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Εισαγωγή 

 

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε σε αυτή την έκδοση τα πορίσματα της 6ης Συνόδου της Κοινωνίας 
των Πολιτών, η οποία διοργανώθηκε από το ΠΣΣΕ στις 8 Φεβρουαρίου 2017 στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.  
 

Το ιστορικό της Συνόδου μας πληροφορεί ότι 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 3η Σύνοδος 
πραγματοποιήθηκε το 2013 με κύριο θέμα συζήτησης τη λειτουργία των εθελοντικών οργανώσεων σε 
συνθήκες οικονομικής κρίσης και τις ενέργειες τους για αντιμετώπιση της. Το θέμα της οικονομικής 
κρίσης απασχόλησε και τις εργασίες της 4ης Συνόδου καθώς κεντρικός άξονας συζήτησης υπήρξε η 
χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ σε συνθήκες συνεχιζόμενης 
οικονομικής κρίσης.  Την 5η Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών απασχόλησαν οι σχέσεις των 
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με τη δημόσια υπηρεσία.  

 

Η παρούσα Σύνοδος, επικεντρώθηκε στην εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ με στόχο να αναγνωριστεί η 
σημασία της εμπλοκής των νέων στις ΜΚΟ, να εντοπιστούν τα προβλήματα που αποθαρρύνουν τη 
συμμετοχή τους,  ώστε να προωθηθεί η εισαγωγή μέτρων για ενίσχυση της πρόσβασης και ουσιαστικής 
ενεργοποίησης των νέων τόσο σε εθελοντικές δραστηριότητες όσο και στη διοίκηση των ΜΚΟ.   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 6ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των θεμάτων που έχουν τεθεί στην παρούσα Σύνοδο τόσο στην 
Εκτελεστική όσο και στη Νομοθετική εξουσία, όπου με την υποστήριξη του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας οι εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν 
το σημαντικό έργο το οποίο επιτελούν και να διασφαλίσουν ως κόρη οφθαλμού τον εθελοντισμό ο 
οποίος αποτελεί σημαντική κληρονομιά του τόπου μας.   
 

 

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 

 

 

Φορέας Υλοποίησης                                                                                                                                                       

Συντονιστής  Κοινοπραξίας 
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ΣΤ΄ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 8 Φεβρουαρίου 2017 - 10.00 το πρωί 

Κτίριο της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων 

 

• Χαιρετισμός και κήρυξη των εργασιών της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών από τον  
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρη Συλλούρη. 
 
• Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού, κ. Σταύρο Ολύμπιο 
 
• Χαιρετισμός εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, από τη Γενική 
Διευθύντρια του Υπουργείου κ. Αίγλη Παντελάκη 
 
• Χαιρετισμός από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. 
Γιάννη Γιαννάκη 
 
• Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας 
Κύπρου κ. Παναγιώτη Σεντώνα 
 
• Ανάγνωση του «Υπομνήματος της 6ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών» από 
εκπρόσωπο των βουλευτών  
 
• Συζήτηση και τοποθετήσεις βουλευτών 
 
• Τοποθετήσεις/Παρεμβάσεις εκπροσώπων κρατικών και άλλων φορέων 
 
• Έγκριση του Υπομνήματος 
 
• Λήξη εργασιών Συνόδου 
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ΣΤ΄ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 

8 Φεβρουαρίου 2017 

Ώρα έναρξης: 10.10 π.μ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ): 

 Καλημέρα σας. 

 Σεβαστά μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών, 

 Σας καλωσορίζω και σας καλημερίζω στην ειδική αυτή σύνοδο. 

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της Έκτης Ειδικής Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών και 

παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε τούτο το μηχάνημα μπροστά σας και να πατήσετε τον αριθμό 1 για να 

δούμε αν υπάρχει απαρτία. 

 Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία.  Και υπάρχει απαρτία από 

τους αριθμούς που βλέπω.  Οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στο πόσοι είσαστε εδώ, διότι 

κάποιοι από εσάς κάθεστε σε θέσεις που δεν καταγράφονται, αλλά ήθελα να σας δώσω και αυτή την 

εμπειρία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  Ελπίζω από την επόμενη φορά που θα το κάμετε να είναι 

καταγραμμένα και τα ονόματά σας και να προχωρήσουμε και μετά όταν θα κάμνετε ψηφοφορία, την 

ψηφοφορία να την κάμνετε ηλεκτρονικά κι εσείς, όπως την κάνουν πλέον οι βουλευτές. 

 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην Έκτη Ειδική Σύνοδο της Κοινωνίας των 

Πολιτών, που έχει στο επίκεντρο των εργασιών της το «Υπόμνημα της 6ης Συνόδου της Κοινωνίας των 

Πολιτών». 

 Η παρούσα έκτη σύνοδος αποτελεί συνέχεια τεσσάρων προηγούμενων επιτυχημένων συνόδων.  

Η πρώτη σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών πραγματοποιήθηκε το 2010 και καταπιάστηκε με το θέμα 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 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 τρίτη και η τέταρτη σύνοδος ασχολήθηκαν με το θέμα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης 

όσον αφορά τη λειτουργία των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων και η πέμπτη σύνοδος με 

τις σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων με τη δημόσια υπηρεσία στην ευρύτερη της διάσταση. 

 Η σημερινή σύνοδος αποτελεί μια νέα, συμπληρωματική πρωτοποριακή πρωτοβουλία του 

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και στόχος της ειδικής αυτής Συνόδου είναι να 
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αναδείξει διάφορες πτυχές του θέματος ώστε να αναγνωριστεί η σημασία της εμπλοκής των νέων στις 

ΜΚΟ, να εντοπιστούν τα προβλήματα που αποθαρρύνουν τη συμμετοχή τους, με στόχο την εισαγωγή 

μέτρων για ενίσχυση της πρόσβασης και ουσιαστικής ενεργοποίησής τους τόσο σε εθελοντικές 

δραστηριότητες όσο και στη διοίκηση των ΜΚΟ.  Η δημιουργία ενεργούς νεολαίας, μέσω του 

εθελοντισμού, αποτελεί αναμφισβήτητα το μέλλον του τόπου μας, και αυτό ακριβώς επιδιώκει η 

σημερινή Σύνοδος.  Επίσης θα προβεί σε ανασκόπηση της προόδου που έγινε στα αιτήματα των 

προηγούμενων συνόδων της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 Η σύνοδος αυτή στοχεύει σε διαμόρφωση ενός κλίματος καλύτερης συνεργασίας των 

εθελοντικών οργανώσεων και των εθελοντών γενικότερα με τους νέους και την ενθάρρυνση της 

εμπλοκής τους στον εθελοντισμό, ώστε να καταστούν πιο ενεργοί πολίτες και να έχουν άμεση εμπλοκή 

στη διαμόρφωση του μέλλοντος του τόπου. 

 Βασικό εργαλείο της σημερινής συνόδου είναι το «Υπόμνημα της 6ης 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 τη σχέση του εθελοντισμού στον τόπο μας με τη νέα 

γενιά, με τη διασφάλιση της ενεργότερης εμπλοκής της στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

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

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

δημιουργίας πολιτικών φιλικών προς τις ιδέες του εθελοντισμού και παράλληλα κουλτούρας 

συμμετοχικότητας. 

 Ακόμη, η εθελοντική δραστηριότητα αποτελεί απάντηση στη σύγχρονη κοινωνία της 

απομόνωσης και του ατομικισμού και δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε όλους και ειδικότερα 

στους νέους μας να συμβάλουν μέσα από την προσφορά τους στην καλυτέρευση των συνθηκών ζωής 

των συμπολιτών μας. 

 Είναι γι’ αυτούς τους λόγους που η πολιτεία, στην ευρύτερή της διάσταση, στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων της, καλείται να συνεργαστεί, να συμβάλει και να συνδράμει τις εθελοντικές/μη 

κυβερνητικές οργανώσεις στο έργο τους, γιατί αυτές με τη δράση τους ουσιαστικά συμπληρώνουν την 

κρατική παρέμβαση αποκέντρωσης. 

 Να σημειώσω ότι η Βουλή διοργανώνει για δέκατη έκτη χρονιά την ετήσια Σύνοδο της Κυπριακής 

Παιδοβουλής και για πρώτη φορά πέρσι την Α΄ Σύνοδο της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, 

επιδιώκοντας να δώσει φωνή και βήμα προβληματισμού στους νέους του τόπου, ώστε να 

αφουγκράζεται τους προβληματισμούς τους. 

 Χαιρετίζω ιδιαίτερα την παρουσία στη σημερινή σύνοδο όλων σας και ιδιαίτερα των 

εκπροσώπων των υπουργείων και των θεσμών. 

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής Έκτης Ειδικής Συνόδου της Κοινωνίας των 

Πολιτών και εύχομαι πλήρη επιτυχία στις εργασίες της.  Εκφράζω την προσδοκία μου ότι η σύνοδος 
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αυτή και τα πορίσματά της θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της στρατηγικής για την περαιτέρω 

ενίσχυση και θεμελίωση της καλύτερης συνεργασίας, του διαλόγου και της διαβούλευσης του 

εθελοντικού κινήματος με την νεολαία του τόπου, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

 Προχωρούμε τώρα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας.   

 Καλώ στο βήμα τον Αντιπρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού κ. 

Ηλία Δημητρίου.  Ο κ. Ολύμπιος δεν μπορούσε να παρευρεθεί γιατί ασθενεί. 

 Ναι, κύριε Δημητρίου. 

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΣΕ): 

 Καλημέρα σας. 

 Η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι βουλευτές, κύριοι 

εκπρόσωποι Υπουργείων, κύριοι εκπρόσωποι άλλων φορέων, αγαπητοί και αγαπητές βουλευτές της 

Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, αυτή η Σύνοδος την οποία καθιέρωσε το Παγκύπριο Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού και έχουμε σήμερα την 6η Σύνοδο, αναβιώνει σ’ ένα βαθμό τη δημοκρατία 

του λαού, όπως τη θεμελίωσαν και τη βίωσαν οι Αθηναίοι πριν τόσους αιώνες, όταν μαζεύονταν όλοι 

στο λόφο της Πνύκας και εκεί με το διάλογο και την πειθώ, ακόμα με τη σύζευξη αντίθετων απόψεων, 

αντιμετώπιζαν τα πολλά προβλήματα στο «κλεινόν της Παλλάδος άστυ», όπως έλεγαν τότε την Αθήνα. 

 Έτσι και σήμερα, λόγω χώρου, εδώ είναι οι εκπρόσωποι του λαού και συγκεκριμένα των 

εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, για να συσκεφθούν και να δουν πώς μπορούν να 

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας και πώς μπορούμε να 

βγούμε μέσα από αυτή την καταχνιά, μέσα από αυτή την ανασφάλεια, μέσα από αυτή την 

αβεβαιότητα, μέσα ακόμα από αυτή την απαξίωση και προσώπων και θεσμών και πώς οι εκπρόσωποι 

των εθελοντικών οργανώσεων από το χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, από το χώρο του περιβάλλοντος, 

από το χώρο του πολιτισμού, μπορούν παρά τα αισθήματα οργής και απογοήτευσης που τους 

διακατέχουν, πώς είναι δυνατόν να συνεχίσουν να βοηθούν το κράτος, ώστε κράτος και εθελοντικές 

οργανώσεις να υφαίνουν τον κοινωνικό ιστό και να ομορφαίνουν το κοινωνικό πρόσωπο της πατρίδας 

μας. 

 Όλοι σήμερα μιλούν για μια συνεχιζόμενη κρίση.  Όλοι ομολογούμε ότι αυτή η κρίση δεν είναι 

μόνο οικονομική αλλά είναι κρίση αξιών, είναι ηθική, πνευματική και πολιτιστική κρίση και επιτρέψετέ 

μου να αναφέρω ενώπιον αυτής της συνόδου και όλων αυτών των παρατηρητών που βρίσκονται 

σήμερα εδώ, ότι αυτή η κρίση θα μας κρίνει.  Και όχι με γενικότητες, όχι αφηρημένα αλλά σε 

προσωπικό επίπεδο.  Αυτή η κρίση θα κρίνει τον καθένα μας.  Πώς θα μας κρίνει;  Θα κρίνει πρώτα 

κατά πόσο εμείς, ο καθένας μας, όχι θεωρητικά αλλά πρακτικά έχουμε υπερβεί τον άκρατο ατομικισμό 

και τον ακράτητο ευδαιμονισμό μας ή τον καταναλωτισμό μας, πώς εμείς και σε ποιο βαθμό έχουμε 

επαναφέρει την κλίμακα των αξιών της κοινωνίας που έχει ανατραπεί επικίνδυνα, πώς εμείς οι ίδιοι 

έχουμε αντισταθεί ή αντιστεκόμαστε στο εσωτερικό μας κατεστημένο, που μας ανάγκασε σ’ ένα τρόπο 

ζωής που δεν ήταν αυτός που έχουμε κληρονομήσει από τους πατέρες μας και τους παππούδες μας, 

πώς δηλαδή εμείς έχουμε συμβάλει ώστε αυτή η κρίση να βοηθήσει στον επαναπροσανατολισμό και 

των προσώπων και των ομάδων και της κοινωνίας γενικότερα, ώστε να μπορούμε να χαράξουμε ένα 

μέλλον με πιο ευοίωνες και ελπιδοφόρες προοπτικές. 
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 Σε αυτή την προσπάθεια έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ο εθελοντισμός.  Γιατί ο εθελοντισμός δεν 

είναι ούτε επιστήμη, ούτε φιλοσοφία, ούτε θεωρία, ούτε ιδεολογία.  Ο εθελοντισμός είναι το πύρωμα 

της καρδιάς.  Ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής.  Και επιτρέψετέ μου να πω ακόμα ότι ο εθελοντισμός, 

αυτό αφορά τους νέους αλλά και τους ανθρώπους και τους πολίτες όλων των ηλικιών, ο εθελοντισμός 

είναι συνεχής αγωγή, γιατί καλλιεργεί τον έσω άνθρωπο και διαμορφώνει την εσωτερική ποιότητα του 

ανθρώπου.  Γι’ αυτό, οι εθελοντές είναι μια υπόσχεση ότι όπως οι αρχαίοι μας έλεγαν «ταχ’ αύριον 

έσεται άμεινον», αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα.  Γι’ αυτό και μέσα σε αυτή την πλημμυρίδα 

των αισθημάτων και των εξωτερικών και εσωτερικών προβλημάτων που έχει ο καθένας, ως εθελοντές 

πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και προσωπικά και οργανωμένα όπως είμαστε σ’ αυτήν όλη τη 

δομή που εκπροσωπεί το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), ώστε να 

ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και του κράτους και των πολιτών. 

 Ο δεύτερος τομέας στον οποίο θα μας κρίνει αυτή η κρίση είναι κατά πόσο μας έχει οδηγήσει σε 

μια νοοτροπία αλληλεγγύης και προσφοράς του ενός προς τον άλλο.  Γιατί, κύριε Πρόεδρε, καλά είναι 

τα νομοθετήματα της Βουλής των Αντιπροσώπων, κύριοι αξιωματούχοι του κράτους, καλές είναι οι 

αποφάσεις του κράτους, αλλά πέραν αυτών, αυτό που χρειάζεται η Κοινωνία των Πολιτών είναι το 

αίσθημα της αλληλεγγύης.  Το να υπερβαίνει δηλαδή κανένας τον εαυτό του, να διασπά αυτό το 

κέλυφος των προσωπικών αναγκών του και των προσωπικών σχεδιασμών του και να κοιτάζει το 

συνάνθρωπό του και το κοινωνικό σύνολο.  Από την ώρα που αυτό το πνεύμα, αυτό το κλίμα θα 

καλλιεργηθεί μέσα στην κοινωνία μας, τότε θα αλλάξουν πραγματικά πολλά πράγματα και θα 

μπορούμε να ελπίζουμε σ’ ένα καλύτερο μέλλον. 

 Το θέμα της φετινής Συνόδου είναι όπως όλοι γνωρίζετε «Η εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ».  Όταν 

μιλούμε για τη νεότητα μιλούμε για την ομορφιά, μιλούμε για την Άνοιξη, μιλούμε για το λουλούδι που 

θα δέσει αύριο σε καρπό.  Η νεολαία η ελπίδα του Θεού όπως την ονόμασε ένας μεγάλος παιδαγωγός, 

είναι η ελπίδα μας για μια κοινωνία καλύτερη από τη σημερινή, μια κοινωνία χωρίς μικρότητες και 

απογοητεύσεις, χωρίς διακρίσεις, μια κοινωνία ανθρωπιάς, ισότητας, δικαιοσύνης και αγάπης. 

 Ο εμπλουτισμός των εθελοντικών οργανώσεων με νέους ανθρώπους που συνδυάζουν την 

ευγένεια των αισθημάτων με την επικαιροποιημένη γνώση και το δυναμισμό της ψυχής τους θα είναι 

γι’ αυτούς στοιχείο αγωγής, αλλά θα αναζωογονήσει και τον εθελοντισμό μας που παρά τη μεγάλη 

ποσότητα και τη ζηλευτή ποιότητα έχει πάντα ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανανέωσης.  Πρέπει να 

σκύψουμε όλοι μας πάνω από τα προβλήματα των νέων μας, να αφουγκραστούμε τους παλμούς της 

καρδιάς τους, να τους εμπιστευτούμε και να τους βάλουμε μπροστά.  Η πείρα των μεγαλυτέρων με την 

ορμή των νεωτέρων επιφέρουν ζηλευτά αποτελέσματα. 

 Έχει επιλεγεί το φετινό θέμα γιατί είναι καιρός να αναθέσουμε στους νέους όχι μόνο συμμετοχή 

αλλά και ρόλο πρωταγωνιστικό γιατί δεν μπορείς να βάζεις «οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς».  Γι αυτό 

σήμερα θα συζητηθούν όλες οι παράμετροι του θέματος και είμαι βέβαιος ότι θα εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα. 

 Για να εμπλακούν οι νέοι μας στον εθελοντισμό, οι μεγαλύτεροι έχουν την ευθύνη να 

δημιουργήσουν κίνητρα, να δώσουν στους νέους ελευθερία κινήσεων γιατί έχουμε μια νεολαία για την 

οποία στη συντριπτική πλειοψηφία μπορούμε να είμαστε περήφανοι. 

 Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της σημερινής Συνόδου, τον κ. Δημήτρη Συλλούρη, που παρά 

το φόρτο των εργασιών του, είναι σήμερα μαζί μας, να ευχαριστήσω όλους τους επίσημους 
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καλεσμένους μας, που μας τιμούν με την παρουσία τους και να ευχαριστήσω επίσης ιδιαίτερα τους 

λειτουργούς της Βουλής των Αντιπροσώπων, που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στη διοργάνωση 

αυτής της Συνόδου για να έχουμε όλες τις διευκολύνσεις για τη σημερινή Σύνοδο.  Εύχομαι, με τη 

βοήθεια όλων και με τη χάρη του Θεού, να έχει και αυτή η Σύνοδος τα πρακτικά και εποικοδομητικά 

αποτελέσματα που αναμένουμε όλοι μας. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Ηλία Δημητρίου για το χαιρετισμό του. 

 Καλώ στο βήμα τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ. Αίγλη 

Παντελάκη εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για το δικό της χαιρετισμό. 

 Έχετε το λόγο. 

ΑΙΓΛΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ): 

 Κύριε Πρόεδρε της Βουλή των Αντιπροσώπων, 

 Κύριοι βουλευτές, 

 Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

 Αγαπητοί φίλοι/μέλη της Συνόδου, 

 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την 6η κατά σειρά Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών με 

θέμα «Η εμπλοκή των νέων στις μη κυβερνητικές οργανώσεις».  Από το 2010 το Παγκύπριο 

Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού δίνει τη δυνατότητα σε πενήντα έξι εκπροσώπους εθελοντικών 

και μη κυβερνητικών οργανώσεων υπό την ιδιότητα του βουλευτή να παρουσιάσουν τις θέσεις τους 

και να εκφράσουν τις απόψεις τους ενώπιον αξιωματούχων του κράτους.   

 Τα καίρια ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν την 6η αυτή Σύνοδο είναι η σημασία της 

κινητοποίησης των νέων για μεγαλύτερη συμμετοχή σε δράσεις εθελοντικού χαρακτήρα και η 

περαιτέρω εμπλοκή του σε διοικητικούς ρόλους εθελοντικών οργανώσεων.  Ο σχεδιασμός και η 

ανάληψη πρωτοβουλιών που στηρίζονται στην εθελοντική δράση και έχουν κοινωφελή σκοπό εν γένει 

οδηγούν στη συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού και αναβαθμίζουν την ποιότητα του βιοτικού 

επιπέδου.  Η σύγχρονη έννοια του εθελοντισμού είναι άμεσα συνυφασμένη με την ηθελημένη και 

ανιδιοτελή προσφορά για το κοινό καλό, στηρίζεται στη συλλογικότητα, συμβάλλει στην 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ολοένα αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών και επεκτείνεται σε 

όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.  Ο εθελοντισμός δεν είναι ένας απλός όρος του 

οποίου η ερμηνεία διαφοροποιείται ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε εποχής.  Συνεπάγεται μια 

στάση ζωής που ενστερνίζεται αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη, η ισοτιμία και η κοινωνική δικαιοσύνη.  

Οι νέοι μας μπορούν να ενισχύσουν δυναμικά την ιδέα του εθελοντισμού αποδεικνύοντας έμπρακτα 

τις ευαισθησίες τους, τη γενναιοδωρία τους και την αγάπη τους προς το συνάνθρωπό τους.  Η κοινωνία 

μας χρειάζεται νέους ενήμερους και υπεύθυνους ενεργούς πολίτες με οράματα που θα είναι ικανοί με 

την εθελοντική τους δράση και συμπεριφορά να τα μετατρέψουν σε πραγματικότητα διασφαλίζοντας 

ένα καλύτερο αύριο.  Η εθελοντική συνείδηση πρέπει να καλλιεργείται στα παιδιά από μικρή ηλικία 
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μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων εθελοντισμού, ώστε να εξοικειωθούν με τις έννοιες, τις αξίες και τις 

αρχές που τον διέπουν.   

