


ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 - ΜΑΪΟΣ 2017

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ANNUAL REPORT 2017 inside OTHER NEWER.qxp_Layout 1  20/09/2017  9:46 PM  Page 1



Πίνακας Περιεχομένων

4 Χαιρετισμός Επιτρόπου

6 Πρόλογος 

7 Εισαγωγή: Όροι Εντολής–Στελέχωση–Στόχοι
Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)

8 Όροι Εντολής

8 Στελέχωση

8 Στόχοι του Γραφείου 

10 Ενέργειες/Δράσεις – Ημέρα Δημόσιας
Διαβούλευσης

11 Ενέργειες/Δράσεις – Ημέρα Πολίτη

12 Ενέργειες/Δράσεις – Χάρτα των Δικαιωμάτων και
των Υποχρεώσεων του Ενεργού Πολίτη

13 Ενέργειες/Δράσεις – Κοινωνία των Πολιτών 

13 Έγγραφο πολιτικής: Η Οργανωμένη Κοινωνία των
Πολιτών στην Κύπρο: Οικοδομώντας το μέλλον

13 Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών

13 18ο Ετήσιο Συνέδριο του Ε.Σ.Σ.Ε. Λάρνακας με θέμα
«H Εξελικτική Πορεία του Εθελοντισμού στην
Κοινωνία των Πολιτών»

14 Ενέργειες/Δράσεις – Δημιουργία Υποδομών για
Οργανώσεις - «Σπίτι του Εθελοντή»

15 Ενέργειες/Δράσεις – Συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού

18 Ενέργειες/Δράσεις – Συνεργασία με άλλα
Υπουργεία/Υπηρεσίες/Οργανισμούς 

18   Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, Εργασίας, 
             Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και Υγείας

18     Υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και 
             Δημόσιας Τάξης, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
             και Περιβάλλοντος

19 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων

19 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως 

20 Υπουργείο Άμυνας

20 Υπουργείο Εσωτερικών

20 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

20 Υπουργείο Οικονομικών

25 Φορείς για θέματα νέων/νεολαίας

ANNUAL REPORT 2017 inside OTHER NEWER.qxp_Layout 1  20/09/2017  9:46 PM  Page 2



30 Ενέργειες/Δράσεις – Συνεργασία με Δήμους και
Τοπική Αυτοδιοίκηση

31 Ενέργειες/Δράσεις – Εκσυγχρονισμός Νομοθετικού
Πλαισίου/Τροποποίηση Υφιστάμενης Νομοθεσίας
και Συγγραφή Νέας

31 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος 
του 2015»

31 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ιδιωτικών Οργανισμών
Κοινής Ωφελείας (Πιστοποίηση) Νόμος του 2014»

32 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Δημιουργίας Φορέα
για την Προστασία, τη Διασφάλιση της Υγείας και την
Ευημερία των Κατοικίδιων Ζώων»

33 Ενέργειες/Δράσεις – Στρατηγικές Συνεργασίας

33 Cyta

34 Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και ΟΠΑΠ
(Κύπρου) Λτδ

35 Διάφορες άλλες Ενέργειες και Δράσεις 

35 Αιμοδοσίες

35 Εκστρατείες 

36 Συνέδρια, Σεμινάρια και Ημερίδες

38 Δράσεις προς ενημέρωση του κοινού

38 Συναντήσεις και Συνεργασία με Φορείς και ΜΚΟ

39 Περιβαλλοντικές Δράσεις

43 Συμμετοχή σε διάφορες Επιτροπές

44 Συνεργασία με εθελοντικές ομάδες
εταιρειών/οργανισμών

44 Εκστρατείες Χριστουγέννων και Πάσχα 

ANNUAL REPORT 2017 inside OTHER NEWER.qxp_Layout 1  20/09/2017  9:46 PM  Page 3



04 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2016-2017

Η έννοια του «εθελοντή» προσδιορίζεται από τα κύρια

χαρακτηριστικά του, δηλαδή την ανιδιοτέλεια, την κοινωνική

προσφορά και την ελευθερία βούλησης. Έτσι, ο εθελοντισμός

σχετίζεται με την εργασία που παρέχεται δωρεάν και οικιοθελώς είτε

μέσω οργανωμένων συνόλων είτε σε ατομικό επίπεδο, και έχει

θετικές κοινωνικές εκροές για ομάδες, κοινότητες, και την κοινωνία

γενικά.

