων 

7. Έγκριση του «Υπομνήματος της 3ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών». 
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Γ΄ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 

12 Οκτωβρίου 2013 

Ώρα έναρξης: 10.10 π.μ. 

 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Α. ΑΔΑΜΟΥ): 

 Σεβαστά μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω 

στην ειδική αυτή σύνοδο.  

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της Τρίτης Ειδικής Συνόδου της Κοινωνίας 

των Πολιτών και παρακαλώ τους κυρίους γραμματείς να διαπιστώσουν κατά πόσο 

υπάρχει απαρτία. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ*: 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

 

(* Γραμματείς: κα Ανδρούλλα Αγρότου, κ. Λευτέρης Ζαχαρίου και κ. Δημήτρης 

Παπαευέλθοντος) 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Υπουργέ Υγείας, 

 Κυρία εκπρόσωπε του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού,  

 Κυρία εκπρόσωπε του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

 Κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

 Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

 Κύριε εκπρόσωπε της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 

Κύριοι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων 

Κύπρου, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Κυρίες και κύριοι, 
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 Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην Τρίτη Ειδική Σύνοδο της 

Κοινωνίας των Πολιτών, που έχει ως επίκεντρο των εργασιών της το «Υπόμνημα της 3ης 

Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών».   

 Η παρούσα τρίτη σύνοδος αποτελεί συνέχεια της πρώτης και της δεύτερης 

συνόδου.  Η πρώτη σύνοδος που πραγματοποιήθηκε το 2010, και που καταπιάστηκε με 

το θέμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μιας συνόδου η οποία κατά 

γενική ομολογία υπήρξε επιτυχής και παραγωγική και εμπλούτισε το διάλογο με την 

κοινωνία μέσα από τις εισηγήσεις της. 

 Ακολούθησε η δεύτερη σύνοδος που πραγματοποιήθηκε το 2011 και ενέκρινε την 

Εθνική Διακήρυξη για τον Εθελοντισμό, που αποτέλεσε το «κοινό όραμα» και το 

«ευαγγέλιο» των μη εθελοντικών οργανώσεων, που στοχεύει να διασφαλίσει ένα ευνοϊκό 

περιβάλλον για τον εθελοντισμό.  

 Η σημερινή σύνοδος, αποτελεί μια νέα, συμπληρωματική πρωτοποριακή 

πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, που στοχεύει 

να δώσει φωνή σε όλους τους φορείς (κρατικούς, φορείς, φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, εκκλησιαστικούς και άλλους), ώστε να δοθεί η ευκαιρία προβολής των 

προβλημάτων και των πιεστικών αναγκών της κοινωνίας μας σήμερα.  Ανάγκες, που 

είναι ιδιαίτερα έντονες και επιτακτικές με τελικό στόχο την ενδυνάμωση των μη 

εθελοντικών οργανώσεων, ώστε να συμβάλουν στην επίλυση των προβλημάτων 

αυτών, όπως το έπρατταν παραδοσιακά και ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό, 

λαμβάνοντας υπ΄όψη τις κοινωνικές ανάγκες. 

 Η σύνοδος αυτή στοχεύει σε διαμόρφωση ενός κλίματος πιο ενεργού συμμετοχής 

των πολιτών και της δημιουργίας αλληλεγγύης μεταξύ τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα 

δίχτυ προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

 Βασικό εργαλείο της σημερινής συνόδου, είναι το «Υπόμνημα της 3ης Συνόδου της 

Κοινωνίας των Πολιτών», ένα ιδιαίτερα μελετημένο έγγραφο, που είμαι σίγουρος ότι θα 

αποτελέσει τη βάση και θα δώσει το έναυσμα για ένα ζωντανό διάλογο, ο οποίος θα 

ολοκληρωθεί με την έγκρισή του ώστε στη συνέχεια να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για 

τις επόμενες ενέργειες στον τομέα αυτό. 

 Με την παρουσίαση των στοιχείων του υπομνήματος και μέσα από τις διάφορες 

εισηγήσεις που θα κατατεθούν κατά τη συζήτηση, αναμένουμε να διαμορφωθεί ένα 

πλαίσιο συμπερασμάτων και πορισμάτων επί του θέματος, που θα ενισχύσει τον 
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εθελοντισμό στον τόπο μας σε όλες του τις μορφές.  Πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι 

θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας ανιδιοτελούς προσφοράς, ιδιαίτερα 

σημαντικής σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου η κοινωνία μας έχει ανάγκη από 

τη γρήγορη και άμεση ανθρώπινη παρουσία και τη συμβολή όλων μας σε μια κοινή 

προσπάθεια να κτίσουμε μια κοινωνία καλύτερη, από άποψη ποιότητας ζωής και 

ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας. 

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

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

αλλά και καλύτερης κοινωνικής αναγνώρισής του και ιδιαίτερα μέσα στις σημερινές 

δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. 

 Ακόμη, η εθελοντική δραστηριότητα αποτελεί απάντηση στη σύγχρονη κοινωνία 

της απομόνωσης και του ατομικισμού και δίνει την ευκαιρία σε όλους να συμβάλουν  

μέσα από την προσφορά τους στην καλυτέρευση των συνθηκών ζωής των 

συμπολιτών μας. 

 Είναι γι’ αυτούς τους λόγους που η πολιτεία στα πλαίσια των δυνατοτήτων της 

καλείται να συμβάλει και να συνδράμει τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις στο 

έργο τους, γιατί αυτές με τη δράση τους ουσιαστικά συμπληρώνουν την κρατική 

παρέμβαση μέσα σε συνθήκες αποκέντρωσης.   

 Χαιρετίζω την παρουσία για πρώτη φορά του νέου Επιτρόπου Εθελοντισμού και 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη σημερινή σύνοδο, του Υπουργού Υγείας και του 

εκπροσώπου του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και των εκπροσώπων των 

κρατικών, ημικρατικών και άλλων φορέων και της Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά 

ιδιαίτερα των 56 εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής Τρίτης Ειδικής Συνόδου της 

Κοινωνίας των Πολιτών, εύχομαι πλήρη επιτυχία στις εργασίες της, με την ευχή η 

σύνοδος αυτή και τα πορίσματά της να αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω 

ενίσχυση και θεμελίωση του εθελοντισμού στην Κύπρο. 

 Προχωρούμε τώρα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας και θα 

καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού, κ. Σταύρο Ολύμπιο για το χαιρετισμό του. 

 Κύριε Ολύμπιε, έχετε το λόγο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΣΤ. 

ΟΛΥΜΠΙΟΣ): 

 Κύριε πρόεδρε,  

 Κύριε υπουργέ,  

 Κύριε επίτροπε, 

 Κυρίες εκπρόσωποι των υπουργείων Παιδείας και Εργασίας,  

 Κύριε εκπρόσωπε του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου,  

 Αγαπητοί προσκεκλημένοι,  

 Αγαπητοί βουλευτές της Τρίτης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών,  

 

 Μέσα σ’ αυτή την πλημμυρίδα των έντονων συναισθημάτων, της ανησυχίας, της 

αγωνίας, του φόβου, της ανασφάλειας που κατακλύζουν τον άνθρωπο τον τελευταίο 

καιρό στον τόπο μας, μέσα σ’ αυτή την καταχνιά που συνθέτουν η φτώχεια, η 

πρωτόγνωρη φτώχεια, η ανεργία, η απραξία, αλλά και μέσα στο κύμα των συνεχών 

απογοητεύσεων, της οργής, του φόβου, αλλά και της απαξίωσης προσώπων και 

θεσμών, μέσα σ’ όλο αυτό το κλίμα, οργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού η Τρίτη, όπως είπαμε, Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Οργανώνεται με σκοπό να μελετηθεί το πρόβλημα της επιβίωσης των εθελοντικών 

οργανώσεων και της αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, για να 

μπορούν οι εθελοντικές οργανώσεις να συνεχίσουν να εργάζονται ώστε να ανθίζει το 

χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων που υπηρετούν, των μικρών παιδιών, των εφήβων, 

των ηλικιωμένων, των αρρώστων, των αναπήρων, των φτωχών, όλων αυτών των 

ανθρώπων που υπηρετούν οι εθελοντικές οργανώσεις, να συνεχίσει να ανθίζει το 

χαμόγελο στα χείλη τους και να συνεχίσει να είναι γι’ αυτούς αναμμένο το καντήλι της 

ελπίδας. 

 Δεν αναμένεται σήμερα από τους πενήντα έξι εκπροσώπους των εθελοντικών 

οργανώσεων να καταθέσουν οικονομικές αναλύσεις ή μελέτες.  Ούτε κοινωνιολογικές 

έρευνες, ούτε στατιστικά δεδομένα.  Αυτό που αναμένεται από τους εκπροσώπους των 

εθελοντικών οργανώσεων είναι να καταθέσουν σήμερα την έγνοια κα την αγωνία τους 

για τα προβλήματα που συνεχώς αντιμετωπίζουν.  Να καταθέσουν τους οραματισμούς 
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τους.  Και κάτι ακόμα, να καταθέσουν ενδεχομένως και τις σκέψεις τους για την 

αναδιάρθρωση, την αναδιαμόρφωση των εθελοντικών μας οργανώσεων, τον 

περιορισμό ενδεχομένως των δαπανών, τη σύμπτυξη κάποιων προγραμμάτων.  Να 

πούμε κάτι πιο απλό:  Τον εξορθολογισμό και το νοικοκύρεμα του τεράστιου έργου που 

επιτελούν οι εθελοντικές οργανώσεις.   

 Ο εθελοντισμός, κύριε πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν είναι ούτε επιστήμη, 

ούτε τέχνη, ούτε φιλοσοφία, ούτε ιδεολογία, ούτε θεωρία.  Ο εθελοντισμός είναι πράξη.  

Ο εθελοντισμός είναι το πύρωμα της καρδιάς του ανθρώπου.  Ο εθελοντισμός είναι η 

δύναμη, η διάθεση, αν θέλετε, η κίνηση να υπερβείς τον εαυτό σου, τα στενά όρια των 

προσωπικών σου αναγκών ή των προσωπικών σου σχεδιασμών και να συναντήσεις 

τον συνάνθρωπό σου.  Να τον συναντήσεις όχι με σφιγμένη γροθιά, για σκοπούς 

αντιπαράθεσης, αλλά με ανοιχτή την παλάμη με σκοπό την στήριξη, τη βοήθεια και την 

αλληλεγγύη. 

 Κύριε πρόεδρε, αναφέροντας τη λέξη «αλληλεγγύη», αυτή την ώρα αξίζει να 

σημειώσουμε ότι είναι η μαγική λέξη ή ακόμα ο μαγικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε 

να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση.  Να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία, να 

αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας.  Αναγκαίοι είναι οι σχεδιασμοί του κράτους, 

αναγκαία είναι τα νομοθετήματα της Βουλής, στην οποία σήμερα φιλοξενούμαστε.  

Αλλά, αυτό που μπορεί να κινήσει τα πράγματα και πολύ περισσότερο να υφάνει και να 

συγκρατήσει τον κοινωνικό ιστό από την εξάρθρωση και τη διάλυση, είναι η μεταξύ μας 

αλληλεγγύη, είναι το νοιάξιμο για τον άλλο, για τον άνεργο, για το φτωχό, για το παιδί 

που είναι στο ίδρυμα που αν κλείσει, το παιδί αυτό ενδεχομένως να βρεθεί στο δρόμο.     

 Είναι λοιπόν τεράστια η ευθύνη όλων μας και θέλω αυτή την ώρα, απ’ αυτό το 

βήμα, από μέρους όλων των εθελοντών, των οργανώσεων και των σωμάτων 

εθελοντών, να καταθέσω τη βεβαιότητα ότι οι εθελοντές αυτές τις δύσκολες ώρες -το 

έχουν ήδη κάνει, θα το συνεχίσουν σίγουρα- θα ανασυντάξουν τις ψυχικές και 

πνευματικές δυνάμεις τους και θα αγωνιστούν παντί τρόπω ώστε οι εθελοντικές 

οργανώσεις να συνεχίσουν το πολυδιάστατο, το πολύπλευρο, το κοινωνικό έργο, το 

θεάρεστο κοινωνικό έργο που επιτελούν, ώστε μαζί με το κράτος να συνεχίσουμε να 

ζωγραφίζουμε και να ομορφαίνουμε το κοινωνικό πρόσωπο της πατρίδας  μας. Σας 

παρακαλώ πολύ, να μην το αφήσουμε με κανένα τρόπο αυτό το κοινωνικό πρόσωπο 

να ρητιδιάσει.   
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 Με αυτή την ελπίδα και αυτές τις σκέψεις ευχαριστώ θερμότατα τον κ. Αδάμο 

Αδάμου, το βουλευτή που σήμερα προεδρεύει της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών.  

Να ευχαριστήσω όλα τα υπουργεία, τον Επίτροπο Εθελοντισμού και τους άλλους 

εκπροσώπους, την εκκλησία, για την αποστολή των εκπροσώπων για τις ανάλογες 

παρεμβάσεις.  Να ευχαριστήσω τέλος όλους τους βουλευτές για τη συμμετοχή τους σ’ 

αυτή τη σύνοδο και εύχομαι πλούσιες και εποικοδομητικές να είναι οι εργασίες της.  Ένα 

μεγάλο ευχαριστώ και στους λειτουργούς της Βουλής, οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει 

ώστε να έχουμε όλη αυτή την οργάνωση και όλες τις διευκολύνσεις για τη σημερινή μας 

σύνοδο. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Σταύρο Ολύμπιο για το χαιρετισμό του. 

 Καλώ τώρα στο βήμα την εκπρόσωπο της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Δρα. Στέλλα Μουστάκα-Πλέιμπελ να διαβάσει το χαιρετισμό της 

Υπουργού. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΣΤ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ 

ΜΠΛΕΙΜΠΕΛ): 

 Καλημέρα σας. 

 Εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ζέτας 

Αιμιλιανίδου, θα σας απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό. 

 Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πρόσκληση που μου έχετε 

απευθύνει για να χαιρετίσω την Τρίτη Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία 

διοργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.  Eίμαι σίγουρη 

ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, μέσα από την οποία θα γίνει ανταλλαγή 

θέσεων και εποικοδομητικός διάλογος.   

 Ήδη είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω και να ανταλλάξουμε απόψεις και να μου 

τεθούν οι προβληματισμοί πολλών εθελοντικών οργανώσεων, στα πλαίσια του 

θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και των εθελοντικών οργανώσεων, που πραγματοποιήθηκε πριν από 

λίγες μέρες στα γραφεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού.  



 

 

12 

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής ενημερώθηκα για τις έντονες ανησυχίες που 

διακατέχουν τις εθελοντικές οργανώσεις σε σχέση με το μέλλον των προγραμμάτων 

που λειτουργούν και τη βιωσιμότητα τους.   

 Δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού έχει γίνει αποδέκτης των 

επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των σοβαρών της επακόλουθων, που έχουν 

επηρεάσει τα μέγιστα την κυπριακή κοινωνία.  Έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι απέναντι σε 

σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.  Είναι για το λόγο αυτό που το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει συνεχίσει, παρά τις δύσκολες συνθήκες που 

επικρατούν σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα του κράτους, να προχωρήσει και 

φέτος στην παραχώρηση των κρατικών χορηγιών, για οικονομική ενίσχυση των 

προγραμμάτων που λειτουργούν από εθελοντικές οργανώσεις και εμπίπτουν στον 

τομέα της κοινωνικής φροντίδας.  Για το έτος 2013 υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στο 

Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το οποίο 

τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 360/2012 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για  την  παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.  Στα πλαίσια 

αυτά, οι οργανώσεις  καλούνται να εργαστούν σε πιο επαγγελματικά επίπεδα και να 

προβούν σε συμμόρφωση προς τις πρόνοιες του σχεδίου και εξορθολογισμό των 

δαπανών.  Με βάση τα δεδομένα που λήφθηκαν από τις οργανώσεις, το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε στη δίκαιη κατανομή των κρατικών 

χορηγιών, στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων αξιολόγησης. 

 Έχει λεχθεί πολλές φορές ότι ο ρόλος του εθελοντισμού και των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων στη χώρα μας είναι επικουρικός και συνεισφέρει στο έργο του επίσημου 

κράτους. Έχοντας πλήρη επίγνωση της συνεισφοράς του εθελοντικού κινήματος στον 

κοινωνικό τομέα, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στο διορισμό του Επιτρόπου 

Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.  Με αυτόν το διορισμό, επιδιώκεται ο 

καλύτερος συντονισμός και η συνεργασία του κινήματος εθελοντισμού με όλους, 

προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη στόχευση των χορηγιών και των υποδομών που 

υπάρχουν, καθώς και η νομοθετική ρύθμιση για την αναβάθμιση και την αναγνώριση 

της μη τυπικής μάθησης, της εθελοντικής προσφοράς. 

 Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήδη επεξεργάζεται τη 

συνολική μεταρρύθμιση της κοινωνικής πολιτικής στην πρόνοια, που αποτελεί μια από 

τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Ένα 
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εξορθολογισμένο και παραγωγικό σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από την άμεση και ουσιαστική στήριξη του πολίτη, που πραγματικά έχει 

ανάγκη αυτής της στήριξης για τη διαβίωσή του.  Στόχος μας είναι να εισαχθεί ένα 

σύστημα το οποίο θα παρέχει ένα ύστατο δίκτυ προστασίας σε όσους το έχουν 

πραγματική ανάγκη, να κατοχυρώνει το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα του κάθε 

συμπολίτη μας για αξιοπρεπή διαβίωση και να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο εισόδημα σε 

κάθε άτομο που δε διαθέτει επαρκείς πόρους συντήρησης.  Μέσα από τη 

μεταρρύθμιση αυτή θα διασφαλίζεται το εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα, όχι μόνο για τις 

ευάλωτες ομάδες πληθυσμού αλλά και για όλους τους πολίτες των οποίων τα 

εισοδήματά  τους, τους τοποθετούν κάτω από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

 Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στους διοργανωτές για 

την πρωτοβουλία τους στη διοργάνωση της σημερινής συνόδου.  Σας διαβεβαιώνω ότι 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα 

από τις εθελοντικές οργανώσεις, θα παρέχει την κάθε αναγκαία στήριξη είτε αυτή είναι 

τεχνική είτε οικονομική, έτσι ώστε μαζί να εξεύρουμε λύσεις για τα προβλήματα που 

ταλανίζουν την κυπριακή κοινωνία.  Αναμένουμε τα αποτελέσματα και πορίσματα της 

συνόδου, τα οποία θα επεξεργαστούμε, για να καταλήξουμε στα ορθά συμπεράσματα. 

  Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πλέιπελ. 

 Καλώ στο βήμα τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. 

Γιάννη Γιαννάκη, για το δικό του χαιρετισμό.  Με την ευκαιρία της ανάληψης των 

καθηκόντων σας, κύριε Γιαννάκη, σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας. 

 

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

 Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. 

 Κύριε υπουργέ, 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 Κύριε εκπρόσωπε της Εκκλησίας,  

 Εκπρόσωποι κυβερνητικών τμημάτων,  

 Κύριε πρόεδρε του ΠΣΣΕ, 
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 Είναι με μεγάλη τιμή που για πρώτη φορά απευθύνω αυτό τον χαιρετισμό στην 

Τρίτη Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών.  Να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του 

Προέδρου της Δημοκρατίας και να σας πω ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ενδιαφέρεται προσωπικά για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του εθελοντικού 

κινήματος.  Αυτό το προσωπικό ενδιαφέρον δεν είναι λεκτικό, είναι ουσιαστικό. 

 Ο εκσυγχρονισμός και η στήριξη του εθελοντικού κινήματος από το κράτος πλέον 

έχει μια συλλογική πολιτική.  Ο εκσυγχρονισμός αυτός περιλαμβάνει, όπως έχει 

αναφερθεί και προηγουμένως, εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει τις 

εθελοντικές οργανώσεις, στόχευση, διαφάνεια και έλεγχο των χορηγιών που δίνονται, 

την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, η οποία είναι ένα σημαντικό 

εργαλείο στο να ενθαρρύνουμε ειδικότερα τους νέους να ασχοληθούν με τον 

εθελοντισμό.  Ένα πλαίσιο πολιτικής επίσης για τη στήριξη των εθελοντικών 

οργανώσεων στα θέματα υποδομής, αλλά και γενικότερα πολιτικές οι οποίες 

ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και ειδικότερα των νέων.   

 Είναι γεγονός ότι το εθελοντικό κίνημα πρόσφερε, προσφέρει και θα προσφέρει 

σημαντικές υπηρεσίες προς την κοινωνία μας.  Είναι επίσης αναγνωρισμένο ότι το 

εθελοντικό κίνημα απορροφά πολλούς κραδασμούς των προβλημάτων της κοινωνίας 

του σήμερα και δε μπορεί ένα κράτος να λειτουργήσει χωρίς εθελοντισμό, δε μπορούμε 

εμείς ως πολίτες να είμαστε καλύτεροι χωρίς τον εθελοντισμό και να μην ξεχνάμε ότι ο 

εθελοντισμός είναι η καλύτερη πρόληψη για τα θέματα ναρκωτικών, παραβατικότητας 

και αλκοολισμού.   