 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενισχύει κάθε προσπάθεια προβολής των ωφελειών που 

προκύπτουν μέσα από τον εθελοντισμό και συνεργάζεται στενά με άλλους φορείς και οργανωμένα 

κοινωνικά σύνολα, προκειμένου να αναπτυχθούν προγράμματα τα οποία προωθούν την εμπλοκή των 

νέων.   

 Μια αξιόλογη καινοτομία που υλοποιήσαμε στο πλαίσιο συνεργασίας που αναπτύχθηκε με τον 

Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι και η συγγραφή του εγχειριδίου με 

τίτλο «Καλλιέργεια Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία».  Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο 

στοχεύει στην ενδυνάμωση της διδασκαλίας του εθελοντισμού, αφού προτείνει καλές πρακτικές και 

κατευθύνει τις δράσεις που πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

 Καταληκτικά, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, 

γιατί μέσα από την πρωτοβουλία αυτή κινητοποιεί τις αρμόδιες αρχές να συνδράμουν στην ενίσχυση 

του εθελοντισμού και την ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση των νέων για περαιτέρω εθελοντική 

δράση και προσφορά. 

 Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους εκπροσώπους των 

εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη σημερινή σύνοδο αλλά και 

σε όλους όσοι συνέβαλαν στη διεξαγωγή των εργασιών της. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ την κ. Παντελάκη. 

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

Γιαννάκη να διαβάσει το δικό του χαιρετισμό. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ (ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ): 

 Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, 

 Βουλευτές,  

 Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

 Πρόεδρε του ΚΟΑ, 

 Εκπρόσωποι του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, 

 Πρώτον και κύριο, είναι πολύ σημαντική αυτή η σημερινή συνεδρίαση, διότι δίνουμε ρόλο και 

λόγο στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και συγχαρητήρια στο ΠΣΣΕ που αναπτύσσει καινοτόμες 

πρωτοβουλίες.   

 Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι, το θέμα που συζητούμε σήμερα «η νεολαία», αν δεν έχουμε 

σωστή νεολαία, σωστά εκπαιδευμένη, μορφωμένη, αλλά κυρίως με σωστές αξίες, δεν υπάρχει μέλλον 



11 / 52 

 

σε αυτό τον τόπο.  Η επένδυση στους νέους μας δεν πρέπει να είναι λεκτική αλλά και ουσιαστική.  Η 

εκπαίδευση έχει σημαντικό ρόλο, αλλά και η κοινωνία έχει σημαντικό ρόλο και η οικογένεια έχει 

σημαντικό ρόλο.  Αυτό το στοιχείο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας.  Θεωρώ πολλές φορές άδικο, κυρία 

Γενική, να θεωρούμε ότι η εκπαίδευση θα μας λύσει όλα τα προβλήματα.  Η κοινωνία φέρει ευθύνη 

απέναντι στους νέους.  Ποια είναι τα πρότυπα, οι αξίες, οι αρετές τις οποίες δίνουμε στους νέους;  Και 

είναι πολύ σημαντικό στο να επενδύσουμε ακριβώς στο θέμα το σημερινό:  Πώς οι οργανώσεις αυτές 

θα έχουν μέλλον με το να προσελκύσουμε τους νέους.  Και για να γίνει αυτό, πολύ σωστά έχει λεχθεί, 

είναι η επένδυση από μικρή ηλικία στα παιδιά στα σχολεία, είναι η δημιουργία κουλτούρας στην 

οικογένεια, προσφοράς, αλλά είναι και μια κοινωνία η οποία, αντί να εμπεδώνει τα πρότυπα τα 

υλιστικά, «να σπουδάσεις, να βρεις δουλειά, να αγοράσεις αυτοκίνητο και να κάμεις σπίτι», θα πρέπει 

να είναι τα πρότυπα των αξιών και αρετών που πρέπει να έχει ο κάθε νέος.  Αξίες και αρετές οι οποίες 

είναι αυτές που ενδυναμώνουν το νέο στο πώς αντιστέκεται στα ναρκωτικά, στην παραβατικότητα και 

στον αλκοολισμό.  Αξίες οι οποίες είναι αυτές που θα το κάμουν να γίνει ευαίσθητος σε διάφορα 

θέματα της κοινωνίας μας, όπως είναι ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, το bulling.  Αξίες οι οποίες είναι αυτές 

που θα τον κάνουν ενεργό πολίτη.  Και η ευθύνη είναι σε όλους εμάς και στην πολιτεία και στις 

οργανώσεις αλλά και στην κοινωνία.   

 Θεωρώ ότι, αν ενδυναμώσουμε τους νέους μας και αν περάσουμε τα μηνύματα ότι ο ενεργός  

πολίτης και ο εθελοντισμός συμβάλλει πρώτ’ απ’ όλα στην προσωπική τους ανάπτυξη, αποκτούν 

δεξιότητες και ικανότητες και γνώσεις τις οποίες δεν μπορεί να τους δώσει η επίσημη εκπαίδευση.  Ότι 

ενδυναμώνεται η δυνατότητα εξεύρεση εργασίας κατά 17%, το ότι ενδυναμώνεται το εργαλείο 

πρόληψης στους ίδιους, στα ίδια τα άτομα, το ότι ενδυναμώνεται η αυτονομία τους ή ενδυναμώνεται η 

πρωτοβουλία τους και όλα αυτά τα στοιχεία θα συμβάλλουν πράγματι στο να έχουμε μια νεολαία η 

οποία να είναι ενεργή, να ενδιαφέρεται για τα κοινά και πρέπει φυσικά να έχουν λόγο και ρόλο για τα 

θέματα που τους αφορούν.  Εκσυγχρονισμός του κράτους δε γίνεται μόνο με πολιτικές αποφάσεις.  

Πρέπει να έχεις τη στήριξη της κοινωνίας και ειδικότερα των νέων.  Και στους νέους πρέπει 

αποτελεσματικά να τους δώσουμε ρόλο και λόγο.  Και ένα σημαντικό κομμάτι το πώς οι νέοι αποκτούν 

ρόλο και λόγο είναι και μέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.   

 Γι’ αυτό και τους καλώ να ενδυναμώσουν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.  Ασχέτως του 

ενδιαφέροντος και της δράσης των οργανώσεων, υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς οι οποίοι μπορεί να 

καλύψουν όλα τα ενδιαφέροντα των νέων.  Καλώ τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες.  Διότι, αν 

θέλουμε να βελτιώσουμε την πατρίδα μας, αν θέλουμε να έχουμε ένα πιο σύγχρονο κράτος, αυτό θα 

γίνει μόνο και με τη συμμετοχή τη δική τους.   

 Και ο τρίτος τομέας, ο τομέας του εθελοντισμού, της Κοινωνίας των Πολιτών, των Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων, τους δίνει αυτή την ευκαιρία.  Ύστερα θα συζητήσουμε για το πώς 

ενδυναμώνουμε αυτή τη φωνή και την εμπλοκή των νέων σ’ αυτή τη διαδικασία.  Και αυτό μας αφορά 

όλους.   

 Οπότε θέλω να συγχαρώ τους εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων για την προσφορά 

σας τη σημαντική, όχι μόνο σήμερα αλλά διαχρονικά.  Η πολιτεία θεωρεί ότι ο ρόλος ο δικός σας είναι 

πάρα πολύ σημαντικός σε διάφορους τομείς της κοινωνίας και υπηρεσίες του κράτους και φυσικά και η 

πολιτεία σας θεωρεί σημαντικό εταίρο και στη χάραξη πολιτικής αλλά και το πώς βελτιώνουμε και την 

κοινωνία μας αλλά και την πολιτεία μας. 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Γιαννάκη. 

 Καλώ τώρα στο βήμα τον κ. Ιωάννη Παπουή εκ μέρους του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. 

 Παρακαλώ, έχετε το λόγο. 

Ι. ΠΑΠΟΥΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ): 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,  

 Έντιμοι κύριοι βουλευτές, 

 Αξιότιμη κυρία Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

 Αξιότιμε κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του ΚΟΑ, 

 Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Φίλες και φίλοι, 

 Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, στα πλαίσια διεξαγωγής της 6ης 

Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, που διοργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού, το οποίο και συγχαίρω θερμά.   

 Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου είναι ένθερμος υποστηριχτής σε διοργανώσεις όπως και η 

σημερινή, που στόχο έχουν να αναδείξουν και να ενισχύσουν το θέμα της συμμετοχής και του 

εθελοντισμού, δεδομένου ότι είναι θέματα που βρίσκονται στις άμεσες προτεραιότητες του 

Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.  Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία, που υλοποιείται από τον 

Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2017, περιλαμβάνει εξάλλου 

ως ένα από τους βασικούς άξονες και προτεραιότητές της το θέμα του εθελοντισμού και της 

συμμετοχής.  Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες, είναι σημαντικό όπως αντιληφθούμε όλοι 

και ειδικά οι νέοι μας την αξία της συμμετοχής και της προσφοράς στα κοινά.  Μέσα από τη συμμετοχή 

και την εθελοντική εργασία οι νέοι μας έχουν πολλά να κερδίσουν.   

 Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου αναγνωρίζοντας την αξία του εθελοντισμού και της συμμετοχής, 

έχει να προσφέρει μέσα από τα προγράμματα και τις πολιτικές του τις ευκαιρίες εκείνες που ωθούν 

τους νέους μας σε μια ενεργό συμμετοχή.  Ήδη ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματά του είναι το 

Πρόγραμμα Erasmus+ και ειδικά η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, που είναι μια από τις 

δραστηριότητες που υλοποιούνται κάτω από τη βασική δράση 1 του Προγράμματος Erasmus+.  Μέσα 

από τα προγράμματα αυτά οι νέοι έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις προσωπικές και εργασιακές 

τους δεξιότητες, να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις, ενώ τους δίνεται χώρος για ανάπτυξη της 

δημιουργικότητάς τους.  Επιπλέον, ενθαρρύνεται και η συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες, 



13 / 52 

 

σωματικές, οικονομικές ή κοινωνικές με σκοπό την ενίσχυση της προσωπικής και κοινωνικής τους 

ανάπτυξης και τη διευκόλυνση της ένταξής τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.   

 Είναι σημαντικό, αγαπητές και αγαπητοί φίλες και φίλοι, να αντιληφθούμε τη σημασία που έχει 

το θέμα της συμμετοχής και του εθελοντισμού στην απλή καθημερινή ζωή.  Θέλω να υπογραμμίσω ότι 

η ενεργός συμμετοχή των νέων από την πιο απλή συμμετοχή λόγου χάρη εκστρατείες καθαρισμού 

παραλιών μέχρι τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για κρίσιμα ζητήματα που 

επηρεάζουν τη ζωή τους είναι καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση δημοκρατικών και 

προοδευτικών κοινωνιών.  Για την ενθάρρυνση όμως της συμμετοχής είναι αναγκαία κάποια 

πράγματα: η αναγνώριση συνειδητοποίηση του δικαιώματος της συμμετοχής, όπως επίσης τα μέσα, ο 

χώρος και οι ευκαιρίες συμμετοχής.  Και όλα αυτά η πολιτεία οφείλει να προάγει γιατί συντείνουν στην 

αναβάθμιση, στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας.  Στα πλαίσια αυτά ο οργανισμός ενισχύει, 

μέσω των προγραμμάτων του, το θέμα της ενεργούς συμμετοχής και της συμμετοχής στα κοινά 

γενικότερα.   

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια μεγάλης έρευνας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου που 

διενεργήθηκε σε συνεργασία με το IMR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με τη συμμετοχή χίλιων νέων 

με στόχο τη χαρτογράφηση, αποτύπωση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, στάσεων, 

πεποιθήσεων και προβλημάτων της κυπριακής νεολαίας, προέκυψαν ιδιαίτερα σημαντικά 

συμπεράσματα.   

 Ένα από τα κυρίαρχα συμπεράσματα της έρευνας, που προσωπικά με εντυπωσίασε, είναι ότι οι 

νέοι που δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη ζωή δρουν ως ενεργοί πολίτες συμμετέχοντας τόσο σε 

διάφορες μορφές συλλογικές όσο και στη δημοκρατική ζωή του τόπου.  Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι οι 

νέοι που δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη ζωή τους έχουν κοντά τους στενούς συγγενείς, φίλους ή 

ανθρώπους με τους οποίους μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες.  Καταγράφηκε ότι 

έχουν δημιουργήσει το προσωπικό τους δίκτυο σχέσεων και κατά συνέπεια έχουν σταθερές 

συναισθηματικές σχέσεις, οι οποίες λειτουργούν ως αντίδοτο στην κοινωνική αποξένωση.  Οι ίδιοι 

αυτοί νέοι ανήκουν σε ομάδες, συμμετέχουν σε οργανωμένα σύνολα και είναι εν γένει κοινωνικά πιο 

δραστήριοι.   

 Με βάση όλα τα πιο πάνω, θα ήθελα να καταλήξω στο γεγονός ότι το θέμα της συμμετοχής των 

νέων και της εθελοντικής προσφοράς είναι ένα εκ των ων ουκ άνευ στοιχείο για μια καλύτερη και πιο 

ποιοτική ζωή για όλους και ειδικά για τους νέους μας.   

 Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού για τη διοργάνωση της 6ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών και να ευχηθώ καλές 

εργασίες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Παπουή. 

 Καλώ τώρα στο βήμα τον εκπρόσωπο των βουλευτών και αντιπρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Ηλία 

Δημητρίου να αναγνώσει το υπόμνημα της 6ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών για σκοπούς 

συζήτησης και έγκρισής του. 
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 Σε αυτό το σημείο να καλέσω την κ. Κουκουμά για να προεδρεύσει της Συνόδου. 

 Παρακαλώ, κύριε Δημητρίου. 

 (Στο σημείο αυτό τον Πρόεδρο της Βουλής αντικατέστησε στην έδρα η κ. Σκεύη Κούτρα 

Κουκουμά). 

Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΕΕ): 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με την ιδιότητα που του παρέχει ο 

Νόμος 61(1)/2006 ως Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ στην Κύπρο, 

διοργανώνει και φέτος τη Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία αποτελεί μια πρωτοποριακή 

πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ που δίνει “φωνή” στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ μέσα από το βήμα της 

Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Η ειδική αυτή Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών αποτελείται από 56 εκπροσώπους των 

εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι με την ιδιότητα του “βουλευτή” της Συνόδου της 

Κοινωνίας των Πολιτών, έχουν την ευκαιρία να προβάλουν τις θέσεις τους για το θέμα της Συνόδου 

στην παρουσία αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους.  Η επιλογή των 56 εκπροσώπων της Συνόδου 

διασφαλίζει την εκπροσώπηση, σχεδόν όλου του φάσματος της κοινωνίας των πολιτών.  Η Σύνοδος 

ακολουθεί τις βασικές διαδικασίες της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Το θέμα της 6ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών «Εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ» έχει σκοπό 

να αναδείξει διάφορες πτυχές του θέματος ώστε να αναγνωριστεί η σημασία της εμπλοκής των νέων 

στις ΜΚΟ, να εντοπιστούν τα προβλήματα που αποθαρρύνουν τη συμμετοχή τους, με στόχο την 

εισαγωγή μέτρων για ενίσχυση της πρόσβασης και ουσιαστικής ενεργοποίησής τους τόσο σε 

εθελοντικές δραστηριότητες όσο και στη διοίκηση των ΜΚΟ.  Η δημιουργία ενεργούς νεολαίας, μέσω 

του εθελοντισμού, αποτελεί αναμφισβήτητα το μέλλον του τόπου μας και αυτό ακριβώς επιδιώκει η 

σημερινή Σύνοδος.  Στο Υπόμνημα της Συνόδου καταγράφεται σε παράρτημα μια ανασκόπηση της 

προόδου που έγινε στα αιτήματα των προηγούμενων Συνόδων της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να 

γίνει προσπάθεια να προωθηθούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

 Το κυπριακό κράτος έχει μια μακρά παράδοση συμμετοχής των νέων σε σχεδόν όλες τις πτυχές 

της κοινωνίας και συγκεκριμένα στα πολιτιστικά, πολιτικά, κοινωνικά και αθλητικά δρώμενα της 

Κύπρου.  Στη νεολαία συνηθίζουμε να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για την απαλλαγή όλων των 

τραγικών καταστάσεων και συνεπειών (πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών) της παλαιότερης και 

πρόσφατης ιστορίας της Κύπρου. 

 Η συμμετοχή της νεολαίας της Κύπρου στους αγώνες του νησιού για την ελευθερία του, όπου οι 

νέοι ανέλαβαν παράτολμες αποστολές, έζησαν το θυελλώδες κλίμα διάφορων εποχών και έπεσαν 

μαχόμενοι για αυτή την ελευθερία, έχει συμβάλει ουσιαστικά στη σύσταση του κυπριακού κράτους.  

Αυτό μας δημιουργεί μεγάλο χρέος να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις για να 

έχουν πιο ενεργό ρόλο στο κράτος και για να γίνει για τον κάθε νέο βίωμα ο εθελοντισμός, ως μέσο για 

την περαιτέρω πρόοδο και την ευημερία του. 
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 Ας προσφέρουμε στη νεολαία ουσιαστικούς τρόπους για την ενεργό συμμετοχή της στα δρώμενα 

της Κύπρου, ώστε να της επιτρέψουμε να ζήσει πιο ζωντανά έναν από τους πολυτιμότερους θεσμούς 

της κοινωνίας, τον εθελοντισμό, μέσα από τον οποίο μπορεί να δημιουργήσει προς όφελος του 

κοινωνικού συνόλου.  Οφείλουμε να δώσουμε αυτή την ουσιαστική ευκαιρία στους νέους οι οποίοι 

έχουν αποδείξει ότι μπορούν να μεγαλουργήσουν και να φέρουν αλλαγές. 

 Η ιστορία μας έχει δώσει πολλά παραδείγματα νέων ανθρώπων που έθεσαν τις βάσεις του 

σημερινού εθελοντικού κινήματος.  Πολλές οργανώσεις που λειτουργούν σήμερα είχαν στο πηδάλιο, 

κατά τη δημιουργία τους, νέους και νέες με όραμα και νέες ιδέες, που με ετοιμότητα έσπασαν τα τότε 

στερεότυπα και δημιούργησαν ποικίλες οργανώσεις για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της κοινωνίας. 

 Οι νέοι σήμερα ηγούνται και δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ πλαίσιο οργανωμένων φορέων 

νεολαίας όπως:  στα Κέντρα Νεότητας, Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας, στο Συμβούλιο 

Νεολαίας Κύπρου και σε άλλες ΜΚΟ αλλά και σε άτυπες ομάδες διαφόρων πρωτοβουλιών, σε 

πολιτιστικούς φορείς, σε τμήματα νέων οργανώσεων και συλλόγων, σε φορείς που αναπτύσσουν 

ειδικές δράσεις, σε κομματικές οργανώσεις νεολαίας κ.ά. 

 Οι νέοι όμως δεν πρέπει να περιορίζονται στις τάξεις των οργανώσεων νεολαίας.  Πρέπει να τους 

δώσουμε περισσότερη πρόσβαση και στη μεγάλη τάξη των άλλων οργανώσεων.  Εδώ πρέπει να 

προβληματιστούμε και να διερωτηθούμε.  Ποιοι λόγοι εμποδίζουν τους νέους να ενταχθούν στις ΜΚΟ;  

Οι βουλευτές της Συνόδου έχουν σημειώσει κάποιες προκαταρκτικές θέσεις: 

Η έλλειψη χρόνου αποτελεί ένα ουσιαστικό πρόβλημα.  Θα μπορούσε να ρυθμιστεί η σχετική 

νομοθεσία για τις άδειες των εργαζομένων που να δίνει την ευκαιρία στους εργοδότες να παραχωρούν 

άδεια σε εργοδοτούμενους όταν πρόκειται για εθελοντική εργασία με ρύθμιση των ημερών απουσίας 

που θα δικαιούνται. 

Η δυσκολία υλοποίησης μίας νέας ή καινοτόμας/πρωτοποριακής ιδέας, κυρίως λόγω ανεπάρκειας 

οικονομικών πόρων των ΜΚΟ ή και έλλειψης εμπειρίας για εξασφάλιση χρηματοδότησης, 

αποθαρρύνει τους νέους να παραμείνουν σε ΜΚΟ που δεν προωθούν και τις δικές τους ιδέες.  Γι’ αυτό 

χρειάζεται να διαφοροποιηθεί ο τρόπος ενημέρωσης για ευκαιρίες χρηματοδότησης πρωτοβουλιών 

των νέων ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση και παραμονή τους σε ΜΚΟ.  

Τα κίνητρα είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα.  Η παροχή κινήτρων και η ασφάλεια των εθελοντών από 

κινδύνους είναι στοιχεία που καθορίζουν τη συμμετοχή των νέων στον εθελοντισμό.   

Το τεχνολογικό χάσμα των γενεών, άλλο ένα εμπόδιο στη συμμετοχή των νέων σε αρκετές ΜΚΟ, 

μπορεί να αντιμετωπισθεί με την εισαγωγή των ψηφιακών εκστρατειών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.  

Μέσα από τέτοιου τύπου εκστρατείες θα γίνεται ενημέρωση των νέων για τους τρόπους πρόσβασής 

τους στο εθελοντικό κίνημα, καθώς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για εθελοντική εργασία. 

Προκειμένου να εμπεδωθούν αυθεντικές νοοτροπίες που να οδηγούν σε πολιτισμική μεγέθυνση της 

εθελοντικής κοινωνικής δράσης ή συμπεριφοράς των νέων στην κυπριακή κοινωνία μέσα από την 

ενεργοποίησή τους σε ΜΚΟ, ανάμεσα σε άλλα, χρειάζεται επίσης: 

Ευαισθητοποίηση και αντιμετώπιση των φαινομένων ηλικιακών διακρίσεων από προηγούμενες γενιές 

έναντι στους νέους και τις νέες, καθότι τέτοια πρακτική συνήθως γίνεται αιτία να τους/τις 
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παραγκωνίζει από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και να αισθάνονται ότι δεν έχουν λόγο και ρόλο να 

διαδραματίσουν. 

Εκτός από το πρόβλημα της ηλικιακής διάκρισης, οι ίδιοι οι νέοι έχουν επιφύλαξη για να αναλάβουν 

ρόλους σε φορείς όταν η πλειονότητα των εμπλεκομένων ανήκει στην προηγούμενη γενιά. 