Η «Κοινωνία των Πολιτών» περιλαμβάνει την έννοια του ενεργού

πολίτη, ο οποίος συμμετέχει στις οργανώσεις της κοινωνίας των

πολιτών και που αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για τη βελτίωση

της δικής του ζωής, όπως και των συνανθρώπων του. Προσδίδει

ιδιαίτερο νόημα στη δημοκρατική συνεργασία. Ο ενεργός πολίτης

συνεργάζεται, επηρεάζει και διαμορφώνει πολιτικές που επηρεάζουν

τη δική του ζωή όπως και των συμπολιτών του, σεβόμενος πάντοτε

τη θέληση της πλειονότητας και τα δικαιώματα όλων των

ανθρώπων.

Ο Εθελοντισμός αναδεικνύεται ως η αναδυομένη δύναμη της

κοινωνίας των πολιτών, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην

αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Μέσα από τον

εθελοντισμό καλλιεργούνται η κοινωνική ευθύνη, η ποιότητα της

καθημερινότητας και η πολιτότητα και περιορίζονται οι πιθανότητες

εκδήλωσης αντικοινωνικής συμπεριφοράς. O εθελοντισμός συνιστά

λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει

την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η

Χαιρετισμός Επιτρόπου 
συνεισφορά τού Εθελοντικού Κινήματος και των Μη Κυβερνητικών

Οργανώσεων στη στήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν σοβαρά

προβλήματα, αλλά και στη συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό του

Κράτους καθώς και της Κοινωνίας είναι ανεκτίμητη. Γενικότερα, έχει

αποδειχθεί ότι η προσφορά των πολιτών μεγιστοποιείται όταν

παρέχεται οργανωμένα.

Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών

Οργανώσεων, λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια στοχεύοντας τόσο

στην περαιτέρω προώθηση των ιδεών και αξιών του εθελοντισμού

στον τόπο μας ώστε να καταστεί μέρος της δράσης του κάθε πολίτη

και στάση ζωής, όσο και στην ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής

των πολιτών και ειδικότερα των νέων σε κοινωνικά ζητήματα. Προς

την επίτευξη του στόχου αυτού προωθούνται μια σειρά από δράσεις

μεταξύ των οποίων η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του

θεσμικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία, εγγραφή και

πιστοποίηση των Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,

η καλύτερη στόχευση και διαχείριση των χορηγιών ώστε να υπάρχει

αποτελεσματική αξιοποίησή τους και καλύτερος έλεγχος του τρόπου

χρήσης τους, η εφαρμογή τής Ευρωπαϊκής Διακήρυξης των

«δικαιωμάτων και ευθυνών των Εθελοντών», η θεσμοθέτηση της

αναγνώρισης της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης, δηλαδή, της

Εθελοντικής Προσφοράς, η δημιουργία υποδομών προς στήριξη

των Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, η

αναβάθμιση και αναθεώρηση του Νομοθετικού πλαισίου που αφορά
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στην ευημερία και προστασία των ζώων, και η προώθηση του

διαλόγου μεταξύ Κράτους και πολιτών, οργανωμένων ή μη. 

Η καλλιέργεια του εθελοντισμού και του ενεργού πολίτη στο τόπο

μας είναι βασική προτεραιότητα του Γραφείου Επιτρόπου

Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και για τον

σκοπό αυτό υπάρχει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και

Πολιτισμού. Οι ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και

πολιτικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν και δεν πρέπει

να αφήσουν ανεπηρέαστη την εκπαίδευση. Το σχολείο είναι η βάση,

ο ακρογωνιαίος λίθος της κάθε κοινωνίας και οφείλει να συμβαδίζει

με το σήμερα, να είναι «ανοικτό» και να αναπτύσσει δυναμικό 

και εξωστρεφή προσανατολισμό προς την κοινωνία και τους

προβληματισμούς της.

Στο σύγχρονο σχολείο αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ενεργοποίηση

αμφίδρομης σχέσης της σχολικής κοινότητας με ζητήματα

κοινωνικής ευαισθητοποίησης, η διέγερση της εγρήγορσης των

νέων ανθρώπων και η καλλιέργεια της αξίας της συλλογικής

προσφοράς.

Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει τη δύναμη να αναπτύξει συλλογικά

κοινωνικές δράσεις και προσεγγίζοντας βιωματικά τα κοινωνικά

θέματα, να καλλιεργήσει τις αξίες της ανθρωπιστικής συνεισφοράς,

του αλτρουισμού, της αλληλεγγύης και να ενισχύσει την κοινωνική

συνοχή.

Στόχος, είναι στα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της

σχολικής κοινότητας να ενταχθούν και αυτά που καλλιεργούν και

διαμορφώνουν εθελοντική συνείδηση στους νέους και τους

ενεργοποιούν για να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους τομείς,

αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, που σχετίζονται με την

ευαισθητοποίησή τους για πλήθος καίριων ζητημάτων.

Το Γραφείο μας με σύνθημά του το «βάλε και εσύ ένα χεράκι, γίνε

εθελοντής, όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα» καλεί όλους μικρούς

και μεγάλους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για εκπλήρωση του

στόχου για τη δημιουργία μιας κοινωνίας που θα βασίζεται στην

κοινωνική ευημερία και δικαιοσύνη, στον σεβασμό όλων των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, στην

προώθηση της ισότητας και της απομάκρυνσης φαινομένων

ρατσισμού και διακρίσεων λόγω φύλου, ηλικίας, φυλής,

εθνικότητας, θρησκείας, πολιτισμού ή αναπηρίας. Όλοι μαζί

μπορούμε να φέρουμε σημαντικές αλλαγές για μας, τους

συνανθρώπους και την κοινωνία μας. 

Γιάννης Γιαννάκη

Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
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Η σύσταση του Γραφείου Επίτροπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων έγινε το δεύτερο εξάμηνο του 2013,
με τον διορισμό από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, στις 29 Μαΐου 2013, του κ. Γιάννη
Γιαννάκη στην θέση του Επιτρόπου (Πράξη αρ. 681/2013). 

Βασική πολιτική του Γραφείου είναι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός τού ρόλου και της δράσης των Εθελοντικών και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων του τόπου, η ενθάρρυνση του πολίτη για συμμετοχή του στα κοινά και η καλλιέργεια του
εθελοντισμού και της ενεργούς πολιτότητας στους νέους. Στόχος του είναι η προώθηση της διαφάνειας και η ενίσχυση της
πρόσβασης στην ενημέρωση με ουσιαστικό τρόπο όπου οι πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε αποφάσεις που
τους αφορούν και τους επηρεάζουν. 

Την περίοδο Ιουνίου 2016-Μαΐου 2017, στο έργο του Γραφείου συνέβαλαν Υπουργεία και Κυβερνητικά Τμήματα/Υπηρεσίες,
Υπηρεσίες και Οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η Εκκλησία, ιδιωτικές επιχειρήσεις, εθελοντικές ομάδες και Μη
Κυβερνητικοί Οργανισμοί. Στόχος της Ετήσιας Έκθεσης είναι να καταγράψει τόσο το έργο του Γραφείου κατά το τέταρτο κατά
σειρά έτος λειτουργίας του (1/06/2016-31/05/2017) όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα από τις προαναφερόμενες συνεργασίες
όσο και την μέχρι σήμερα πορεία του. Η όλη δράση του Γραφείου είχε ως βασικό γνώμονα την εκπλήρωση των στόχων και
των όρων εντολής που τέθηκαν κατά τη σύσταση του. 

Πρόλογος

06 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2016-2017
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Όροι Εντολής
Κατά την περίοδο Ιουνίου 2016-Μαΐου 2017, το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
δραστηριοποιήθηκε έντονα σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς του στο πλαίσιο της χαραχθείσας πολιτικής του Κράτους,
με θετικά αποτελέσματα τόσο στα εθελοντικά και ανθρωπιστικά δρώμενα του τόπου όσο και σε θέματα προπαρασκευαστικής
νομοθετικής εργασίας, διαφώτισης και ενημέρωσης για τις δράσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Κύπρο,
προώθησης της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη, και καθορισμού πλαισίου για την ένταξη της κοινωνίας των πολιτών στην
κυπριακή κουλτούρα.