 Είναι καθήκον αυτής της πολιτείας και είναι και τιμή και είναι με ιδιαίτερη χαρά που 

προΐσταμαι του πιο αγνού κομματιού της κοινωνίας μας.  Είναι με χαρά που σας βλέπω 

όλους σήμερα εδώ και σας υπόσχομαι ότι ως Επίτροπος Εθελοντισμού, σε συνεργασία 

με την κυβέρνηση, θα σας στηρίξουμε και θα εκσυγχρονίσουμε αυτό που όλοι κάνετε 

τόσα χρόνια.  Χωρίς εσάς δε μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.  Χωρίς εσάς αυτό το 

κράτος δε θα μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργεί.  Χωρίς εσάς δε 

μπορούμε να αγγίξουμε τους πολίτες.  Γι’ αυτό, τελειώνοντας, θέλω να σας επαναλάβω 

τη βούληση του Προέδρου και τη δική μου προσωπικά ότι το εθελοντικό κίνημα θα έχει 

τη στήριξή μας, θα σας ακούμε πάντα για οτιδήποτε κάνουμε, διότι δεν είμαστε ούτε 

παντογνώστες ούτε μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε αυτό το κράτος χωρίς τη 

συμμετοχή των πολιτών και ειδικότερα της νέας γενιάς.  Εσείς είσαστε εταίροι μας σ’ 
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αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια, που για πρώτη φορά το κράτος κάνει, να έχει 

μια ολοκληρωμένη πολιτική για στήριξη και εκσυγχρονισμό του εθελοντικού κινήματος. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Γιαννάκη. 

 Καλώ τώρα στο βήμα τον εκπρόσωπο των βουλευτών τον κ. Ηλία Δημητρίου να 

αναγνώσει το «Υπόμνημα της 3ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών», για σκοπούς 

συζήτησης και έγκρισής του. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (Η. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ): 

  Σήμερα, στις 12 Οκτωβρίου 2013, η ολομέλεια της Συνόδου της Κοινωνίας των 

Πολιτών, η οποία διοργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού, θα συζητήσει το παρόν υπόμνημα για τη λειτουργία των εθελοντικών μη 

κυβερνητικών οργανώσεων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και τις ενέργειές τους για 

αντιμετώπισή της και θα ζητηθεί η έγκρισή του.  Καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των θεμάτων που αναφέρονται στο παρόν 

υπόμνημα και που θα τεθούν σήμερα από τους εκπροσώπους των εθελοντικών μη 

κυβερνητικών οργανώσεων, ώστε οι εθελοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουν 

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

οι αρχές και οι αξίες του εθελοντισμού, που αποτελούν σημαντική κληρονομιά του 

τόπου μας, να παραμείνουν ψηλά και να μην επηρεαστούν από την οικονομική κρίση.   

 Το ΠΣΣΕ, με την ιδιότητα που του παρέχει ο νόμος 61(1)/2006 ως το Ανώτατο 

Συντονιστικό Σώμα των εθελοντικών οργανώσεων στην Κύπρο, παρακολουθώντας τις 

κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει στη χώρα μας 

και ιδιαίτερα στις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού, που εξυπηρετούν και την κοινωνία γενικότερα, έχει προβεί εδώ και αρκετό 

καιρό σε διάφορες ενέργειες επισήμανσης και καταγραφής των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις εξαιτίας της οικονομικής 
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κρίσης και των νέων αυτών εξελίξεων, ενημερώνοντας σχετικά όλους τους αρμόδιους 

φορείς για να λάβουν έγκαιρα και άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα.  

 Η ειδική αυτή Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, έχει συγκληθεί από το ΠΣΣΕ για 

να δώσει φωνή στις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις.  Στην ειδική αυτή σύνοδο, 

πενήντα έξι εκπρόσωποι εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, με την ιδιότητα 

του βουλευτή της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, έχουν την ευκαιρία να 

προβάλουν τα προβλήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν λόγω της οικονομικής 

κρίσης, ώστε  να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους στις συνθήκες αυτές και 

κατά συνέπεια η κοινωνική συνοχή και ευημερία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

 

 Η Τρίτη Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικότερες 

ενέργειες του ΠΣΣΕ μέχρι σήμερα, για εντοπισμό και αντιμετώπιση των προβλημάτων 

των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως: 

 

 Την Εθνική Διακήρυξη για τον Εθελοντισμό (Έγγραφο 1) στην οποία περιλαμβάνονται οι 

κοινές θέσεις και απόψεις των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, 22/10/2011, 

 Το Υπόμνημα προς το κράτος για στήριξη των ευπαθών ομάδων και των εθελοντικών/μη 

κυβερνητικών οργανώσεων που τις εξυπηρετούν (Έγγραφο 2), 6/8/2012, 

 Την Ανακοίνωση για την ανάγκη άμεσης πάταξης της εκμετάλλευσης των φιλάνθρωπων 

αισθημάτων των πολιτών και προστασίας των πραγματικών εθελοντών και του έργου 

των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων (Έγγραφο 3), 8/8/2012, 

 Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των οργανώσεων μελών του για αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων που προκύπτουν από 

την οικονομική κρίση (26/3/2013), 

 Το Υπόμνημα προς το κράτος για τα προβλήματα που προκύπτουν για τις 

εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνέχεια της Συμφωνίας της 25ης Μαρτίου 

2013 μεταξύ Κύπρου και Τρόικας (Έγγραφο 4), 28/3/2013, 

 Τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για παρουσίαση του κινδύνου βιωσιμότητας των 

εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων που προκύπτει από την οικονομική κρίση και 

ιδιαίτερα από το κούρεμα των καταθέσεων, 30/3/2013, 

 Τις συναντήσεις με τις εθελοντικές οργανώσεις μέλη του για καταγραφή των 

προβλημάτων και αναγκών τους, 
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 Τη Χαρτογράφηση των ενεργειών των οργανώσεων μελών του, που έχουν ως στόχο την 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 

 Τα αιτήματα των συναντήσεων με κρατικούς και άλλους αξιωματούχους, με σκοπό την 

ενημέρωσή τους για τα προβλήματα και τις ανάγκες των εθελοντικών/μη κυβερνητικών 

οργανώσεων (την Πρώτη Κυρία και Επίτιμη Πρόεδρο του ΠΣΣΕ, τον Επίτροπο 

Εθελοντισμού, την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων),   

 Τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΣΣΕ σε κοινοβουλευτικές επιτροπές για θέματα σχετικά 

με την οικονομική κρίση και τις νέες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις,   

 Την προώθηση των προβληματισμών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΣΣΕ σε 

τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές για παρουσίαση του κινδύνου βιωσιμότητας των 

εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, που προκύπτει από την οικονομική κρίση,  

 

τονίζει ότι δεν έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα που έχει εκτιμήσει και καταγράψει το 

ΠΣΣΕ σε προηγούμενα υπομνήματα, όπως: 

 

1. Δραστική μείωση των εσόδων των οργανώσεων λόγω: 

1.1. Της μείωσης ή καθυστέρησης της επίδοσης των κρατικών χορηγιών προς 

τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις,  

1.2. Της μείωσης των εσόδων τους που προέρχονταν από εκδηλώσεις 

/δραστηριότητες, λόγω της οικονομικής κρίσης και της οικονομικής περισυλλογής 

των πολιτών και των επιχειρήσεων,  

1.3. Της αύξησης των παράνομων εράνων, που διενεργούνται είτε από άτομα 

για λογαριασμό ιδιωτικών γραφείων είτε από παράνομα κυκλώματα τα οποία δεν 

έχουν εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες σύμφωνα με τη νομοθεσία  και πλήττουν 

τους νόμιμους εράνους και το κύρος των εθελοντών, 

1.4.  Του κουρέματος των καταθέσεών τους, οι οποίες προήλθαν κυρίως από 

εράνους με στόχο να υποστηρίξουν τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και στην κοινωνία γενικότερα, 

1.5. Της αδυναμίας πολλών πολιτών να πληρώσουν τις συνδρομές τους στις 

εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις και την αμοιβή στα προγράμματα που 

προσφέρουν (παιδικοί σταθμοί, κέντρα απασχόλησης παιδιών κ.α.), λόγω της 

ανεργίας ή της μείωσης των μισθών τους, 
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1.6. Της αποκοπής των χορηγιών από τον Ραδιομαραθώνιο, ο οποίος 

προσφέρει στήριξη σε πολλές εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

 

 

2. Ραγδαία αύξηση των αναγκών/περιπτώσεων που καλούνται καθημερινά οι 

εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις να εξυπηρετήσουν λόγω της μείωσης των 

κοινωνικών παροχών από το κράτος   

 

Εκτιμάται ότι, εάν δεν εξευρεθούν άμεσα λύσεις για τα πιο πάνω, οι εθελοντικές/μη 

κυβερνητικές οργανώσεις: 

 κινδυνεύουν να τερματίσουν τις εργασίες, υπηρεσίες, προγράμματα και 

επιδόματα/βοηθήματα που προσφέρουν προς τις ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού και την κοινωνία γενικότερα,  

 θα αναγκαστούν να προβούν σε περαιτέρω μειώσεις/απολύσεις προσωπικού 

(όπως π.χ. νοσηλευτικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, 

κ.ά), με αποτέλεσμα την υποστελέχωση των προγραμμάτων και υπηρεσιών 

προς τις ευπαθείς ομάδες και  την κοινωνία γενικότερα,  

 δε θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες των ευπαθών 

ομάδων, οι οποίες θα αναγκαστούν να στραφούν προς το κράτος για βοήθεια, 

με αποτέλεσμα να επωμισθεί υπερδιπλάσιο κόστος παροχής των υπηρεσιών 

αυτών από όσο στοιχίζει στον εθελοντικό τομέα,  

 θα αποδυναμωθεί η κοινωνική συνοχή, το αίσθημα της αλληλοβοήθειας και 

αλληλεγγύης, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών, οι διαπροσωπικές σχέσεις και 

ο ρόλος του εθελοντισμού 

  

Η Τρίτη Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς, την 

κυβέρνηση, την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, να ενεργήσουν άμεσα για να 

τροχιοδρομήσουν ενέργειες για τα ακόλουθα αιτήματα, που έχουν τεθεί σε 

προηγούμενα υπομνήματα του ΠΣΣΕ, όπως: 

 

1. Συνέχιση της οικονομικής στήριξης και ενίσχυσης των εθελοντικών/μη 

κυβερνητικών οργανώσεων:   
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 Συνέχιση της κρατικής χορηγίας προς τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, ώστε να μπορέσουν μέσα στις αντίξοες κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες να συνεχίσουν να συμπαραστέκονται στις ευπαθείς ομάδες και την 

κοινωνία, να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και να 

προστατεύσουν την κοινωνική συνοχή   

 Στήριξη των οργανώσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, λόγω 

της μείωσης της κρατικής χορηγίας και των άλλων εσόδων τους εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης   

 Άμεση καθοδήγηση προς τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις, για 

αξιοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση 

προγραμμάτων και υπηρεσιών προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 

εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους 

 

2. Διαβούλευση με τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις πριν την εφαρμογή 

οποιωνδήποτε μέτρων 

3. Συμμετοχή των οργανώσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που χειρίζονται 

θέματα τερματισμού κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και μειώσεων παροχών 

από το κράτος και θέματα στους τομείς που δραστηριοποιούνται οι 

εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις 

4. Εντατικοποίηση των ενεργειών για αντιμετώπιση της ανεργίας, όπως η 

αξιοποίηση της εθελοντικής εργασίας, ως μέσο για απόκτηση εμπειρίας, για 

υποστήριξη των ανέργων ή/και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού  

5. Άμεση προώθηση και λήψη μέτρων για πάταξη των παράνομων εράνων, όπως 

αυτά έχουν κατατεθεί από το ΠΣΣΕ στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες 

6. Καθιέρωση φοροαπαλλαγών και άλλων ελαφρύνσεων, όπως η επιστροφή του 

ΦΠΑ, για τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις, για διευκόλυνση του 

έργου τους προς τις ευπαθείς ομάδες και την κοινωνία γενικότερα   

7. Αποφυγή οποιωνδήποτε μέτρων που θα καταστρέψουν ή θα αποδυναμώσουν 

τις κοινωνικές παροχές και τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες προς την 

κοινωνία και τις ευπαθείς ομάδες τις οποίες στηρίζουν με τόσο κόπο οι 

εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις.  Αντίθετα, επιβάλλεται η πολιτική 

ενίσχυσης και αναβάθμισης των κοινωνικών παροχών. 
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8. Αποστολή από το κράτος του Υπομνήματος της Τρίτης Συνόδου της Κοινωνίας 

των Πολιτών σε όλα τα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας, ως κείμενο πολιτικής 

με σκοπό τη λήψη ενεργειών για εφαρμογή και προώθηση των θεμάτων που 

έχουν τεθεί στην παρούσα σύνοδο 

  

Οι εκπρόσωποι των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, δεσμεύονται με τη 

σειρά τους ενώπιον της παρούσας Συνόδου ότι, θα συνεχίσουν να εργάζονται με όλες 

τους τις δυνάμεις για την εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και της 

κοινωνίας γενικότερα και την υλοποίηση των στόχων και σκοπών τους, να 

ενεργοποιήσουν την εμπλοκή περισσότερων εθελοντών, για υλοποίηση των στόχων και 

σκοπών τους, να περιορίσουν τα έξοδά τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για να 

ανταποκριθούν στα γενικότερα μέτρα περισυλλογής, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα 

των υπηρεσιών τους προς τις ευπαθείς ομάδες και την κοινωνία. Τέλος, να μελετήσουν 

την πιθανότητα σύμπτυξης ομοειδών προγραμμάτων για μείωση του προσωπικού και 

των λειτουργικών εξόδων. 

(Ολόκληρο το Υπόμνημα επισυνάπτεται ως Παράρτημα αρ. Ι). 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Δημητρίου. 

 Ως προεδρεύων αυτού του σώματος σήμερα, θέλω να απευθύνω, εκτός 

προγράμματος και εκτός εγγράφων που έχω μπροστά μου, έκκληση στην εκτελεστική 

εξουσία.  Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι ήμουν, είμαι και θα παραμείνω εθελοντής στον 

τομέα που με αφορά.  Γνωρίζω ότι η κρατική χορηγία στους προϋπολογισμούς θα είναι 

μειωμένη, εξαιτίας φυσικά και της τραγικής οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται η 

χώρα μας.  Όμως, πρέπει να διαφυλαχτεί η προσφορά των εθελοντικών/μη 

κυβερνητικών οργανώσεων ως κόρη οφθαλμού, γιατί, όπως είπε και ο κ. Γιαννάκη, δε 

μπορεί το κράτος να λειτουργήσει χωρίς εθελοντισμό, χωρίς εθελοντές.   

 Από την άλλη μεριά, κάθεται κάποιος και σκέφτεται. Αποκόπτει από τις μη 

κυβερνητικές οργανώσεις και από τους εθελοντές ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θα 

πληρώσει στο τριπλάσιο, γιατί όλος αυτός ο κόσμος που δε θα εξυπηρετείται από τις 

εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα αποταθεί στις κρατικές υπηρεσίες.  Και 

τότε θα δείτε ότι το κράτος δε θα μπορεί να αντεπεξέλθει, η καταφανής μείωση στην 
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ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα είναι τεράστια, με τεράστιο αντίκτυπο σ’ 

αυτά τα στρώματα της κοινωνίας μας που εξυπηρετούνται από τις εθελοντικές/μη 

κυβερνητικές οργανώσεις.   

 Αναφέρετε και το ψήφισμα στους παράνομους εράνους, κύριε Δημητρίου. Η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 

Ανδρών και Γυναικών, είχε συζητήσει προχθές το θέμα αυτό. Ο κ. Πανίκκος Σταυριανός 

που παρευρίσκεται εδώ είναι μέλος αυτής της επιτροπής και η κα Στέλλα Κυριακίδου, και 

σας λέω, ότι θα υπάρξει νέα νομοθεσία που θα αφορά και τους παράνομους εράνους 

και η οποία θα ψηφιστεί πάρα πολύ σύντομα απ’ αυτό το σώμα.   

 Άρα, λοιπόν, ξανακάνω την έκκληση στην εκτελεστική εξουσία να μη μειώνει τους 

προϋπολογισμούς που αφορούν τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι 

προς το συμφέρον του κράτους και της οικονομίας.  Αυτό που εκφράζω τώρα είναι και 

προσωπική μου άποψη ως ένας άνθρωπος που ασχολείται χρόνια με τις εθελοντικές/ 

μη κυβερνητικές οργανώσεις.   

 Το πρόγραμμα εδώ προνοεί ένα διάλειμμα δέκα-δεκαπέντε λεπτών.  Γι’ αυτό και 

εγώ θα σας δώσω το χρόνο για δέκα-δεκαπέντε λεπτά.  Η ώρα είναι 10.40 π.μ., 

παρακαλώ στις 11.55 π.μ. να είστε στις θέσεις σας, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι 

χαιρετισμοί και από τον Υπουργό Υγείας και από τον εκπρόσωπο του Υπουργού 

Παιδείας και Πολιτισμού. 

(Ώρα επανέναρξης:  11.00 π.μ.) 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, ελπίζω να ήρθατε όλοι πίσω.    

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

οι τοποθετήσεις των βουλευτών και άλλων προσκεκλημένων γύρω από το Υπόμνημα 

της Γ’ Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για σκοπούς διευκόλυνσης των εργασιών της 

συνόδου, θα περάσει από κοντά σας ένα έντυπο,  σε μπλε χρώμα, στο οποίο θα 

σημειώσετε τα ονόματά σας, όσοι προτίθεστε να μιλήσετε για το θέμα αυτό.  Είναι 

παράκληση οι ομιλίες σας να μην ξεπερνούν το ενάμισι λεπτό και να μη γίνονται 

παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των ομιλιών.  Επίσης θα ήταν παράκλησή μου να μην 
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γίνονται ομιλίες για θέματα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και των οποίων η συζήτηση 

έχει ήδη εξαντληθεί. 

 Επίσης σας παρακαλώ να σηκώνετε το χέρι σας για να σας δίδεται ο λόγος και 

όταν παίρνετε το λόγο να είστε όρθιοι, αν αυτό είναι δυνατό, και να αναφέρετε το όνομά 

σας και την οργάνωση που εκπροσωπείτε, για να διευκολύνετε τις στενογράφους της 

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

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

άλλα κείμενα που θα καταθέσετε στη Βουλή.  

 Παρακαλώ τώρα τον Υπουργό Υγείας, Δρα Πέτρο Πετρίδη, να έρθει στο βήμα για 

την παρέμβασή του. 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ): 

 Κύριε Προεδρεύοντα της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

 Κύριοι βουλευτές,  

 Κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

 Αγαπητοί συνεργάτες και αρωγοί των υπηρεσιών του υπουργείου,  

 Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που με καλέσατε να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.  

Αποτελεί ξεχωριστή τιμή και χαρά για μένα η παρουσία μου εδώ σήμερα και σας 

ευχαριστώ για την ευγενή πρόσκλησή σας.   Προσωπικά, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το 

θέμα που θα απασχολήσει την Γ’ Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών και πιστεύω ότι δε 

θα μπορούσε να μείνει ανέγγιχτο, καθώς η οικονομική και κοινωνική αξία του 

εθελοντισμού αποτιμάται μέσα από το λόγο των δημόσιων φορέων ως βασική ιδιότητα 

του πολίτη και ενεργοποιεί την πηγαία ανάγκη του ανθρώπου για προσφορά στον 

συνάνθρωπο και στην κοινωνία γενικότερα.  Είναι κοινή διαπίστωση ότι ο σύγχρονος 

κόσμος διέρχεται μια φάση γενικότερου μετασχηματισμού.  Η οικονομική κρίση 

επαναφέρει στο προσκήνιο παλαιότερα κοινωνικά προβλήματα, αναδεικνύει νέα και 

προβάλλει ορατό τον κίνδυνο της αμφισβήτησης προς τους θεσμούς, τις ανασφάλειες 

και την έλλειψη κοινωνικής συνοχής.  Γι’ αυτό το λόγο δημιουργείται εντονότερα από 

κάθε άλλη φορά το χρέος για διαρκή προσφορά ενός αυθεντικού και υψηλού 

προτύπου ζωής που να εστιάζεται στη δικαιοσύνη και την προσφορά.   