Ουσιαστικός σχηματισμός προοπτικών για υλοποίηση της ιδέας σχετικά με τη δημιουργία ενός 

σταθερού εθελοντικού κινήματος με αυξημένη τη συμμετοχή των νέων, μέσα από το τοπικό σύστημα 

εκπαίδευσης, την ένταξη διδακτέων μαθημάτων όπως της κοινωνικής αγωγής και προώθηση 

επιστημονικών συνεδρίων κ.ά., ώστε να συμβάλουν στη μετάδοση χρήσιμων κοινωνικών αντιλήψεων 

στους νέους και τις νέες, όπως είναι ο εθελοντισμός.  Η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των νέων 

μπορεί (και πρέπει) να ξεκινά από πολύ νωρίς, από το νηπιαγωγείο, προχωρώντας σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης και αργότερα στην κοινωνία. 

Ας μεριμνήσουμε, να ενισχύσουμε την ενεργό συμμετοχή των νέων στις ΜΚΟ, αφού η συνύπαρξη του 

νέου και του παλιού, της φρέσκιας ιδέας των νέων και της σοφίας της μεγαλύτερης γενιάς, είναι 

απαραίτητη για να δοθεί νέο περιεχόμενο και νέες κατευθύνσεις στον εθελοντισμό και στην κοινωνία. 

Ας αναλογιστούμε ότι οι νέοι είναι αυτοί που θα πάρουν το πηδάλιο για να μπορεί να συνεχίσει το 

έργο της η κάθε οργάνωση και να προβληματιστούμε για το τι θα συμβεί εάν δεν υπάρχει η νεότερη 

γενιά στις δομές των οργανώσεων είτε ως εθελοντές είτε ως μέλη των διοικητικών συμβουλίων. 

Ο εθελοντισμός ως μέσο γνώσης, απόκτησης νέων εμπειριών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων: 

Ο εθελοντισμός δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στους παραδοσιακούς άξονες των αρχών, των αξιών και 

των πρακτικών του εθελοντισμού, όπως είναι η αλληλεγγύη, η αυθόρμητη και ενσυνείδητη ανιδιοτελής 

προσφορά για την ευημερία, η προαγωγή του πολιτισμού, του αθλητισμού, η προστασία του 

περιβάλλοντος.  Ο εθελοντισμός αναγνωρίζεται πλέον ως βασικό μέσο απόκτησης γνώσης, αλλά και 

νέων εμπειριών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  Εφόδια, που είναι τόσο σημαντικά υπό τις παρούσες 

συνθήκες της οικονομικής κρίσης κατά την οποία καταγράφονται υψηλά επίπεδα ανεργίας, καθώς 

μπορούν να βοηθήσουν τους νέους στην εύρεση απασχόλησης και στην επαγγελματική τους πρόοδο, 

αλλά και στην κοινωνική τους ενσωμάτωση και ενεργότερο συμμετοχή στην κοινωνία.  Η αναγνώριση 

της μη τυπικής και άτυπης μάθησης μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας, της 

αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης, στην προώθηση της κινητικότητας, ειδικότερα στην 

περίπτωση των νέων που μειονεκτούν κοινωνικοοικονομικά και ταυτόχρονα να ενισχύσει με 

ανθρώπινο δυναμικό το έργο της κάθε οργάνωσης. 

Πολλές εθελοντικές δραστηριότητες αλλά και ο εθελοντισμός, προωθούν άμεσα και έμμεσα την μη 

τυπική και άτυπη μάθηση.  Οι δεξιότητες, εμπειρίες και γνώσεις που αποκτούνται μέσω του 

εθελοντισμού χρειάζεται να αναγνωριστούν άμεσα για να δοθούν νέα κίνητρα στη νεολαία για να 

εμπλακεί στον εθελοντισμό.  Αναμένουμε ότι το κράτος θα προχωρήσει τάχιστα με την πιστοποίηση και 

αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην οποία να γίνεται πρόνοια και για την 

αναγνώριση των προσόντων αυτών από το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ο εθελοντισμός επίσης μπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο για τη δοκιμασία διάφορων επαγγελματικών 

προσανατολισμών προκειμένου να επιλεγεί ό,τι αρμόζει αναλόγως του χαρακτήρα και των 

ενδιαφερόντων των νέων, ενώ μακροπρόθεσμα δημιουργεί ορίζοντες οικονομικής αποκατάστασης, 
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αλλά κυρίως διαπλάθει ανθρώπινες προσωπικότητες με αίσθημα αυτογνωσίας, ηθικής ευθύνης και 

κοινωνικής ολοκλήρωσης. 

Ο εθελοντισμός ως καθημερινό βίωμα: 

Η εθελοντική προσφορά δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις οργανωμένες τάξεις του εθελοντισμού, 

αλλά να αποτελεί καθημερινό βίωμα των νέων ανθρώπων.  Μια εθελοντική, ανιδιοτελής πράξη μπορεί 

να βελτιώσει διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας συμβάλλοντας στην αλληλεγγύη.  Πώς 

καλλιεργούμε την εθελοντική συνείδηση ως καθημερινό βίωμα των νέων;  Υπάρχουν σίγουρα αρκετοί 

τρόποι, αλλά αναμφίβολα με τη σαφήνεια των μηνυμάτων, την ειλικρίνεια και την ποιότητα στη 

συμπεριφορά, τη διαφάνεια στη λειτουργία και τη διαχείριση των πόρων, την έμπρακτη (και όχι 

θεωρητική) προώθηση της αξιοκρατίας, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους 

νέους μας ώστε να εμπλακούν σε εθελοντικές δραστηριότητες. 

Επιβάλλεται η διεξαγωγή ευρείας κλίμακας κοινωνικής επισκόπησης (πιο εξειδικευμένης από την 

έρευνα αγοράς) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού πληθυσμού των νέων.  Μέσα από τον 

συνδυασμό της τριγωνοποίησης δεδομένων (συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων) να 

διερευνηθούν ενδεχόμενοι παράγοντες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ή να διαμορφωθούν ώστε να 

καλλιεργείται:  α) κουλτούρα εθελοντικής στελέχωσης και δραστηριοποίησης νέων σε ΜΚΟ, β) 

στελέχωση θέσεων για τους νέους που να περιλαμβάνουν σημαντικές εθελοντικές αρμοδιότητες και γ) 

ευχέρειες ανάπτυξης ηγετικών χαρακτηριστικών ή καλύτερα ηγετικότητας. 

Η συμμετοχή των νέων στον εθελοντισμό προϋποθέτει έξοδα για τα οποία χρειάζεται να υπάρξει η 

απαραίτητη οικονομική στήριξη από τους κρατικούς και ημικρατικούς φορείς.  Υπάρχουν προγράμματα 

χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο EE.  Καλούμε τους βουλευτές της Συνόδου να 

υποδείξουν δραστηριότητες και προγράμματα που θα επιθυμούσαν να αναπτύξουν για να ενισχυθεί η 

συμμετοχή των νέων και για τα οποία δεν υπάρχουν σταθερά ή συγκεκριμένα σχέδια επιχορήγησης.  

Τέτοιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι:  εκστρατείες ενημέρωσης των νέων για τον 

εθελοντισμό, εκπαίδευση νέων για τον εθελοντισμό ή εξειδικευμένες εθελοντικές δραστηριότητες, 

περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή των νέων.  

Με γνώμονα ότι οι νέοι πρέπει να αποκτούν από νεαρή ηλικία περισσότερη και ουσιαστικότερη 

ελευθερία, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη ως πολίτες για το μέλλον αυτού του τόπου, το ΠΣΣΕ έχει 

διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων που προωθεί τη συμμετοχή των νέων σε εθελοντικές 

δράσεις ώστε να αποκτήσουν τη βάση των αρχών και των αξιών που πρεσβεύει ο εθελοντισμός και να 

τις αξιοποιήσουν παράλληλα με τις γνώσεις τους για να μπορούν στο μέλλον να μεταβάλουν το 

κοινωνικό περιβάλλον με στόχο την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας (βλ. Παράρτημα II του 

Πίνακα).  Στόχος του ΠΣΣΕ είναι οι νέοι να αποτελούν μια δυνατή γέφυρα σύνδεσης ανάμεσα στην 

κοινωνία των αποκλεισμών και των ανισοτήτων και την κοινωνία αλληλεγγύης του αύριο που όλοι 

προσδοκούμε. 

Καλούμε, μετά από αυτές τις σύντομες τοποθετήσεις: 

- τους βουλευτές της 6ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών να επεξεργαστούν τις πτυχές του 

θέματος «Εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ» και να αναδείξουν τρόπους για ενίσχυση της 

πρόσβασης των νέων στις τάξεις του εθελοντισμού. 
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- τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και φορείς που συμμετέχουν στη Σύνοδο να μελετήσουν τα 

ζητήματα που θα συζητηθούν στα πλαίσια της φετινής συνόδου και σε συνεργασία με το ΠΣΣΕ 

να συμβάλουν και να στηρίξουν, στον τομέα της αρμοδιότητάς τους, τη διαμόρφωση ενός 

ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τη συμμετοχή των νέων στις ΜΚΟ. 

Η πρόοδος των θεμάτων που έχουν παρατεθεί σε προηγούμενες συνόδους σχετικά με τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν γενικότερα οι ΜΚΟ, παρατίθενται στο Παράρτημα I του Πίνακα. 

Καταληκτικά, η 6η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των θεμάτων που έχουν τεθεί στην παρούσα Σύνοδο τόσο στην 

εκτελεστική όσο και στη νομοθετική εξουσία, όπου με την υποστήριξη της κυβέρνησης και ιδιαίτερα 

του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η νεολαία, προσφέροντάς της τις απαραίτητες δυνατότητες 

και ευκαιρίες, να αναλάβει το ρόλο που της αρμόζει για τη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας.  Για 

την προώθηση των αιτημάτων της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, επενδύουμε και φέτος πολλές 

ελπίδες στην αγαστή συνεργασία μας με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

1. ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 1.1. Κάλυψη των αναγκών όλων των ΜΚΟ 

Εξακολουθούν να υπάρχουν οργανώσεις που δεν λαμβάνουν καμία χορηγία από κανένα Υπουργείο, ή 

προγράμματα που αναπτύσσουν δεν εμπίπτουν στις προτεραιότητες των υφιστάμενων σχεδίων 

επιχορήγησης και δεν τυγχάνουν χορηγίας, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες.  Στα κενά που έχουν 

δημιουργηθεί, ενεργοποιείται η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα ο οποίος έχει άλλη φιλοσοφία στη 

λειτουργία του που δεν λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα των ευπαθών ομάδων. 

 1.2. Καθυστέρηση στην προκήρυξη των Σχεδίων Χορηγιών 

Συνεχίζει να παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση τόσο στην προκήρυξη όσο και στην επίδοση των 

χορηγιών στις ΜΚΟ από τα Υπουργεία Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας.  Η 

καθυστέρηση αυτή φέρει αρκετές οργανώσεις σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και αντιμέτωπες με το νόμο 

και δικαστικές διαδικασίες, επειδή δεν έχουν καταβάλει έγκαιρα τις κοινωνικές ασφαλίσεις του 

έμμισθου τους προσωπικού ή για δάνεια που έχουν συνάψει για τη λειτουργία προγραμμάτων τους. 

 1.3. Εξορθολογισμός των Σχεδίων Χορηγιών 

Συνεχίζεται επίσης το πρόβλημα της μη ύπαρξης συγκεκριμένων και μετρήσιμων κριτηρίων από όλους 

τους κρατικούς φορείς που παρέχουν χορηγία, κάτι που δεν διασφαλίζει τη διαφάνεια. 

Η δημιουργία Υπηρεσίας η οποία θα διαχειρίζεται τη διάθεση των κονδυλίων του κράτους που θα 

παραχωρούνται υπό τη μορφή επιχορήγησης προς τις ΜΚΟ, δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί. 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΚΟ 

 2.1 Το αίτημα προηγούμενης Συνόδου για απαλλαγή ή μείωση των τελών για την 

εξασφάλιση των πιστοποιητικών καταλληλότητας: πυροσβεστικής, δημοσίων έργων για επίβλεψη των 
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κτιριακών εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά προσωπικού και θεμάτων υγειονομικού ελέγχου του κτιρίου, 

ηλεκτρομηχανολογίας και πολεοδομικής άδειας για ανέγερση κτιρίου, δυστυχώς δεν έχει προωθηθεί. 

 2.2 Σε εκκρεμότητα είναι επίσης η κάλυψη/επιχορήγηση των κτιριακών αλλαγών όπου 

προκύπτουν από τυχόν νέες τροποποιήσεις στις νομοθεσίες. 

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΚΟ 

 3.1. Αίτημα του ΠΣΣΕ για υλοποίηση μέτρου για υποβοήθηση των ΜΚΟ στην αξιοποίηση 

ευρωπαϊκών κονδυλίων είχε ανταπόκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Συντονισμού και Ανάπτυξης η οποία σε συνεργασία με το ΠΣΣΕ και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων διοργάνωσαν τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις ΜΚΟ, με στόχο τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 3.2. Το αίτημα του ΠΣΣΕ για την ανάγκη να προσφέρεται πρακτική καθοδήγηση στις ΜΚΟ 

από τα Υπουργεία που χειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, δυστυχώς δεν έχει 

μέχρι σήμερα κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και ως εκ τούτου δεν έχει διευκολυνθεί η πρόσβαση των 

εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις τις οποίες συντονίζουν ή 

διαχειρίζονται τα Υπουργεία. 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 4.1 Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα αναφέρει ότι το νομοσχέδιο 

περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΙΟΚΩ), θα δίνει συγκεκριμένα φορολογικά οφέλη το 

οποίο αναμένουμε ότι θα καλύπτει όλες τις ΜΚΟ ώστε να απολαμβάνουν τα σχετικά φορολογικά 

οφέλη. 

 4.2 Στα πλαίσια της προσπάθειας του ΠΣΣΕ για ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων 

που προκύπτουν για τις εθελοντικές οργανώσεις θεωρούμε ότι όλες οι πρακτικές δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν οι ΜΚΟ έχουν επιλυθεί, με την ουσιαστική συμβολή του Εφόρου Φορολογίας αλλά 

καλούνται οι οργανώσεις να υποδείξουν οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και επηρεάζει την εύρυθμη 

λειτουργία τους ώστε να τροχοδρομηθούν σχετικές ενέργειες. 

5. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΚΟ 

Εκκρεμεί επίσης το αίτημα προς τους αρμόδιους φορείς για εκπτώσεις σε εθελοντικές οργανώσεις για 

δημοτικά τέλη, τέλη για βασικές υπηρεσίες, όπως τηλεπικοινωνία, ηλεκτρισμό, νερό, κ.ά. 

6. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΚΟ 

Παρόλο που έχουν καθιερωθεί διάφορες δημόσιες συναντήσεις διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ 

του κράτους και των ΜΚΟ, το οποίο είναι ένα θετικό στοιχείο που επικροτεί το ΠΣΣΕ, αφού δικαιώνει 

τη συνεχή προσπάθειά του για ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου, εντούτοις δεν 

διασφαλίζεται πάντοτε αποτελεσματική διαβούλευση όπως:  ο τρόπος διεξαγωγής της διαβούλευσης, 

η ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών, η διαδικασία καταγραφής των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν 

σε μια διαβούλευση, η αιτιολόγηση απόρριψης των εισηγήσεων, η ενημέρωση των φορέων για τα 

αποτελέσματα της διαβούλευσης, η επάρκεια της χρονικής περιόδου για τη διαβούλευση, κτλ. 
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7. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 

 7.1. Δυστυχώς η τροποποίηση του νόμου του ΠΣΣΕ και η ψήφιση των νέων του κανονισμών 

παραμένει για σειρά ετών σε εκκρεμότητα. 

 7.2. Το αίτημα για ασφάλεια των εθελοντών (έναντι ατυχημάτων ή/και ευθυνών που 

προκύπτουν κατά την άσκηση της εθελοντικής τους προφοράς) χρήζει άμεσης μελέτης, δεδομένων των 

απαντήσεων των αρμόδιων φορέων στην προηγούμενη Σύνοδο. 

8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ/ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Το αίτημά του ΠΣΣΕ να συμμετέχει με εκπρόσωπό του, βάσει των αρμοδιοτήτων του που πηγάζουν από 

το νόμο, στην Επιτροπή που έχει συσταθεί για την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, 

δεν έχει ικανοποιηθεί. 

9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

Το αίτημά μας να επιχορηγείται η συμμετοχή των εθελοντών, αντί μόνο του έμμισθου προσωπικού, σε 

σεμινάρια κατάρτισης που επιχορηγεί η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι σε εκκρεμότητα 

αφού βάσει της απάντησης της ΑνΑΔ, χρειάζεται τροποποίηση του νόμου.  Θέτουμε αίτημα για την 

αλλαγή του νόμου για να υπάρχει ειδικό σχέδιο για την επιχορήγηση των εθελοντών. 

10. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επείγει η συλλογή και ανάλυση οικονομικών δεικτών και στοιχείων για τη διάσταση του εθελοντισμού 

ώστε να διαφανεί η συμβολή του στην εθνική οικονομία και την κοινωνία. 

11. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ 

Το νέο πρότυπο πιστοποίησης της αποτελεσματικής λειτουργίας των οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ με 

τίτλο: «Πιστοποίηση αποτελεσματικής λειτουργίας, βιωσιμότητας, και ανάπτυξης», το οποίο αποτελεί 

ένα νέο εργαλείο που άρχισε να προσφέρει το ΠΣΣΕ στα μέλη του και τους δίνει τη δυνατότητα 

εκπαίδευσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης του τρόπου λειτουργίας τους από εξειδικευμένους 

εκπαιδευτές και συμβούλους με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, βελτίωσης του τρόπου 

λειτουργίας τους και συνεχούς αποτελεσματικής ανάπτυξής τους.  Αναμένουμε την υποστήριξη του 

προτύπου από το κράτος. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Δράσεις ΠΠΕ για τους νέους: 

- Εκστρατεία ΠΣΣΕ «Είσαι άνεργος; Αξιοποίησε δημιουργικά τον ελεύθερο σου χρόνο» 

- Εκστρατείες ΠΣΣΕ για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, κ.ά. 

- Εκστρατεία «Συλλογής Σχολικών Ειδών» 

- Εβδομάδα Εθελοντισμού 

- Εκστρατείες Ενημέρωσης νέων για τον εθελοντισμό 
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- Βιωματικά εργαστήρια σε παιδιά και νέους για τον εθελοντισμό 

- Ψηφιακό παιγνίδι (πρωτοποριακό εργαλείο) άτυπης μάθησης για τον εθελοντισμό, τις ίσες 

ευκαιρίες και την κοινωνική ενσωμάτωση για τα παιδιά του δημοτικού 

- Πρόγραμμα Νεολαία και Εθελοντισμός (από το 2005) 

- Διαγωνισμός έκθεσης ιδεών για τον εθελοντισμό στα σχολεία 

- Σώμα Εθελοντών 

- Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού (www.ethelontis.net) 

- Αναγνώριση δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της εθελοντικής εργασίας (ευρωπαϊκό έργο 

"Roads of Recognition" με χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος GRUNDTVIG - 

Εκπαιδευτικές Συμπράξεις). 

Όλες οι δράσεις του ΠΣΣΕ για τους νέους βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ www.volunteerism-

cc.org.cy. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Ιστορικό:  Θέματα Συνόδων της Κοινωνίας των Πολιτών 

1η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών-2010:  Το ΠΣΣΕ υλοποίησε την 1η Σύνοδο της Κοινωνίας των 

Πολιτών το 2010 με μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Κατά της Φτώχειας και του 

Κοινωνικού Αποκλεισμού. Μέσα από αυτή την πρωτοποριακή πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ, δόθηκε 'φωνή' 

στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

2η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών-2011:  Η 2η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών 

πραγματοποιήθηκε το 2011 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού έχοντας κεντρικό άξονα 

συζήτησης την 'Εθνική Διακήρυξη για τον Εθελοντισμό' που ετοιμάστηκε από το ΠΣΣΕ. 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ: 

3η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών-2013:  «Η λειτουργία των εθελοντικών οργανώσεων σε 

συνθήκες οικονομικής κρίσης και οι ενέργειές τους για αντιμετώπισή της». 

4η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών-2014:  «Ανάπτυξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών 

οργανώσεων/ΜΚΟ σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης». 

5η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών-2015:  «Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με τη 

δημόσια υπηρεσία». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣ (ΣΚ. ΚΟΥΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ): 

 Ευχαριστώ τον κ. Δημητρίου.  Να προχωρήσουμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που 

είναι η συζήτηση και οι τοποθετήσεις των βουλευτών γύρω από το Υπόμνημα της 6ης συνόδου της 

Κοινωνίας των Πολιτών.  Θα ήθελα όμως πρώτα να σας ενημερώσω ότι για σκοπούς διευκόλυνσης των 

εργασιών της συνόδου έχει περάσει ήδη από μπροστά σας το μπλε το έντυπο στο οποίο έχετε 

http://www.ethelontis.net/
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σημειώσει το όνομά σας όσοι προτίθεστε να μιλήσετε.  Εξ όσων έχω διαπιστώσει έχουν δηλώσει 

επιθυμία να μιλήσουν είκοσι οκτώ ομιλητές.  

Είναι παράκλησή μας όπως οι ομιλίες να μην ξεπερνούν τα δύο λεπτά και να μη γίνονται παρεμβάσεις 

κατά τη διάρκεια των ομιλιών.  Φυσικά, ο Πρόεδρος της Βουλής έχει τη διακριτική ευχέρεια να δώσει 

δικαίωμα δευτερολογίας σε βουλευτή για λογικό χρονικό διάστημα.  Επίσης θα ήταν παράκλησή μας 

να μη γίνονται ομιλίες για θέματα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και η συζήτηση έχει εξαντληθεί.  

Επίσης έτσι πρακτικά να παρακαλέσω να σηκώνεστε, όταν θα πάρετε το λόγο, για να σας δίνεται ο 

λόγος, και αν είναι δυνατό, να στέκεστε, να είσαστε όρθιοι, να αναφέρετε το όνομά σας και την 

οργάνωση που εκπροσωπείτε, για να διευκολύνονται και οι στενογράφοι της Βουλής που καταγράφουν 

όσα λέγονται στις συνεδριάσεις.  Επιπρόσθετα, θα ήθελα να αναφέρω ότι καταγράφονται στα πρακτικά 

μόνον οι ομιλίες σας και όχι άλλα κείμενα που θα καταθέσετε στη Βουλή, όπως άλλωστε συμβαίνει και 

με τις εργασίες της ολομέλειας της Βουλής.  Αντιλαμβάνομαι τα κινητά είναι κλειστά.  