Αναλυτικότερα, ο βασικός και ουσιαστικός όρος εντολής του Γραφείου, ο οποίος αποτέλεσε και τον πυρήνα δραστηριοτήτων
του, είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών της κυβέρνησης για στήριξη και αναβάθμιση του Εθελοντικού κινήματος
στην Κύπρο καθώς και ο εκσυγχρονισμός του ώστε η παρουσία του να είναι αισθητή σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.
Επιπρόσθετα, μέσα από τον θεσμό του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων επιδιώκεται
η περαιτέρω αναβάθμιση του έργου των εθελοντικών και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς και η ενθάρρυνση της
ενεργούς συμμετοχής του πολίτη στα κοινά ώστε να καταστεί ενεργό κύτταρο στην κοινωνία μας. 

Εισαγωγή

ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2016-2017 07
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Στελέχωση
Το Γραφείο του Επίτροπου Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων στελεχώνεται σε μόνιμη βάση,
από μια Διοικητική Λειτουργό Α΄ (από τον Σεπτέμβριο του
2014), από μια Φαρμακοποιό (από τον Αύγουστο του 2015),
και από μία γραφέα που εκτελεί χρέη γραμματειακής
υποστήριξης (από τον Ιούνιο του 2013). 

Στόχοι του Γραφείου
Πρώτο μέλημα του Γραφείου από την ημέρα θεσμοθέτησής
του, ήταν και είναι η μελέτη και η σκιαγράφηση του
Εθελοντικού Κινήματος για διάγνωση της υφιστάμενης
κατάστασης και δρομολόγησης πολιτικής. 

Κατά τη διάρκεια της μελέτης έχει διαφανεί ότι σήμερα,
υπάρχουν έξι χιλιάδες τριακόσιες (6.300) εγγεγραμμένες
οργανώσεις καθώς και τριακόσιες τριάντα (330) μη-
κερδοσκοπικές εταιρείες με αποτέλεσμα να παρατηρείται
αδυναμία στην ορθολογιστική λειτουργία τους καθώς και σε
θέματα οικονομικής διαφάνειας. Η αντιμετώπιση της
αδυναμίας αυτής, οδήγησε στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό
του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, στην εκπόνηση
νομοθετικής προπαρασκευής εργασίας για εισαγωγή νέου

νομοθετικού πλαισίου και στη δημιουργία δικτύων ανά τομέα
δραστηριότητας των εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων. 

Η πεποίθηση ότι «όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα» έδωσε το
έναυσμα για την προσπάθεια ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της
συνεργασίας των Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων με την Εκκλησία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
καθιστώντας τους όλους αρωγούς της κοινωνικής
αλληλεγγύης. Η προσπάθεια αυτή στέφθηκε με επιτυχία και
έθεσε τις βάσεις για περαιτέρω συνεργασία και εμπλοκή
όλων των φορέων της κοινωνίας στα τοπικά και κοινωνικά
δρώμενα. 

Η ενθάρρυνση των νέων να είναι καθημερινά σε επαφή με 
το κοινωνικό γίγνεσθαι, επιδιώκεται μέσω του εθελοντισμού
αφού έτσι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώση, 
να αναπτύξουν δεξιότητες και ταυτόχρονα να ευαισθη -
τοποιηθούν για τα προβλήματα και τις ανάγκες τόσο της
τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται όσο 
και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Η αξιοποίηση
εθελοντών σε διάφορες δράσεις και προγράμματα των
τοπικών αρχών είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση. 

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής δόθηκαν οι ακόλουθοι όροι εντολής:

i. Εφαρμογή πολιτικών για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη σε όλα τα επίπεδα,

ii. Δημιουργία εργαλείων όπως Δημόσιες Διαβουλεύσεις ομάδων εργασίας, ερωτηματολόγια, διαδικτυακές
συζητήσεις και έρευνες ώστε να ενδυναμώνεται και να διευκολύνεται η καλύτερη επαφή μεταξύ Κυβέρνησης
και πολιτών,

iii. Συντονισμός όλων των εθελοντικών οργανώσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εκκλησίας,

iv. Στήριξη και αναβάθμιση του έργου των Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με απόλυτο σεβασμό
στην αυτονομία και ανεξαρτησία τους,

v. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με την άντληση κονδυλίων,

vi. Αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στη βάση του Νομοθετικού πλαισίου του Εθελοντισμού που θα
βοηθήσει επίσης στην καταπολέμηση της ανεργίας,

vii. Δημιουργία πρωτοκόλλου για την αξιοποίηση των εθελοντών σε περίοδο κρίσης και εκτάκτων αναγκών,

viii. Προώθηση της δημιουργίας φορέα για την ευημερία και προστασία των ζώων. 