 Παράλληλα με τον εθελοντισμό, διαμορφώνεται μια κοινωνία πολιτών, 

πεμπτουσία της οποίας είναι η ενεργός συμμετοχή στα κοινά.  Η οργανωμένη δράση 
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του εθελοντισμού είναι μια σημαντική συνιστώσα της Κοινωνίας των Πολιτών που 

οριοθετεί ένα πυλώνα υπηρεσιών στους συνανθρώπους μας που τις έχουν ανάγκη.  Σε 

απόλυτη συνεργασία με την πολιτεία, το εθελοντικό κίνημα θα πρέπει να προωθήσει 

θετικές στάσεις και αντιλήψεις για διάφορα κοινωνικά ζητήματα που αναφύονται ως 

απόρροια των όσων βιώνει σήμερα η Κύπρος.  Η συσχέτιση των κρίσεων και της 

δραστηριοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης 

δεν είναι άγνωστο πεδίο για τους πολίτες της χώρας μας.  Δοκιμαστήκαμε με 

διάφορους τρόπους στο πρόσφατο παρελθόν, τόσο σε συνθήκες έκτακτης κοινωνικής 

ανάγκης όσο και στην απλή μας καθημερινότητα.  Το εθελοντικό κίνημα δήλωνε και 

δηλώνει πάντα παρόν με διαφορετικά πρόσωπα μέσα από ιδρύματα, εράνους, 

ευεργεσίες, ακόμα και με αρωγή σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών και κατάφερε 

να συμβάλει στην κάλυψη αναγκών άμεσης κοινωνικής παρέμβασης και αυτό γιατί ο 

λαός μας έχει έμφυτο το στοιχείο της προσφοράς.   

 Είναι γεγονός ότι η σημερινή κρίση που βιώνουμε διευκολύνει το έργο του 

εθελοντισμού, αφού έχουμε απέναντί μας τους κοινωνικούς περιορισμούς.  Είναι όμως 

γεγονός από την άλλη, ότι σε τέτοιες περιόδους κρίσης είναι που πραγματικά χρειάζεται 

η χρήσιμη και στοχευμένη αξιοποίηση του εθελοντισμού.   

 Το θέμα της σημερινής συνόδου που αφορά τη λειτουργία των εθελοντικών 

οργανώσεων σε περιόδους κρίσης και στις ενέργειές τους για να την αντιμετωπίσουν, 

είναι κάτι παραπάνω από επίκαιρο.  Είναι αλήθεια ότι σε δύσκολες περιόδους της 

ιστορίας των λαών, τα συναισθήματα αλληλεγγύης ενδυναμώνονται και επομένως, η 

προσφορά του καθενός προς τον συνάνθρωπό του ή την κοινωνία γενικότερα, 

ενισχύεται.  Για να έχει όμως το εθελοντικό κίνημα συνέχεια και διάρκεια, πρέπει να 

εδράζεται σε γερές βάσεις, να διέπεται από αδιαμφισβήτητες αρχές και να απλώνεται σε 

όλο το κοινωνικό δίχτυο των πολιτών είτε αυτό αφορά άτομα που συνθέτουν μια μικρή 

κοινωνία όπως ένα μη κυβερνητικό οργανισμό είτε σε επιχειρήσεις με κοινωνικά 

υπεύθυνο προσανατολισμό.  Όλοι μαζί μπορούμε να εργαστούμε και να 

συνεργαστούμε με επίκεντρο τον άνθρωπο και την στήριξη του εθελοντισμού με πλήρη 

ανιδιοτέλεια. 

 Στις δύσκολες μέρες που περνούμε και θα περάσουμε, αν ο οργανωμένος 

εθελοντισμός εδραιωθεί με σωστές βάσεις, θα έχει μέλλον για το καλό όλων μας.  Είναι 

γι’ αυτό αλλά και γιατί αναγνωρίζεται ο σημαντικότατος ρόλος του εθελοντικού 
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κινήματος ως αρωγού και συμμάχου στις πολιτικές πρόνοιες που ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας έχει καταστήσει σαφή την πρόθεση της κυβέρνησης για στήριξη με 

ποικιλόμορφο τρόπο.  Σεβόμενοι την αυτονομία και την ανεξαρτησία του εθελοντισμού, 

η πολιτεία θα εφαρμόσει πολιτικές που θα τον στηρίζουν και θα στοχεύουν στην ενεργό 

συμμετοχή των πολιτών.  Ιδιαίτερα σήμερα, η ενεργός συμμετοχή των νέων μας, καθώς 

και ο εθελοντισμός αυξάνει τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στη ζωή και στην 

εργασία.   

 Ο εκσυγχρονισμός του νόμου πλαισίου που αφορά τη λειτουργία, την εγγραφή, 

την πιστοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων, αλλά και στη βελτιωμένη στόχευση, 

διαχείριση των χορηγιών οι οποίες θα συνεχίσουν να παρέχονται στα πλαίσια των 

οικονομικών δυνατοτήτων που έχουμε μπροστά μας, είναι ακόμα ένα απαραίτητο βήμα 

για την αποτελεσματικότητα, στήριξη και αξιοποίηση του εθελοντισμού προς όφελος 

όλων μας.   

 Ας μη ξεχνούμε ότι ο εθελοντισμός αποτελεί εν δυνάμει χώρο ανάπτυξης νέων 

κοινωνικών υπηρεσιών, αυξάνοντας την απασχόληση και ενισχύοντας την απόκτηση 

κοινωνικών επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.     

 Κλείνοντας, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που με ακούσατε και παρακαλώ επιτρέψετέ 

μου να απευθύνω σε όλους όσοι στέκονται ενδεχομένως με σκεπτικισμό στη σημασία 

και στην αξία του εθελοντισμού γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στις περιόδους κρίσης 

που περνάμε σήμερα, υπενθυμίζοντάς τους τη σχετική ρύση του Θουκυδίδη: «Αν η 

πόλη είναι καλά στο σύνολό της, οφείλει περισσότερα στους πολίτες, παρά να ευτυχεί ο 

κάθε ένας χωριστά και η πόλη κλονίζεται στο σύνολό της, γιατί ο άνθρωπος και αν 

ευτυχεί ατομικά, καταστρέφεται με την πατρίδα του αν αυτή καταστραφεί.».  Αυτό το 

ιστορικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση της αναγκαιότητας της αλληλεγγύης, της 

εθελοντικής κουλτούρας και της εθελοντικής συμπεριφοράς που υπενθυμίζω πως η 

πατρίδα μας έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά.   

 Ακούγοντας επίσης τα γενόμενα της Γ’  Συνόδου, σας λέω ότι για πολλά από τα 

θέματα τα οποία έχετε αναφέρει, είχα την ευτυχία να συναντηθώ με διάφορες 

οργανώσεις και να σας πω ότι το Υπουργείο Υγείας στηρίζει χωρίς ενδοιασμούς, θα 

έλεγα μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση, απλόχερα τις προσπάθειες των συνδέσμων 

για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.  Γιατί εμείς βλέπουμε τη συνεργασία αυτή ως μια 

προέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών που δύσκολα το κράτος μπορεί να αναπτύξει 
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και θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την προσφορά σας μέχρι 

σήμερα. 

 Ευχαριστώ. 

 

 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος πρέπει να αποχωρήσει λόγω άλλης 

υποχρέωσης. 

 Καλώ τώρα στο βήμα την εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

την κ. Σκεύη Πρωτοπαπά, για τη δική της παρέμβαση. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΣΚ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ): 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε, 

 Έντιμοι κύριοι βουλευτές, 

 Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, 

 Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση του Παγκύπριου 

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού για να απευθύνω χαιρετισμό στην Γ’  Σύνοδο 

της Κοινωνίας των Πολιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με θέμα «Η λειτουργία των 

εθελοντικών οργανώσεων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και οι ενέργειές τους για 

αντιμετώπισή της».  

 Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού είναι άξιο συγχαρητηρίων για 

τη δραστηριότητα την οποία αναπτύσσει με διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες 

καταδεικνύουν την έμπρακτη στήριξη που παρέχει στην κοινωνία σε καιρούς μάλιστα 

δύσκολους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την Ευρώπη γενικότερα, αλλά 

και τον τόπο μας. 

 Είναι κοινή διαπίστωση ότι στη σημερινή τεχνοκρατούμενη κοινωνία, με τους 

ξέφρενους και αγχωτικούς ρυθμούς ζωής, με τους ανάλγητους νόμους της αγοράς και 

της στυγνής οικονομικής συνδιαλλαγής και με την άμβλυνση των ηθικών φραγμών, η 

έννοια του ανθρωπισμού έχει δυστυχώς παραμεριστεί στην καρδιά και στο νου των 

σύγχρονων ανθρώπων. 
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 Ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια και όρια.  Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που 

μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις, με βάση τις αξίες, τις αρχές, την 

κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας.  Η εθελοντική 

δράση αποτελεί μαθησιακή, μορφωτική λειτουργία.  Ενδυναμώνει και δίνει νέο 

περιεχόμενο στη ζωή των ατόμων.  Αυξάνει τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των 

νέων στη ζωή και στην εργασία. 

 Ο εθελοντισμός αντιστρατεύεται το πνεύμα του ατομισμού και της ιδιοτέλειας.  Ο 

άνθρωπος που προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο βλέπει 

τη ζωή του με την ευρύτητα της σκέψης του ανθρώπου που συναισθάνεται πως είναι 

μέλος μιας κοινότητας και πως η προσωπική του ζωή είναι άρρηκτα δεμένη με αυτή.  

Έτσι, διευκολύνεται η ενσωμάτωση του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει, 

αναπτύσσεται η συντροφικότητα και συσφίγγονται οι σχέσεις και οι δεσμοί ανάμεσα 

στους ανθρώπους που συνειδητοποιούν την αλληλεξάρτησή τους.  

 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στέκεται αρωγός σε προσπάθειες οι οποίες 

ευαισθητοποιούν τους νέους, αναδεικνύουν την ανθρωπιά τους και το αίσθημα της 

κοινωνικής τους αλληλεγγύης δημιουργώντας προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός 

καλύτερου κόσμου βασισμένου στον αλτρουισμό και τις ανθρωπιστικές αξίες.  Αυτό το 

επιτυγχάνει τόσο μέσα από τα προγράμματα σπουδών όσο και μέσα από τις 

γενικότερες σχολικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη δημιουργία δημοκρατικού 

ενεργού πολίτη και ελεύθερα σκεπτόμενου ανθρώπου, ο οποίος εμφορείται από τις 

αξίες και τις αρετές του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και του σεβασμού στον άνθρωπο, στο φυσικό περιβάλλον και 

στην ετερότητα. 

 Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο και του στόχου της φετινής σχολικής χρονιάς για 

καλλιέργεια της ενεργού πολιτότητας με έμφαση στην κοινωνική αλληλεγγύη, κάθε 

σχολική μονάδα καλείται να αναπτύξει, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και μέσα 

από την αξιοποίηση των γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος 

μεταξύ άλλων και την εθελοντική δράση και κοινωνική αλληλεγγύη σε διάφορους 

χώρους και επίπεδα, να καλλιεργήσει αξίες και να υιοθετήσει στάσεις και συμπεριφορές 

που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα. 

 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο της προώθησης του στόχου 

αυτού, προτείνει στις σχολικές μονάδες μια σειρά από δράσεις όπως τις πιο κάτω: 
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 Καλλιέργεια του εθελοντισμού και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της 

δημιουργίας ομίλων ενδιαφερόντων, οργάνωσης εθελοντικών δραστηριοτήτων στις 

σχολικές μονάδες ή στην κοινότητα, με τη συνεργασία και ενεργό εμπλοκή μαθητών, 

γονιών, εκπαιδευτικών και άλλων φορέων από την ευρύτερη κοινότητα. 

 Προώθηση της γνωριμίας και της συνεργασίας με εθελοντικές οργανώσεις για 

αντιμετώπιση προβλημάτων που άμεσα ή έμμεσα δημιουργούνται από την οικονομική 

κρίση και τέλος, ενθάρρυνση για ανάληψη ερευνών και διαθεματικών εργασιών με θέμα 

τον εθελοντισμό και την επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης με την έμπρακτη στήριξη 

ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.  

 Με την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στον τόπο μας, είναι σχεδόν 

απαραίτητο ειδικά για τους νέους, να προβαίνουν σε εθελοντικές ενέργειες οι οποίες θα 

τους ευαισθητοποιήσουν, θα αναδείξουν την ανθρωπιά τους και το αίσθημα της 

κοινωνικής τους αλληλεγγύης, δημιουργώντας προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός 

καλύτερου κόσμου βασισμένου σε αξίες όπως είναι η συνεργασία, η φιλαλληλία, η 

υπευθυνότητα, η συλλογικότητα και η αγωνιστικότητα. 

 Κανένα κράτος δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τη συνεισφορά των εθελοντών, 

ατομικά ή συλλογικά, με τυπικές ή άτυπες μορφές.  Ο εθελοντισμός είναι ένας τομέας 

που αφορά όλους μας, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας.  

Συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική 

αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη, προσδίδοντας ποιότητα 

στη ζωή μας. 

 Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής, το 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, για τη συνεχή προσπάθεια που 

καταβάλλουν και το αξιόλογο έργο που επιτελούν. 

 Σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση και εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο 

σας.  

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κα Πρωτοπαπά. 

 Καλώ στο βήμα την κ. Ειρήνη Παπαθεοδούλου, εκ μέρους της διευθύντριας των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΙ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ): 

 Έντιμοι κύριοι βουλευτές,  

 Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες 

 Θα ήθελα κατ΄αρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πρόσκληση που 

έχετε απευθύνει στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για να τοποθετηθούμε στα 

θέματα που θα διαπραγματευτεί η Γ’  Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία 

διοργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.  Η παρουσία 

του εθελοντικού κινήματος της Κύπρου είναι έντονα αισθητή στην κυπριακή κοινωνία 

και η συμβολή του στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και στη 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στον τόπο μας είναι αδιαμφισβήτητα πολύ 

σημαντική.  Η λειτουργία προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας για κάλυψη των 

αναγκών του ευρύτερου πληθυσμού, όπως παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, 

ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, αποτελεί προτεραιότητα για τις υπηρεσίες 

μας και θεωρούμε ότι η ύπαρξη τέτοιων δομών και προγραμμάτων είναι μέγιστης 

σημασίας.  Είναι για το λόγο αυτό που οι υπηρεσίες μας εδώ και χρόνια μέσα από τα 

σχέδια που λειτουργούν, ενισχύουν οικονομικά τις εθελοντικές οργανώσεις έτσι ώστε να 

μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές καλύπτοντας ανάγκες που αφορούν την 

ίδρυση, λειτουργία ή επέκταση προγραμμάτων στις κοινότητες με γνώμονα τις τοπικές, 

κοινωνικές ανάγκες και την ευημερία των πολιτών.   

 Παρά την οικονομική κρίση, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, έχουν 

προχωρήσει και φέτος στην παραχώρηση των κρατικών χορηγιών η οποία έγινε σε δύο 

φάσεις, με γνώμονα την ανάγκη για δίκαιη και εξορθολογισμένη κατανομή των 

χορηγιών, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας προχώρησαν στον καταρτισμό 

μετρήσιμων κριτηρίων με βάση τα οποία αξιολόγησαν όλες τις αιτήσεις που λήφθηκαν.  

Μεταξύ άλλων, λήφθηκαν υπόψη οι προϋπολογισμοί που υπέβαλαν οι φορείς, οι 

ελεγμένοι λογαριασμοί για το έτος 2012, τυχόν αποθεματικά ή πλεονάσματα έτους, 

ψηλά δάνεια, χορηγίες από άλλους φορείς, εκκρεμότητες στη λειτουργία των 

προγραμμάτων σε σχέση με τις νομοθεσίες που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους, ο 

αριθμός των εξυπηρετούμενων, η μηνιαία δαπάνη κατά εξυπηρετούμενο κατά είδος 

προγράμματος και άλλα.   



 

 

29 

 

 Η πλειοψηφία των εθελοντικών οργανώσεων, έχουν λάβει τις χορηγίες τους περί 

τα τέλη Ιουλίου είτε περί τα τέλη Αυγούστου.  Μικρός αριθμός αιτήσεων παραμένει σε 

εκκρεμότητα λόγω ελλείψεων που υπάρχουν σε σχέση με έγγραφα και στοιχεία που 

πρέπει να υποβληθούν στις υπηρεσίες μας και είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η 

αξιολόγηση του κάθε προγράμματος.   

 Όπως έχει αναφερθεί και στα πλαίσια του θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ της 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των εθελοντικών οργανώσεων, η 

οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2013, πολλά υφιστάμενα προγράμματα 

δεν είναι βιώσιμα χωρίς την κρατική ενίσχυση και φαίνεται να υπάρχει πλήρης εξάρτηση.  

Με βάση το άρθρο 5(3) του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, κρατική ενίσχυση παρέχεται σε πρόγραμμα/φορέα 

που κατέχει ή μπορεί να εξασφαλίσει επαρκείς οικονομικούς ή και ανθρώπινους 

πόρους, ώστε το πρόγραμμα να είναι βιώσιμο και ο φορέας να μπορεί να το 

υλοποιήσει και να συνεχίσει τη λειτουργία του, χωρίς να εξαρτάται μόνο ή κατά κύριο 

λόγο από την κρατική ενίσχυση.   Οι Υπηρεσίες μας συστήνουν στις εθελοντικές 

οργανώσεις όπως καταβάλουν προσπάθειες για πιο επαγγελματική διαχείριση των 

οικονομικών τους.   Με βάση τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις θεωρούνται φορείς που παρέχουν υπηρεσίες γενικού 

οικονομικού συμφέροντος.  Οι εθελοντές θα πρέπει να αποτείνονται στο έμμισθο 

προσοντούχο προσωπικό τους, το οποίο θα πρέπει να αναλαμβάνει τον έλεγχο των 

οικονομικών στοιχείων, έτσι ώστε τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ανά πάσα 

στιγμή, να είναι ενήμερα κατά πόσο τα προγράμματα είναι ζημιογόνα ή κατά πόσο 

καλύπτουν τα έξοδά τους από τα έσοδά τους, για να μπορούν να προβαίνουν σε 

ενέργειες εξορθολογισμού.   

 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση των αναγκών που καλύπτει το 

κάθε πρόγραμμα, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρει.  Πρέπει να γίνει αντιληπτό 

ότι προγράμματα που δεν καλύπτουν πραγματική ή ικανοποιητική ανάγκη δεν μπορούν 

να τυγχάνουν ξεχωριστής επιχορήγησης, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουν σε 

συμπράξεις με άλλους φορείς σε επαρχιακό επίπεδο.   

 Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τον 

πρόεδρο και τα μέλη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, αλλά 

και ταυτόχρονα με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, έτσι 
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ώστε να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός και σωστή διαχείριση των χορηγιών.  

Επιπρόσθετα, οι αρμόδιοι λειτουργοί κοινωνικών υπηρεσιών που είναι τοποθετημένοι 

στα γραφεία κοινωνικών υπηρεσιών σε κάθε επαρχία, είναι στη διάθεση της κάθε 

εθελοντικής οργάνωσης για να της προσφέρουν κάθε τεχνική βοήθεια και 

καθοδήγηση.  

 Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων όπως 

αυτή αναφέρεται στο «Υπόμνημα της Γ’  Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών» για να 

προχωρήσουν σε περιορισμό των εξόδων τους, καθώς και στη μελέτη της πιθανότητας 

σύμπτυξης ομοειδών προγραμμάτων.  Είμαστε σίγουροι ότι με τη σωστή συνεργασία 

θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πολλά.  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κοινές 

προσπάθειες, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει ή θα 

προκύψουν στο μέλλον και ευελπιστούμε στην εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων 

επίλυσής τους. 

 Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.  

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κα Παπαθεοδούλου. 

 Το λόγο έχει ο κ. Δήμος Δήμου, εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Δ. ΔΗΜΟΥ): 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κύριε Επίτροπε,  

 Κυρίες και κύριοι, 

 Η Γ’ Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, έχει θέσει ως πρωταρχικό της στόχο να 

δώσει λόγο στις εθελοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέσα από τα έδρανα της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, στα οποία θεσμικά οι βουλευτές δρομολογούν τη 

νομοθετική εφαρμογή της βούλησης των πολιτών της χώρας μας.  Σήμερα, από τα 

έδρανα αυτά δε θα μιλήσουν οι εκλελεγμένοι βουλευτές, αλλά οι ίδιοι οι πολίτες υπό την 

ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι οργανώσεων.  Προς τούτο, θέτουν προς 

προβληματισμό ποικίλα θέματα τα οποία ουσιαστικά άπτονται του τρόπου στήριξης 

των ευάλωτων ομάδων της πολιτείας, καθώς επίσης και της οικονομικής αρωγής των 

εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων.   
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 Είναι παραδεκτό γεγονός ότι η πολιτεία διαχρονικά μέσω της εκάστοτε πολιτικής 

των υπουργείων, διά των συντεταγμένων οργάνων τους, αποτελούν την ουσιαστική 

στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, οι οποίοι στην καθημερινότητά τους 

αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες και προβλήματα.   Στην προσπάθεια αυτή της 

πολιτείας έρχονται συμπαραστάτες και άλλοι φορείς και οργανώσεις, όπως η εκκλησία 

της οποίας ο ρόλος είναι πολυποίκιλος.   