Θα ξεκινήσουμε με τον κατάλογο των ομιλητών.  Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στην κ. Γεωργία 

Κούμα, Πρώτη Λειτουργό Εκπαίδευσης, Προϊστάμενη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγωγής Υγείας και 

Πολιτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την παρέμβασή της εκ  μέρους του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

(ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡ. ΙΙ) 

Παρακαλώ, κυρία Κούμα. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Γ. ΚΟΥΜΑ): 

 Καλημέρα σας.  Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.  

 Κυρία προεδρεύουσα της Βουλής, κύριοι βουλευτές, κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων, κύριοι εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων και οργανισμών, 

καλωσορίζουμε ιδιαίτερα και τους μικρούς εθελοντές, τα παιδιά που κοσμούν πανέμορφα την αίθουσα 

τούτη. 

 Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προσφέροντας ποιοτική παιδεία και αγωγή 

επενδύει στη μαθητιώσα νεολαία μας και συμβάλλει ποικιλόμορφα στην ανάπτυξη του πνεύματος του 

εθελοντισμού και στη δημιουργία κουλτούρας εθελοντικής προσφοράς διά βίου, γιατί αυτό είναι το 

ζητούμενο ουσιαστικά.  Για να υλοποιήσει τον εν λόγω στρατηγικό του στόχο το υπουργείο μας 

προσφέρει ποικίλα προγράμματα και ενθαρρύνει τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων να 

αυτενεργήσουν και να καινοτομήσουν.  Μαθητές και μαθήτριές μας, καθοδηγούμενοι από 

εμπνευσμένους εκπαιδευτικούς και από εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων μέσω των 

σχολικών τους ομίλων, επιτροπών, ημερίδων, συνεδριών, διαγωνισμών και άλλων προγραμμάτων 

ενημερώνονται για τον εθελοντισμό, εμπλέκονται ενεργά σε κοινωνικά προγράμματα και σε ποικίλες 

εκστρατείες, στην προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας, προσφέρουν σε ευπαθή άτομα και σε 

ευάλωτες οικογένειες, ασχολούνται με τον περιβαλλοντικό και πολιτιστικό εθελοντισμό στον ελεύθερό 

τους χρόνο. 
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 Να σημειώσουμε ότι τούτο τον καιρό το υπουργείο μας μελετά τρόπους πιο ελκυστικούς για 

ουσιαστική αξιοποίηση σε όλες τις σχολικές μονάδες του ελκυστικού όντως εγχειριδίου που έχει 

συνταχθεί με την έμπρακτη βοήθεια -και ευχαριστούμε εκ νέου τον κ. Γιαννάκη- διότι θέλουμε ακριβώς 

να εξακτινώσουμε τούτο το ευγενές άθλημα -μεταφορική έννοια- που λέγεται εθελοντισμός, να είναι 

μία διά βίου στάση ζωής.  Έτσι λοιπόν, μαθητές και μαθήτριές μας εξ απαλών ονύχων καλλιεργούν 

έμπρακτα την κοινωνική αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια και αποκομίζουν πλούσιες εμπειρίες, 

δεξιότητες και υγιή στάση ζωής.   Μελετούν και διερευνούν τα σύγχρονα προβλήματα, επισημαίνουν οι 

ίδιοι τρόπους αντιμετώπισής τους, οργανώνονται και συντονίζονται, για να εφευρίσκουν ευέλικτους 

και αποτελεσματικούς τρόπους δράσης.   

 Το έθος λοιπόν σταδιακά πρέπει να μετουσιώνεται σε ήθος, μόνιμη ιδιότητα λοιπόν.  Σπάζουν οι 

νεαροί μαθητές, μαθήτριές μας το κέλυφος του εγωκεντρισμού τους και γίνονται σταδιακά 

ευαισθητοποιημένοι ενεργοί πολίτες, στρατευμένοι στην ανιδιοτελή προσφορά.  Οι νέοι ως άτομα με 

μεγαλύτερο αλτρουισμό και ιδεαλισμό αποτελούν πάντα την πρωτοπορία σε κάθε εθελοντικό κίνημα.  

Είναι αυτούς λοιπόν που χρειάζεται σήμερα η παραπαίουσα και σκληρά δοκιμαζόμενη κοινωνία μας, 

για να ορθοδρομήσει επιτέλους και εν συνεχεία να ευημερήσει. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Κούμα.  Να πω ότι πρέπει να επανέλθουμε πίσω, γιατί τώρα διαπιστώνω ότι 

θα έπρεπε οι εκπρόσωποι των υπουργείων και των υπηρεσιών να μείνουν στο τέλος, για να 

απαντήσουν και σε ενδεχόμενες εισηγήσεις και απόψεις.  Έτσι, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της 

Υπηρεσίας Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς, τον κ. Στέλιο Μνάσωνος.  Στα δύο λεπτά είπαμε.  Παρακαλώ, 

πατήστε το κουμπί μπροστά σας.  Αν μπορείτε να σηκωθείτε, παρακαλώ ξεκινάτε. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ (ΣΤ. ΜΝΑΣΩΝΟΣ): 

 Κυρία Πρόεδρε, έχω την άποψη ότι ο ρόλος του σχολείου είναι καθοριστικός για την καλλιέργεια 

εθελοντικού πνεύματος στους μαθητές, ώστε να εμπλακούν ενεργά σε ποικίλες εθελοντικές δράσεις.   

Η δράση των νέων ξεκινά ουσιαστικά με την ένταξή τους στις ομάδες εθελοντισμού του σχολείου τους, 

τη συμμετοχή τους σε κοινωνικούς ομίλους μέσω των οποίων θα προσφέρουν στον τομέα που έχουν 

επιλέξει. 

 Κυρία Πρόεδρε, θα σταθώ σ’ ένα θέμα που θεωρώ πολύ σημαντικό για το θέμα της εμπλοκής 

των νέων στον εθελοντισμό.  Σε αυτό της κατάρτισής τους σε θέματα εθελοντισμού.   Το ΠΣΣΕ 

διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης εθελοντών και το κράτος μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού επιχορηγεί μόνο το έμμισθο προσωπικό.  Πιστεύω ότι το αίτημα του ΠΣΣΕ να επιχορηγείται 

και η συμμετοχή των εθελοντών και ιδιαίτερα των νέων εθελοντών είναι απόλυτα δικαιολογημένο και 

πρέπει να προωθηθεί άμεσα.  Πολλοί νέοι σήμερα είναι άνεργοι, επιθυμούν όμως να ενταχθούν σε 

εθελοντικές οργανώσεις και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.  Ας μην τους επιβαρύνουμε και 

οικονομικά, αφού έχουν τη βούληση να προσφέρουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους. Οι νέοι 

είναι το πιο ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας μας και οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε για μια καλύτερη 

κοινωνία. 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μνάσωνος.  Και για να είμαι δίκαιη, θα πηγαίνω μια από τη μια λίστα και μια 

από την άλλη.  Η πρώτη είναι η κ. Σούζη Μακρή από τη λίστα, αντιλαμβάνομαι, την άλλη, εκπρόσωπος 

του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Σ. ΜΑΚΡΗ): 

 Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.  Ήθελα να τονίσω, έχει λεχθεί η σημασία 

ενημέρωσης και εκπαίδευσης των νέων για αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας, για να μας γίνει, όπως 

είπαμε, ένα βίωμα ο εθελοντισμός.  Και θα εισηγούμουν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, που 

λέει ότι έχει τόσα πολλά προγράμματα, πώς προωθούνται αυτά;  Πώς ενημερώνει για τα προγράμματα 

αυτά, θα ήθελα να ξέρω;  Και εισηγούμαι ότι ίσως θα ήταν καλά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

να συγκαλέσει μία συνεδρία σε συνεργασία με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων και από εμάς τους εθελοντές, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιες εμπειρίες, για να 

δημιουργηθούν ίσως κάποια καινούρια πιο ελκυστικά προγράμματα.  Να δημιουργηθεί μία δεξαμενή 

ανταλλαγής απόψεων και ίσως να γίνει, όπως είπα, κάτι πιο ελκυστικό για τη νεολαία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Μακρή.  Η κ. Νάσια Κλεάνθους από μέρους του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων 

Κύπρου.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ν. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ): 

 Σας ευχαριστούμε πολύ.  Θα ήθελα να σημειώσω ότι χαιρόμαστε ιδιαιτέρως, που όλες οι 

απόψεις μας έχουν ληφθεί υπόψη στο υπόμνημα, όπως εκείνες για το φαινόμενο των ηλικιακών 

διακρίσεων, αλλά και για τους κοινωνικούς δείκτες.  Είναι θέματα τα οποία τα έχουμε λάβει υπόψη μας 

μέσα από ερωτηματολόγια τα οποία έχουμε δώσει σε φοιτητές μας.  Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαιτέρως 

που έχουν συμπεριληφθεί στο τελικό σας υπόμνημα.  Όπως επίσης θα ήθελα να πω ότι για την 

εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα από την εμπλοκή τους μπορούν να 

καταπολεμηθούν φαινόμενα όπως εκείνο της παραβατικότητας, φαινόμενα όπως εκείνο της μάστιγας 

του αλκοόλ και των ναρκωτικών, άρα λοιπόν θα πρέπει να εντάξουμε τους νέους σε μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις, προκειμένου να βρουν διέξοδο μέσα σε τέτοιες δράσεις, μέσα από την εκμάθηση 

δράσεων περί κοινωνικής αλληλεγγύης, περί ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, αλλά και μέσω της 

προσφοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ.  Ο κ. Δημήτρης Παπαευέλθοντος από μέρους του Κέντρου Προσφοράς και Αγάπης 

«Άγιος Χριστόφορος», ΚΕΠΑ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» (ΚΕΠΑ) (Δ. 

ΠΑΠΑΕΥΕΛΘΟΝΤΟΣ): 

 Κυρία Προεδρεύουσα της Βουλής, κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, κύριε Αντιπρόεδρε του ΠΣΣΕ, εκπρόσωποι των υπουργείων, αγαπητοί εθελοντές, 
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αγαπητές εθελόντριες, ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, αλλά και ως αντιπρόεδρος του Κέντρου 

Προσφοράς και Αγάπης «Άγιος Χριστόφορος», να ευχαριστήσω πρώτα για τη σημερινή πρόσκληση, 

αλλά και να αναφέρω ότι το υπόμνημα της 6ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών μας βρίσκει 

απόλυτα σύμφωνους, απλά θέλουμε να υπογραμμίσουμε ένα σημείο, είναι στη διοργάνωση κάποιων 

εκπαιδευτικών εκδρομών θα πρέπει να προσπαθήσουμε, όπως έχει πει και η κ. Κούμα, εξ απαλών 

ονύχων, ιδιαίτερα στα δημοτικά να συμπεριλάβουμε στις επισκέψεις μας κάποια φιλανθρωπικά 

ιδρύματα, τα οποία μπορούν να δεχθούν κάποιες εκδρομές, κάποια τμήματα ή κάποιες τάξεις 

μαθητών, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν μια πρώτη επαφή με αυτούς τους χώρους και οι εμπειρίες και 

οι εικόνες που θα αποκομίσουν απ’ αυτούς τους χώρους, πιστεύω, ότι θα αποτελέσουν το έναυσμα, 

την αρχή για μια περαιτέρω συμμετοχή αυτών των παιδιών στους διάφορους εθελοντικούς 

οργανισμούς. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι των εθελοντικών ιδρυμάτων και οργανισμών, θα πρέπει και εμείς στο 

βαθμό που μπορούμε και στο βαθμό που το επιτρέπουν οι εγκαταστάσεις στον οργανισμό μας να 

οργανώσουμε κάποιους χώρους ή κάποιο υλικό, το οποίο να προσφέρουμε στα παιδιά, για να μπορούν 

με απλά λόγια να κατανοήσουν το ρόλο της κάθε οργάνωσής μας, έτσι ώστε να μπορούν και αυτά είτε 

να συμμετέχουν είτε μελλοντικά να προσφέρουν περισσότερο. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαευέλθοντος. 

 Ο κ. Κώστας Κώστα από μέρους του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας. 

EKΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΚΟΚΕΝ (Κ. ΚΩΣΤΑ): 

 Καλημέρα σας.  Το όνομά μου είναι Κώστας Κώστα, εκπροσωπώ τον Κυπριακό Οργανισμό 

Κέντρων Νεότητας.  Όπως γνωρίζετε, ο οργανισμός μας εκπροσωπεί περισσότερα από εκατόν 

σωματεία, κέντρα νεότητας σε όλη την Κύπρο με πάνω από 10.000 μέλη.  Εμείς ασχολούμαστε καθαρά 

με τον τομέα της νεολαίας και θα θέλαμε να συγχαρούμε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού, που σε αυτή τη σύνοδο, αγγίζει το καυτό θέμα της εμπλοκής των νέων στις ΜΚΟ.  

 Θα επικεντρωθώ σε τρία σημεία, που για μας έχουν μια λογική συνέχεια μέσα από τον κύκλο 

ζωής ενός εθελοντή.  Το πρώτο είναι η εκπαίδευση, που είναι πολύ σημαντικό.  Πιστεύουμε ότι το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και με τον 

Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, θα πρέπει να υιοθετήσουμε εκτός από τις 

τυπικές μεθόδους μάθησης και τις μη τυπικές μεθόδους μάθησης.  Δηλαδή, να μάθουμε στα παιδιά 

από το νηπιαγωγείο, από το δημοτικό κάποιους τρόπους μέσα από τους οποίους θα γίνονται 

εθελοντές, χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι εκπαίδευση.   

 Δεύτερο σημαντικό στοιχείο που θέλω να θίξω είναι το ότι λέμε ότι κάποιος είναι εθελοντής.  

Πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τι είναι ο εθελοντής.  Δηλαδή, σε ποια στάδια της ζωής μας 

είμαστε εθελοντές και πώς είμαστε εθελοντές.  Υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, οι οποίοι δε γνωρίζουν 

καν ότι είναι εθελοντές και έρχονται και ψάχνουν οργανώσεις, για να γίνουν εθελοντές.  Εθελοντές οι 

πλείστοι μας είμαστε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.  Απλώς, πρέπει να βρούμε τον τρόπο, που είναι 

το τρίτο στοιχείο που ήθελα να σημειώσω, της αναγνώρισης του εθελοντή, της αναγνώρισης της 
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δουλειάς του εθελοντή, της εργασίας του εθελοντή.  Δε χρειάζεται διπλώματα ο εθελοντής.  Ο 

εθελοντής χρειάζεται αναγνώριση από το ίδιο το κράτος. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ.  Το λόγο έχει η κ. Μαρία Άζινου, εκ μέρους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών 

Κύπρου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Μ. ΑΖΙΝΟΥ): 

 Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα, θα ήθελε να 

καταθέσει εισήγηση, η οποία, πιστεύουμε, ότι θα ενθαρρύνει την εμπλοκή των νέων στον εθελοντισμό, 

όχι μόνο για την ενδυνάμωση, ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αλλά και για την ανάπτυξη του 

εθελοντικού κινήματος στην Κύπρο, το οποίο μέχρι σήμερα αποτελεί το θεμέλιο λίθο για το κράτος 

πρόνοιας στη χώρα μας.  Η εισήγησή μας είναι όπως η στοχευμένη εθελοντική εργασία των νέων σε μη 

κυβερνητικές οργανώσεις και κοινωνικά προγράμματα να αναγνωρίζεται και να προσμετρείται ως 

χρόνος εργασιακής εμπειρίας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ. 

 Η κ. Παναγιώτα Βασιλείου εκ μέρους του Neci (Νetwork for European Citizenship and Identity).   

EKΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΕΤWORK FOR EUROPEAN CITIZENSHIP AND IDENTITY (Neci) (Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ): 

 Ναι, καλημέρα, Παναγιώτα Βασιλείου από το Neci.  Ήθελα να πω ότι σήμερα βρίσκονται εδώ 

αρκετοί μαθητές και μαθήτριες, που αύριο θα αποτελέσουν την κοινωνία μας, και ήθελα να τονίσω ότι 

μέσα από την εκπαίδευση που παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η ενεργός 

πολιτότητα προβάλλεται ως μία αδιαμφισβήτητη αξία, γι’ αυτό θα καλούσα τη Βουλή και το κράτος 

όπως μελετήσουν ενδελεχώς με νομοθετικές ρυθμίσεις για μία επίσημη αναγνώριση της εθελοντικής 

εργασίας, γιατί, εντάξει, οι νέοι σήμερα αγωνίζονται μέσα από την εθελοντική δράση τους και κανένας 

δεν αναγνωρίζει επίσημα αυτά τα προσόντα και τις δεξιότητες που αποκτούν. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ.  Η κ. Αγγέλα Χριστοφίδου από μέρους του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου 

Θεάτρου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Α. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ): 

 Καλημέρα σας.  Κάθε τομέας δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αφορά  στη νεολαία.  

Προς όφελος της συνοχής και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και αξιολόγησης των κοινωνικών 

ζητημάτων, τα θέματα νεολαίας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο διατομεακό, περιεκτικό και 
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συμμετοχικό.  Σε κάθε χάραξη πολιτικής θα πρέπει να ενσωματώνεται η διάσταση της νεολαίας, αυτό 

είναι και σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 2001-2003 και εντεύθεν.   

 Για την πρακτική εφαρμογή αυτής της γενικής διαπίστωσης θα πρέπει να αναπτυχθούν 

ξεκάθαρες συντονιστικές δομές και εργαλεία.  Κάποια απ’ αυτά υπάρχουν ήδη και εξελίσσονται.  Ο 

Tόμας Ρίσε ορίζει τον εξευρωπαϊσμό ως τη δημιουργία και την ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

διακριτών δομών διακυβέρνησης.  Ο Ροταέλι έγραψε ότι ο εξευρωπαϊσμός αποτελεί διαδικασία 

δόμησης, διάδοσης και θεσμοθέτησης τυπικών και άτυπων κανόνων, που αρχικά προσδιορίζονται και 

ενοποιούνται στη χάραξη των ευρωπαϊκών αποφάσεων και έπειτα ενσωματώνονται στη λογική του 

διαλόγου σε τοπικό επίπεδο.   

 Η ενδοκυβερνητική ανοικτή μέθοδος συντονισμού και ο αντικατοπτρισμός της στον ιδιωτικό 

χώρο, ο διαρθρωμένος διάλογος αποτελούν πολύτιμα εργαλεία θεσπισμένα το 2010, τα οποία 

εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς εκ των οποίων και τομείς που παραδοσιακά θεωρούνται ως τομείς 

νεολαίας.  Και ενώ ο διαρθρωμένος διάλογος νεολαίας διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο με τη συνεργασία 

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε άλλα θέματα οι ενδοκυβερνητικοί εκπρόσωποι που 

συμμετέχουν στην ανοικτή μέθοδο συντονισμού δεν αλληλεπιδρούν με τις εθνικές σκιές τους, που 

συμμετέχουν στο διαρθρωμένο διάλογο μέσα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως έχει 

αξιολογηθεί επίσημα από την εταιρεία ECORIS.   

 Στην Ε΄ Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου 

Θεάτρου κατέθεσε πρόταση όπως θεσμοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο η συνεργασία των συμμετεχόντων 

στο διαρθρωμένο διάλογο στα διάφορα θέματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει προς εξέλιξη με τους 

εκπροσώπους της ανοικτής μεθόδου συντονισμού.  Σε μία ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από το κράτος οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί θα μπορούν να ταυτίζονται με τα θέματα 

και να αιτούνται τη συμμετοχή τους.  Στο κάθε θέμα θα πρέπει να εκπροσωπούνται οι νέοι, οι οποίοι 

στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα αναπτύσσουν συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι 

οποίες και θα δρουν ως δίαυλοι συμμετοχής και επίδρασης στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το 

πολιτικό τους τοπίο. 

 Σημειώνω εδώ τελικά ότι στο πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου για θέματα διαπολιτισμικού 

διαλόγου σε εργαστήριο, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 και στο οποίο συμμετείχε το 

Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, ανέφερα στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής αυτή την πρότασή μας στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της Ε΄ Συνόδου.  Και το 

γεγονός ότι συζητήθηκε αυτό το θέμα από την Κοινωνία των Πολιτών θεωρήθηκε βέλτιστο 

παράδειγμα.  Αν πραγματοποιείτο μία τέτοια πρωτοβουλία, θα ενίσχυε την Κοινωνία των Πολιτών, τις 

μη κυβερνητικές οργανώσεις και οπωσδήποτε τη θέση των νέων στο χάρτη των πολιτικών αποφάσεων, 

ενώ το παράδειγμα της Κύπρου θα μπορούσε να εξελίξει και να βελτιώσει μια ήδη υπάρχουσα 

διαδικασία.  Δεν είχαμε όμως σε εθνικό επίπεδο κάποια απάντηση στην πρότασή μας αυτή. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ.  Να κρατούμε το δίλεπτο, για να μη μου πουν άλλοι ότι δεν τους επέτρεψα.  

 Ο κ. Πάρης Κοσμά εκ μέρους του ESN. 
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EKΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕSN (Erasmus Student Network) (Π. ΚΟΣΜΑ): 

 Δε θέλω να τοποθετηθώ στο παρόν στάδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Α, ωραία! 