Σε έναν κόσμο όπου η νέα γενιά έχει απομακρυνθεί από τα κοινά, όλες οι πιο πάνω πολιτικές στοχεύουν πρώτιστα
στην ενθάρρυνσή της για ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή της στη διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες θα βοηθήσουν
στον εκσυγχρονισμό του κράτους αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. 
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Ένα δεύτερο βήμα στο οποίο δόθηκε έμφαση από πλευράς
του Γραφείου, είναι η  αναγνώριση των δεξιοτήτων και
εμπειριών που αποκτούν οι εθελοντές από την πολιτεία, τα
πανεπιστήμια και τους εργοδότες, ως γνώση/αξία που
αποκτήθηκε μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Η
απουσία αυτής της αναγνώρισης ενεργεί ως αντικίνητρο στην
ενεργό συμμετοχή του πολίτη και ειδικότερα των νέων.
Δεδομένου τούτου, καταβάλλεται προσπάθεια για δημιουργία
νομοθετικού πλαισίου πιστοποίησης των ικανοτήτων και
δεξιοτήτων που αποκτούνται κατά τη διάρκεια της ενεργούς

συμμετοχής τού ατόμου στα κοινά, γεγονός που συμβάλλει
στην αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης
(Εθελοντισμός) σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση της
ενεργούς πολιτότητας. 

Οι κυριότερες ενέργειες και δράσεις του Γραφείου κατά την
τέταρτη χρονιά από την ημέρα λειτουργίας του αναλύονται
στην παρούσα Έκθεση και αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες
για υλοποίηση των όρων εντολής και στόχων του Γραφείου
όπως αναλύθηκαν πιο πάνω. 
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Σε μια πρωτοποριακή για τα κυπριακά δεδομένα πρωτοβουλία, κατόπιν εισήγησης του Γραφείου, το Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε τη θεσμοθέτηση της «Ημέρας Δημόσιας Διαβούλευσης», η οποία θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα. Κατά την ημέρα αυτή, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και Πολιτειακοί Αξιωματούχοι, θα διαβουλεύονται με
την κοινωνία των πολιτών για θέματα που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν. Στις δημόσιες διαβουλεύσεις θα μπο-
ρούν να συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές, οργανωμένα σύνολα, ανέντακτοι πολίτες και άλλοι φορείς, ανάλογα με την ομάδα
στόχου και τη θεματική που θα καθορίζεται σε κάθε Δημόσια Διαβούλευση.

Οι απόψεις που θα διατυπώνονται θα λαμβάνονται υπόψη πριν η Κυβέρνηση καταλήξει στην υιοθέτηση αποφάσεων, μέτρων
και πολιτικών. Η διαβούλευση αυτή, αποτελεί ουσιαστικά το επιστέγασμα μιας διαδικασίας που στόχο έχει να φέρει την 
Κυβέρνηση κοντά στον πολίτη. Μέσω των διαβουλεύσεων δίδεται η ευκαιρία στους πολίτες και σε οργανωμένα σύνολα να
εκφράσουν τις απόψεις και προβληματισμούς τους και να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους επί συγκεκριμένων θεμάτων 
πολιτικής. 

Η καινοτόμος αυτή πολιτική, κατά την πρώτη χρονιά υιοθέτησής της, είχε θετικό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη και χαιρετίστηκε
από όλους τους συμμετέχοντες, αφού είχαν για πρώτη φορά την ευκαιρία να τοποθετηθούν απευθείας τόσο στον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και στους άλλους κρατικούς αξιωματούχους (Υπουργούς), διαβιβάζοντας τις απόψεις και
εισηγήσεις τους σε θέματα που τους επηρεάζουν άμεσα. 

Τον Οκτώβριο του 2016, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων παρευρέθηκε στη Δημόσια 
Διαβούλευση που διοργάνωσε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) παρουσία της Υπουργού Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τις εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Στην διαβούλευση αυτή 
συζητήθηκαν, σε πνεύμα εποικοδομητικού διαλόγου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθελοντικές οργανώσεις σε σχέση
με τη λειτουργία τους και τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων τους. 