 Δυστυχώς, η παγκόσμια οικονομική αναταραχή των τελευταίων ετών επέφερε και 

στην Κύπρο πολλαπλά οικονομικά προβλήματα.  Με τα προβλήματα αυτά πρωτίστως 

ήρθε αντιμέτωπη η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση, η οποία κλήθηκε μέσω του Μνημονίου 

Συναντίληψης που υπογράφτηκε με την τρόικα, μεταξύ άλλων μέτρων, να περιορίσει και 

τις δημοσιονομικές δαπάνες, μέρος των οποίων είναι και οι κοινωνικές παροχές και 

χορηγίες.  Αυτό το γεγονός επισημαίνει και η σημερινή σύνοδος.  Σημειώνουμε ότι είναι 

πολύ σημαντικό με την εφαρμογή της δημοσιονομικής περισυλλογής, η διαδικασία 

στόχευσης των κοινωνικών παροχών να βασιστεί σε ορθά κριτήρια, ούτως ώστε

 πέραν της ορθολογικής στήριξης των συνανθρώπων μας να μην τεθεί σε κίνδυνο 

η βιωσιμότητα των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων.  Η απρόσκοπτη 

λειτουργία των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι σήμερα αναγκαία, 

αφού η βοήθεια που προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στους συμπολίτες 

μας δεν είναι μόνο υλική αλλά και ψυχολογική μέσω των προγραμμάτων τους. 

 Η διατάραξη των προγραμμάτων αυτών δυνατό να επηρεάσει την κοινωνική 

συνοχή, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη διατήρηση του αισθήματος της 

αλληλοβοήθειας.  Μέσα στο πνεύμα της αγάπης και της αλληλοβοήθειας η Ιερά 

Αρχιεπισκοπή Κύπρου, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της σημερινής κατάστασης, 

που έχει περιέλθει η οικονομία του τόπου μας, έθεσε ως κύριο μέλημά της την αύξηση 

της υλικής και πνευματικής βοήθειας στους συνανθρώπους μας προσθέτοντας στο 

ήδη πνευματικό και φιλανθρωπικό της έργο, προώθησε εν πρώτοις τη λειτουργία 

κοινωνικού παντοπωλείου το οποίο προμηθεύει σε μηνιαία βάση με τρόφιμα περίπου 2 

000 άπορες οικογένειες και κατά δεύτερο, την παροχή μαθητικού συσσιτίου σε 

άπορους μαθητές όλων των ηλικιών κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σχολικής 

χρονιάς.  Η όλη προσπάθεια βασίζεται σε μια συλλογική εργασία με πρωταγωνιστές 

τους ιερείς και τα μέλη των χριστιανικών συνδέσμων γυναικών των ενοριών της Ιεράς 
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Αρχιεπισκοπής Κύπρου, καθώς επίσης και με την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού και των σχολικών εφορειών της Αρχιεπισκοπικής περιφέρειας.   

 Συμπερασματικά, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου νιώθει σήμερα πιο έντονα την 

υποχρέωση αν θέλετε, να ενδυναμώνει διά του φιλανθρωπικού και πνευματικού της 

έργου τη δική σας εθελοντική, ξεχωριστή εργασία, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων 

φορέων που δείχνουν την ίδια κοινωνική ευαισθησία και προσέγγιση. 

 Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους εσάς που 

νυχθημερόν αφιερώνετε κόπο και χρόνο για να φέρετε εις πέρας τη θεάρεστη αυτή 

προσπάθεια. 

 Δηλώνουμε επίσης, ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου κατά το μέτρο του δυνατού, 

θα σταθεί δίπλα στην προσπάθειά σας διακριτικά ως συμπαραστάτης, χωρίς να 

παρεμβαίνει στις εσωτερικές διαδικασίες που η κυβέρνηση και ο Επίτροπος 

Εθελοντισμού χαράσσουν και εφαρμόζουν. 

 Μετ’ ευχών, ο Κύπρου Χρυσόστομος. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Δήμου. 

 Καλώ τώρα στο βήμα τον κ. Χρύσανθο Πιερή, εκ μέρους του Προέδρου της 

Ένωσης Δήμων Κύπρου.   

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΡ. ΠΙΕΡΗ): 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι,  

 Φίλες και φίλοι εθελοντές, 

 Μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς εκ μέρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου και 

σας συγχαίρω για τη σημερινή Γ’ Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, μιας σημαντικής 

εκδήλωσης που διοργανώνει το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.  

Ευελπιστούμε ότι η Γ΄ Σύνοδος θα μεταδώσει όλα τα σημαντικά μηνύματα στην 

ευρύτερη κυπριακή κοινωνία, ώστε ο εθελοντισμός να διευρυνθεί όσο το δυνατό σε 

μεγαλύτερο βαθμό.   

 Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, όπως αυτές που βιώνει σήμερα η Κύπρος, ο 

εθελοντισμός δεν είναι σύνθημα αλλά αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την 
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ανάκαμψη και την επάνοδο σε συνθήκες ομαλότητας.  Ιδιαίτερα, η τοπική αυτοδιοίκηση 

ως θεσμικός φορέας ο οποίος βρίσκεται καθημερινά σε επαφή, πιο κοντά στον πολίτη 

και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ο εθελοντισμός είναι στις άμεσες 

προτεραιότητες τόσο της Ένωσης Δήμων Κύπρου όσο και στους ίδιους τους δήμους.   

 Ήδη, όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι δήμοι έχουν αναπτύξει διάφορα 

προγράμματα που στηρίζονται κατ’ εξοχήν στους εθελοντές όπως παραδείγματος 

χάριν, το Πρόγραμμα Παρατηρητής της Γειτονιάς που αποτελεί μια στρατηγική 

πρόληψης του εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο με τη συνεργασία εθελοντών/πολιτών και 

της αστυνομίας, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων όπως εκστρατειών καθαριότητας 

δημοσίων δρόμων και δημοσίων χώρων πρασίνου, καθώς και κοινωνικών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 Με αυτά τα λίγα λόγια χαιρετίζουμε ως Ένωση Δήμων Κύπρου τις εργασίες της 

σημερινής συνόδου και επιθυμούμε να δώσουμε το μήνυμα για συνεργασία τόσο με το 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού όσο και με όλους τους υπόλοιπους 

φορείς στην κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 

προβλημάτων. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πιερή. 

 Τέλος, καλώ στο βήμα τον κ. Αντρέα Κιτρομηλίδη, Πρόεδρο της Ένωσης 

Κοινοτήτων Κύπρου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Α. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε της Συνόδου,  

 Φίλε Επίτροπε του Εθελοντισμού, 

 Κύριε Πρόεδρε του ΠΣΣΕ, 

 Φίλες και φίλοι εθελοντές της σημερινής συνόδου, 

 Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση που έχει πλήξει τον τόπο είναι πρωτοφανής 

για τα κυπριακά δεδομένα και κανείς μας δεν την ανέμενε, αλλά ούτε και ήμασταν 

έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε.  Η κρίση αυτή έχει πλήξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις 

εθελοντικές οργανώσεις για πολλούς και διάφορους λόγους.  Εκτός από τη σημαντική 
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μείωση της κρατικής χορηγίας για κάποιες οργανώσεις, αλλά και την εξ ολοκλήρου 

μέχρι σήμερα αποκοπή της χορηγίας για κάποιες άλλες, το χειρότερο είναι ότι πολλοί 

από τους συνανθρώπους μας λόγω αυτής της οικονομικής κρίσης αδυνατούν σήμερα 

να καταβάλουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις που σχετίζονται με δίδακτρα και 

εισφορές στις οργανώσεις για τα προγράμματα που προσφέρουν, με αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνεται η λειτουργία τους.   

 Ακόμα μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα με συνανθρώπους μας που τους έχουν 

αποκοπεί ή μειωθεί οι κοινωνικές παροχές που έπαιρναν, αλλά και αυτούς που έχουν 

μείνει στην ανεργία και υποχρεωτικά στρέφονται και αυτοί στις εθελοντικές οργανώσεις 

για βοήθεια.  

 Σίγουρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εθελοντικές οργανώσεις 

είναι πολύ μεγάλα και με την πάροδο του χρόνου θα μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο.  

Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να ψηλώσουμε τα χέρια πάνω, με κίνδυνο να 

τερματιστούν προγράμματα και υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στις ευπαθείς 

ομάδες αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.  Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για 

συνέχιση της κρατικής οικονομικής στήριξης και να απαιτηθεί από το κράτος να 

επαναφέρει τη χορηγία για τις εθελοντικές οργανώσεις στα επίπεδα που ήταν πριν από 

την κρίση.  Θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε και να εμπλέξουμε περισσότερους 

εθελοντές, όπου μαζί με τους υπόλοιπους θα δώσουν περισσότερη δύναμη στην 

προσπάθεια για στήριξη της λειτουργίας των προγραμμάτων που προσφέρουν οι 

εθελοντικές οργανώσεις.  Θα πρέπει να περιορίσουμε στο μεγαλύτερο βαθμό που 

μπορούμε τα έξοδα λειτουργίας των οργανώσεων και αυτό μπορεί να γίνει με την 

σύμπτυξη παρόμοιων προγραμμάτων στις πόλεις και σε γειτονικές κοινότητες, χωρίς 

όμως να επηρεάζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.   

 Τέλος, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές θα πρέπει να γίνουν από κοινού 

προσπάθειες με διάφορες εκδηλώσεις, αλλά και μέσα από τη συνεισφορά των ιδίων 

των τοπικών αρχών πάντοτε μέσα στα πλαίσια των οικονομικών τους δυνατοτήτων. Θα 

πρέπει να πούμε ότι και αυτές έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική 

κρίση για να αυξηθούν όσο περισσότερο γίνεται τα έσοδα των οργανώσεων και να 

μπορέσουν μέσα από  αυτές τις αντίξοες συνθήκες να συνεχίσουν να προσφέρουν και 

να συμπαραστέκονται σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη για βοήθεια.   
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 Ο εθελοντισμός μέχρι σήμερα έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους 

συνανθρώπους μας αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.  Αυτή η προσπάθεια δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση και ιδιαίτερα σήμερα που αντιμετωπίζουμε τόσα πολλά 

οικονομικά προβλήματα να σταματήσει.  Μόνο μέσα από την ενίσχυση των 

εθελοντικών οργανώσεων θα μπορέσουμε να βγούμε από τα αδιέξοδα που μας έχει 

επιφέρει η οικονομική κρίση με κίνδυνο την αναστολή των προγραμμάτων και των 

υπηρεσιών που προσφέρουν, αλλά πολύ περισσότερο με κίνδυνο τη διάλυση των ίδιων 

των εθελοντικών οργανώσεων.  Και συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Πρόεδρε της 

Συνόδου, ότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και διαλυθούν οι εθελοντικές οργανώσεις 

τότε όλοι θα καταλάβουν τη μεγάλη συνεισφορά και το πού μπορούμε να φτάσουμε 

στο τέλος. 

 Ευχαριστώ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κιτρομηλίδη.  

 Τώρα ήρθε η ώρα για τις προφορικές παρεμβάσεις.  Θέλω να σας θυμίσω αυτά 

που είπα προηγουμένως ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος για τους ομιλητές στο 

ενάμιση λεπτό και να σας παρακαλέσω όποιος παίρνει το λόγο πρέπει να σηκώνεται 

εάν μπορεί και αν δεν μπορεί να μένει καθιστός. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κ. 

Ιάκωβο Ψάλτη, εκ μέρους του Συνδέσμου: «Κύπρος: Ακαδημαϊκός Διάλογος». 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΚΥΠΡΟΣ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» (Ι. ΨΑΛΤΗΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Μελετούμε σήμερα τις επιπτώσεις που έχει η οικονομική κρίση τόσο πάνω στη 

λειτουργία των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων όσο και πάνω στη 

δυνατότητά τους να επιτελέσουν το βασικό τους έργο που είναι η στήριξη ευπαθών 

ομάδων. 

 Μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, αυτό το έργο καθίσταται ακόμα πιο 

δύσκολο, αφού το κράτος αδυνατεί από τη μια να στηρίξει τις οργανώσεις και από την 

άλλη στην καλύτερη περίπτωση περιορίζει τα βοηθήματα στο ελάχιστο και στη 

χειρότερη τα τερματίζει.  Ωστόσο, ακόμα και κάτω από καλύτερες συνθήκες, δεν πρέπει 
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να μας απασχολεί μόνο η δυνατότητα βοήθειας προς τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και ο 

τρόπος με τον οποίο δίδεται αυτή η βοήθεια.  Και δυστυχώς, η μορφή που έπαιρνε αυτή 

η βοήθεια στο παρελθόν και σε χειρότερη εκδοχή παίρνει σήμερα, είναι συνήθως αυτή 

της ελεημοσύνης.  Επομένως, πέρα από το όποιο έργο επιτελεί η κάθε μια από τις 

οργανώσεις μας, είναι καλά από κοινού να δουλέψουμε αναπτυξιακά για την 

προώθηση θεσμικών αλλαγών, ώστε η αντιμετώπιση των αναγκών των ευπαθών 

ομάδων να σταματήσει να θεωρείται πράξη ελεημοσύνης και να καταστεί βασικό 

ανθρώπινο δικαίωμα για τους πολίτες και βασική υποχρέωση για το κράτος. 

 Για την προώθηση αυτού του στόχου, σημαντικότατο ρόλο έχει η τυπική, μη τυπική 

αλλά και η άτυπη μορφή παιδείας και η ενεργός συμμετοχή, ασφαλώς, της κοινωνίας 

των πολιτών.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Ψάλτη. 

 Ο Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής, εκ μέρους του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής 

Έρευνας και Εκπαίδευσης. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α. 

ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ): 

 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 Κύριοι αξιωματούχοι, 

 Αγαπητοί σύνεδροι, 

 Ο εθελοντισμός έχει να κάνει και με την προστασία του περιβάλλοντος.  Εκ μέρους 

του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, επισημαίνουμε ότι 

σε συνθήκες οικονομικής κρίσης αυξάνονται οι ανάγκες σε όλους τους τομείς 

δραστηριοποίησης των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων με αποτέλεσμα οι 

ανάγκες στον τομέα του περιβάλλοντος να εκλαμβάνονται λανθασμένα σε ορισμένες 

περιπτώσεις ως πολυτέλεια και ως εκ τούτου, η επιβίωση των εθελοντικών/μη 

κυβερνητικών οργανώσεων σε αυτό τον τομέα να τίθεται εν αμφιβόλω.   

 Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, η προστασία και η βιώσιμη ανάπτυξη του 

περιβάλλοντος είναι ακόμα πιο επιτακτική καθότι άπτεται σε μεγάλο βαθμό και επηρεάζει 



 

 

37 

 

ανεπανόρθωτα την υγεία, την ευημερία και την ποιότητα ζωής τόσο των ευπαθών 

ομάδων όσο και ολόκληρου του πληθυσμού.  Θεωρούμε ότι είναι άκρως αναγκαία η 

συνεργασία του κράτους με τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε στα 

πλαίσια μιας συμμετοχικής δημοκρατίας να δρουν συνεργιστικά στη βάση ενός 

μοντέλου ισότιμης συνεργασίας κράτους και εθελοντικών πρωτοβουλιών τόσο στη 

λήψη αποφάσεων και στη δημιουργία στρατηγικών όσο και στην εφαρμογή δράσεων 

και στην αξιολόγηση των προγραμμάτων που ήδη εφαρμόζονται.  Η πρόληψη, η 

εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση, η πληροφόρηση, η έρευνα, η διαμόρφωση στάσεων, 

η καλλιέργεια αξιών και η αλλαγή αρνητικών συμπεριφορών τόσο στα θέματα του 

περιβάλλοντος όσο και στους άλλους τομείς είναι μέγιστη κοινωνική, οικονομική και 

περιβαλλοντική αναγκαιότητα και καλούμε το κράτος να δράσει άμεσα. 

 Σας ευχαριστώ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Χατζηχαμπή. 

 Το περιβάλλον είναι ένας τομέας κύριε Χατζηχαμπή, που μπορεί να λύσει και 

πολλά οικονομικά προβλήματα, όπως ξέρετε.  Γι’ αυτό είναι καλά να δοθεί η ανάλογη 

σημασία από τα διάφορα κράτη που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.  

 Ο κ. Γεώργιος Μεσημερτζής εκ μέρους του Σωματείου Δρομέων Υγείας «Περικλής 

Δημητρίου», έχει το λόγο. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (Γ. 

ΜΕΣΗΜΕΡΤΖΗΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί φίλοι,  

 Λέγομαι Γιώργος Μεσημερτζής και είμαι πρωταθλητής Ελλάδος και Κύπρου της 

δεκαετίας ’58-’71.  Δε σας κρύβω, ότι εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή το Σύλλογο Δρομέων 

Υγείας «Περικλής Δημητρίου», ένα κύτταρο της κυπριακής κοινωνίας, πάρα πολύ 

φοβερό και ότι προσφέρει σε πάρα πολλούς τομείς μεγάλη βοήθεια σε κοινωνικές 

τάξεις, ευπαθείς ομάδες, μέχρι ναρκομανείς κ.λπ.   

 Κάνουμε 180 εκδηλώσεις το χρόνο και δε σας κρύβω ότι δε μας επηρέασε η 

περίπτωση της κοινωνικής οικονομικής κρίσης.  Απλά, βρίσκουμε καινούρια 
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προβλήματα, βρίσκουμε καινούριους χορηγούς, οι οποίοι καινούριοι χορηγοί μας 

βοηθούν να αντεπεξερχόμαστε στο έργο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο.  Έχουμε  1 

300 μέλη.  Αυτά τα 1 300 μέλη δραστηριοποιούνται σχεδόν κάθε Κυριακή σε κάποιο 

σημείο της Κύπρου και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και μαζεύουν χρήματα για τους 

σκοπούς που έχω αναφέρει.   

 Επίσης, θα σας αναφέρω ότι ήμουν εθελοντής το 2004 και αν έκανε αυτό το 

μεγάλο θαύμα η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήτανε λόγω του εθελοντισμού.  

Ήμασταν 20 000 εθελοντές και εγώ είχα την τιμή να είμαι δίπλα στην κ. Γιάννα, η οποία 

πραγματικά ήταν και αυτή μια εθελόντρια τρομακτική.  Επειδή υπάρχει εδώ και ο 

εκπρόσωπος της εκκλησίας, να πω ότι είμαι εθελοντής στην Αρχιεπισκοπή.  Δε σας 

κρύβω, βάζω το όνομά μου μπροστά και μεταφέρω τρόφιμα, όσα μπορώ 

περισσότερα, στο παντοπωλείο της Αρχιεπισκοπής.  Μπορεί ο εκπρόσωπος να 

ρωτήσει για το όνομά μου.  Εγώ δε σας κρύβω, είμαι 76 ετών και αν σας πω ότι από τα 

είκοσί μου χρόνια είμαι εθελοντής, δε θα το πιστέψετε.  Αλλά όμως η πολιτεία πρέπει να 

σταθεί στο πλάι μας να μας δει με αγάπη, με ευαισθησία και να φροντίσει να κάνει το 

έργο μας πιο εύκολο.   

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ, κύριε Μεσημερτζή.  Είναι η πρώτη φορά που ακούω εθελοντικό 

οργανισμό να μην έχει οικονομικά προβλήματα από αυτή την κρίση και αυτό είναι πάρα 

πολύ ευχάριστο, γιατί σημαίνει ότι έχετε πάρα πολλούς χορηγούς, οι οποίοι 

αναγνωρίζουν την αξία του Σωματείου Δρομέων Υγείας «Περικλής Δημητρίου», που 

είναι γεγονός ότι, σε οποιαδήποτε εκδήλωση γίνει, βλέπουμε τους δρομείς να 

μεταφέρουν είτε τη φλόγα, είτε δρόμος είτε ένα σωρό άλλα πράγματα και σας 

συγχαίρω πραγματικά για την προσφορά σας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και στο 

κοινωνικό παντοπωλείο.   

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»: 

 Και ακόμα κάτι, κύριε Πρόεδρε, μην ξεχνάτε ότι η κρίση και στο σπίτι μας, μάς έχει 

φέρει διάφορα προβλήματα, έτσι δεν είναι;  Εγώ τα αντιμετωπίζω με τα ίδια χρήματα που 

έπαιρνα, δηλαδή δεν παίρνω τρία κιλά μακαρόνια, παίρνω ένα!  Το σούπερ μάρκετ δε 
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θα κλείσει!  Την άλλη εβδομάδα θα πάω να πάρω ξανά.  Να μη γίνεται σπατάλη και να 

πετάω πράγματα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Κώστας Θεοχαρίδης, του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρδιοπαθών.   