 Ο κ. Λοΐζος Αυξεντίου από μέρους των Εθελοντών Γιατρών - Κύπρος. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ – ΚΥΠΡΟΣ (Λ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ): 

 Καλημέρα σας. Θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση για ρύθμιση της νομοθεσίας για 

προσφορά αδειών των εργαζομένων, ώστε να τους δίνεται ευκαιρία να λαμβάνουν μέρος σε 

εθελοντικές δραστηριότητες.  Ήθελα να αναφέρω ιδιαίτερα ότι η οργάνωσή μας, εθελοντές γιατροί 

Κύπρος, κατά τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες διενήργησε δέκα αποστολές στην Ελλάδα για στήριξη 

των ανασφάλιστων Ελλήνων πολιτών, αλλά επίσης και για στήριξη, προσφέροντας ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη σε πρόσφυγες, που κατέληγαν στα ελληνικά νησιά. Πολλά μέλη των αποστολών αυτών 

ήταν προσωπικό που εργάζεται στο δημόσιο τομέα, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι αφιέρωσαν το 

χρόνο τους αφιλοκερδώς, αλλά το δημόσιο ενώ τα παλαιότερα χρόνια τους έδιδε άδεια για τρεις ή 

τέσσερις μέρες το χρόνο περισσότερο από την άδεια που δικαιούνται, για να συμμετέχουν σ’ αυτές τις 

αποστολές, πλέον δεν το πράττει.  Οπότε, παρακαλώ όπως αυτή η στάση του δημοσίου όχι μόνο για 

μας, αλλά γενικά για δράσεις εθελοντισμού διαφοροποιηθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ.  Το λόγο τώρα έχει η κ. Στέφανη Κωνσταντίνου από μέρους του Κυπριακού 

Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ): 

 Καλημέρα σας.  Με βάση τους στόχους της σημερινής συνόδου θα πρέπει να βρούμε τρόπους με 

τους οποίους να διασφαλίζεται το δικαίωμα της ουσιαστικής συμμετοχής των νέων στις ΜΚΟ τόσο για 

την εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων όσο και για τις διάφορες υπηρεσίες και πολιτικές που 

καταπιάνονται οι διάφορες ΜΚΟ.  Οι αρμόδιοι φορείς για χάραξη πολιτικής, κρατικοί και μη κρατικοί, 

θα πρέπει να συνεργαστούν, για να διαμορφώσουν ένα πολιτικό πλαίσιο, το οποίο θα εξασφαλίσει την 

ουσιαστική εμπλοκή των νέων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών και 

προγραμμάτων, που απευθύνονται στη νεολαία, ώστε αυτά να αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες 

των νέων.  Επιπρόσθετα, η ουσιαστική εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ διασφαλίζει την εφαρμογή 

πρακτικών που λαμβάνουν υπόψη τους την ποικιλομορφία και ενθαρρύνουν χωρίς διακρίσεις την 

ενεργό και πλήρη συμμετοχή όλων των νέων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού 

προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, γλώσσας, μορφωτικού επιπέδου, 

κοινωνικού επιπέδου, αλλά και οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού ως μία καλή πρακτική, η οποία 

εφαρμόζεται και από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού.  Είναι η πρόνοια που 

υπάρχει στο καταστατικό του, ότι το 20% των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να είναι 

ηλικίας κάτω των είκοσι πέντε ετών.  Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η εμπλοκή και η ενεργός 

συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, πέρα από τις δράσεις στις οποίες 
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συμμετέχουν και έχει ως συνέπεια την ενδυνάμωση των νέων, αλλά και τον ενεργό τους ρόλο στις 

πολιτικές του συνδέσμου. 

 Κλείνοντας ως σύνδεσμος προτείνουμε όπως η πρακτική αυτή εφαρμοστεί και από άλλες ΜΚΟ. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ.  O κ. Μάριος Σωτηρίου από μέρους των Πυροσβεστών του Κόσμου - Κύπρος. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΚΥΠΡΟΣ (M. ΣΩΤΗΡΙΟΥ): 

 Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, κύριοι εκπρόσωποι των υπουργείων, αγαπητοί σύνεδροι, 

 Ο Αρχιμήδης κάποτε είχε πει «Δώσε μου τόπο να σταθώ, για να μετακινήσω τη γη».  Η επιτακτική 

ανάγκη εξοπλισμού των εθελοντών του σωματείου μας ύστερα από την καταστροφική πυρκαγιά στην 

περιοχή της Σολιάς, στην κατάσβεση της οποίας συμμετείχαν εθελοντές μας, είχε γίνει βασικότερη 

προτεραιότητα για το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.  Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, 

έγινε κατορθωτή η εξασφάλιση μεγάλης δωρεάς αξίας μισού εκατομμυρίου προς το σωματείο μας από 

την ελληνική οργάνωση ΣΕΠΑ σε οχήματα, εξοπλισμό και μέσα δομικής προστασίας.  Το σωματείο μας 

είχε κατ’ αρχήν αποδεχθεί τη δωρεάν αυτή όπου και άρχισε συντονισμένες προσπάθειες για την 

εξασφάλιση οικονομικής βοήθειας από συνεργάτες, φίλους και υποστηρικτές του έργου των 

πυροσβεστών του κόσμου για την κάλυψη των εξόδων όπου τα έξοδα μεταφοράς ήταν περίπου γύρω 

στα €10.000.  Η προσπάθειά μας αυτή είχε αποκτήσει νέα δυναμική, αφού είχε υποστήριξη από την 

κυβέρνηση και άλλους φορείς του εθελοντισμού.  Στη συνέχεια μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

μεταφέρθηκαν με δικά τους έξοδα στο εκπαιδευτικό κέντρο στην Ελλάδα, μαζί με εξειδικευμένους 

επιθεωρητές για την επιθεώρηση του εξοπλισμού. 

 Μετά το πέρας αυτής της αποστολής, το συμπέρασμα της αναφοράς ήταν ότι ο εξοπλισμός είναι 

σε άριστη κατάσταση και τα οχήματα άριστα συντηρημένα, μολονότι είναι παλιάς τεχνολογίας.  Πέραν 

του ότι υπήρχε θέληση από τα περισσότερα αρμόδια σώματα για την εξασφάλιση αυτής της δωρεάς, 

μερικά άλλα ήταν κατά.  Δυστυχώς, κάποιοι αρμόδιοι δεν έδωσαν τόπο για να σταθούν εθελοντές μας 

και να συνδράμουν με το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στην πρόληψη και καταστολή των συνεπειών 

σε παρόμοιες καταστάσεις, αν και εφόσον ξαναχρειαστεί.   

 Και ως νέος απορώ.  Τι θα γίνει σε περιπτώσεις ίδιες με τη Σολιά;  Τι θα γίνει με τους νέους 

συνομίληκούς μου που θέλουν να βοηθήσουν με ελλείψεις σε μέσα δομικής προστασίας, παρά τη 

συνεχή εκπαίδευση που παρέχει το σωματείο μας;  Αντιλαμβανόμαστε τις καταστροφικές συνέπειες 

που έχει η οικονομική κρίση, όμως με τα δάση δεν παίζουμε.  Πρέπει να αποδοθεί επιτέλους στην 

εθελοντική δράση η απαιτούμενη σημασία και προσοχή για το καλό του τόπου πριν τα χάσουμε όλα, 

γιατί τότε το κόστος θα είναι ανεπανόρθωτο τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κοινωνία. 

 Η μεγαλύτερη οικονομία είναι η διαμόρφωση ενεργών πολιτών για τη σωστή πρόληψη και 

προστασία της κληρονομιάς που μας άφησαν οι παπούδες μας και όχι η αρνητική αντιμετώπιση των 

εθελοντών.  Ο εθελοντισμός δεν έχει σκοπό να προβάλει ή να καλύψει αδυναμίες, προβλήματα ή 
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επιχειρησιακές ελλείψεις του κράτους.  Αντίθετα, στόχο έχει να έχει ρόλο υποστηριχτικό και 

συμπληρωματικό στις δράσεις των υπηρεσιών του κράτους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε.  Η κ. Ήβη Μιλτιάδους εκ μέρους του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (Η. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ): 

 Καλημέρα.  Έχω τρία σημεία.  Το πρώτο είναι ότι στο υπόμνημα αφήνεται να εννοηθεί ότι οι 

οργανώσεις νεολαίας συγκεντρώνουν μεγάλα ποσοστά των νέων, το οποίο προκαλεί πρόβλημα 

εμπλοκής των νέων σε ΜΚΟ.  Εμείς ως συμβούλιο είμαστε υπέρ των συνεργασιών ανάμεσα σε ΜΚΟ 

νεολαίας και σε ΜΚΟ, που εξειδικεύονται σε άλλους τομείς. 

 Το δεύτερο αφορά την εκπαίδευση.  Aπλώς, εκεί που λέει «μη τυπική και άτυπη μάθηση» να 

συμπληρωθεί «τυπική, μη τυπική και άτυπη», γιατί είναι τρεις διαφορετικές έννοιες.  Και το τρίτο είναι 

ότι πέραν της διεκδίκησης οικονομικών χορηγιών, που σίγουρα διευκολύνουν το έργο των ΜΚΟ, να 

συμπεριληφθεί και μία παράγραφος για όλες τις ΜΚΟ, τρόπους με τους οποίους μπορούν από κοινού 

να επιτύχουν καλύτερη, ουσιαστικότερη και πιο ωφέλιμη συνεργασία για τους νέους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ.  Ο κ. Φίλιππος Φιλίππου από την Ομάδα Εθελοντών Σιάς. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΙΑΣ (Φ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ): 

 Γεια σας.  Εγώ θέλω να αναφερθώ στους νέους που είναι πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά μας και να 

τους παροτρύνω όπως γίνουν άμεσα εθελοντές και να μη μείνουν απλά θεατές.  Να ξέρουν ότι ο 

εθελοντισμός θα τους βοηθήσει γενικά στην πορεία της ζωής τους.  Επίσης να συγχαρώ τον ΠΣΣΕ για 

την πραγματοποίηση της σημερινής συνόδου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ.  Η κυρία Μαρία Στεφάνου, Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Φορέα 

Οργανώσεων Ψυχικής Υγείας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Φ.Ο. ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ): 

 Καλημέρα σας.  Αντιπροσωπεύω τον Παγκύπριο Συντονιστικό Φορέα Οργανώσεων Ψυχικής 

Υγείας, περίπου οκτώ οργανώσεις, από τον περασμένο Δεκέμβριο.  Δεν κατέστη δυνατό να γνωρίσω 

όλες τις οργανώσεις και ο λόγος είναι γιατί τουλάχιστον σε δύο από αυτές προΐστανται άνθρωποι 

ηλικιωμένοι, οι οποίοι τώρα έχουν καθηλωθεί στο σπίτι.  Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλες οι 

οργανώσεις στην πορεία της δράσης τους, πέραν από τον αγώνα εξεύρεσης πόρων, διοργάνωσης 

δράσεων και προγραμμάτων, πρέπει να βάλουν στους στόχους τους και την εμπλοκή των νέων.  Πρέπει 

να είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες, να μην μείνει ο εθελοντισμός μια προσωπική υπόθεση και 

ένα προσωπικό στοίχημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που θα μείνουν στο σπίτι, είναι μια χαμένη γνώση, 
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χαμένη εμπειρία και κάποιοι άνθρωποι θα σταματήσουν να ευεργετούνται.  Έχουν ακουστεί ήδη 

πολλοί και καλοί τρόποι για εμπλοκή των νέων.  Θα ήθελα να τονίσω και εγώ περισσότερο, την ανάγκη 

δημιουργίας κινήτρων για τους νέους.  Τα οφέλη είναι αυτονόητα και γνωστά.  Τα κίνητρα είναι αυτά 

που θα σπρώξουν τους νέους να μπουν στον εθελοντισμό.  Τα κίνητρα τα εσωτερικά τα οποία πρέπει 

να γίνουν από τη μικρή ηλικία και από την οικογένεια και από το σχολείο με προγράμματα, που είναι η 

δημιουργία κουλτούρας εθελοντισμού, τρόπου ζωής και κίνητρα σε μεγαλύτερη ηλικία τα οποία έχουν 

ήδη αναφερθεί.  Τονίζω μόνο την αναγνώριση του εθελοντισμού η οποία θα βοηθήσει τους νέους.  

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε.  Η κυρία Λουΐζα Χαραλάμπους από μέρους του Κέντρου «Ηλιαχτίδα», Άτομα με 

Ειδικές Ανάγκες.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Λ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ): 

 Γεια σας, σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε.  Εμείς έχουμε εθελοντές αλλά πάρα πολλές 

φορές δεν τους χρησιμοποιούμε για το λόγο ότι όταν θέλουμε να κάνουμε κάποια κοινωνικοποίηση 

των ατόμων έχουμε οικονομικό κόστος.  Για να φέρεις τους εθελοντές πρέπει να τους πληρώσεις τα 

δικά τους έξοδα.  Εμείς οικονομική ευχέρεια δεν έχουμε, τα κέντρα μας, διότι είναι μειωμένα τα έσοδα 

μας.  Γι’ αυτό πολλές φορές δεν κάμνουμε ορισμένα προγράμματα που θα βοηθήσουν τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες μαζί με τους εθελοντές.  Γι’ αυτό θα ήταν καλά το κράτος, το αρμόδιο Υπουργείο, να 

μας επιχορηγεί με ένα ποσό για τις εξόδους αυτών των ανθρώπων για να καλύπτουμε τα δικά τους 

έξοδα, τους εθελοντές.  Πολλοί εθελοντές θέλουν να έρθουν στους χώρους μας, αλλά λόγω 

οικονομικών δυσκολιών δικών μας, δεν μπορούμε να βάλουμε τους εθελοντές να πληρώνουν για να 

πάρουν τα άτομα σε μια έξοδο ή κάπου ας πούμε για να τα ψυχαγωγήσουν.  Για αυτό, θα ήταν καλά, 

μέσα στις χορηγίες που μας δίνει το Υπουργείο να μας δίνει ένα ποσό για να μπορούμε να καλύπτουμε 

τα έξοδα των εθελοντών, για να τους φέρνουμε κοντά στα κέντρα μας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Ευχαριστώ.  Η κυρία Μικαέλλα Λοΐζου, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Νέων.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΥΡ) (Μ. ΛΟΙΖΟΥ): 

 Εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, θα ήθελα να αναφέρω τη σημαντικότητα του 

εθελοντισμού και το ενδιαφέρον που δείχνει η νεολαία μας προς αυτό.  Μέσα από μια διαδικτυακή 

έρευνα που κάναμε με τον οργανισμό μας, διακρίθηκε ότι τα άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών, το 75% 

θεώρησε τον εαυτό του εθελοντή, όμως το 82% των ατόμων αυτών θα ήθελε να συμβάλει περισσότερο 

στον εθελοντισμό.  Δυστυχώς όμως, το 58% δεν έκρινε ότι ενημερώνεται σωστά για τις εθελοντικές 

ευκαιρίες που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η έλλειψη χρόνου.  Τα κίνητρά τους θα είναι 

πολύ σημαντικά έτσι ώστε να μπορέσουν τα άτομα αυτά να δώσουν και αυτά στον εθελοντισμό.  Είναι 

λοιπόν σημαντικό να ενημερώσουμε τους νέους για μια ενεργή εμπλοκή και προσφορά μέσα στις μη 

κυβερνητικές οργανώσεις.  Τονίζω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου την ανάγκη ενημέρωσης και 

προώθησης μέσα από τα σχολεία και την εκπαίδευση για τη νεολαία έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε 

την άγνοια στις μη κυβερνητικές οργανώσεις.  Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ.  Η κυρία Πόπη Αβραάμ από μέρους του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου 

(ΕΚΙΦ).   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ (ΕΚΙΦ) (Π. ΑΒΡΑΑΜ): 

 Θέλω να σας συγχαρώ, τη Βουλή και το ΠΣΣΕ, για τη διοργάνωση αυτής της συνόδου.  Πιστεύω 

πως τα σημεία που πρέπει να τονίσουμε, όπως το έχουν τονίσει και άλλοι βουλευτές είναι το θέμα 

πληροφόρησης των νέων για να μπορέσουν να εμπλακούν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, άρα 

πιστεύω πως πρέπει ο κάθε οργανισμός που έχει ιστοσελίδα, να μπορεί να ενωθεί με τους 

οργανισμούς της νεολαίας, τα συμβούλια νεολαίας που έχουν περισσότερους νέους, ώστε να 

πληροφορούνται και οι νέοι καλύτερα για τις δραστηριότητες των οργανισμών και επίσης να 

παραπέμπουν στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και 

να γνωρίζουν καλύτερα για το πώς λειτουργούν όλες αυτές οι οργανώσεις.  Το ένα είναι αυτή η 

πληροφόρηση και πιστεύω ότι θα πρέπει, διότι δεν το έχω δει σε πολλούς οργανισμούς, να γίνει 

διασύνδεση με την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενημερώνει 

για πολλές δραστηριότητες και στο οποίο μπορούν να εμπλακούν οι νέοι και να έχουν και 

χρηματοδότηση για την εμπλοκή τους.  Αυτό είναι το ένα στοιχείο.  Το δεύτερο, πιστεύω ότι θα πρέπει 

να γίνει μια έρευνα για να εντοπίσουμε τους λόγους της μη εμπλοκής των νέων σ’ αυτές τις 

δραστηριότητες και ποιες είναι οι εισηγήσεις τους.  Έχει γίνει και οριστικοποιηθεί μια έρευνα σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί αυτά τα αποτελέσματα, η έρευνα 

έληξε στο τέλος του 2016 και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να παραδειγματιστούμε από τα 

ερωτηματολόγια που τέθηκαν υπόψη των νέων, μέσω facebook, μέσω άλλων μέσων διαδικτύωσης, να 

τεθούν και υπόψη των νέων της Κύπρου για να απαντήσουν για τους λόγους της μη εμπλοκής και πως 

μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπλοκή τους.  Το τρίτο στοιχείο, είναι επίσης βέβαια, τα κίνητρα.  Έχει 

αναφερθεί να προωθηθεί ίσως η εισήγηση για αναγνώριση του εθελοντισμού και συμφωνούμε 

πλήρως.  Πρέπει να πω πως και εμάς στο ΕΚΙΦ εμπλέκονται οι νέοι, ειδικά με τις έρευνες που 

διεξάγουν εκ μέρους του Ινστιτούτου, αλλά θα μπορούσε να γίνει ένα άλλο κίνητρο, ίσως για τη 

στρατιωτική θητεία, έχουμε πολλούς νέους που εμπλέκονται βέβαια στη διάρκεια της στρατιωτικής 

θητείας.  Ίσως ο εθελοντισμός πριν να φτάσουν σε αυτή την ηλικία να μπορεί να μετρήσει για μείωση 

ενδεχομένως της στρατιωτικής θητείας.  Ένα άλλο στοιχείο και το έχω ακούσει πρόσφατα, θα ήταν με 

τις υποτροφίες.  Ακούω άλλες χώρες που κατά το συνυπολογισμό και την εκτίμηση της υποψηφιότητας 

κάποιου νέου για να του δοθεί η υποτροφία, μετράει και την εμπλοκή του σε μη κυβερνητικούς 

οργανισμούς.  Θα μπορούσαμε να το δούμε και αυτό στο επίπεδο της Κύπρου, πως θα μπορούσαμε να 

εμπλέξουμε την δραστηριότητα των νέων, στο συνυπολογισμό και στην εκτίμηση της δραστηριότητας 

του νέου για παραχώρηση υποτροφίας.  Αυτά είναι καλές εισηγήσεις και σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ.  Από το Ίδρυμα «Θεοτόκος» ο κ. Θωμάς Κατσιώνης.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΊΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» (Θ. ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ): 

 Καλημέρα σας.  Σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε ένα κόσμο που διαρκώς τα προβλήματα 

διογκώνονται και μεταλλάσσονται, το κράτος και οι μηχανισμοί του αδυνατούν να τα αντιμετωπίσουν 

με επιτυχία και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις επίλυσής τους.  Παράλληλα, ζούμε στην εποχή του 
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υλικού ευδαιμονισμού και του ατομικισμού.  Οι ανθρώπινες σχέσεις χαρακτηρίζονται από πλέγμα 

αδιαφορίας και λείπει το ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο και την πορεία της συλλογικής ζωής.  