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ (Κ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε  αγαπητοί σύνεδροι. Έχει αναγνωριστεί από όλους, από την 

κοινωνία και από το κράτος ότι οι εθελοντικές μας οργανώσεις, οι εθελοντές μας έχουν 

κάνει μία αξιοθαύμαστη δουλειά, στο να βοηθήσουν τις ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού μας στο να επιβιώσουν στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που περνά ο 

τόπος μας.  Απέδειξαν πρακτικά την ικανότητά τους να οργανώσουν και να 

καθοδηγούν σωστά όλες τις εκδηλώσεις και όλες τις ενέργειες που ήσαν απαραίτητες 

για το σκοπό αυτό.  Αυτό, κατά τη γνώμη μου, καταδεικνύει ότι οι εκπρόσωποι αυτών 

των οργανώσεων είναι σε θέση να γνωρίζουν όλα τα προβλήματα που επηρεάζουν 

αυτές τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας.  Γι’ αυτό το κράτος,  πριν πάρει 

οποιεσδήποτε αποφάσεις που αφορούν αυτές τις ομάδες, έχει υποχρέωση να εμπλακεί 

σε ένα διάλογο και μια διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εθελοντικών 

οργανώσεων και γενικότερα της οργανωμένης κοινωνίας για τις πιο σωστές 

αποφάσεις.   

 Ακόμα πιστεύω ότι οι εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων μπορούν και 

πρέπει να συμμετάσχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με θέματα 

τερματισμού κρατικών, κοινωνικών υπηρεσιών και μειώσεων παροχών από το κράτος.  

Θέλω να υποβάλω και δύο συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας. 

 Πρώτον, γι’ αυτούς που συνεχίζουν να είναι άνεργοι πέραν των έξι μηνών και δεν 

παίρνουν καμιά οικονομική βοήθεια να διαγραφεί οποιαδήποτε φορολογία.  Για τους 

συνταξιούχους που παίρνουν χαμηλή σύνταξη να ισχύουν τα πιο πάνω αλλά ακόμα 

συμπληρωματικά να μην πληρώνουν κανένα ένσημο στα κρατικά νοσηλευτήρια ούτε 

για επίσκεψη σε γιατρό ούτε για τα φάρμακα αλλά ούτε και για οποιεσδήποτε 

αναλύσεις.  Σας ευχαριστώ. 
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ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Θεοχαρίδη. 

 Ο κ. Κωστάκης Μιχαήλ, του ΕΣΣΕ Πάφου. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΣΣΕ (ΠΑΦΟΥ) (Κ. ΜΙΧΑΗΛ): 

 Κύριε Πρόεδρε μας λένε όλοι και ειδικά οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να 

μειώσουμε τα έξοδά μας αλλά να προσφέρουμε την ίδια ποιότητα στις υπηρεσίες μας.  

Και εγώ ρωτώ:  Όταν σε φιλανθρωπική οργάνωση της υπαίθρου που οργανώνεται 

στην Πάφο έχουν αποκόψει πέραν του 60% της κρατικής χορηγίας, πώς μπορεί να γίνει 

αυτό;  Και το άλλο, εισηγούνται να μειώσουμε τα έξοδα και το προσωπικό, δηλαδή λένε 

να προσθέσουμε και άλλους ανέργους στη στρατιά των ανέργων που υπάρχει σήμερα 

στην Κύπρο, διότι ο νόμος λέει πώς είναι πολύ το προσωπικό της κάθε φιλανθρωπικής 

οργάνωσης.  Γιατί δε βγαίνει το κράτος, οι ίδιες οι υπηρεσίες και να μας πουν «βγάλετε 

και άλλους ανέργους και εμείς θα το κάνουμε» και να αναλάβει το κράτος την ευθύνη 

και όχι οι εθελοντικές οργανώσεις. 

 

 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μιχαήλ.  Ξέρετε έχει διαβαστεί ένα ψήφισμα εδώ από τον κ. 

Δημητρίου.  Επειδή αυτό το ψήφισμα στο τέλος αυτής της συνεδρίας θα οδηγηθεί στην 

ψηφοφορία αν θα εγκριθεί η όχι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω στις παρεμβάσεις σας 

να κάμνετε και τις εισηγήσεις σας αν σας ικανοποιεί αυτό το ψήφισμα, αν θέλετε να 

αλλάξει, αν θέλετε να προστεθεί κάτι το οποίο δεν το έχετε δει μέσα στο ψήφισμα που 

σας αφορά, παρακαλώ να κάμνετε και τέτοιου είδους κριτικές. 

 Η κ. Χρύσω Αργυρού πρόεδρος του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΧΡ. ΑΡΓΥΡΟΥ): 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κύριε Επίτροπε,  

 Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,  
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 Φίλοι εθελοντές, 

 Οι επιπτώσεις των βίαιων οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών ευνοούν την 

εξάπλωση του προβλήματος των ναρκωτικών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 

Ελλάδα, όπου η οικονομική κρίση, έχει επιδεινώσει την κατάσταση των εξαρτημένων 

ατόμων και έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση του αids, της ηπατίτιδας και άλλων 

μολυσματικών ασθενειών. 

 Απόρροια της οικονομικής κρίσης θεωρείται και η αύξηση των εξαρτημένων 

ατόμων που διαβιούν στο δρόμο, η στροφή τους σε νέες οικονομικότερες αλλά 

ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες, η ενίσχυση αυτοκαταστροφικών μορφών συμπεριφοράς 

και η αισθητή αποδυνάμωση του κινήτρου για τη θεραπεία.  Οι χρόνιοι χρήστες με 

υψηλό βαθμό περιθωριοποίησης οι οποίοι είναι αποκομμένοι από δίκτυα και πηγές 

βοήθειας, παραδείγματος χάρη άστεγοι μετανάστες και χρήστες ουσιών με 

επιβαρυμένη σωματική και ψυχική υγεία, αποτελούν συνήθως μια ομάδα 

εγκαταλειμμένη από το κράτος και την κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει πληθώρα 

προβλημάτων σε όλα τα επίπεδα, όπως δυσκολίες καθημερινής διαβίωσης, αυξημένο 

κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων, νομικά προβλήματα και άλλα. 

 Καλούμε την πολιτεία να σταθεί αρωγός στις προσπάθειές μας για την 

ενδυνάμωση των υπηρεσιών μας, αφού όσο οι οργανισμοί βοήθειας και η κοινωνική 

επανένταξη αποδυναμώνονται τόσο αυξάνεται το κοινωνικό και οικονομικό κόστος για 

τους πολίτες. 

 Ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την προώθηση και τη 

συνεργασία του με τον Παγκύπριο Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο καθώς και την Διεύθυνση 

Νοσηλευτικών Υπηρεσιών για τη συνεργασία τους στη λειτουργία προγράμματος 

άμεσης πρόσβασης και μείωσης της βλάβης. 

 Τέλος,  όσον αφορά τη συμμετοχή των οργανώσεων στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων με λύπη παρατηρήσαμε την τροποποίηση του περί Αντιναρκωτικού 

Συμβουλίου Νόμου, που ενώ περιλάμβανε στην αρχική του μορφή τη συμμετοχή τριών 

εκπροσώπων των εθελοντικών οργανώσεων που ασχολούνται με το πρόβλημα των 

ναρκωτικών, έχει αφαιρεθεί η συμμετοχή τους. Ως Παγκύπριος Σύνδεσμος 

παρακαλούμε όπως ξανά τροποποιηθεί ο νόμος αυτός όπως ήταν στην αρχική του 

μορφή. 
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ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΕΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Αργυρού. 

 Η κ. Αγγέλα Χριστοφίδου του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Α. 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ): 

 Καλημέρα σας.   

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συμπολίτες, 

 Η κρίση του κράτους πρόνοιας παράλληλα και όχι ως αποτέλεσμα της 

οικονομικής κρίσης, οι περιορισμένες χορηγίες και η άκαμπτη γραφειοκρατία συνιστούν 

ανασταλτικούς παράγοντες για τη βιωσιμότητα της εθελοντικής εργασίας σε κάθε 

επίπεδο κοινωνικής δράσης.  Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα του εθελοντισμού, χωρίς την κατάλληλη υποδομή.  Η συνεργασία κράτους 

και ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων 

κοινωνικής πολιτικής επισημαίνει την ανάγκη αξιοποίησης όλου του φάσματος 

φορέων, ατομικών και συλλογικών.  Για να αξιοποιηθεί όμως ένα φαινόμενο τόσο 

πολύπλευρο όσο ο εθελοντισμός, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέες διαστάσεις του 

που ξεπερνούν τις παραδοσιακές εμπειρίες φιλανθρωπίας.  Ο εθελοντισμός αναδύεται 

ως ο τρίτος πυλώνας της οικονομίας, παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες και για τις 

ευπαθείς ομάδες και τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και για τον πολιτισμό και την 

κοινωνική πρόοδο. 

 Θα επέλεγα ως ορισμό για τον εθελοντισμό, ως τη στάση ζωής που ενστερνίζεται 

ιδιαίτερες αξίες όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συμμετοχή και 

η συμμετοχική δημοκρατία. 

 Θα πρέπει να βελτιωθεί η χάραξη μιας κοινής στρατηγικής που θα είναι σε θέση 

όμως να ερευνά και να εντοπίζει την εθελοντική πρωτοβουλία που γίνεται είτε σε εθνικό 

είτε σε ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο.  Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμος εθελοντισμός 

χωρίς το κράτος σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς να επενδύσει στην 

πρωτοβουλία μελών της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία χρησιμοποιεί τον όρο “αξία” 

δίχως να εννοεί την αριθμητική τιμή.  
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 Η εισήγησή μας είναι να εκσυγχρονιστεί άμεσα ο νόμος που ρυθμίζει τη σύσταση 

και λειτουργία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, ώστε να 

καλύπτει όλο το φάσμα της εθελοντικής δράσης.  Ο εθελοντισμός αντικατοπτρίζει τον 

πολιτισμό, όπως αυτός έχει οριστεί από τον Κοραή, ως η αδιάκοπη προσπάθεια και ο 

αγώνας του ανθρώπινου γένους να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του σε όλους τους 

τομείς και να προοδεύσει.   

 Τέλος, αισθάνομαι την ανάγκη να προσθέσω ότι χαιρετίζουμε το μεστό λόγο του 

Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννη Γιαννάκη και 

του ευχόμαστε δημιουργική συνέχεια.   

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Χριστοφίδου. 

 Η κα Άντρη Αντρονίκου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Α. ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΥ): 

 Αγαπητοί σύνεδροι.  Θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα παίρνοντας σας λίγο πίσω 

στο χρόνο, ότι, σύμφωνα με ένα ελληνικό μύθο, ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής ήταν 

ο Προμηθέας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους 

και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες, σταυρώθηκε  για την πράξη του αυτή στον 

Καύκασο και απελευθερώθηκε  από τον εθελοντή Ηρακλή.  

 Ο μύθος αυτός μπορεί να θεωρηθεί πως συμβολίζει ότι. η θεμελιακή πηγή της 

γνώσης οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια.  Σήμερα, αιώνες μετά, οι δικοί 

μας εθελοντές, οι σύγχρονοι προμηθείς που χάρισαν στο κράτος και στους 

συνανθρώπους τους τη γνώση, την αλληλεγγύη, τον αλτρουισμό, τα κοινωνικά ήθη και 

τις αξίες, βρίσκονται άλλοι καρφωμένοι σ’ ένα βράχο αναμένοντας ένα ημίθεο να τους 

απελευθερώσει και άλλοι έχουν ήδη χάσει τη μάχη αναμένοντας το σωτήρα τους.  Η 

επιβίωση του εθελοντισμού είναι ζήτημα που μας αφορά όλους. Η οργανωμένη 

εθελοντική δράση που άλλοτε έτεινε να ήταν μια σημαντική συνιστώσα της Κοινωνίας 

των Πολιτών για την αντιμετώπιση των πολλαπλών αδιεξόδων μέσα από τις 

οργανώσεις παροχής εθελοντικών υπηρεσιών, τις οποίες  αδυνατούσε και αδυνατεί να 

προσφέρει το κράτος, αλλά και η ελεύθερη αγορά, αποτελώντας ταυτόχρονα τον τρίτο 

πυλώνα της οικονομίας, σήμερα είτε το θέλουμε είτε όχι βρίσκεται αντιμέτωπη με τη 
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μεγαλύτερη τιμωρία, πιθανόν και τον αφανισμό της.  Ο εκσυγχρονισμός, η εξωστρέφεια 

των δράσεων, η διάρθρωση σε μεγαλύτερα σχήματα, η εξεύρεση και η εξοικονόμηση 

πόρων είναι κάποιες από τις εισηγήσεις μας, ενστερνιζόμενοι όλες τις απόψεις που 

έχουν κατατεθεί από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού. 

 Κλείνοντας, δε θα μπορούσε κανείς να αρνηθεί το γεγονός ότι το μέγεθος του 

εθελοντισμού μίας χώρας είναι ανάλογο με το επίπεδο ανάπτυξής της. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει όλοι να διαφυλάξουμε το εθελοντικό κίνημα διατηρώντας το επίπεδο 

ανάπτυξης της Κυπριακής κοινωνίας σ’ αυτό που της αξίζει αλλά και που θα πρέπει να 

έχει λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα ο εθελοντισμός αποτελεί ένα πόλο άσκησης 

εξωτερικής πολιτικής.  Η εθελοντική προσφορά δίνει ελπίδες για ανθρώπινες κοινωνίες, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής. 

 Ευχαριστώ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία σας. Η κ. Χαρούλα Ματθαίου του 

Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (Χ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ): 

 Αγαπητοί σύνεδροι. Εκπροσωπώ το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.  Κατ’ αρχήν 

χαίρομαι που όλοι αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της αναγνώρισης της μη τυπικής 

και άτυπης εκπαίδευσης και καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν 

στο συντονισμό των ενεργειών και όλων των εμπλεκόμενων οργανώσεων ώστε να 

θέσουμε κάτω ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης, έτσι ώστε σύντομα να μπορούν να 

αναγνωρίζονται και οι δεξιότητες των νέων, που ούτως ή άλλως προσφέρουν σε 

εθελοντικές οργανώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες και γνώσεις. Να θέσουμε κοινά 

κριτήρια πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους.  Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι αυτό μπορεί να 

πάρει κάποιο χρόνο, έχω μια άλλη συγκεκριμένη εισήγηση που, αν συμφωνείτε, μπορεί 

να συμπεριληφθεί στο υπόμνημα. Εισηγούμαστε όπως προχωρήσουμε άμεσα στο 

σχεδιασμό και στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης για 

εθελοντές.  Για παράδειγμα, οι εθελοντικές οργανώσεις αναγνωρίζουμε ότι θέλουν και 

ενδιαφέρονται για περαιτέρω ενημέρωση και αξιοποίηση χορηγιών από ευρωπαϊκά 

προγράμματα.  Μπορούν οι εθελοντές να αναλάβουν να δεχτούν αυτή τη συγκεκριμένη 



 

 

45 

 

κατάρτιση και επιμόρφωση έτσι ώστε παράλληλα να αποφορτίσουν το προσωπικό των 

εθελοντικών οργανώσεων από αυτό το συγκεκριμένο καθήκον αλλά και να 

αναπτύξουν δεξιότητες που μπορεί να τους φανούν χρήσιμες στη μετέπειτα 

επαγγελματική τους πορεία.  Πέραν από τη συμπλήρωση εντύπων για χρηματοδοτήσεις 

μπορούν να συμμετέχουν, και να προσφέρουμε προγράμματα κατάρτισης για 

εφαρμογή προγραμμάτων, αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος της 

λειτουργικότητας των οργανώσεων κ.λπ.   

 Ευχαριστώ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Ματθαίου.  Η κ. Δώρα Παναγή του Κυπριακού Οργανισμού 

Κέντρων Νεότητας. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Δ. ΠΑΝΑΓΗ): 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνοδοιπόροι, στο δύσκολο δρόμο του εθελοντισμού. Σήμερα, 

εκπροσωπώ τα κέντρα νεότητος παγκύπρια, ένα θεσμό ο οποίος έχει μια ιστορία 

περίπου πενήντα χρόνων στον τόπο μας.  Αδιαμφισβήτητα η νεολαία αποτελεί τη 

σπονδυλική στήλη που στηρίζει και σήμερα αλλά θα στηρίξει και αύριο το σώμα των 

εθελοντών της Κύπρου.  Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας εκπροσωπεί 

σήμερα 102 κέντρα νεότητος παγκύπρια με περισσότερους από 8 000 νέους 

ανθρώπους, οι οποίοι δρουν σε τοπικό, σε επαρχιακό, σε παγκύπριο και τα τελευταία 

χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Εμείς, ως μέλη των κέντρων νεότητος, απαιτούμε, και δεν επαιτούμε σήμερα, 

έμπρακτη οικονομική και θεσμική ενίσχυση όλων των μη κυβερνητικών οργανώσεων 

νεολαίας, αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης.  Έχουν ακουστεί από πολλούς, 

ιδιαίτερα από την προηγούμενη ομιλήτρια, διάφορες έμπρακτες προτάσεις, μεταξύ των 

οπίων και η δημιουργία νομικοτεχνικού πλαισίου λογοδοσίας των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων σε οικονομικό και οργανωτικό επίπεδο, ούτως ώστε να υπάρξει το 

νοικοκύρεμα που θέλουμε.  Κυρίως θα θέλαμε να δούμε έμπρακτη υποστήριξη των 

νέων στις μη αστικές περιοχές, που πολλές φορές τις ξεχνούμε. Εκεί πραγματικά 

λειτουργεί σε κοινότητες της υπαίθρου έμπρακτα η αλληλεγγύη σε καθημερινό επίπεδο 
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και σε καθημερινή βάση. Τέλος, θα θέλαμε, η πρόθεση ανάληψης της ευθύνης του 

κράτους και των εξουσιών του, απέναντι στη νέα γενιά να είναι πραγματική. Σας 

ευχαριστώ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Ευχαριστώ πολύ.  Ο κ. Σταύρος Κασούμης του ΕΣΣΕ Λάρνακος. 

  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕ ΛΑΡΝΑΚΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί σύνεδροι, 

 Η σημερινή συνεδρία της Βουλής των εθελοντών, πιστεύω ότι θα δώσει σημαντικά 

αποτελέσματα για να διευκολύνει και το κράτος και την κοινωνία να κατανοήσει 

καλύτερα τι είναι που προσφέρει ο εθελοντισμός στην πατρίδα μας.  Οι εθελοντικές 

οργανώσεις λειτουργούν στα όρια της επιβίωσης των ατόμων που εξυπηρετούν, γιατί 

σε  αυτό τον τομέα, ούτε εκπτώσεις μπορούν να υπάρξουν, ούτε μειώσεις πρέπει να 

υπάρξουν διότι αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο σκαλοπάτι επιβίωσης 

των ανθρώπων που εξυπηρετούμε.  Για να μπορούμε να τους εξυπηρετούμε καλύτερα 

χρειαζόμαστε την καλύτερη βοήθεια και την καλύτερη κατανόηση από τους λειτουργούς 

των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε μεγαλύτερη ποσότητα και ποιότητα από ό,τι 

σήμερα. 

 Το κίνημα των εθελοντών σήμερα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα.  Από τη 

μια πλευρά οι δραστηριότητες που αναπτύσσει με στόχο να μαζέψει οικονομικούς 

πόρους για τη λειτουργία του, αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της κρίσης διότι δε 

μαζεύονται με την ίδια ευκολία χρήματα ούτε είδη πρώτης ανάγκης όπως μπορούσαν 

να μαζευτούν προηγούμενα.  Πέραν τούτου, έρχεται και το ίδιο το κράτος το οποίο 

υπηρετούμε εθελοντικά να περικόψει δαπάνες για αυτά τα προγράμματα. 

 Εάν απουσιάσει η παρουσία των εθελοντών απ’ αυτή την κοινωνία, το κράτος 

που θα κληθεί να εξυπηρετήσει αυτό τον κόσμο, εάν μπορέσει να τον εξυπηρετήσει, τα 

ποσά που θα δαπανήσει θα είναι δεκαπλάσια, όχι διπλάσια.  Ζητούμε να κατανοήσει το 

κράτος αυτή την ανάγκη και να μη περιοριστεί στη γενικόλογη τοποθέτηση «έχουμε 

κρίση τζιαι εν΄νά κόψουμε που ούλλους τους τομείς».  Εάν θα κόψουμε από τα άτομα 

που έχουν πλήρη οικονομική δραστηριότητα ή μπορούν να επιβιώσουν και με κάτι 
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λιγότερο, ναι.  Αλλά από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο όριο της επιβίωσης ό,τι 

περικόψεις είναι εις βάρος της υγείας, εις βάρος της ζωής τους, εις βάρος της ύπαρξής 

τους.  Δεν επιτρέπονται λοιπόν εδώ περικοπές.  Δεν μπορεί να γίνουν και δεν πρέπει να 

γίνουν.  Καλούμε το κράτος να μεριμνήσει.  Μπορεί να κάμει περικοπές από αλλού, η 

κρίση είναι γνωστή σε όλους μας ποια είναι και πώς επηρεάζει τη ζωή μας·  όμως εδώ 

μιλούμε για οριακές καταστάσεις και τα πειράματα θα αποβούν σε βάρος της ζωής των 

ανθρώπων. 

 Οι εθελοντές -το ξαναείπα και κάπου αλλού, θα το πω και τώρα- είναι τα χέρια που 

πλένουν και εξωραΐζουν το πρόσωπο του κράτους μας.  Αν απουσιάσουν αυτά τα 

χέρια από την κοινωνία, το κράτος θα φαντάζει άνιφτο μέσα στην κοινωνία των 

πολιτών στην οποία βρισκόμαστε. 

 Εμείς θα συνεχίζουμε να πλένουμε και να ωραιοποιούμε το κράτος.  Ζητούμε και 

από το κράτος να μας δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να το κάμνουμε εσαεί αυτό 

που κάμνουμε σήμερα και να το αυξάνουμε ανάλογα. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κασούμη. Ο κ. Χρύσανθος Πιερή εκ μέρους της 

Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΧΡ. ΠΙΕΡΗ): 

 Κυρίες και κύριοι, δε χρειάζεται να αναπτύξουμε το έργο των οργανωμένων γονιών 

στην ευρύτερη παιδεία του τόπου μας.  Είναι γνωστό σε όλους πόσο σημαντικός είναι 

και πόσο προσφέρει στην παιδεία αλλά και γενικά στην κοινωνία.  Θα ήθελα να μου 

επιτρέψετε δύο εισηγήσεις οι οποίες είναι και σε σημεία τα οποία θα πρέπει να 

ευκολυνθεί τόσο η λειτουργία των ίδιων των συνδέσμων γονέων και των οργανωμένων 

γονέων ευρύτερα αλλά και θα δώσει μια διαφορετική δυναμική. 

 Το ένα έχει να κάνει – με τη Νομική Υπηρεσία του κράτους και εδώ είναι εδώ που 

ζητούμε τη βοήθεια του κράτους. Κατά πόσο θα μπορούσε η Νομική Υπηρεσία της 

Δημοκρατίας να αναλάβει τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του νομικού πλαισίου 

λειτουργίας των οργανωμένων γονιών και δη των συνδέσμων γονέων, κάτι το οποίο 

πιθανόν να χρειάζεται να γίνει και με άλλες εθελοντικές οργανώσεις, ώστε να δοθεί 

επιτέλους η νομική κατοχύρωση.  Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειαζόμαστε νομική 
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κατοχύρωση για κάποιες από τις ενέργειες που εξ ανάγκης υποχρεωνόμαστε να 

κάνουμε. 

 Το δεύτερο, είναι η κατοχύρωση της οικονομικής βιωσιμότητας των εθελοντικών 

οργανώσεων μέσω ξεχωριστού κονδυλίου στον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι σχήμα 

οξύμωρο να αναφέρουμε ότι σήμερα, δυστυχώς, σε ό,τι αφορά τις συνομοσπονδίες 

γονέων είναι η απόλυτη εξάρτηση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αφού το 

σχετικό κονδύλι διέρχεται μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Είναι γι΄ αυτό 

που, συζητάμε για να βελτιώσουμε θέματα της παιδείας όπως είναι σήμερα με αυτό τον 

τρόπο δυσχεραίνεται η λειτουργία των ομοσπονδιών και της συνομοσπονδίας. 

 Ευχαριστώ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πιερή. Ο κ. Μάριος Σκανδάλης της Διεθνούς Διαφάνειας 

Κύπρου. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (Μ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ως Διεθνής Διαφάνεια, πρώτιστο μέλημά μας είναι η προώθηση της διαφάνειας 

σε όλες τις συνδιαλλαγές που λαμβάνουν χώρα.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ζητούμε την 

πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής του προϋπολογισμού 

στις διάφορες οργανώσεις εθελοντισμού.  Ουδεμία χρηματοδότηση δεν πρέπει να 

δίδεται, εκτός και αν ο κάθε οργανισμός καταθέσει οικονομικές καταστάσεις δεόντως 

ελεγμένες από εγκεκριμένους ελεγκτές.  Επιπρόσθετα εισηγούμαστε όπως ένα ποσοστό 

τουλάχιστον 20% του συνολικού προϋπολογισμού χρηματοδότησης οργανισμών 

εθελοντισμού να διατίθεται αποκλειστικά για χρηματοδότηση του ποσού που απαιτείται 

από τον κάθε οργανισμό να καταβάλει σε περίπτωση που κερδίσει ένα μεγάλο έργο 

στο πλαίσιο διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Συγκεκριμένα για ένα έργο 

συνολικής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους €100.000 μπορεί να 

απαιτηθεί καταβολή των €10.000 από τους πόρους του οργανισμού που κερδίζει αυτό 

το έργο.  Συνεπώς με χρηματοδότηση αυτού του μικρού ποσού προωθούμε τον κάθε 

οργανισμό να προσελκύει τέτοια έργα που αποτέλεσμα έχουν την εισροή μεγάλων 
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κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κυπριακή οικονομία.  Ζητούμε όπως αυτές 

οι δύο εισηγήσεις μας ενσωματωθούν στο σημερινό σχέδιο προς ψήφιση.   

 Ευχαριστώ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εγώ σας ευχαριστώ.   

 Κύριε Ολύμπιε, ακούετε τις εισηγήσεις για συμπερίληψη ορισμένων θεμάτων στο 

ψήφισμα. 

 Να σας κάνω και μια ενημέρωση, θα σας την έκαμνα στο τέλος και θα την πω και 

στο τέλος.  Αυτά τα οποία λέτε εδώ και απευθύνονται σε διάφορους θεσμούς, 

παραδείγματος χάρη στην εκτελεστική εξουσία, στη νομοθετική εξουσία, όπως 

παραδείγματος χάρη αυτά που είπε ο κ. Πιερή προηγουμένως για τη Νομική Υπηρεσία 

της Δημοκρατίας, τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για να μπορούν να λειτουργούν οι 

συνδέσμοι γονέων, για νομική κατοχύρωση γενικά, όπως είπε, έχετε υπόψη σας ότι όλα 

αυτά που συζητούμε εδώ σήμερα θα παραπεμφθούν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές 

επιτροπές της Βουλής πέρα από την εκτελεστική εξουσία.  Δηλαδή αυτό το θέμα το 

οποίο έθεσε ο κ. Πιερής είναι θέμα που πρέπει να εξετάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Νομικών της Βουλής.  Άρα, μέσα από τα πρακτικά που κρατούνται εδώ, τα οποία θα 

πάνε σε όλους τους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών, άγονται αυτά τα 

θέματα στις ανάλογες επιτροπές όπως και το θέμα που έθεσε προηγουμένως η κ. 

Χαρούλα Ματθαίου, που αφορά το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση προγραμμάτων για 

τους εθελοντές, που είναι θέμα που θα παραπεμφθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Παιδείας. 

 Θέλω να πω, με λίγα λόγια, ότι αυτές οι εισηγήσεις που κάμνετε πέραν των 

εισηγήσεων που αφορούν το ίδιο το ψήφισμα θα παραπεμφθούν και στην εκτελεστική 

εξουσία και στη νομοθετική εξουσία. 

 Ο κ. Σάββας Χριστοδούλου του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (Σ. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ): 

 Κύριε Πρόεδρε της Συνόδου,  

 Κύριε Επίτροπε, 

 Κύριε Πρόεδρε του ΠΣΕ,  
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 Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετίσω την Γ΄ Σύνοδο της Κοινωνίας των 

Πολιτών.  Είναι γεγονός ότι η δική μας οργάνωση, όπως και όλες οι εθελοντικές 

οργανώσεις, περνούμε δύσκολες στιγμές.  Πέραν των οικονομικών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζει η οργάνωσή μας εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε επιπλέον το πρόβλημα 

χορηγίας των φαρμακευτικών σκευασμάτων από το κρατικό συνταγολόγιο.  Το 

πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε τους τελευταίους μήνες, σας διαβεβαιώνω ότι μας 

ανησύχησε περισσότερο και από το οικονομικό.  Τις τελευταίες μέρες όμως μετά από 

ενέργειες του Υπουργείου Υγείας φαίνεται ότι το πρόβλημα βαίνει προς επίλυση, 

πράγμα που μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε.  Ευελπιστούμε σαν Σύνδεσμος και 

άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον παρόμοιο 

πρόβλημα. 

 Σας ευχαριστώ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδούλου. 

 Ο κ. Παρασκευάς Σαμάρας της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων. 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π. ΣΑΜΑΡΑΣ): 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί σύνεδροι, 

 Εκπροσωπώντας την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων πιθανόν να μη 

χρειάζεται να σας αναφέρω, την τραγικότητα που βιώνουμε όσον αφορά τα μέλη μας 

γιατί ίσως είμαστε μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις σε μέλη.   

 Υπάρχουν στο παράρτημα κάποιες παρατηρήσεις μας αλλά πέραν τούτων θα 

ήθελα να τονίσω τρία σημεία.   

 Θα ήθελα να δώσω μία ευρύτερη διάσταση της κρίσης και της οικονομικής 

περισυλλογής που αφορά, πέραν από το σημερινό απλό πολίτη και τη δράση των 

εθελοντικών οργανώσεων, το μέλλον της Κύπρου, του λαού της, αλλά και των 

εθελοντικών οργανώσεων.   

 Το πρώτο σημείο:  Θεωρούμε ότι πρέπει να διερευνηθούν επισταμένα και με 

ταχύτητα οι επιπτώσεις της κρίσης σε βάθος χρόνου και οι παράμετροι των επιπτώσεων 

αυτών στην οικονομία, την κοινωνία και τη δημογραφία του τόπου.  Υπάρχει άραγε 
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κάποια διϋπουργική επιτροπή προς την κατεύθυνση αυτή;  Αν όχι, θα πρέπει να 

πιέσουμε να συσταθεί άμεσα.   

 Δεύτερον: η κρίση έπληξε το σύνολο του πληθυσμού με πτώση εισοδημάτων, 

φορολογίες, ανεργία και άλλα πολλά.  Την πολύτεκνη όμως οικογένεια που είναι η βάση 

της δημογραφικής ανέλιξης της μικρής μας πατρίδας, την έπληξαν πολύ περισσότερο 

οι επιπλέον περικοπές στα επιδόματα, πράγμα που έδρασε συσσωρευτικά στο μέγεθος 

δυσκολίας επιβίωσης στις οικογένειές μας.  Η παγκόσμια κρίση είναι γνωστό ότι μειώνει 

στους λαούς που τις βιώνουν, τις γεννήσεις, πολύ περισσότερο όμως μετά από τις 

περικοπές δημογραφικών επιδομάτων στις πολύτεκνες οικογένειες εδώ στην Κύπρο.  Η 

αναφορά εδώ αφορά τον πολλαπλό αρνητικό αντίκτυπο από τη μείωση των 

γεννήσεων σε βάθος χρόνου, που επιτείνεται λόγω και της μετανάστευσης 

Ελληνοκυπρίων στο εξωτερικό.  Αφορά επίσης τον αντίκτυπο στην οικονομία με μία 

συνεχώς καθοδική πορεία των εσόδων των Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων ένεκα του 

μικρού μελλοντικά αριθμού νέων που θα συνεισφέρουν στα ταμεία για τις συντάξεις 

των ηλικιωμένων και όχι μόνο. Άρα μεγαλύτερη ανάγκη αρωγής από εθελοντικές 

οργανώσεις στους ηλικιωμένους.  Τον αντίκτυπο στην ανεργία, αφού λιγότερες 

γεννήσεις μειώνουν τις ανάγκες σε πολλαπλά επίπεδα εργασίας, όπως είναι στην 

εκπαίδευση.  Λίγες γεννήσεις, λίγα παιδιά, λιγότεροι δάσκαλοι κ.ο.κ.  Τον αντίκτυπο στην 

κοινωνία, αφού έχουμε αύξηση στα ποσοστά κατάθλιψης και όλων των πιθανών 

τραγικών συνεπακόλουθων και γνωρίζουμε όλοι τραγικά συνεπακόλουθα τα οποία 

ούτε στις εφημερίδες δε βγαίνουν πια.  Επομένως είναι αναγκαία και πάλι η εθελοντική 

αρωγή προς αυτούς τους πληθυσμούς. Τέλος, τον αντίκτυπο στο δημογραφικό 

αφανισμό της πατρίδας μας.   

 Τρίτον, για επιβίωση λοιπόν του λαού μας χρειάζονται πρόνοιες από τη 

νομοθετική και εκτελεστική εξουσία για τις οποίες πρέπει όλοι να πιέσουμε.  Χρειάζεται 

μία πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση πλέον όλων αυτών των ανθρώπων που είναι άνεργοι.   

Χρειάζεται χαλάρωση νόμων ή και νέοι νόμοι αν χρειαστεί, με δικαιολογία ή με το 

σκεπτικό της κρίσης.  Διαγραφή λοιπόν απαγορεύσεων ώστε να επιβιώσουν οι 

άνεργοι, οι οικογένειες, τα παιδιά τους.  Παραδείγματος χάριν μπορούν να γίνουν 

συνοπτικές διαδικασίες για άδειες μικροπωλητών, πλανοδιοπωλών.  Είναι απλά τα 

πράγματα.  Σάντουιτς, σουβλάκια, καλαμπόκι, φθαρτά.  Ελεύθερα ατομικό ψάρεμα.  

Ένας άνθρωπος δεν έχει τίποτε να ζήσει, πάει και ψαρεύει.  Απαγορεύεται.  Να 
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σταματήσει αυτό.  Δεν πρέπει όλοι όσοι δυσπραγούν- κατάσταση που θα επιτείνεται- να 

φτάσουν σε πράξεις απόγνωσης.  Φροντίδα λοιπόν για όλο αυτό τον κόσμο και όχι 

άλλες περικοπές επιδομάτων.  Θεωρώ ότι όλοι εμείς θα πρέπει προσανατολιστούμε και 

προς αυτές τις κατευθύνσεις τις προσπάθειές μας για το καλό όλων.   

 Ευχαριστώ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Σαμάρα. Η κ. Μαρία Επαμεινώνδα, του Κυπριακού Συνδέσμου 

Οικογενειακού Προγραμματισμού. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Μ. 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ): 

 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μας δίνετε 

σήμερα να βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε τους προβληματισμούς και τις 

ανησυχίες μας.  Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες του Κυπριακού Συνδέσμου 

Οικογενειακού Προγραμματισμού σίγουρα είναι η βιωσιμότητά του, όπως και όλων των 

μη κυβερνητικών οργανώσεων που είναι σήμερα εδώ, που θα έχει ως συνέπεια τη 

διακοπή των οποιωνδήποτε δράσεών του. 

 Ταυτόχρονα όμως, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα που μας προβληματίζει 

ιδιαίτερα και αφορά την ελλιπή παροχή υπηρεσιών σεξουαλικής υγείας και ευημερίας 

προς τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.  Λυπούμαι που ο Υπουργός Υγείας έχει 

αποχωρήσει, αλλά φαντάζομαι θα ενημερωθεί. 

 Το 2010 ο σύνδεσμος αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας τα οποία 

οδήγησαν στη μείωση του προσωπικού και στη συνέχεια στη διακοπή της παροχής 

βασικών γυναικολογικών εξετάσεων με τη στήριξη εθελοντών γυναικολόγων.  Οι 

Υπηρεσίες Οικογενειακού Προγραμματισμού που προσφέρονται στα κρατικά 

νοσηλευτήρια παραμένουν να είναι πολύ περιορισμένες.  Κατά συνέπεια, πολλές 

γυναίκες καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα και το κόστος είναι απαγορευτικό.  

Αντιλαμβάνεστε πολλές είναι οι γυναίκες που στερούνται το δικαίωμα στην επιλογή και 

ουσιαστικά το δικαίωμα στην υγεία. 

 Είναι καιρός η σεξουαλική αναπαραγωγική υγεία να πάρει μία θέση στην agenda 

των αρμόδιων φορέων.  Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν μπορούν να 



 

 

53 

 

λειτουργήσουν, χωρίς ενίσχυση.  Θεωρούμε ότι είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να λειτουργούν μόνο με εθελοντές, ιδιαίτερα σε μια 

χώρα που ο εθελοντισμός δεν αποτελεί μέρος της κουλτούρας μας.  Επίσης δεν είναι 

όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις εθελοντικές.  Πολλές εθελοντικές μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, όπως η προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η παροχή 

συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών και η ανάληψη και η εκτέλεση έργων που 

απαιτούν εξειδίκευση.  Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις παράγουν έργο ανυπολόγιστης 

χρηματικής αξίας, που βέβαια αποβλέπει στο δημόσιο συμφέρον, μια και τις πλείστες 

φορές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις καλύπτουν ανάγκες που δεν καλύπτονται από το 

κράτος.   

 Και εδώ θα ήθελα να κάνω μία εισήγηση, αφού έχουμε εδώ κοντά μας και τον 

Επίτροπο, αν κάποια στιγμή γίνει κάποια έρευνα, όπου θα μπορεί να μετρήσει -σε 

χρήμα φυσικά- το έργο των εθελοντικών οργανώσεων, θεωρούμε ότι ο διορισμός του 

Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι καθοριστικής 

σημασίας για μια νέα αρχή και η εμπλοκή του Επιτρόπου στην παρούσα διαδικασία 

μπορεί να θέσει μία νέα βάση στον τρόπο συνεργασίας, επικοινωνίας, αλλά και στην 

επίλυση προβλημάτων. 

 Είμαι απόλυτα βέβαιη ότι η Κοινωνία των Πολιτών είναι σε θέση να διαδραματίσει 

ένα ουσιαστικό ρόλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτής της δύσκολης 

περιόδου που απλώνεται μπροστά μας.  Το κάνει ήδη, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να το 

συνεχίσει, χωρίς τη στήριξη και,  το σημαντικότερο, χωρίς την αναγνώριση για το έργο 

που επιτελεί.  Σε ένα δημοκρατικό καθεστώς το κράτος οφείλει να ενθαρρύνει, να 

εμπλέκει και να στηρίζει μια δυνατή κοινωνία των πολιτών.  Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Επαμεινώνδα.  Είπατε κάτι εδώ που με προβλημάτισε.  Είπατε ότι 

ο εθελοντισμός δεν είναι μέσα στην κουλτούρα μας.  Νομίζω ότι ο εθελοντισμός δεν 

μπαίνει μέσα σε κουλτούρες, είτε εθνικές, είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, κατά τη 

δική μου άποψη.  Και με εντυπωσίασε αυτό, γιατί η παρουσία σας όλων εδώ και αυτό 

που συμβαίνει έξω, νομίζω ότι αποδεικνύει κάθε άλλο παρά ότι δεν έχουμε κουλτούρα 

εθελοντισμού. 
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 Έχω την άποψη ότι έχουμε, με συγχωρείτε που επεμβαίνω και στην ομιλία σας, 

αλλά μιλώ όπως αισθάνομαι, και ίσως θα μπορέσουν οι επόμενοι να διευκρινίσουν, να 

πουν περισσότερα ή ο κ. Ολύμπιος στο τέλος. 

 Η κ. Κλαίλια Σκοτεινού του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΛ. ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ): 

 Χαιρετίζω ακριβώς την παρουσία όλων αυτών των εθελοντικών οργανώσεων και 

ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και τη Βουλή γενικότερα γι’ αυτή την ευκαιρία που μας 

δίνουν.  Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός έχει ως αποστολή του να παρέχει κάθε βοήθεια 

και να αμβλύνει τις συνέπειες σε κάθε κατάσταση κρίσης και ως εκ τούτου, η παρουσία 

του και η συνεισφορά του σε αυτή την τεράστια χιονοστιβάδα που αντιμετωπίζει τώρα ο 

ίδιος ο τόπος του, είναι ουσιαστική. 

 Δε θα ήθελα να επαναλάβω όσα έχουν αναφερθεί από τα εμπλεκόμενα 

υπουργεία, τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και τους 

άλλους συναγωνιστές στον εθελοντισμό και όσα αναφέρονται στο υπόμνημα, με τα 

οποία ανεπιφύλακτα συμφωνώ και υπερθεματίζω. 

 Όμως να μου επιτρέψετε να τονίσω ένα πρόβλημα που πηγάζει από την 

ευαισθησία και το έντονο συναίσθημα αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας που 

χαρακτηρίζει κάθε Κύπριο πολίτη και το οποίο είχε ως συνέπεια να δημιουργηθούν 

πάρα πολλές οργανώσεις για την παροχή βοήθειας στον κάθε συνάνθρωπό μας που 

τη χρειάζεται. 