Ωστόσο, στο σκότος υπάρχει το φως, υπάρχει η ελπίδα.  Οι νέοι και οι νέες, κυρίες και κύριοι, είναι το 

ελπιδοφόρο τμήμα της ανθρώπινης κοινωνίας, είναι αυτοί που διαμορφώνουν το μέλλον.  Διαθέτουν 

πίστη στο αύριο και απόθεμα σε ψυχικά και σωματικά εφόδια και θεωρούν ότι μπορούν να κτίσουν 

μια πιο ανθρώπινη κοινωνία.  Οι νέοι και οι νέες, κυρίες και κύριοι, διαθέτουν μια σειρά 

χαρακτηριστικών τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην προσπάθεια στράτευσής τους στον 

εθελοντισμό και αξιοποίησής τους στα πλαίσια της εθελοντικής εργασίας.  Χαρακτηριστικά, όπως το 

γεγονός ότι είναι ευέλικτοι και δεκτικοί σε νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες είναι περισσότερο 

ανοικτόμυαλοι και έχουν ανατραφεί με μεγαλύτερη έκθεση στη διαφορετικότητα από ό,τι οι 

προηγούμενες γενιές, είναι ενεργητικοί και ενθουσιώδεις και έχουν υψηλά επίπεδα ζωτικότητας. Είναι 

εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, ανταποκρίνονται σε επικοινωνία on line και κατ’  επέκταση σε on line 

τεχνικές προσέλκυσης.  Προτιμούν την ομαδική, συντροφική εργασία και απολαμβάνουν να συναντούν 

νέους ανθρώπους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, μαζί με τους φίλους τους.  Απολαμβάνουν το 

διεθνή εθελοντισμό, καθώς νοιώθουν πολίτες του κόσμου, και για αυτούς η κοινότητα είναι κάτι πολύ 

ευρύτερο από την ενορία. Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος, 

αντιρατσισμού κ.λπ.  Ωστόσο όμως οι νεαροί και οι νεαρές υποψήφιες, υποψήφιοι εθελοντές, 

εθελόντριες συναντούν αρκετά εμπόδια, όπως αυτά της έλλειψης χρόνου και η αδυναμία για μια 

μακροχρόνια δέσμευση της αίσθησης ότι οι απόψεις τους δεν εκτιμώνται επαρκώς, δεν γίνονται 

σεβαστές και δεν λαμβάνονται υπόψη.  Της αντίληψης που κυριαρχεί ότι οι νέοι χρειάζονται μόνο 

βοήθεια και υποστήριξη και συνεπώς ότι δεν διαθέτουν τις ικανότητες να προσφέρουν εθελοντική 

εργασία.  Με βάση όλα αυτά οι εθελοντικές οργανώσεις και όχι μόνο, θα πρέπει να διαθέσουν και να 

διαθέτουν χρόνο, ώστε να γνωρίζουν προσωπικά τους νεαρούς εθελοντές και τις νεαρές εθελόντριες 

και να διερευνήσουν τις ικανότητές τους, γεγονός που οδηγεί σε πιο μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους 

στο εθελοντικό έργο.  Για να γίνουν όλα αυτά πράξη, θα πρέπει να συμμετέχουν η παιδεία, με 

προγράμματα εθελοντικής δράσης, τα μαζικά μέσα επικοινωνίας με την προβολή της δράσης των 

εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων, αλλά και οι ίδιες οι ομάδες διευρύνοντας τους χώρους 

παρέμβασης και παρουσίας τους.  Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ κ. Κατσιώνη.  Το λόγο τώρα έχει ο κ. Ανδρέου από μέρους του Συνδέσμου 

Καρκινοπαθών ΕΛ.Α-ΖΩ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΛ.Α-ΖΩ (ΧΡ. ΑΝΔΡΕΟΥ): 

 Ευχαριστώ.  Ενόψει του γεγονότος, που βλέπω εδώ πολλούς νέους, αποσύρω το αίτημά μου να 

μιλήσω για να αφήσουμε τους νέους να μας πουν αυτά που… πραγματικά εμένα με συγκίνησαν 

σήμερα οι νέοι και έτσι σταματώ εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε κ. Ανδρέου.  Από μέρους της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδίας 

Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, η κυρία Μαρία Σταύρου.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Μ. ΣΤΑΥΡΟΥ): 
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 Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα του υπομνήματος.  Το πρώτο είναι ο λόγος για τον οποίο 

οι νέοι δεν συμμετέχουν στις ΜΚΟ, δυστυχώς ο εθελοντισμός με τη μορφή που παίρνει σήμερα, για 

αρκετούς οργανισμούς αποτελεί ένα είδος δεύτερης εργασίας πλήρους απασχόλησης.  Απαιτούνται 

αρκετές ώρες σε εβδομαδιαία βάση, μελέτης και προετοιμασίας, που σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις 

της καθημερινότητας του καθενός μας, όπως είναι η εργασία, η οικογένεια και οι κοινωνικές 

υποχρεώσεις και ταυτόχρονα η έλλειψη ενός βοηθητικού κρατικού μηχανισμού, οδηγούν αρκετούς 

νέους στο να έχουν να επιλέξουν μεταξύ του εθελοντισμού και της προσωπικής τους αξίωσης, οπότε 

είτε αποφασίζουν να αποχωρήσουν ή μειώνουν τις ώρες που προσφέρουν στον εθελοντισμό.  Δεύτερο, 

θα ήθελα να αναφερθώ σε τρόπους που μπορούμε να βοηθήσουμε στο να εμπλέξουμε περισσότερους 

νέους, λόγω της οργάνωσης που εκπροσωπώ.  Θεωρούμε ότι η οικογένεια και τα σχολεία παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στη δημιουργία εθελοντικής συναίσθησης στα παιδιά και στους νέους.  Οι γονείς θα 

πρέπει να δημιουργούν τις κατάλληλες βάσεις ούτως ώστε να λαμβάνουν μέρος τα παιδιά σε 

εθελοντικές δραστηριότητες.  Τα παραδείγματα έτσι και αλλιώς ξεκινούν από το σπίτι.  Επιπρόσθετα, 

θα πρέπει να τυγχάνουν χρήσης οι διάφορες δράσεις που προσφέρονται από τους εθελοντικούς 

οργανισμούς, ώστε να παρακινείται ο μαθητής ή ο νέος να έχει ενεργό συμμετοχή και ταυτόχρονα να 

λαμβάνει την ηθική ανταμοιβή που ο εθελοντισμός προσφέρει.  Μια πρόταση είναι όπως το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού προωθεί τις διάφορες δράσεις των εθελοντικών οργανώσεων και να μην 

επαφίεται είτε στους Συνδέσμους Γονέων είτε στη θέληση κάποιων δασκάλων, να πραγματοποιούνται 

οι διάφορες εθελοντικές δράσεις.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Σταύρου.  Η τελευταία ομιλήτρια είναι η κυρία Χρύσω Αργυρού από μέρους 

του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΧΡ. ΑΡΓΥΡΟΥ): 

 Καλημέρα σας.  Ήθελα να πω ότι τα διοικητικά συμβούλια των μη κυβερνητικών οργανώσεων 

χρειάζονται ανανέωση.  Τα διοικητικά συμβούλια γερνούν.  Θέλουμε τους νέους να έρθουν κοντά στα 

διοικητικά συμβούλια και να ακούεται η φωνή τους, να συμμετέχουν στα συμβούλια.  Η εισήγηση που 

κάνω, είναι για να ακούεται η φωνή τους, πρέπει να γίνει μια ομάδα νέων σε κάθε συμβούλιο, που 

αυτή η ομάδα νέων να γίνει σε συνεργασία με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, με 

τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού και με τους άλλους αρμόδιους φορείς των νεολαιών και να γίνεται μια ομάδα που να 

συνέρχεται όποτε αυτή θέλει και να εκπροσωπείται στις συνεδρίες των διοικητικών συμβουλίων για να 

ακούεται η φωνή τους με αυτό τον τρόπο, έτσι και εναλλάξ μπορεί να συμμετέχουν στα συμβούλια.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ.  Να πω ότι έχουμε ολοκληρώσει τον κατάλογο των ομιλητών.  Να συνεχίσουμε τώρα 

με τους εκπροσώπους των διαφόρων υπηρεσιών όπου χρειάζεται και ότι θεωρούν από τις 

παρεμβάσεις ότι χρήζει σχολιασμού.  Θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Στέλλα Μουστάκα Πλέιπελ, 

Α΄ Λειτουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.  Κυρία Πλέιπελ, έχετε το λόγο.  
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Α΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΣΤ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΠΛΕΙΠΕΛ): 

 Καλημέρα σας, θα ήθελα να σας διαβάσω την τοποθέτηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κάποιες παρατηρήσεις εκ μέρους της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.   

 «Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,  

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

απευθύνει για να υποβάλω απόψεις και θέσεις του Υπουργείου, επί των θεμάτων που πραγματεύεται 

σήμερα η 6η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών και να συγχαρώ το Παγκύπριο Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού για τη διοργάνωσή της.  Το Υπουργείο μας, όπως όλες οι κρατικές υπηρεσίες 

που βρίσκονται εδώ σήμερα, καλείται όπως επεξεργαστεί το θέμα της σημερινής συνόδου και να 

προσπαθήσει να εξεύρει τρόπους για βελτίωση της συμμετοχής των νέων στις διάφορες πτυχές του 

εθελοντισμού, καθώς επίσης καλείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να διαμορφώσει ένα πιο 

ευνοϊκό περιβάλλον για τη συμμετοχή των νέων σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.  Η εθελοντική 

προσφορά ήταν πάντοτε και παραμένει, ιδιαίτερα και σήμερα μια αξιέπαινη πράξη η οποία δεν έχει 

περιορισμούς και όρια.  Είναι μια αυθόρμητη αλλά ενσυνείδητη πράξη.  Είναι ένα ταξίδι το οποίο 

οδηγεί τον κάθε ενδιαφερόμενο στο να γίνει ενεργός πολίτης.  Μέσα από τον εθελοντισμό οι νέοι 

παρακινούνται να ξεφύγουν από την παθητικότητα και τον ατομικισμό και να ενταχτούν σε μια ομάδα 

συνανθρώπων τους με κοινό στόχο την κοινωνική προσφορά.  Η συμμετοχή τους δεν επιφέρει μόνο 

θετικά αποτελέσματα προς το συνάνθρωπο αλλά και προς τους ίδιους.  Με την ενεργό εμπλοκή τους 

στην κοινωνία, οι νέοι αποκτούν ανεπανάληπτες εμπειρίες και γνώσεις οι οποίες θα τους βοηθήσουν 

και στη μετέπειτα ζωή τους, αλλά αποκτούν και αρχές και αξίες οι οποίες πηγάζουν από τη 

συναναστροφή τους με πιο έμπειρα άτομα, τα οποία θα τους τις μεταδώσουν μέσα από τη συνεργασία 

και την ομαδικότητα, αλλά πάνω από όλα, μαθαίνουν να αγαπούν το συνάνθρωπο.  Η Κοινωνία των 

Πολιτών αποτελεί ένα σύνολο ποικίλων και μη κυβερνητικών θεσμών και δραστηριοτήτων, αρκετά 

ισχυρών ώστε να στηρίζουν το κράτος.  Αποτελεί ένα θεσμό που ενσωματώνει την ιδιότητα του πολίτη 

σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και δίνει τη δύναμη να προσφέρει και να δίνει λύσεις σε ανάγκες 

που υπάρχουν σε μια κοινωνία.  Όπως έχει λεχθεί και στο παρελθόν, το έργο των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων ενισχύει επικουρικά το ρόλο του κράτους, αφού στην ουσία αποτελεί ένα οργανωμένο 

σύστημα παροχής κοινωνικής προσφοράς.  Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, όπως όλοι γνωρίζετε, εμπλέκεται στα θέματα που αφορούν την επιχορήγηση μη 

κυβερνητικών οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες γενικού, οικονομικού συμφέροντος στον τομέα 

της κοινωνικής φροντίδας.  Οι επιχορηγήσεις αυτές δίνονται μετά από προϋποθέσεις που σχετίζονται 

με τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και του προγράμματος.  Δεν υπάρχει περιορισμός 

σε θέματα ηλικίας αλλά ούτε και μπορεί να θέσει ως προτεραιότητα επιχορηγήσεις ή λειτουργίες 

προγραμμάτων από νεαρότερα άτομα, γιατί αυτός δεν είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου.  

Αντιλαμβάνομαι ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 

αναπτύσσουν δράσεις που στοχεύουν στην κατεύθυνση της παροχής κινήτρων και την εμπλοκή των 

νέων στις διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις.  Είναι όμως θετικό και πρέπει να αναφερθεί ότι τα 

τελευταία χρόνια έχουν αποταθεί κοντά μας για την παροχή επιχορηγήσεων νέοι μη κυβερνητικοί  

οργανισμοί, οι οποίοι στοχεύουν ειδικά στην παροχή λύσεων σε καινούρια προβλήματα που έχουν 

αναδυθεί πρόσφατα από τα πλοκάμια και της κοινωνίας στους οποίους συμμετέχουν ενεργά και νεαρά 

άτομα.  Συμπληρωματικά με τα πιο πάνω όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο μας εργάζεται καθημερινά με 
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στόχο τη βελτίωση του σχεδίου κρατικών ενισχύσεων και την προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις και 

ανάγκες του κράτους, αλλά και των διαφόρων φορέων που επιχορηγούνται από αυτό.  Από το 2013 και 

μετά, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας προχώρησαν σε μεταρρύθμιση στον τομέα της παροχής 

κρατικών ενισχύσεων και σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αρ. 360 του 2012, για την 

παροχή κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.  Στόχος ήταν και είναι η πιο δίκαιη και 

εξορθολογισμένη κατανομή των χορηγιών στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων.  Τροποποιήσεις έγιναν το 

2015 και 2016, αφού το Υπουργείο μας καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες όπως το σχέδιο γίνει πιο 

λειτουργικό για να καλύπτει τις άμεσες ανάγκες των φορέων που αποτείνονται σε αυτό, αλλά και το 

πιο σημαντικό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εξυπηρετούμενων.  Συγκεκριμένα, το 

2015 έγιναν τροποποιήσεις οι οποίες θεωρούμε ότι αφορούν διευκολύνσεις προς στους φορείς, οι 

οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους, όταν οι ίδιοι είναι έτοιμοι και όχι 

αργότερα, φυσικά από την ημερομηνία που καθορίζεται ετησίως.  Επίσης, αφού πάρουν την κρατική 

ενίσχυση, υπάρχει η ευχέρεια να επανέλθουν εντός του έτους και να ζητήσουν επιπρόσθετη ενίσχυση 

εάν προκύπτει ιδιαίτερος λόγος.  Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι φορείς που αντιμετωπίζουν 

σοβαρά οικονομικά προβλήματα, μπορούν να αιτηθούν προκαταβολή και να λάβουν νωρίς ένα μέρος 

της κρατικής τους ενίσχυσης.  Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το 2016 επιχορηγήθηκαν 252 

προγράμματα, με συνολικό ύψος περίπου €6.900.000, ποσό αυξημένο κατά €500.000 συγκριτικά με το 

2015.  Όπως σας έχω αναφέρει και κατά την περσινή σύνοδο, στα πλαίσια ανταλλαγής απόψεων και 

διαλόγου μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της Υπουργού Εργασίας, Προνοίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γίνονται σε τακτά διαστήματα και συναντήσεις στο γραφείο μου αλλά και 

στα πλαίσια του θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ της Υπουργού και των Μ.Κ.Ο. ο οποίος έγινε 

πρόσφατα τον Οκτώβρη του 2016.  Επιπρόσθετα, Λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

είναι στη διάθεση της κάθε οργάνωσης για συμβουλευτική καθοδήγηση και στήριξη.  Κλείνοντας, θα 

ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο του οποίου προΐσταμαι, θα 

συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή συμπαράσταση και στήριξη προς τους οργανωμένους φορείς, ώστε 

όλοι μαζί να συμβάλουμε στην κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας μας.   

 Να σας απαντήσω και σε κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν τις επιμέρους υπηρεσίες.  Όσον 

αφορά την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει τεθεί ένα θέμα για την κατάρτιση εθελοντών.  

Η ΑΝΑΔ στη βάση του νομικού πλαισίου και του στρατηγικού προγραμματισμού της, εφαρμόζει ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού της Κύπρου, παρέχοντας σε εργοδοτούμενους και ανέργους, τη δυνατότητα απόκτησης 

νέων ή αναβάθμισης υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων.  Ωστόσο, βασική προϋπόθεση είναι οι 

συμμετέχοντες να είναι εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων ή μέσα από τη συμμετοχή τους στα 

προγράμματα κατάρτισης, όπως στην περίπτωση των ανέργων και αδρανών, με τα οποία προωθείται η 

απασχολησιμότητά τους.  Με βάση τις πρόνοιες της σχετικής με την ΑΝΑΔ νομοθεσία, εργοδοτούμενοι 

εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, για τους οποίους καταβάλλεται το νενομισμένο τέλος 

ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα που επιχορηγούνται 

από την ΑΝΑΔ.  Η συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης που εγκρίνονται και 

επιχορηγούνται από την ΑΝΑΔ είναι ανοικτή σε όλους τους δικαιούχους όπως καθορίζεται στον οδηγό 

πολιτικής και διαδικασιών του κάθε σχεδίου.  Σημειώνεται όμως ότι, στην πλειοψηφία των σχεδίων 

που αφορούν εργοδοτούμενους η απόφαση για τη συμμετοχή εργαζομένων στα προγράμματα 

λαμβάνεται από τους εργοδότες.  Όσον αφορά τα σχέδια για ανέργους, έχει δοθεί έμφαση σε 

μακροχρόνια ανέργους, για έξι μήνες και περισσότερο, με σκοπό την αποφυγή της μακροχρόνιας 

παραμονής στην ανεργία και την παραγωγική ενσωμάτωση στον κόσμο της εργασίας.  Οι μακροχρόνια 
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άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης με 

παραπεμπτικό από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, το οποίο τους παρέχει δικαίωμα δωρεάν 

συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης της επιλογής τους που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του σχεδίου 

από» 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Κυρία Πλέιπελ, δεν θέλω να σας διακόψω, απλά η εισήγηση αντιλαμβάνομαι είναι να μελετηθεί 

η δυνατότητα τροποποίησης των υφιστάμενων κριτηρίων και του τρόπου τοποθέτησης ανέργων έτσι 

που να δοθεί αυτή η δυνατότητα.  Η απασχόληση τους, όπως λειτουργεί σήμερα το σχέδιο, σίγουρα 

δεν μπορεί να τους καλύψει, οπότε σωστή η ενημέρωση που εκάμετε.  Θεωρώ ότι θα ήταν καλό να το 

διαβιβάσετε στην Υπουργό, η Σύνοδος εδώ να αποφασίσει ότι θα διαβιβάσει στην Υπουργό την 

εισήγηση να μελετηθεί η δυνατότητα τοποθέτησης… 

Α΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΣΤ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΠΛΕΙΠΕΛ): 

 Αντιλαμβάνομαι η εισήγηση εδώ είναι να τους καλύπτει ως εθελοντές.  Η ΑΝΑΔ τους καλύπτει 

μέσα από τον φακό κάποιας μορφής ανεργίας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ναι, ακριβώς.  Είναι ένα διαφορετικό… η εισήγηση ήταν διαφορετική, οπότε να ληφθεί υπόψη 

και από εσάς για να το διαβιβάσετε και από τη Σύνοδο εδώ, να το εισηγηθεί στο κλείσιμο των 

εργασιών, αν συμφωνούμε.  

Α΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΣΤ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΠΛΕΙΠΕΛ): 

 Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αν μου επιτρέπετε, η συμμετοχή των εθελοντικών 

οργανώσεων σε επιδοτούμενα, σύγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.  Οι εθελοντικές οργανώσεις 

μπορούν και συμμετείχαν ως επωφελούμενοι οργανισμοί στα σύγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

που υλοποίησε η ΑΝΑΔ και αφορούσαν την τοποθέτηση νέων αποφοίτων δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για απόκτηση εργασιακής πείρας.  Πέραν του οφέλους που είχαν οι νέοι 

που τοποθετήθηκαν σε εθελοντικές οργανώσεις είχαν την ευκαιρία να μυηθούν με πρακτικό τρόπο στις 

αρχές και αξίες του εθελοντισμού.  Όσον αφορά την αξιοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων ως 

φορέων υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 

σημειώνεται ότι στη βάση της πρακτικής που ακολουθείται μέχρι σήμερα, ως φορείς υλοποίησης 

ορίζονται μόνο κυβερνητικές υπηρεσίες και κοινωνικοί εταίροι, χωρίς αυτό να αποκλείει τους φορείς 

υλοποίησης να συνεργάζονται με εθελοντικές οργανώσεις κατά την υλοποίηση των έργων τους, όπως 

για παράδειγμα, το πρόγραμμα που υλοποιεί το Τμήμα Εργασίας και αφορά τη φροντίδα αναπήρων, 

στην υλοποίηση του οποίου εμπλέκεται και η οργάνωσή τους.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ κυρία Πλέιπελ Μουστάκα.  Είναι καλύτερα που είπαμε να μιλήσετε τελευταίοι διότι 

ενδεχομένως να προκαλούσατε συζήτηση και περισσότερες απόψεις στην πορεία της συζήτησης.  Να 
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προχωρήσουμε.  Το λόγο έχει ο κ. Αλέξης Κουτσελίνης, Οικονομικός Λειτουργός στο Υπουργείο 

Οικονομικών.  Την παρέμβαση σας, κ. Κουτσελίνη. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ): 

 Είναι καλά γνωστό, ότι για τις σύγχρονες κοινωνίες και ανεπτυγμένες οικονομίες, η επένδυση στη 

νεολαία και η εμπλοκή των νέων στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, αποτελεί βασική προϋπόθεση 

λειτουργίας τους. Η αποτελεσματικότητα των κοινωνικο-οικονομικών πολιτικών ενός κράτους 

αυξάνεται με τη συμμετοχή και την παρέμβαση των ΜΚΟ που συμπληρώνουν κενά και προσδίδουν μια 

πιο ολοκληρωμένη διάσταση στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών δράσεων. Αναμφίβολα, η 

επιδιωκόμενη αποτελεσματικότητα είναι συνυφασμένη με την ενθάρρυνση των νέων για συμμετοχή 

και δράση μέσα από τις ΜΚΟ.  

 Στο Υπουργείο Οικονομικών προωθούνται οι απαραίτητες ενέργειες για περαιτέρω ενίσχυση των 

ΜΚΟ με σημαντικό βέβαια πυλώνα την ενίσχυση, ενθάρρυνση και συμμετοχή των νέων.  

 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το κράτος στηρίζει το ρόλο των ΜΚΟ μέσω χορηγιών και 

φοροαπαλλαγών.  Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου έχει ήδη τροχοδρομηθεί.  Στη Βουλή βρίσκεται για 

συζήτηση το πρώτο μέρος που αφορά το Νομοσχέδιο για τα Σωματεία και Ιδρύματα.  Το πλαίσιο για το 

δεύτερο μέρος που είναι το Νομοσχέδιο για τους Ιδιωτικούς Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας βρίσκεται 

στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας του. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου προετοιμάζονται για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των αλλαγών  που θα 

επιφέρουν τα εν λόγω νομοσχέδια. 

 Συμφωνούμε με τη δημιουργία μιας κεντρικής Υπηρεσίας η οποία θα επιβλέπει γενικότερα τα 

θέματα που αφορούν τις ΜΚΟ, και ειδικότερα όσον αφορά χορηγίες και φορολογικά οφέλη που 

δύνανται να απολαμβάνουν. Η Υπηρεσία αυτή θα μπορούσε να αποτελεί την πρώτη γραμμή 

επικοινωνίας μεταξύ των ΜΚΟ και του κράτους για πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα, δυνατότητα 

αναγνώρισης κλπ. Έχουμε όμως επιφύλαξη για την προστιθέμενη αξία που μπορεί να υπάρξει αν η 

Υπηρεσία αυτή διαχειρίζεται τη διάθεση των κονδυλίων του κράτους. 

 Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, αφορά συγκεκριμένους 

σκοπούς και δραστηριότητες. Πέραν αυτού, βάσει νόμου, κάποιοι ΜΚΟ απαλλάσσονται από το φόρο 

εισοδήματος και στους νόμους περί ΦΠΑ και τελωνείων υπάρχουν φορολογικά οφέλη προς μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς ανεξαρτήτως πιστοποίησης ΙΟΚΩ, ως ορίζει το κοινοτικό κεκτημένο. 