 Συγχαίρουμε αυτή την παρουσία που είναι συγκινητική, αναγκαία και αποδοτική, 

όμως αυτό εγείρει την ανάγκη για περισσότερο συντονισμό.  Χαιρετίζουμε την 

παρουσία του Επίτροπου Εθελοντισμού και το συγχαίρουμε για το έργο που κάνει προς 

αυτή την κατεύθυνση και επίσης ήθελα να αναφέρω ότι το ΕΣΣΕ Λευκωσίας, 

εντοπίζοντας αυτό το πρόβλημα, δημιούργησε ένα μηχανισμό για να βοηθήσει 

ακριβώς τον καλύτερο συντονισμό των οργανώσεων αυτών, ώστε η βοήθεια που 

προσφέρουν να είναι πιο αποτελεσματική και στοχευμένη.   

 Και θα ήθελα με την ευκαιρία ακριβώς αυτή, να κάνω εισήγηση και έκκληση στις 

εθελοντικές οργανώσεις, όπως απευθυνθούν στο ΕΣΣΕ και να αναφέρουν τα άτομα 

που βοηθούν και ό,τι άλλο τους αναφερθεί από τη λειτουργό του ΕΣΣΕ, ώστε να 
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πετύχουμε αυτό το στόχο για καλύτερη βοήθεια και συντονισμό και όχι υπερκάλυψη.  

Ευχαριστώ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Σκοτεινού.  

Η τελευταία που θέλει να κάνει παρέμβαση είναι η κ. Κατερίνα Παπαδοπούλου του 

Παγκυπρίου Συνδέσμου Συγγενών Καρδιοπαθειών Εφήβων και Ενηλίκων Κύπρου. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ (Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ): 

 Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να 

κάνω αυτή την παρέμβαση και συγχαίρω πράγματι αυτή την εκδήλωση και τον 

Επίτροπο, που ελπίζοντας μέσα από ένα συντονισμό θα μπορέσουν να λυθούν 

διάφορα προβλήματα των εθελοντικών οργανώσεων.  Δε θα μακρηγορήσω, ούτε και 

θα επαναλάβω τα ίδια.   Θα πω μόνο δύο λέξεις για να συμφωνήσω με τους 

υπόλοιπους ότι δεν είναι σωστό να καταργηθεί αυτή η οικονομική βοήθεια για την 

αξιοπρέπεια και το σεβασμό των ασθενών.  Τα υπόλοιπα νομίζω έχουν λεχθεί όσον 

αφορά αυτό το κομμάτι. 

 Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω, είναι πως θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη 

συνεργασία με το κράτος και τα αντίστοιχα υπουργεία, ακόμη και του περιβάλλοντος, 

που συμφωνούμε, γιατί οι εκ γενετής καρδιοπάθειες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό σε εκ γενετής παθήσεις στην Κύπρο για τα άτομα που μεγαλώνουν με εκ 

γενετής καρδιοπάθεια και ένα μεγάλο μέρος αφορά και το περιβάλλον, γιατί δεν είναι 

όλες γονιδιακές, όπως πιθανό να γνωρίζετε.  

 Όσον αφορά τη συνεργασία στα προγράμματα του κράτους, όταν έγκειται η 

ημερομηνία να συμμετάσχουμε στα διαρθρωτικά ταμεία και στα διάφορα ευρωπαϊκά, 

σαν κράτος, θα πρέπει ίσως να υπάρχει καλύτερος συντονισμός με όλες τις εθελοντικές 

οργανώσεις, έτσι ώστε τα προγράμματά τους τα θεσμικά, τα μεγάλα, να εντάσσονται 

μέσα από αυτή τη διαδικασία σε συνεργασία με τα αντίστοιχα υπουργεία, έτσι ώστε να 

υπάρχει ωφέλεια, όχι μόνο σʼ ένα οργανισμό αλλά σʼ αρκετούς, που πιθανό οι σπάνιες 

και οι χρόνιες παθήσεις που αντιπροσωπεύονται από αρκετούς οργανισμούς να 

μπορούν να επωφεληθούν. 
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 Άρα, η συνεργασία στα διαρθρωτικά ταμεία είναι πολύ σημαντική, για να έρθουν 

έσοδα στους οργανισμούς, για να μη γίνεται αυτό που είπε και ο προηγούμενος 

συνεργάτης, να ζητιανεύουμε λέω εγώ, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή την 

προσπάθεια. 

 Παράλληλα, και θα ήθελα αυτό να είναι μια καταγραφή συμμετοχής των 

ασθενών, όχι μόνο εκπαίδευση των εθελοντικών οργανώσεων, που είναι πολύ ωραία 

εισήγηση του εθελοντισμού και θα έπρεπε να γίνει, αλλά η εκπαίδευση των λειτουργών 

στα υπουργεία, αντίστοιχα που χειρίζονται ασθενείς, διότι το κόστος το οποίο έχει ο 

κάθε εθελοντικός οργανισμός δεν είναι μόνο τα χρήματα τα πρακτικά, για να στεριώσει 

ένας εργαζόμενος μέσα σε ένα εθελοντικό οργανισμό, είναι και το λεγόμενο “ripple 

cost” το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο, αυτή η συνεργασία και η διαχείριση της 

καθημερινής σχέσης που έχει ο κάθε εθελοντής ασθενής, με τα υπουργεία με τους 

λειτουργούς, όταν δεν είναι ακριβώς ενήμερος για την πάθηση, κάτι το οποίο πολλές 

φορές, ακόμα και στα ιατροσυμβούλια και στους λειτουργούς μέσα μπορεί να φύγουν 

ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται άμεση επέμβαση προς το εξωτερικό και να μην έχουν τη 

γνώση της εξειδίκευσης, άρα δεν εγκρίνεται και ούτω καθεξής.  Το λέω πολύ γενικά, γιατί 

ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και δε θέλω να μακρηγορήσω, βέβαια θα 

υπάρξουν και προτάσεις προς τα αντίστοιχα υπουργεία.  Και κλείνω...  Γιατί αυτό 

επηρεάζει και τα επιδόματα, όπως είπαν αρκετοί και δε δίνονται επιδόματα σε σωστούς 

ανθρώπους.   

 Γιʼ αυτό που θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλους και σε εσάς που προεδρεύετε 

σήμερα και στον Επίτροπο και στα υπόλοιπα μέλη της Βουλής, των αντίστοιχων 

επιτροπών, ότι επιτέλους όταν μιλούμε για ασθενείς, ο ασθενής θα πρέπει να είναι 

παρών.  Όταν λαμβάνονται αποφάσεις για νομοθεσίες, ο ασθενής πρέπει να είναι 

παρών και εξ αφορμής όλων αυτών και της διασυνοριακής ιατρικής περίθαλψης και 

όλων αυτών των συγκεκριμένων εξειδικευμένων νομοθεσιών που πρόκειται να γίνουν. 

Είναι πολύ ευχάριστη η σημερινή συνάντηση -που ακούγεται η φωνή του ασθενή και 

των εθελοντών. Ίσως να το κάνουμε λίγο πιο έντονο, να υπάρχουν συνεργάτες σε 

αντίστοιχα υπουργεία, έτσι ώστε αν υπάρχει κάποια άγνοια να αναφέρεται και ένας 

εθελοντής στα αντίστοιχα υπουργεία, να συνεργάζονται, γιατί το κόστος μας δεν είναι 

μόνο, αν θα προσλάβουμε ή αν θα πληρώσουμε, είναι το κόστος του πήγαινε έλα, της 

μη κατανόησης και τα προβλήματα στη Βουλή χρόνια ολόκληρα πηγαίνουν και 
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έρχονται, χωρίς ημερομηνία λήξης.  Ένα time management των προβλημάτων, 

ομαδοποίηση όλων των προβλημάτων, κατηγοριοποίηση για να μπορούμε να 

προχωρούμε.  Αυτά ήθελα να σας πω σε πολύ γενικές γραμμές.  Ευχαριστώ πάρα 

πολύ για την παρέμβαση. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Στο σημείο αυτό η συζήτηση του θέματος έχει ολοκληρωθεί. 

 Καλώ στο βήμα τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού, τον κ. Σταύρο Ολύμπιο, να συνοψίσει τα πορίσματα της συζήτησης 

γύρω από το όλο θέμα και ακολούθως φυσικά θα τεθεί για έγκριση στην ολομέλεια της 

Κοινωνίας των Πολιτών το “Υπόμνημα της Τρίτης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών”.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΣΤ. 

ΟΛΥΜΠΙΟΣ): 

 Πριν επιχειρήσω, κύριε Πρόεδρε, μία σύντομη περίληψη των πορισμάτων, 

επιτρέψτε μου να ενισχύσω τη διαφωνία σας όσον αφορά το μη συμβατό του 

εθελοντισμού με την κουλτούρα του τόπου μας, μία άποψη που εξεφράσθη μόλις πριν 

από λίγο.  Επιτρέψτε μου να πω, ότι όχι μόνο ο εθελοντισμός είναι μέσα στις 

προδιαγραφές τις δικές μας, θα έλεγα μία έτσι προσφιλή έκφραση “είναι μέσα στο DNA 

μας ο εθελοντισμός”, αλλά να μην ξεχνούμε ότι όλα τα ωραία έργα τα οποία σήμερα 

θαυμάζουμε σαν πολιτιστική κληρονομιά, και μιλώ για τις πανέμορφες εκκλησιές μας, 

μιλώ για τα εξαιρετικά σχολεία μας που κοσμούν τις κοινότητές μας, αυτά είναι 

προϊόντα εθελοντικής εργασίας.  Δεν υπήρχαν παλιά οι εργολάβοι που έκτιζαν τις 

εκκλησιές και τα σχολεία.  Είναι ο κόσμος, που μετά την εκκλησία συνήθως έφερνε εκεί 

τα εργαλεία και τα ακουμπούσε έξω στον τοίχο της εκκλησίας και μετά πήγαιναν για να 

δουλέψουν εθελοντικά να κτίσουν τις εκκλησίες, τα σχολεία μας ή να φυτέψουν τα 

αμπέλια των χηρών και των ορφανών.   

 Γιʼ αυτό εμείς δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να συνεχίζουμε μία πλούσια 

παράδοση.  Πήραμε απλώς τη σκυτάλη και τη συνεχίζουμε γιʼ αυτό και έχουμε τεράστια 

ευθύνη, γιατί είμαστε κληρονόμοι πραγματικά ενός εθελοντισμού, που εμείς αυτό που 

κάναμε τα τελευταία χρόνια και θα έλεγα η συμβολή και του Παγκύπριου Συντονιστικού 
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Συμβουλίου Εθελοντισμού προς αυτή την κατεύθυνση είναι εμφανής, είναι αυτό τον 

πλούσιο εθελοντισμό όχι δεκαετιών αλλά αιώνων, τον πήραμε, τον νομοθετήσαμε, τον 

συστηματοποιήσαμε, τον οργανώσαμε, τον συνδέσαμε με την Ευρώπη.   

 Θέλω να υπενθυμίσω ότι είναι το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού, που πρώτο, ακόμα πριν γίνουμε μέλη της Ενωμένης Ευρώπης, 

ετοιμάσαμε οδηγό για το πώς θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε χορηγίες από 

ευρωπαϊκά κονδύλια, τον οποίο οδηγό στείλαμε σε όλα τα υπουργεία και σε όλες τις 

υπηρεσίες.   

 Έχουμε λοιπόν ένα πλούσιο εθελοντισμό.  Φάνηκε σήμερα.  Έχει εξαρθεί η 

προσφορά του και θέλω από μέρους όλων των εθελοντών της Κύπρου να 

ευχαριστήσω και τους επίσημους καλεσμένους μας με τις παρεμβάσεις τους, τον 

Προεδρεύοντα σίγουρα της Βουλής σήμερα, αλλά και όλους τους βουλευτές που 

μίλησαν διότι ανέδειξαν την έκταση και την ποιότητα της εθελοντικής προσφοράς στον 

τόπο μας.   

 Αυτό δεν είναι ένα γεγονός που θα πρέπει να μας γεμίζει ικανοποίηση ή χειρότερα 

υπερηφάνεια.  Αυτό μας φορτώνει ευθύνες.  Το γεγονός ότι έχουμε ένα εθελοντισμό 

που η προσφορά του ομολογείται και φαίνεται καθημερινά όλο και εντονότερα, είναι ότι 

μας φορτώνει ευθύνες του καθενός στους δικούς του ώμους, γιατί ο εθελοντισμός δεν 

είναι ατομική υπόθεση κανενός.  Είναι συλλογική υπόθεση.  Και το Παγκύπριο 

Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού καταβάλλει μία τιτάνια προσπάθεια για να 

συντονίζει όλες αυτές τις προσπάθειες, να μετέχει σε όλες τις επιτροπές, αν είναι δυνατό, 

της Βουλής και σε αρκετές συνεδρίες της Βουλής, για να είναι κοντά στα νομοθετήματα, 

είναι σε στενή συνεργασία όπως ξέρετε όλοι σας με όλα τα υπουργεία και όλα αυτά 

που σήμερα έχετε αναδείξει με τις παρεμβάσεις σας, τα αιτήματα, οι δυσκολίες, τα 

προβλήματα, όλα αυτά θα ταξινομηθούν και να είστε σίγουροι ότι με την πρωτοβουλία 

του ΠΣΣΕ θα προωθηθούν προς πάσαν αρμοδίαν υπηρεσίαν.   

 Δεν κάνουμε τις συνόδους της Κοινωνίας των Πολιτών απλά και μόνο για να 

φανούν τα θέματα και τα προβλήματα, αλλά υπάρχει η παρακολούθηση των θεμάτων 

αυτών και είμαι βέβαιος ότι και το αρμόδιο υπουργείο με το οποίο συνεργαζόμεθα 

στενότατα, και τώρα ο Επίτροπος Εθελοντισμού με όλες τις ευθύνες τις οποίες έχει και 

θα αναλάβει, όλοι μαζί θα μπορούμε να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το 

κίνημα, αυτή την ομορφιά θα έλεγα του τόπου μας, γιατί ο εθελοντισμός τίποτε άλλο 
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δεν είναι παρά ό,τι πολυτιμότερο έχουμε.  Είναι η συμπύκνωση των αξιών μας και η 

εσωτερική ποιότητα του καθενός μας.  Ο εθελοντισμός είναι, όπως λέμε συχνά, η 

γραμμή που οριοθετεί τον πολιτισμό μας, γιʼ αυτό και δεν έχω τίποτε άλλο να πω παρά 

τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, να ευχηθώ όλη αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί μέσα σʼ 

αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνούμε, γιατί είναι απαραίτητη και να διαβεβαιώσω 

για μία ακόμα φορά ότι ο εθελοντισμός είναι παρών, θα συνεχίσει να είναι παρών για 

μία ποιότητα ζωής καλύτερη από τη σημερινή. 

 Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί διευθύνατε σήμερα τις εργασίες της Συνόδου.   

 Ευχαριστώ όλους τους επίσημους καλεσμένους μας και εσάς, αγαπητοί φίλοι, 

εθελοντές και εθελόντριες, για τη σημερινή παρουσία σας και τη σημερινή προσφορά 

σας.  

 Ευχαριστώ. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Ολύμπιε. 

 Θέλω να σας ενημερώσω ότι εδώ μπροστά μου έχω ένα πρόγραμμα που 

ακολουθώ, όμως είχα παραινέσεις και από τον Επίτροπο και από τους εκπροσώπους 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα ήθελαν να κάνουν 

παρεμβάσεις σʼ αυτά τα οποία έχετε πει.  Εάν δώσω το λόγο τώρα, είναι σαν να κάνω 

παράβαση αυτού που έχω εδώ.  Άλλωστε αυτά τα οποία έχετε πει τα οποία φυσικά εκεί 

που θα πάνε θα σχολιαστούν και θα πάρετε και τις κατάλληλες απαντήσεις, γιατί μπορεί 

οι αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν διαφορετικές τοποθετήσεις και να αιτιολογήσουν 

αρκετά από αυτά που έχουν ακουστεί εδώ μέσα.  Όμως θέλω να παραμείνω στο 

πρόγραμμα, να μη φύγω από το πρόγραμμα, γιατί άμα δώσω το λόγο τώρα στον 

Επίτροπο και στο υπουργείο, μπορεί να πουν πράγματα που θα πυροδοτήσουν έτι 

περαιτέρω συζήτηση.  Άρα λοιπόν όλα αυτά τα συμπεράσματα τα οποία έχουν βγει 

από το ψήφισμα το οποίο θα θέσω αμέσως σε ψηφοφορία, θα πάνε στους αρμόδιους 

όπως σας έχω εξηγήσει -και την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία- προκειμένου να 

μπορέσετε να συζητήσετε μαζί τους. 

 Λοιπόν, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του Υπομνήματος της Τρίτης Συνόδου της 

Κοινωνίας των Πολιτών; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΑΝ. ΑΓΡΟΤΟΥ): 

 Πενήντα.  Είναι ομόφωνη απόφαση.  

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι απέχουν; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άρα, ομόφωνα ψηφίζεται το “Υπόμνημα της Τρίτης Συνόδου της Κοινωνίας των 

Πολιτών”. 

 Θέλω να σας συγχαρώ για τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις κατʼ αρχάς και τον 

προβληματισμό που έχετε καταθέσει ενώπιον της νέας αυτής συνόδου.  Συγχαίρω 

επίσης τους βουλευτές της Κοινωνίας των Πολιτών για την παρουσία αλλά κυρίως για 

την ενεργό συμμετοχή τους και για τις μεστές παρεμβάσεις τους, γεγονός που συμβάλει 

στη δημιουργία ενός γόνιμου, δημιουργικού διαλόγου και ενός ωραίου κλίματος. 

 Τις ίδιες ευχαριστίες απευθύνω επίσης στον Υπουργό Υγείας, στους εκπροσώπους 

του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, στον Επίτροπο Εθελοντισμού και μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων, στους εκπροσώπους του ΠΣΣΕ, των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας, της εκκλησίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης 

Κοινοτήτων Κύπρου και σε όλους όσους συμμετείχαν με οποιοδήποτε τρόπο στη 

σύνοδο αυτή, τόσο για την παρουσία τους όσο και για τις παρεμβάσεις τους.   

 Οι εισηγήσεις που τέθηκαν στα πλαίσια της παρουσίασης του όλου θέματος αλλά 

και αυτά που προκύπτουν από τη συζήτηση που ακολούθησε, πρέπει να τύχουν 

ιδιαίτερης μελέτης.   
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 Επαναλαμβάνω την πρόθεση της Βουλής να είναι δίπλα σας και να συμβάλει στην 

προσπάθεια υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί.  Παράλληλα, τα πρακτικά της 

σημερινής ειδικής συνόδου θα αποσταλούν στην εκτελεστική εξουσία με την 

παράκληση να τύχουν της δέουσας αντιμετώπισης και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα 

για υλοποίησή τους όπου αυτό είναι αναγκαίο και εφικτό. 

 Παράλληλα, όπως είπα και προηγουμένως, όσα έχουν συζητηθεί σήμερα θα 

σταλούν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων 

έτσι ώστε μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να μελετήσουν τα θέματα που 

εγείρονται και να προχωρήσουν στις αναγκαίες εισηγήσεις προς την κατεύθυνση 

αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων, ώστε να διασφαλίσουμε όλοι μαζί 

συνθήκες ενδυνάμωσης του εθελοντισμού και των εθελοντικών οργανώσεων και του 

ρόλου του στην κυπριακή κοινωνία.   

 Συγχαίρω το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για την άρτια και 

άψογη διοργάνωση και της νέας αυτής ειδικής συνόδου, που έχει δώσει την ευκαιρία 

ενός γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου και ενός βήματος για ανταλλαγή ιδεών πάνω 

σε καυτά προβλήματα που αφορούν τον κοινωνικό ιστό και απαιτούν άμεσες λύσεις.   

 Επίσης, η διοργάνωση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να 

συμβάλουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να καταστούν πιο ενεργοί πολίτες στα πλαίσια 

της συμμετοχικής δημοκρατίας και του πλουραλισμού.   

 Θα ήταν παράλειψή μου να μη συγχαρώ το προσωπικό της Βουλής που 

συνέδραμε στην όλη προσπάθεια.   

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας.  Ήταν μεγάλη η χαρά μου που 

προέδρευσα των εργασιών της συνόδου, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία και να 

προβληματιστώ μαζί σας αλλά και από τις τοποθετήσεις σας για θέματα που δεν είμαι 

ενήμερος, να γίνω ίσως και σοφότερος.   

 Κηρύσσω λοιπόν τη λήξη των εργασιών της Ειδικής αυτής Συνόδου της Κοινωνίας 

των Πολιτών, ευχόμενος σε όλους σας το καλύτερο και διαβεβαιώνοντας ξανά ότι 

πρόθεση της Βουλής είναι να συνδράμει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των 

δυνατοτήτων της. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

(Ώρα λήξης:  12.35 μ.μ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 3ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

3ης ΣΥΝΟΔΟΥ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

για τη λειτουργία  

των εθελοντικών/μη κυβερνητικών  οργανώσεων  

σε συνθήκες οικονομικής κρίσης  

και τις ενέργειες τους για αντιμετώπιση της 

 

12 Οκτωβρίου 2013  

Βουλή των Αντιπροσώπων 

 

 

Διοργανωτής: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
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Εισαγωγή  

 

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

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

παρακολουθώντας τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει στη 

χώρα μας και ιδιαίτερα στις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού που εξυπηρετούν και την κοινωνία γενικότερα, έχει προβεί εδώ και αρκετό καιρό σε 

διάφορες ενέργειες επισήμανσης και καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των νέων αυτών 

εξελίξεων, ενημερώνοντας σχετικά όλους τους αρμόδιους φορείς για να λάβουν έγκαιρα και άμεσα όλα 

τα απαραίτητα μέτρα.  

 

Η ειδική αυτή Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, έχει συγκληθεί από το ΠΣΣΕ για να ‘δώσει φωνή’ 

στις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις.   Στην ειδική αυτή Σύνοδο, 56 εκπρόσωποι 

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

Κοινωνίας των Πολιτών, έχουν την ευκαιρία να προβάλουν τα προβλήματα και τις ανάγκες που 

προκύπτουν λόγω της οικονομικής κρίσης ώστε  να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους στις 

συνθήκες αυτές και κατά συνέπεια η κοινωνική συνοχή και ευημερία των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

 

Η 3η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ,  

λαμβάνοντας υπόψη τις βασικότερες ενέργειες του ΠΣΣΕ μέχρι σήμερα για εντοπισμό και 

αντιμετώπιση των προβλημάτων των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως: 

 

 Την Εθνική Διακήρυξη για τον Εθελοντισμό (Έγγραφο 1) στην οποία περιλαμβάνονται οι κοινές θέσεις 

και απόψεις των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, 22/10/2011 

  Το Υπόμνημα προς το κράτος για στήριξη των ευπαθών ομάδων και των εθελοντικών/μη κυβερνητικών 

οργανώσεων που τις εξυπηρετούν (Έγγραφο 2), 6/8/2012 
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 Την Ανακοίνωση για την ανάγκη άμεσης πάταξης της εκμετάλλευσης των φιλάνθρωπων αισθημάτων 

των πολιτών και προστασίας των πραγματικών εθελοντών και του έργου των εθελοντικών/μη 

κυβερνητικών οργανώσεων (Έγγραφο 3), 8/8/2012 

 Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των οργανώσεων μελών του για αντιμετώπιση των προβλημάτων των 

εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων που προκύπτουν από την οικονομική κρίση (26/3/2013) 

 Το Υπόμνημα προς το κράτος για τα προβλήματα που προκύπτουν για τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές 

οργανώσεις συνέχεια της Συμφωνίας της 25ης Μαρτίου 2013 μεταξύ Κύπρου και Τρόικας (Έγγραφο 4), 

28/3/2013 

 Τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για παρουσίαση του κινδύνου βιωσιμότητας των εθελοντικών/μη 

κυβερνητικών οργανώσεων που προκύπτει από την οικονομική κρίση και ιδιαίτερα από το κούρεμα 

των καταθέσεων, 30/3/2013 

 Τις συναντήσεις με τις εθελοντικές οργανώσεις μέλη του για καταγραφή των προβλημάτων και 

αναγκών τους  

 Τη Χαρτογράφηση των ενεργειών των οργανώσεων μελών του που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση 

της οικονομικής κρίσης, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

 Τα αιτήματα των συναντήσεων  με κρατικούς και άλλους αξιωματούχους με σκοπό την ενημέρωση 

τους για τα προβλήματα και τις ανάγκες των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων (την Πρώτη 

Κυρία και Επίτιμη Πρόεδρο του ΠΣΣΕ, τον Επίτροπο Εθελοντισμού, την Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων)   

 Τη συμμετοχή εκπροσώπων ΠΣΣΕ σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές για θέματα σχετικά με την 

οικονομική κρίση και τις νέες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις   

 Την προώθηση των προβληματισμών με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΣΣΕ σε τηλεοπτικές και 

ραδιοφωνικές εκπομπές για παρουσίαση του κινδύνου βιωσιμότητας των εθελοντικών/μη 

κυβερνητικών οργανώσεων που προκύπτει από την οικονομική κρίση 

 

Τονίζει ότι, δεν έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα που έχει εκτιμήσει και καταγράψει το ΠΣΣΕ σε 

προηγούμενα υπομνήματα όπως: 

 

1. Δραστική μείωση των εσόδων των οργανώσεων λόγω: 

1.1. Της μείωσης ή καθυστέρησης της επίδοσης των Κρατικών Χορηγιών προς τις εθελοντικές/μη 

κυβερνητικές οργανώσεις 
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1.2. Της μείωσης των εσόδων τους που προέρχονταν από εκδηλώσεις/δραστηριότητες λόγω της 

οικονομικής κρίσης και της οικονομικής περισυλλογής των πολιτών και των επιχειρήσεων 

1.3. Της αύξησης των παράνομων εράνων που διενεργούνται είτε από άτομα για λογαριασμό ιδιωτικών 

γραφείων είτε από παράνομα κυκλώματα τα οποία δεν έχουν εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες 

σύμφωνα με τη νομοθεσία,  και πλήττουν τους νόμιμους εράνους και το κύρος των εθελοντών 

1.4.  Του κουρέματος των καταθέσεων τους οι οποίες προήλθαν κυρίως από εράνους με στόχο να 

υποστηρίξουν τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στις ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού και στην κοινωνία γενικότερα 

Προβλήματα που έχουν καταγραφεί από τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις: 

1.5. Της αδυναμίας πολλών πολιτών να πληρώσουν τις συνδρομές τους στις εθελοντικές/μη 

κυβερνητικές οργανώσεις και την αμοιβή στα προγράμματα που προσφέρουν (παιδικοί σταθμοί, 

κέντρα απασχόλησης παιδιών κ.α.) λόγω της ανεργίας ή της μείωσης των μισθών τους 

1.6. Της αποκοπής των χορηγιών από το Ραδιομαραθώνιο, ο οποίος προσφέρει στήριξη σε πολλές 

εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις 

 

2. Ραγδαία αύξηση των αναγκών/περιπτώσεων που καλούνται καθημερινά οι εθελοντικές/μη 

κυβερνητικές οργανώσεις να εξυπηρετήσουν, λόγω της μείωσης των κοινωνικών παροχών από το 

κράτος  

 

Εκτιμά ότι, εάν δεν εξευρεθούν άμεσα λύσεις για τα πιο πάνω, οι εθελοντικές/μη κυβερνητικές 

οργανώσεις: 

 Κινδυνεύουν να τερματίσουν τις εργασίες, υπηρεσίες, προγράμματα και επιδόματα/βοηθήματα που 

προσφέρουν προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και την κοινωνία γενικότερα 

 Θα αναγκαστούν να προβούν σε περαιτέρω μειώσεις/απολύσεις προσωπικού (όπως π.χ. νοσηλευτικού 

προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κ.ά) με αποτέλεσμα την υποστελέχωση των 

προγραμμάτων και υπηρεσιών προς τις ευπαθείς ομάδες και  την κοινωνία γενικότερα  

 Δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες των ευπαθών ομάδων, οι οποίες θα 

αναγκαστούν να στραφούν προς το κράτος για βοήθεια με αποτέλεσμα να επωμισθεί υπερδιπλάσιο 

κόστος παροχής των υπηρεσιών αυτών από όσο στοιχίζει στον εθελοντικό τομέα 

 Θα αποδυναμωθεί η κοινωνική συνοχή, το αίσθημα της αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης, η ενεργός 

συμμετοχή των πολιτών, οι διαπροσωπικές σχέσεις και ο ρόλος του εθελοντισμού 
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Η 3η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς, την κυβέρνηση, την 

Εκτελεστική και Νομοθετική εξουσία να ενεργήσουν άμεσα για να τροχιοδρομήσουν ενέργειες για τα 

ακόλουθα αιτήματα που έχουν τεθεί σε προηγούμενα υπομνήματα του ΠΣΣΕ όπως: 

  

1. Συνέχιση της οικονομικής στήριξης και ενίσχυσης των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων  

o Συνέχιση της κρατικής χορηγίας προς τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις ώστε να 

μπορέσουν μέσα στις αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες να συνεχίσουν να 

συμπαραστέκονται στις ευπαθείς ομάδες και την κοινωνία, να συμβάλουν στη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής και να προστατεύσουν την κοινωνική συνοχή  

o Στήριξη των οργανώσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας λόγω της μείωσης της 

κρατικής χορηγίας και των άλλων εσόδων τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 

o Άμεση καθοδήγηση προς τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις για αξιοποίηση 

ευρωπαϊκών και άλλων χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων και υπηρεσιών προς 

τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους 

 

2. Διαβούλευση με τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις πριν την εφαρμογή οποιοδήποτε 

μέτρων 

Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο διαλόγου και διαβούλευσης με όλους τους 

εκπροσώπους της οργανωμένης κοινωνίας και ιδιαίτερα με το ΠΣΣΕ που αποτελεί το Ανώτατο 

Συντονιστικό Σώμα των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων.  

 

3. Συμμετοχή των οργανώσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων που χειρίζονται θέματα τερματισμού  

κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και μειώσεων παροχών από το κράτος και θέματα στους τομείς 

που δραστηριοποιούνται οι εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις 

 

4. Εντατικοποίηση των ενεργειών για αντιμετώπιση της ανεργίας  

Να αξιοποιηθεί η εθελοντική εργασία ως μέσο για απόκτηση εμπειρίας για υποστήριξη των ανέργων 

ή/και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.  

 

5. Άμεση προώθηση και λήψη μέτρων για πάταξη των παράνομων εράνων όπως αυτά έχουν κατατεθεί 

από το ΠΣΣΕ στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες 
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6. Καθιέρωση φοροαπαλλαγών και άλλων ελαφρύνσεων (όπως η επιστροφή του Φ.Π.Α.) για τις 

εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις για διευκόλυνση του έργου τους προς τις ευπαθείς ομάδες 

και την κοινωνία γενικότερα.   

 

7. Αποφυγή οποιωνδήποτε μέτρων που θα καταστρέψουν ή θα αποδυναμώσουν τις κοινωνικές 

παροχές και τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες προς την κοινωνία και τις ευπαθείς ομάδες τις 

οποίες στηρίζουν με τόσο κόπο οι εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αντίθετα επιβάλλεται η 

πολιτική ενίσχυσης και αναβάθμισης των κοινωνικών παροχών. 

 

Θέτει σήμερα τα εξής νέα αιτήματα: 

 

8. Αποστολή από το κράτος, του Υπομνήματος της 3ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, σε όλα τα 

Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας ως κείμενο πολιτικής με σκοπό τη λήψη ενεργειών για εφαρμογή 

και προώθηση των θεμάτων που έχουν τεθεί στην παρούσα Σύνοδο 

9. Τα θέματα που αφορούν το πεδίο δραστηριότητας των εθελοντικών οργανώσεων/μη κυβερνητικών 

οργανώσεων όπως τίθενται στο παράρτημα του παρόντος Υπομνήματος  

 

Οι εκπρόσωποι των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, δεσμεύονται με τη σειρά τους 

ενώπιον της παρούσας Συνόδου: 

 Να συνεχίσουν να εργάζονται με όλες τους τις δυνάμεις για την εξυπηρέτηση των ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού και της κοινωνίας γενικότερα και την υλοποίηση των στόχων και 

σκοπών τους 

 Να ενεργοποιήσουν την εμπλοκή περισσότερων εθελοντών για υλοποίηση των στόχων και 

σκοπών τους 

 Να περιορίσουν τα έξοδα τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να ανταποκριθούν στα γενικότερα 

μέτρα περισυλλογής χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των υπηρεσιών τους προς τις ευπαθείς 

ομάδες και την κοινωνία  

 Να μελετήσουν την πιθανότητα σύμπτυξης ομοειδών προγραμμάτων για μείωση του 

προσωπικού και των λειτουργικών εξόδων  
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Η 3η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών αποφασίζει, 

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

έχουν τεθεί στην παρούσα Σύνοδο, ώστε οι εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουν όλα τα 

απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το σημαντικό έργο το οποίο επιτελούν και οι αρχές και αξίες του 

εθελοντισμού, που αποτελούν σημαντική κληρονομιά του τόπου μας, να παραμείνουν ψηλά και να μην 

επηρεαστούν από την οικονομική κρίση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ 

Ζητημάτων και θεμάτων που αφορούν 

το πεδίο δραστηριότητας των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ 

 

Α) ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

1. Μείωση της τιμής καταναλωτικών αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης 

2. Δραστική μείωση της τιμής κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Παραχώρηση του 

δικαιώματος στις οικογένειες για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) 

με χρέωση Net Metering. 

3. Δραστική μείωση της τιμής κατανάλωσης του νερού 

4. Μείωση της τιμής των καυσίμων 

5. Επιμήκυνση δανείων, μείωση επιτοκίων, μείωση δόσης.  

6. Εισαγωγή σχεδίων και προνοιών καθώς και χαλαρώσεις, για εργοδότηση ανέργων από την 

πολιτεία και τους Δήμους 

7. Μη εκποίηση της πρώτης κατοικίας ένεκα αδυναμίας καταβολής των δόσεων 

8. Διαφοροποίηση φορολογιών (π.χ. φόρος εισοδήματος) ώστε να λαμβάνονται υπόψη η 

σύνθεση της οικογένειας και εξαρτώμενα παιδιά στην οικογένεια και εκπτώσεις για φοιτητές και 

έξοδα Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

9. Να ληφθούν έκτακτα μέτρα από την πολιτεία για συγκράτηση ή και μείωση των τιμών των 

ενοικίων 

10. Άμεση φροντίδα για μεταγραφή στην Κύπρο των φοιτητών εξωτερικού που αδυνατούν να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους. 

11. Χαλαρώσεις σε αναγκαίες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να είναι ενισχυτικές στο 

εισόδημα των οικογενειών και ως μέσο επιβίωσης τους. 

12. Φροντίδα για σίτιση ευπαθών ομάδων που έμειναν χωρίς εργασία 

13. Παραχώρηση μικρών κλήρων χαλίτικης γης για γεωργικούς σκοπούς (με βοήθεια οικονομική 

κλπ) σε άκληρους και άνεργους για αυτοοργάνωση επιβίωσης  

14. Άμεση προώθηση μέτρων και κινήτρων για αύξηση των γεννήσεων και της γονιμότητας 

Οι γεννήσεις και η γονιμότητα έχουν κατολισθήσει πολύ πιο κάτω από το όριο αναπλήρωσης του 

πληθυσμού με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεραστίων προβλημάτων στα ταμεία συνοχής, υγείας, 

συνταξιοδοτικά και άλλα που μελλοντικά θα χειροτερεύουν. Η παροχή κινήτρων προς την 
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κατεύθυνση αύξησης των γεννήσεων είναι επιτακτική ανάγκη και επένδυση για το μέλλον η 

οποία και θα δώσει διέξοδο και λύση σε πολλά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματά του τόπου 

μας. 

 

15. Ευαισθητοποίηση των νέων στην Εκπαίδευση για τον εθελοντισμό, με καλλιέργεια της 

«ενσυναίσθησης»  με στόχο την κατανόηση και την αλληλοβοήθεια.  Να περάσει στην ύλη των 

μαθημάτων η καλλιέργεια της αξίας αυτής με διάφορους τρόπους    

 

Β) ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 

1 Οικονομική ενίσχυση των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ: Άμεση επίδοση των Κρατικών 

Χορηγιών 

2 Άμεση έναρξη χορήγησης των φαρμάκων tysabri και gylenia προς τους ασθενείς με Πολλαπλή 

Σκλήρυνση  

 

Γ) ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) επισημαίνει ότι σε συνθήκες 

οικονομικής κρίσης: 

1. είναι σημαντική η αύξηση των αναγκών σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης των 

εθελοντικών/ΜΚΟ με αποτέλεσμα οι ανάγκες στον τομέα του περιβάλλοντος να εκλαμβάνονται 

λανθασμένα, σε μερικές περιπτώσεις, ως πολυτέλεια και ως εκ τούτου η επιβίωση των 

εθελοντικών/ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος να τίθεται εν 

αμφιβόλω 

2. η προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος είναι ακόμα πιο επιτακτική καθότι 

άπτεται σε μεγάλο βαθμό και επηρεάζει ανεπανόρθωτα την υγεία, ευημερία και την ποιότητα 

ζωής τόσο των ευπαθών ομάδων όσο και ολόκληρου του πληθυσμού 

3. αυξάνονται οι περιπτώσεων όπου η ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον είναι εντονότερη 

δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη την ανάγκη για άμεση παρέμβαση των περιβαλλοντικών 

οργανώσεων/ΜΚΟ που χωρίς ανάλογη οικονομική υποστήριξη γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη 

4. είναι άκρως αναγκαία η συνεργασία του κράτους με τις εθελοντικές/ΜΚΟ ώστε να δρουν 

συνεργιστικά στη βάση ενός μοντέλου ισότιμης συνεργασίας κράτους και εθελοντικών 
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πρωτοβουλιών στη λήψη αποφάσεων, στη δημιουργία στρατηγικών στην εφαρμογή δράσεων 

και στην αξιολόγηση προγραμμάτων που εφαρμόζονται 

5. η πρόληψη, η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση, η πληροφόρηση, η έρευνα, η διαμόρφωση 

στάσεων, η καλλιέργεια αξιών, η αλλαγή αρνητικών συμπεριφορών τόσο στα θέματα του 

περιβάλλοντος όσο και στους άλλους τομείς δράσης των εθελοντικών/ΜΚΟ είναι μέγιστη 

κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάγκη. 

 

Δ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ  

1. Δια νόμου σύσταση ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στο ΠΣΣΕ ή στο αρμόδιο Υπουργείο, η 

οποία να ελέγχει συχνά και λεπτομερώς τη διαχείριση των οικονομικών των Εθελοντικών/μη 

κυβερνητικών οργανώσεων. 
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ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Γ’ ΣΥΝΟΔΟΥ 

 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

EUROPA DONNA ΚΥΠΡΟΥ Νάσω Γεωργιάδου 

EUROPA DONNA ΚΥΠΡΟΥ Νίτσα Σωτηρίου 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ 

Στέλιος Στυλιανού 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Αρτέμιος Ζαχαρίου 

ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ Πάμπος Γεωργιάδης 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Ευαγγελία-Λία Ευστρατίου Γεωργιάδη 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Μάριος Σκανδάλης 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΥΠΡΟΣ Ανδρούλα Αγρότου 

ΕΣΣΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Χαράλαμπος Αντωνίου  

ΕΣΣΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Δημήτρης Μηνά 

ΕΣΣΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Σταύρος Κασούμης 

ΕΣΣΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Κώστας Χαϊλής 

ΕΣΣΕ ΛΕΜΕΣΟΥ Ελένη Συμεού 

ΕΣΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Μιχάλης Καμπούρης 

ΕΣΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ειρηνούλλα Σαφειρίδου 

ΕΣΣΕ ΠΑΦΟΥ Κωστάκης Μιχαήλ 

ΚΕΝΘΕΑ Χριστοδούλου Δέσποινα 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΑΓΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

Δημήτρης Παπαευέλθοντος 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ 

Αγγέλα Χριστοφίδου 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΥΚΠΕΕ) 

Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΟΜΠΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Άννα Κουκκίδη Προκοπίου 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ιάκωβος Ψάλτης 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 
(ΚΟΚΕΝ) 

Δώρα Παναγή 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Μαρία Επαμεινώνδα 

ΜΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Γιώργος Λεοντίου 

Οργάνωση Πρεσβυτέρων Κύπρου Αντώνης Δημητριάδης 

Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων ΣΕΚ  Παναγιώτης Καραβάς 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΠΟΣΕΗ) 

Πέτρος Κάρυος 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ Αντώνης Χατζηαντώνη 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Παρασκευάς Σαμάρας 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Πέτρος Κουλέρμος 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Χρύσανθος Πιερή 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΛοΊζος Γιασουμάς 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Χρύσω Αργυρού 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ανδρέας Αποστόλου 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΚΩΔΗ 
ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΣΟ CROHN 

Γιάγκος Γιάγκου 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ Κώστας Θεοχαρίδης 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ Οδυσσέας Μιλτιάδους 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 

Σάββας Χριστοδούλου 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

Ανδρέας Αγρότης 

ΣΚΕ Πέρα Ορεινής Θεοδοσία Μάου Παρτασή  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Χαρούλα Ματθαίου 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Μαρία Ευριπίδου 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Λυγία Φυσεντζίδου 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Άντρη Ανδρονίκου  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Έλση Πραξιτέλους 

ΣΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Νέδα Λουκά 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ "ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" 

Γιώργος Μεσημερτζής 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ Μαρία Τουμάζου 
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος 

Τ.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία 

Τηλ. 22 514 786 │ Τηλεομοιότυπο: 22 514 788 

info@volunteerism-cc.org.cy │www.volunteerism-cc.org.cy  

Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού - www.ethelontis.net 

 

Γ’ ΣΥΝΟΔΟΣ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Πρακτικά 

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ  

Συνεδρίαση 12ης Οκτωβρίου 2013 