 Σε σχέση με το διάλογο και τη διαβούλευση υπηρεσιών του κράτους και των ΜΚΟ σημειώνεται 

ότι αυτός καθορίζεται από τον Οδηγό Διαβούλευσης, ο οποίος πρέπει να ακολουθείται από όλους τους 

κυβερνητικούς φορείς, αλλά και από την πάγια πρακτική της κυβέρνησης για διαβούλευση με όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς, αναλόγως του ζητήματος και του θέματος.  Στα πλαίσια αυτά και με 

πρωτοβουλία του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, μελετάται η 

περαιτέρω ενίσχυση και θεσμοθέτηση της διαβούλευσης. Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης 

(ΚΑΔΔ) μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μαθησιακές παρεμβάσεις για να υποστηρίξει το σωστό 

εντοπισμό των εμπλεκόμενων φορέων και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στη διαμόρφωση μιας 

πολιτικής αξιοποιώντας ειδικά επιστημονικά μοντέλα.  

 Στηρίζουμε επίσης την περαιτέρω ενίσχυση του τρόπου ενημέρωσης για ευκαιρίες 

χρηματοδότησης, καλύτερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα και  καλύτερη αξιοποίηση όσον 
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αφορά στην άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ήδη η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Συντονισμού και Ανάπτυξης έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, όπως 

είναι η δημιουργία της ηλεκτρονικής Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και η 

διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων.  

 Τελειώνοντας, μεταφέρω τα συγχαρητήρια του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη για 

την επιτυχία της Συνόδου και γενικότερα για το έργο που επιτελείτε, αλλά και τη διαβεβαίωσή του για 

συνεχή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς και για συνεχή στήριξη των 

ΜΚΟ.  

Ευχαριστώ  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κουτσελίνη. 

 Το λόγο τώρα έχει ο κ. Μάριος Θεοφίλου, Μετεωρολογικός Λειτουργός με απόσπαση στο 

γραφείο του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για τη δική του παρέμβαση.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Μ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ): 

 Ευχαριστώ.  

 Κυρία Προεδρεύουσα της Βουλής, κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, κύριε Αντιπρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

Βουλευτές και Βουλευτίνες της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, κυρίες και κύριοι, 

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ο Υπουργός συγχαίρει 

καταρχήν όλους τους συντελεστές της παρούσας Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών με κύριο θέμα τη 

συμμετοχή των νέων στις μη κυβερνητικές και εθελοντικές οργανώσεις.  Το Υπουργείο Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συνεργάζεται στενά με μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς 

και με εθελοντικές οργανώσεις, όσον αφορά σε επαρχιακές, τμηματικές επιτροπές των τμημάτων του, 

όπως είναι για παράδειγμα επιτροπές του Τμήματος Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και 

λοιπά.  Ας μην ξεχνούμε φυσικά τη συμμετοχή των οργανώσεων αυτών στις πρόσφατες πυρκαγιές που 

αντιμετώπισε το νησί μας.  

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι υπέρ της συμμετοχής των 

νέων στις μη κυβερνητικές και εθελοντικές οργανώσεις.  Θέλουμε δηλαδή τη συμμετοχή τω νέων, με 

κάποιες φυσικά ρυθμίσεις που αφορούν στη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευσή τους, έτσι ώστε 

πρώτον να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της κυβερνητικής μηχανής, δεύτερο 

να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σωστά και επαγγελματικά σχετικά με το θέμα στο οποίο θα 

ενδιατρίψουν, όπως είναι για παράδειγμα τα θέματα περιβάλλοντος, γεωργίας, υδάτων και λοιπά.  

Αυτό θα μπορούσε να γίνει εφικτό, είτε μέσω των προγραμμάτων για τους ανέργους πτυχιούχους της 

Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ή  ακόμη και πάνω σε μια εθελοντική βάση.  Τρίτο να  

τεθούν οι βάσεις για τη σωστή και αποτελεσματική συνεργασία.  

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι πρόθυμο να μελετήσει 

και να βοηθήσει εκεί που είναι αυτό εφικτό, σε θέματα των αρμοδιοτήτων του, έτσι ώστε να επιτευχθεί 

η ενεργός συμμετοχή των νέων σε εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. 
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 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Θεοφίλου. 

 Ο κ. Γιαννάκη, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων έχει το λόγο για 

την παρέμβασή του. 

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

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Θα σας πω δύο στατιστικά στοιχεία τα οποία δε σας έχουν δοθεί.  Το γραφείο μου ήδη έχει 

προβεί σε έρευνα, που θα είναι κυλιόμενη ανά έτος, για τα θέματα συμβολής των πολιτών στον 

εθελοντισμό.  Για το 2015, αυτά τα στοιχεία δεν σας έχουν δοθεί, διότι ακόμα δεν έχουν μελετηθεί και 

καταγραφεί από την Υπηρεσία η οποία έχει αναλάβει αυτή τη μελέτη.  Με βάση τα στοιχεία αυτά, το 

7,17% των πολιτών συμμετέχουν σε εθελοντική εργασία, μέσω ενός οργανισμού ή οργανωμένου 

συνόλου.  Το 2,23% του πληθυσμού, επιπρόσθετα από το 7% συμμετέχει σε εθελοντική εργασία, μη 

οργανωμένη.  Άρα περίπου ποσοστό 10% του πληθυσμού μας ασχολείται με τον εθελοντισμό.  Από 

αυτούς, επίσης επιπρόσθετο στοιχείο το 1,79% του πληθυσμού, το 2015, έχει πάρει μέρος σε μια 

δημόσια διαβούλευση.  Από το ποσοστό του 7% το οποίο είναι εθελοντές, το 24% είναι νέοι ηλικίας 16 

ως 29 ετών.  Από το άλλο ποσοστό, το 2,6%, που είναι εθελοντές σε μη οργανωμένη εργασία, οι νέοι 

ηλικίας 16 ως 29 ετών, είναι 22%.  Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η πλειοψηφία των εθελοντών 

στη μη οργανωμένη εθελοντική προσφορά και στην οργανωμένη εθελοντική προσφορά, είναι περίπου 

κατά 60% εργαζόμενοι.  Άρα δεν είναι μόνο θέμα ελεύθερου χρόνου.  Και βάσει αυτών των στοιχείων, 

τα οποία θα σας δοθούν όταν τύχουν επεξεργασίας από την Υπηρεσία, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν 

είναι μόνο το θέμα του χρόνου καθεαυτό η εμπλοκή των νέων στα κοινά.  Πολύ σημαντικό στοιχείο 

είναι η αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.  Η γνώση και οι δεξιότητες που αποκτούνται 

από τους πολίτες και όχι μόνο από τους νέους, μέσω του εθελοντισμού, είναι ένας θησαυρός ο οποίος 

πρέπει να αναγνωρίζεται και δεν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να υπολογίζεται.  Πρέπει να 

υπολογίζεται στα πανεπιστήμια, πρέπει να υπολογίζεται ως πλεονέκτημα στην εξεύρεση εργασίας, ναι 

και υπάρχουν εταιρείες -δεν θα πω ονόματα- οι οποίες πράγματι δίνουν άδειες με απολαβές, αν ο 

υπάλληλος προσφέρει εθελοντική εργασία.  Συγκεκριμένο αριθμό ημερών. 

 Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επιτροπή με κρατικούς φορείς η 

οποία σχεδιάζει την αναγνώριση και μετά από την έρευνα, φυσικά θα εμπλακεί και το ΠΣΣΕ και το 

Συμβούλιο Νεολαίας και άλλοι φορείς θα εμπλακούν, ούτως ώστε να σχεδιάσουμε μαζί τον τρόπο 

αυτής της αναγνώρισης.  Δεν είναι εύκολο πράγμα αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει. 

 Σημαντικό στοιχείο είναι και το θέμα των χρηματοδοτήσεων.  Συμφωνώ μαζί σας, αλλά πρέπει να 

κάμω μια καλόπιστη κριτική προς τις οργανώσεις.  Με το ΠΣΣΕ, για παράδειγμα, διοργανώσαμε ένα 

πολύ ωραίο και αξιόλογο επαγγελματικό Συνέδριο για το πόσοι ΜΚΟ αξιοποιούν τα ευρωπαϊκά 

κονδύλια και όχι μόνο ενημέρωση για τα προγράμματα αλλά και το πώς συμπληρώνεται η αίτηση και 

τα λοιπά και νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν καλύτερη η συμμετοχή.  Άρα, πρέπει να δούμε και τις 

δικές μας ευθύνες, το πώς αξιοποιούμε περισσότερο τις ευκαιρίες που μας δίνονται. 
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 Παροχή κινήτρων και ασφάλεια εθελοντών.  Η ασφάλεια των εθελοντών είναι ευθύνη των 

οργανώσεων.  Υπάρχουν στην Κύπρο οργανώσεις οι οποίες έχουν ασφάλεια για τους εθελοντές τους 

και αυτό είναι ευθύνη των ΜΚΟ να παρέχουν το ευνοϊκό, ασφαλές περιβάλλον προς τους εθελοντές.  

Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. 

 Τεχνολογία.  Πολύ βασικό στοιχείο, ειδικά στον τομέα της ενημέρωσης και κάτι το οποίο πρέπει 

να δούμε όλοι μας.  Πώς βελτιώνουμε την πληροφόρηση και για δράσεις αλλά και για το τι κάνει η 

κάθε οργάνωση.  Πολλές φορές δεχόμαστε παράπονα, ότι δεν βρίσκει κάποιος την τάδε οργάνωση, τι 

κάμνουν, που μπορώ να βρω πληροφορίες.  Χωρίς να το θεωρώ αυτό δικαιολογία, αλλά αυτό το 

εργαλείο βοηθά.  Δεν είναι λύση αλλά βοηθά. 

 Ηλικιακές διακρίσεις.  Ναι, χρειαζόμαστε εμπλοκή των νέων, όχι μόνο ως εθελοντές αλλά στα 

διοικητικά συμβούλια, στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.  Είναι ευθύνη όλων μας να δημιουργήσουμε 

ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να συμμετέχουν, χωρίς να παραγνωρίζεται η τρίτη ηλικία.  Έχουν και αυτοί 

ρόλο.  Η καλύτερη λύση είναι ο συνδυασμός και των δύο.  Άρα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να τους 

εμπλέξουμε στα διοικητικά των οργανώσεων και όχι μόνο ως εθελοντές.  Είναι πάρα πολύ σημαντικό 

για να υπάρχει και μια συνέχεια και να μπορούν και εκείνοι να “τραβήξουν” νέους σε μια οργάνωση.  

Είναι πιο εύκολο για εκείνους παρά εμείς οι πιο μεγάλοι.  Χωρίς να σημαίνει ότι θεωρώ τον εαυτό μου 

ότι δεν είναι νέος. 

 Για να λύσουμε πολλά προβλήματα, η παιδεία, τα σχολεία, έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο.  

Το ΠΣΣΕ έχει ήδη πολλές πρωτοβουλίες και από τα ετήσια βραβεία και από τους ομίλους και διάφορες 

άλλες.  Έχει πολλές οργανώσεις που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες από μόνες τους στις σχολικές 

μονάδες.  Έχει εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες από μόνοι τους.  Δεν είναι αρκετό 

αυτό.  Πρέπει να κάμουμε ένα πιο δομημένο τρόπο για το πώς δημιουργούμε μια κουλτούρα.  Εγώ 

διαφωνώ με τα δίπτυχα, διαφωνώ με τα τρίπτυχα, διαφωνώ με το μάθημα μέσα στην τάξη τι είναι 

εθελοντισμός.  Ο εθελοντισμός είναι μια βιωματική διαδικασία και τα παιδιά πρέπει να το βιώσουν για 

να το καταλάβουν.  Μόνο έτσι δημιουργείς σωστή κουλτούρα.  Φυσικά εδώ επαναλαμβάνω ότι παίζει 

ρόλο και η οικογένεια.  Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.  Εγώ πάντα το λέω ότι αν η μητέρα μου δεν με 

έπαιρνε στο προσκοπείο τρεις φορές για να μείνω, ίσως να μην ασχολούμουν ποτέ με τον εθελοντισμό.  

Άρα, ναι, η οικογένεια παίζει ρόλο. 

 Θεωρώ ότι για πολλά προβλήματα των χορηγιών των ΜΚΟ και του τρόπου διαχείρισής τους, 

φέρει ευθύνη το κράτος.  Υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν οργανώσεις, τα οποία δεν καλύπτονται 

από κρατικά σχέδια χορηγιών και πρέπει να το δούμε.  Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ένα δομημένο τρόπο διαδικασίας παροχής χορηγιών, έχει άλλα 

υπουργεία που δεν έχουν τέτοιου είδους διαδικασίες.  Πρέπει να υπάρξει ένας ομοιόμορφος τρόπος.  

Πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία, η οποία θα μαζεύει και θα ξέρει ποιος παίρνει τι.  Μπορεί να μην 

μπορεί να μαζευτούν όλες οι κρατικές χορηγίες σε μια υπηρεσία, αλλά μια υπηρεσία πρέπει να 

υπάρχει για να παρακολουθεί, να ελέγχει και να ξέρουμε τι παίρνει ο καθένας και από ποιες 

υπηρεσίες.    Πρέπει να δημιουργηθεί ένας κοινός τρόπος χορηγιών με κοινά έντυπα και ένας οδηγός ο 

οποίος θα καθοδηγεί τις οργανώσεις.   

 Πολύ σημαντική είναι η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.   Χρειαζόμαστε περισσότερη 

στήριξη και περισσότερη πληροφόρηση.  Όμως πρέπει και οι οργανώσεις να καταλάβουν ότι η 

πληροφόρηση και η εξεύρεση ευρωπαϊκών πόρων είναι μια επίπονη διαδικασία και ο οργανώσεις 

πρέπει να αφιερώσουν και το χρόνο και να διαθέσουν το ανθρώπινο δυναμικό  για να πετύχει.  Δεν 
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φτάνει μόνο απλά η ενημέρωση από υπηρεσίες του κράτους.  Τα ευρωπαϊκά είναι πολύπλοκα 

προγράμματα. 

 Για τις δημόσιες διαβουλεύσεις έχω καλυφθεί.  Θεωρώ ότι γενικά, ο ρόλος ο δικός μας είναι 

ακριβώς να δημιουργήσουμε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, ώστε να ενθαρρυνθούν οι νέοι να 

συμμετέχουν στα κοινά.  Και επαναλαμβάνω ως κίνητρο καλό είναι πλέον η αναγνώριση αλλά και εμείς 

από τη μεριά τη δική μας να δημιουργήσουμε και το ευνοϊκό περιβάλλον και την προσβασιμότητα 

στους νέους να εμπλακούν, τονίζοντας φυσικά και τα οφέλη για τους ίδιους που είναι πολύ σημαντικά.  

Πρόληψη, προσωπική ανάπτυξη, προσφορά προς την κοινωνία που εξασφαλίζει ψυχική υγεία και 

διάφορα άλλα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Γιαννάκη. 

 Το λόγο τώρα έχει η κα Μαρία Χριστοδούλου,  Λειτουργός Νεολαίας Α’, του Οργανισμού 

Νεολαίας Κύπρου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ): 

 Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

Αντιπρόεδρε του ΠΣΣΕ.   

 Ευχαριστούμε που μας δίνετε το λόγο να κάνουμε τη δική μας παρέμβαση.  Χαιρόμαστε και 

εμείς ιδιαίτερα για τη σημερινή Σύνοδο.  Χαιρόμαστε που έχει τόσους νέους, τόσους εκπροσώπους μη 

κυβερνητικών οργανώσεων, γιατί ως Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, έχουμε ως άμεσο στόχο ακριβώς 

την υποστήριξη των ΜΚΟ, μια και ο εθελοντισμός και η συμμετοχή των νέων είναι μέσα στις βασικές 

προτεραιότητες και άξονες των θεμάτων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.  Ήδη, για φέτος θα 

ολοκληρωθεί η εθνική στρατηγική για τη νεολαία, η οποία αναμένουμε ότι θα παραδοθεί στον 

Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού το πρώτο εξάμηνο του 2017 και η οποία περιλαμβάνει το θέμα του 

εθελοντισμού και της συμμετοχής, ως ένα από τα βασικά σημεία και άξονές του.   

 Συμφωνούμε με πολλούς από εσάς στα όσα έχετε ήδη αναφέρει και ο Επίτροπος Εθελοντισμού 

και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων τώρα, για το θέμα της υιοθέτησης της αναγνώρισης της μη τυπικής 

και άτυπης μάθησης και της αναγνώρισης της προσφοράς του εθελοντή, γι’ αυτό και θα πρέπει, ως 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου να παρέμβουμε και εμείς με το συμβουλευτικό μας ρόλο.  Ήδη 

συμμετέχουμε στην επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ευχόμαστε -θα είναι 

σίγουρα ένα δύσκολο κομμάτι- αλλά ευχόμαστε ότι θα αναγνωριστεί επιτέλους η εθελοντική εργασία 

και η μη τυπική και άτυπη μάθηση.   

 Παράλληλα, θα θέλαμε σύντομα να αναφέρουμε ότι στα πλαίσια μεγάλης έρευνας που 

διεξήγαγε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου για τη συμμετοχή των νέων, όντως παρατηρείται ότι πολλοί 

νέοι δε συμμετέχουν πλέον σε οργανώσεις νεολαίας.  Χρειάζονται όντως την αναγνώριση, τη στήριξη 

από την πολιτεία, γι’ αυτό και εμείς θα είμαστε ένθερμοι υποστηριχτές τόσο ως οργανισμός, όσο και σε 

συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για να δώσουμε τα 
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κίνητρα και το εφόδια στους νέους μας να συμμετέχουν και να νιώσουν αυτό που λέμε, ενεργός 

πολίτης, γιατί πραγματικά νιώθεις την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού. 

 Ευχαριστούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Χριστοδούλου. 

 Το λόγο έχει η κα Ιωάννα Παρασκευοπούλου,  Λειτουργός του Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ): 

 Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κύριε 

Αντιπρόεδρε του ΠΣΣΕ, αγαπητοί εκπρόσωποι ΜΚΟ, 

 Αρχικά θα ήθελα εκ μέρους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, να συγχαρώ το Παγκύπριο 

Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για την επιλογή του θέματος της Συνόδου και να χαιρετήσω το 

υπόμνημα του εγγράφου το οποίο περιλαμβάνει όλο το φάσμα των θεμάτων στα οποία οι νέοι θα 

πρέπει να έχουν ενεργό συμμετοχή, ως αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας των πολιτών, 

περιλαμβανομένου και του τομέα του αθλητισμού. 

 Όπως ίσως θα γνωρίζετε, ο αθλητισμός είναι η μεγαλύτερη κοινωνική και εθελοντική 

δραστηριότητα στην Ευρώπη.  Στην Κύπρο διαχρονικά, σχεδόν ολόκληρο το αθλητικό μας οικοδόμημα 

στηρίζεται στον εθελοντισμό.  Ο εθελοντισμός στον αθλητισμό αποτελεί μια μοναδική πλατφόρμα η 

οποία φτάνει σε όλα τα επίπεδα και τμήματα της κοινωνίας.  Ο αθλητισμός έχει να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο και όλες οι ομάδες της κοινωνίας, ειδικότερα οι νέοι, μπορούν να συμπεριληφθούν 

μέσα από τον εθελοντισμό στον αθλητισμό, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή του πολίτη, την αύξηση 

της απασχολησιμότητας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων, την προώθηση των αξιών και του 

διαπολιτισμικού διαλόγου. 

 Ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις που 

επηρεάζουν το εθελοντικό κίνημα, ειδικότερα στον τομέα του αθλητισμού, όπως είναι η συνεχής 

έλλειψη ενδιαφέροντος εθελοντών και κυρίως των νέων, για συμμετοχή του στα αθλητικά δρώμενα και 

ειδικότερα σε θέσεις που προϋποθέτουν ανάληψη ευθυνών, όπως είναι η διοίκηση και διαχείριση ενός 

αθλητικού οργανισμού.  Αυτό είναι ένα γεγονός που μας προβληματίζει έντονα, ως Οργανισμό, 

ειδικότερα όταν αυτό εξεταστεί σε συνάρτηση με την αυξανόμενη τάση που παρατηρείται στην αθρόα 

συμμετοχή εθελοντών σε μεμονωμένες αθλητικές εκδηλώσεις μαζικής συμμετοχής. 

 Η απουσία μακροπρόθεσμης δέσμευσης των εθελοντών σε συνδυασμό με τη μη αναγνώριση της 

προσφοράς αλλά και της γνώσης και των δεξιοτήτων που αποκτούνται μέσω της εθελοντικής εργασίας, 

το καθεστώς μονιμότητας σε ηγετικές και διοικητικές θέσεις, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Επίτροπος, 

των αθλητικών οργανισμών και το αίσθημα ιδιοκτησίας που προκύπτει μέσα από αυτό, αποτελεί 

απωθητικό παράγοντα για τους νέους εθελοντές να συμμετάσχουν σε θέσεις κλειδιά των αθλητικών 

οργανισμών.   

 Τέλος, οι αυστηρότερες και αυξανόμενες απαιτήσεις και οι διοικητικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι 

στους οποίους υπόκεινται οι αθλητικοί οργανισμοί, στο πλαίσιο της χρηστής διαχείρισης του 
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αθλητισμού, προϋποθέτουν την ανάγκη ενός πιο επαγγελματικού εθελοντισμού, βασισμένου στην 

επιμόρφωση και την εξειδίκευση.  

 Κατά συνέπεια, αναδεικνύεται η ανάγκη να αναγνωριστεί η αξία και η συνεισφορά του 

εθελοντισμού στον αθλητισμό και να τεθεί σε πιο σωστή και οργανωμένη βάση, με τη συμβολή 

βεβαίως όλων των εμπλεκόμενων μερών.  Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, στο πλαίσιο πάντα 

των δυνατοτήτων του, έχει θέσει ως διαχρονικό του στόχο να επιτύχει σε μεγάλο βαθμό, μέσα από 

αντίστοιχους σχεδιασμούς, πολιτικές, προγράμματα και συνεργασίες, όπως είναι η Στρατηγική 

Συνεργασία που έχει υπογράψει με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ για τον Εθελοντισμό και τον 

Αθλητισμό, τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων, ώστε οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι να 

διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία μέσω του αθλητισμού αλλά και μέσω της εθελοντικής 

συμμετοχής και δράσης.  Επιδίωξή μας βεβαίως, είναι η περαιτέρω βελτίωση και δημιουργία νέων 

δομών στους τομείς του αθλητισμού και του εθελοντισμού, χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η 

ανάπτυξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό, δεν αποτελεί ευθύνη ενός μόνο τομέα, αλλά μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο μέσω διατομεακών και εγκάρσιων συνεργασιών, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο, με την εμπλοκή των φορέων του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού, 

της υγείας, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα αλλά και των ΜΚΟ.      

 Πιο συγκεκριμένα, οι προσπάθειές μας θα πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός 

νομικού πλαισίου και δημοσιονομικού μηχανισμού που θα καθορίζουν το πλαίσιο εθελοντικής 

προσφοράς και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του εθελοντισμού σε όλους τους τομείς, 

περιλαμβανομένου και του αθλητισμού.  Καθοριστικό ρόλο βεβαίως διαδραματίζει ο τομέας της 

κατάρτισης και της επιμόρφωσης των νέων εθελοντών, όπως σωστά λέχθηκε από τους προηγούμενους 

ομιλητές.  Η ένταξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό, στις εθνικές πολιτικές που αφορούν τον 

αθλητισμό, την παιδεία, τη νεολαία, την κοινωνία και την απασχόληση καθώς επίσης και η προώθηση 

της εθελοντικής εργασίας, ως ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό εργαλείο, θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε 

όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μετά, καθώς επίσης και 

εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, σε συνεργασία με τις αθλητικές οργανώσεις, τονίζοντας τη 

σημασία των νέων εθελοντών στον αθλητισμό.   Η αναγνώριση και η μη επικύρωση της μη τυπικής και 

της άτυπης μάθησης που έχει αποκτηθεί μέσω του εθελοντισμού στον αθλητισμό και η εναρμόνισή 

τους με αντίστοιχα ευρωπαϊκά εργαλεία, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την εμπλοκή των 

νέων στις αθλητικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις.   Η περαιτέρω ενθάρρυνση των νέων που 

ασχολούνται με τον αθλητισμό, να εμπλακούν ενεργά στη διοίκηση και διαχείριση των αθλητικών 

οργανισμών, όπως είναι οι ομοσπονδίες, τα σωματεία και οι όμιλοι, ενδεχομένως με τη διαμόρφωση 

των καταστατικών της λειτουργίας των αθλητικών οργανισμών και την εξάλειψη του φαινομένου των 

ηλικιακών διακρίσεων και της στερεοτυπικής άποψης ότι οι νέοι δεν μπορούν να συμβάλουν στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων, με την αιτιολογία ότι δεν διαθέτουν την απαραίτητη πείρα….  Συμφωνούμε 

ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνονται μέσα από τα ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως είναι το πρόγραμμα “Αθλητισμός του Προγράμματος ERASMUS 

Plus”.   

 Καταληκτικά θα ήθελα να επισημάνω ότι οποιεσδήποτε ενέργειες γίνουν χρειάζονται συλλογική 

προσπάθεια και συνεργασία για να είναι αποδοτικές. 

 Ευχαριστώ. 

 



45 / 52 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ.  Σίγουρα, οι εισηγήσεις και οι τοποθετήσεις θα δοθούν αντιλαμβάνομαι στο 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για την περαιτέρω αξιοποίησή τους. 

 Ευχαριστώ, κυρία Παρασκευοπούλου. 

 Η τελευταία παρέμβαση είναι εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.  

Το λόγο έχει η κα Ζωή Σάββα, Ανώτερη Λειτουργός Προγραμματισμού. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ζ. ΣΑΒΒΑ): 

 Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, 

 Θέλω καταρχάς να σας συγχαρώ για το έργο που επιτελείτε ως ΜΚΟ και να ευχαριστήσω τους 

οργανωτές της σημερινής Συνόδου για την ευκαιρία που μας δίνετε να αναφερθούμε στη συνεργασία 

που δυνατό να έχουμε ως Γενική Διεύθυνση με τους οργανισμούς σας.  Η συνεργασία μας σχετίζεται με 

την προσπάθεια για την περαιτέρω αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

 Όπως προαναφέρθηκε και από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, αναπτύξαμε και 

λειτουργήσαμε στη Γενική Διεύθυνση την ηλεκτρονική Πύλη “Ενημέρωση χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων, www.fundingprogramsportal.gov.cy” όπου μπορείτε να εντοπίσετε όλες τις ευκαιρίες 

χρηματοδότησης που προσφέρονται, είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια είτε από εθνικά σχέδια και 

προγράμματα.  Με το να εγγραφείτε στην Πύλη ως μέλη, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, μπορείτε να 

λαμβάνετε πληροφόρηση κάθε βδομάδα για τις ανοιχτές πρόσκλησης στους τομείς που σας 

ενδιαφέρουν. 

 Στη Γενική Διεύθυνση λειτουργεί παράλληλα και help desk, όπου ομάδα συναδέλφων μπορούν 

να σας λύσουν οποιαδήποτε απορία έχετε και να σας κατευθύνουν σε προγράμματα, ανάλογα με το 

ενδιαφέρον σας.  Απλά επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Πύλης ή 

του τηλεφώνου ή ακόμα και της διευθέτησης προσωπικής συνάντησης. 

 Ως ΜΚΟ μπορείτε να διεκδικήσετε στο θεματολόγιο νεολαίας, κονδύλια από ευρωπαϊκά 

ανταγωνιστικά προγράμματα, όπως του “ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020”, για έρευνα και καινοτομία, του “ERASMUS 

Plus” για εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμό, του “ESI” για απασχόληση και κοινωνική 

καινοτομία, του “Ευρώπη για τους Πολίτες” και άλλα.  Αξίζει να αναφερθεί ότι στην παρούσα χρονική 

περίοδο που διανύουμε ανοιχτές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, υπάρχουν κυρίως στα 

προγράμματα “ERASMUS Plus” και στο “ESI”. 

 Χρηματοδότηση όμως μπορεί να διεκδικηθεί επίσης και από συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα της ΕΕ.  Προέρχονται από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης, είτε στα πλαίσια για παράδειγμα προγραμμάτων της εδαφικής 

συνεργασίας, όπως είναι το Interec-Med ή Ελλάδα - Κύπρος, είτε σχεδίων προγραμμάτων που 

προκηρύσσονται από τα ίδια τα υπουργεία και τις αρμόδιες αρχές υλοποίησης, όπως σχέδια του 

Κλάδου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εσωτερικών που στοχεύουν βασικά στο κοινό ευρωπαϊκό 

σύστημα ασύλου και τη σύσταση και ανάπτυξη στρατηγικών ένταξης.  Ενδιαφέρον μπορεί να υπάρξει, 

ανάλογα με την αρμοδιότητά σας, και για εθνικά σχέδια κινήτρων και ένα παράδειγμα αποτελεί το 
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σχέδιο “Πρωτοβουλίες Νέων” του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου που τυγχάνει να είναι εδώ μαζί μας 

σήμερα.   

 Οφείλω να αναφέρω  όπως είπε και ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, ότι δεν είναι εύκολα λεφτά.  Είναι ευκαιρίες χρηματοδότησης, αλλά δεν είναι εύκολα 

λεφτά.  Θα πρέπει να έχετε την ιδέα, να την τεκμηριώσετε, να υποβάλετε πρόταση  η οποία να έχει 

γενικά προστιθέμενη αξία κοινοτικής εμβέλειας -μιλώ για τα ευρωπαϊκά- και μετά στην υλοποίηση, θα 

πρέπει να τηρείτε τους κανόνες υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων και σχεδίων.  Όμως, έστω 

και έτσι, θα πρέπει να αποκτήσετε την εμπειρογνωμοσύνη, να αφιερώσετε χρόνο για να μπορέσετε να 

διεκδικήσετε τα κονδύλια αυτά. 

 Πέραν της Πύλης, η Γενική Διεύθυνση διοργανώνει και ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις 

χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν και για ορισμένα ανταγωνιστικά προγράμματα.  Για 

παράδειγμα, πέρσι, είχαμε διοργανώσει μαζί με το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και 

τα αρμόδια εθνικά σημεία επαφής, ενημερωτικές εκδηλώσεις που αφορούσαν προγράμματα που δεν 

είναι ιδιαίτερα γνωστά, ανταγωνιστικά, όπως της δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων ισότητας και 

ιθαγένειας, της “Ευρώπης για τους Πολίτες”, του “Life” και του “ERASMUS Plus Αθλητισμός” από τα 

οποία μπορούν να διεκδικήσουν κονδύλια οι ΜΚΟ. 

 Επιπλέον, για ενίσχυση της ικανότητας των πολιτών και των ΜΚΟ, μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

και άλλων φορέων, διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Σεμινάριο για τη συγγραφή προτάσεων 

και διαχείριση έργων, που υλοποιούνται στα πλαίσια των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προτάσεων.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, όπως λέχθηκε προηγουμένως, είχαμε συνδιοργανώσει με τον Επίτροπο 

Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και τον ΠΣΣΕ τριήμερο Σεμινάριο για συγγραφή 

προτάσεων. το οποίο παρακολούθησαν κάποιοι οργανισμοί από εσάς.  Οφείλω να πω όχι πολλοί, όπως 

είπε και ο Επίτροπος.  Θα πρέπει να δείξετε περισσότερο ενδιαφέρον.    

 Το Γραφείο μας θα συνεχίσει φυσικά την προσπάθεια που ήδη καταβάλλει, τόσο για την 

πληροφόρηση όσο και τη διοργάνωση Σεμιναρίων για μεγιστοποίηση της συμμετοχής και απορρόφηση 

από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα. 

 Σας ευχαριστώ.  Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε, κυρία Σάββα.  Έχετε σωστά διατυπώσει ότι είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει 

κάποιος να υποβάλει και να πετύχει να πάρει πρόταση. 

 Στο σημείο αυτό η συζήτηση του θέματος έχει ολοκληρωθεί. 

 Καλώ τώρα τον Αντιπρόεδρο του ΠΣΣΕ, τον κ. Ηλία Δημητρίου να συνοψίσει τα πορίσματα της 

συζήτησης και ακολούθως να προχωρήσουμε στη έγκριση του υπομνήματος.   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ): 

 Να πούμε ότι μέσα από τούτη την παραγωγική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, έχουμε θεωρώ 

καταλήξει σ’ ένα τελικό υπόμνημα, το οποίο θα συγγράψουμε μέσα από κάποιες νέες εισηγήσεις οι 

οποίες έχουν ακουστεί από τους αγαπητούς συνάδελφους, εθελοντές βουλευτές.   
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 Ένα θέμα το οποίο τονίζεται ιδιαίτερα και θα το τονίσουμε για ακόμη μία φορά στο υπόμνημα 

είναι το θέμα της αναγνώρισης της πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.  Έχει βγει πολύ 

έντονα, ένα πράγμα το οποίο το εντοπίζουμε ως προεδρείο. 

 Το δεύτερο το οποίο έχει βγει και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια αποδοχή στη συζήτηση 

του αν πραγματικά θεωρεί το αρμόδιο υπουργείο το οποίο αντιλαμβάνομαι, πιθανόν να είναι το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της Αρχής Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων –συγγνώμη- 

για το θέμα των εθελοντών.  Είναι η τρίτη φορά που το βάζουμε, κ. Πλέϊμπελ, και δυστυχώς ακούμε τα 

ίδια και τα ίδια.  Εδώ χρειάζεται απόφαση, εδώ χρειάζεται πολιτική θέση για το θέμα των εθελοντών 

στην επιμόρφωσή τους.  Η κυπριακή κοινωνία στηρίζεται στο εθελοντικό κίνημα, άρα, πρέπει και η 

κυπριακή κοινωνία μέσω της εκτελεστικής εξουσίας να δώσει εκείνα τα εφόδια τα οποία χρειάζονται οι 

εθελοντές για να μπορέσουν να πάνε ακόμα πιο μπροστά.  

 Το τρίτο το οποίο βγαίνει είναι ότι έχει τοποθετηθεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών 

για το θέμα της αλλαγής των νομοσχεδίων για τα σωματεία και ιδρύματα.  Και εδώ εμείς έχουμε δώσει 

τις θέσεις ως Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και θεωρούμε και το έχουμε πει και 

θέλουμε να το μεταβιβάσετε στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, αν και το όλο θέμα υπάγεται και 

συζητείται στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, ότι δεν μπορεί ένα νομοσχέδιο να έχει 

πρόνοια ότι δε θα γίνεται ο απαιτούμενος έλεγχος και η διαφάνεια στα εσωτερικά των ΜΚΟ.  Εμείς 

διαφωνούμε ριζικότατα.  Εμείς θέλουμε να μας ελέγχουν.  Οι ΜΚΟ δεν έχουν τίποτε να κρύψουν.  

Επομένως δεν μπορεί να πάει νομοσχέδιο που να μην έχει αυτή την πρόνοια μέσα και αυτή είναι μια 

καθαρή πρόκληση και προς την εκτελεστική εξουσία που πήρε το νομοσχέδιο αλλά και προς τους 

βουλευτές της επιτροπής Εσωτερικών οι οποίοι έχουν τις θέσεις του ΠΣΣΕ και τις έχουμε αναλύσει κατά 

κόρον. 

 Το τέταρτο, στο ίδιο νομοσχέδιο εμείς οι εθελοντές λέμε ότι δε θέλουμε να πληρωνόμαστε.    

Εμείς είμαστε εκεί γιατί αυτό πιστεύουμε.  Θέλουμε να κάνουμε προσφορά.  Όσοι θέλουν να 

πληρώνονται δεν είναι εφαλτήριο το εθελοντικό κίνημα.  Άρα, η πρόνοια του νομοσχεδίου αυτή πρέπει 

να πάει στις ελληνικές καλένδες.  Και το τρίτο, η δημοκρατία είναι ο σεβασμός της πλειοψηφίας.  Ε, δεν 

μπορεί μέσα στο νομοσχέδιο που πάει και συζητείται στην Επιτροπή Εσωτερικών να καθηλώνει η 

μειοψηφία, να ελέγχει τις απαρτίες και τα καταστατικά και τους σκοπούς και να αλλάζουν με 

συνοπτικές διαδικασίες.  Δυστυχώς τούτα είναι πισωγυρίσματα και εμείς, επειδή αναφέρθηκε από τον 

εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών δεν μπορούσαμε να μην τα αναφέρουμε αν και δεν ήταν 

μέσα στο υπόμνημα το οποίο είχαμε αναλύσει γιατί πιστεύαμε πραγματικά ότι θα υπήρχε και η 

απαιτούμενη, τουλάχιστον, προσέγγιση ότι τούτες οι τρεις παραμέτροι δεν μπορούσαν να θεωρηθούν 

νομοθεσία. 

 Τέλος θέλω να τονίσω εκ μέρους του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 

τόσο του προέδρου μου όσο και της άλλης Διοικούσας Επιτροπής, ότι το ΠΣΣΕ είναι εκεί, είναι το 

εφαλτήριο, είναι ο πυλώνας, είναι ο φορέας ο οποίος έχει δημιουργηθεί από το 1973, δεν είναι 

πολιτικός φορέας, είναι εθελοντικός φορέας και θα προσφέρει όπως έχει προσφέρει τόσα χρόνια.  Με 

συναίνεση, με διαβούλευση, με διαπραγμάτευση, με σεβασμό προς την εκτελεστική εξουσία και τη 

νομοθετική εξουσία. 

 Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την κ. Σκεύη Κουκουμά, η 

οποία έχει προεδρεύσει.  Η κ. Σκεύη Κουκουμά πέραν του ότι είναι γνωστή βουλευτίνα, είναι κομμάτι 
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του εθελοντισμού, έχει βγει και συνεχίζει να είναι μέσα στις τάξεις του εθελοντικού κινήματος, καθώς 

επίσης τον φίλο μου και καλό συνεργάτη τόσο εμένα προσωπικά αλλά και του κινήματος που 

εκπροσωπώ, το Γιαννάκη Γιαννάκη ο οποίος δίνει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει σε αυτό τον 

πρωτοποριακό θεσμό, ο οποίος έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, ο Επίτροπος 

Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων να λειτουργήσει πάνω στα πλαίσια και στους 

κανόνες τους οποίους έχει να προσφέρει από το δικό του μετερίζι, κανόνες οι οποίοι δεν έρχονται σε 

καμία φάση, σε καμία περίπτωση σε αντίθεση με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.  

 Να ’στε καλά και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

 Ευχαριστώ τον κ. Ηλία Δημητρίου και για τα καλά του λόγια.  Ναι, έχω και εγώ μιαν ιστορία στον 

εθελοντισμό.  Στη βάση της σύνοψης που έχει κάμει τώρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να θέσω το υπόμνημα 

για έγκριση και θα ήθελα να δω χέρια πάνω. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του υπομνήματος;  Και στη βάση των επεξηγήσεων που έχει πει ο κ. 

Δημητρίου τώρα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Και οι πενήντα έξι, κύρια Προεδρεύουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

 Υπάρχει κανένας εναντίον, καμιά εναντίον; 

 Όχι. 

 Αποχές; 

 Κανένας. 

 Άρα είναι ομόφωνο.   

Σας συγχαίρω και για το ομόφωνο, σας συγχαίρω όμως και για τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις και τον 

προβληματισμό που έχει καταθέσει ενώπιον της Συνόδου.  Και για την παρουσία σας σίγουρα όλων και 

την ενεργό συμμετοχή σας, έτσι που να καταλήξουμε σε αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν ακουστεί. 

 Ευχαριστίες απευθύνω επίσης προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, τον Επίτροπο Εθελοντισμού, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, Νεολαίας και τα 

Υπουργεία Οικονομικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος . 

 Θα ήθελα να ενημερώσω ότι 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 όπου αυτό είναι εφικτό.  Παράλληλα, 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 προβλημάτων που αναφέρονται ή 

και των εισηγήσεων που έχετε καταθέσει.  
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 Συγχαίρω σίγουρα το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για την άρτια και άψογη 

διοργάνωση και της νέας αυτής Ειδικής Συνόδου που έδωσε την ευκαιρία σε ένα γόνιμο και 

δημιουργικό διάλογο και ένα βήμα για ανταλλαγή ιδεών πάνω σε σημαντικά προβλήματα που 

επηρεάζουν άμεσα τον κοινωνικό ιστό και απαιτούν άμεσες λύσεις. 

 Επίσης η διοργάνωση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να συμβάλλουν στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι και να καταστούν πιο ενεργοί πολίτες, στα πλαίσια της συμμετοχικής δημοκρατίας 

και του πλουραλισμού. 

 Σίγουρα να συγχαρώ τις υπηρεσίες της Βουλής και το προσωπικό που έχουν συνδράμει την όλη 

προσπάθεια.  Για μένα, επαναλαμβάνω ότι ήταν ιδιαίτερα τιμητικό να προεδρεύσω και με αυτά 

κηρύττω τη λήξη της Ειδικής αυτής Συνόδου.  Εύχομαι στον καθένα το καλύτερο δυνατό, 

διαβεβαιώνοντάς σας ξανά ότι τα όσα έχετε καταθέσει θα αξιολογηθούν, θα αξιοποιηθούν και θα 

προωθηθούν στους αρμόδιους.  

 Σας καλώ τώρα στο αίθριο της Βουλής για ένα κεραστικό.  

(ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. ΙΙΙ). 

 (Σ’ αυτό το σημείο περατώθηκαν οι εργασίες της Στ΄ Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών.) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Αρ. I 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ - 6η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - 8/2/17 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

CYRPUS MYASTHENIA GRAVIS ASSOCIATION ΠΟΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ  

ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN) CYPRUS ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ 

ESVN TOGETHER! CYPRUS ΠΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑ 

EUROPA DONNA ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 

HFC HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

KEY-INNOVATION IN CULTURE EDUCATION YOUTH ΓΙΑΝΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  

MEDIC ALERT ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

NETWORK FOR EUROPEAN CITIZENSHIP AND IDENTITY 
(NECI) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

STRESSBALL ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ 

ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΟΥΖΗ ΜΑΚΡΗ 

ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΧΙΤ ΕΣΚΙΤΖΙΑΝ 

ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΣΗ ΟΥΤΙΤΖΙΑΝ 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ-ΚΥΠΡΟΣ ΛΟΙΖΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 

ΕΚΙΦ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΒΡΑΑΜ 

ΕΣΣΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΤΖΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  

ΕΣΣΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΡΓΙΟΥ 

EΣΣΕ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 

EΣΣΕ ΛΕΜΕΣΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΜΟΤΗ  

ΕΣΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΙΣΣΙΑΣ 

ΕΣΣΕ ΠΑΦΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (EYP) ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΛΟΪΖΟΥ  

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΛΟΥΙΖΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  

ΙΔΡΥΜΑ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΕΥΕΛΘΟΝΤΟΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  ΑΓΓΕΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΛΑΙΛΙΑ ΣΟΥΡΜΕΛΗ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ- ΚΟΚΕΝ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ  

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΑΡΩ ΡΩΣΣΙΔΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 



51 / 52 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔ. 
ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΙΖΙΑΣ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΤΙΛΑΥΧΑΙΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΩ ΑΡΓΥΡΟΥ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΔΟΣ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΣΟΦΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ /ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ  

ΣΤΑΛΩ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ  

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΡΟΥΝΑΣ 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 

ΠΣΣΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 

ΠΣΣΕ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΣΣΕ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΣΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΒΗ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΝΑΤΑΣΑ ΣΑΒΒΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΥΓΙΑ ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΛ.Α-ΖΩ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΖΙΝΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΑΣΙΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΑΛΩ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΚΑΚΙΑ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ 

ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΕΛΣΗ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ  

ΣΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΝΕΔΑ ΛΟΥΚΑ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΤΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝΟΣ 

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ ‘ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΡΕΜΒΑΣΗ’ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΓΛΙΔΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡ. II 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ/ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 

1. Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη. 

2. Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών, κ. Αλέξης Κουτσελίνης. 

3. Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Γεωργία Κούμα. 

4. Εκπρόσωπος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Μάριος 

Θεοφίλου. 

5. Εκπρόσωπος Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δρ. Στέλλα 

Μουστάκα-Πλείπελ. 

6. Εκπρόσωπος Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, κ. 

Ζωή Σάββα. 

7. Εκπρόσωπος Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κ. Μαρία Χριστοδούλου. 

8. Εκπρόσωπος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, κ. Ιωάννα Παρασκευοπούλου.   