Ημέρα Δημόσιας ΔιαβούλευσηςΕνέργειες/
Δράσεις
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Ημέρα του ΠολίτηΕνέργειες/
Δράσεις

Η σημασία που αποδίδει μία κοινωνία στην έννοια των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων προσδιορίζει
σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο της δημοκρατίας και τον ρόλο που το κράτος επιτελεί στην κοινωνία. Με γνώμονα τα πιο
πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 3 Μαρτίου, 2015 αποφάσισε (Αρ. Αποφ.: 78.470) τον
καθορισμό της 15ης Σεπτεμβρίου ως «Ημέρα του Πολίτη». 

Η Απόφαση αυτή του Υπουργικού Συμβουλίου λήφθηκε μετά από σχετική εισήγηση του Γραφείου με στόχο τη βελτιστο-
ποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην κοινωνία και στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Εργαλεία για την επίτευξη του στόχου
αποτελούν η καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας με τους πολίτες και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους για διαφάνεια,
έκφραση λόγου και ενημέρωση που να διευρύνει τις επιλογές τους, τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα
επίπεδα και την πρόωθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στην κοινωνία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Απορρέει δε, από την ανάγκη για ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στα κοινά. 
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Οι πολίτες καλούνται να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο
στην οικοδόμηση μιας καλύτερης, δημοκρατικής κοινωνίας
και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των στάσεων της ενερ-
γούς πολιτότητας είναι κρίσιμης σημασίας. Η πολιτότητα είναι
η ιδιότητα του να είναι κανείς πολίτης στα πλαίσια του κοινω-
νικού, πολιτικού, πολιτιστικού, οικονομικού και εκπαιδευτικού
του προφίλ. Οι ενεργοί πολίτες όχι μόνο γνωρίζουν τα δικαιώ-
ματα και τις υποχρεώσεις τους, αλλά επίσης επιδεικνύουν 
αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους τους και προθυμία να
επιστρέψουν κάτι στην κοινωνία.

Η ανάπτυξη της ενεργούς πολιτότητας και των ικανοτήτων
του ενεργού πολίτη αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Προς τον σκοπό αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμ-
φαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, και ειδικότερα στον
ρόλο της εκπαίδευσης για την προώθηση της ισότητας και της
άρσης των διακρίσεων, τη μεταλαμπάδευση θεμελιωδών
αξιών, διαπολιτισμικών ικανοτήτων και την καλλιέργεια της
ενεργούς πολιτότητας.

Με γνώμονα τα πιο πάνω, το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελον-
τισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων μετά την έγκριση
από το Υπουργικό Συμβούλιο της «Διακήρυξης των Δικαιω-
μάτων και Ευθυνών των Εθελοντών» την 11η Σεπτεμβρίου
2013, η οποία δημιουργεί ένα δυναμικό και ευνοϊκό περιβάλ-
λον για το εθελοντικό κίνημα, προχώρησε στη σύνταξη της

Χάρτα των Δικαιωμάτων και των 
Υποχρεώσεων του Ενεργού Πολίτη

Ενέργειες/
Δράσεις

Χάρτας των Δικαιωμάτων και των Υποχρεώσεων του 
Ενεργού Πολίτη, κατά το πρότυπο της Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων και των Ευθυνών των Εθελοντών/ντριών.

Η Χάρτα αντλεί την έμπνευσή της, μεταξύ άλλων, από τον
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και ιδιαίτερα
από το άρθρο 11 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και
της πληροφόρησης, το άρθρο 12 σχετικά με την ελευθερία του
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, το άρθρο 21 για την
απαγόρευση των διακρίσεων και το άρθρο 41 σχετικά με το
δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση καθώς και από τις πραγματικές
εμπειρίες των πολιτών και των οργανώσεων, οι οποίες άμεσα
ή έμμεσα εμπλέκονται στις ευρωπαϊκές και εθνικές δημόσιες
πολιτικές. Περιέχει 16 άρθρα και χωρίζεται στις εξής 
ενότητες:

l Γενικές αρχές 

l Δικαιώματα του ενεργού πολίτη 

l Υποχρεώσεις του ενεργού πολίτη 

Τα 16 άρθρα της Χάρτας αντικατοπτρίζουν την ενσάρκωση
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ως τέτοια, υπάρχουν και
πρέπει να τηρούνται ακόμη και όταν οι ευρωπαϊκές και οι εθνι-
κές νομοθεσίες δεν προβλέπουν ρητώς για την προστασία
τους. Αποτελεί δε, προπομπό και εργαλείο στη διαμόρφωση
και την αναβάθμιση πολιτικών που σχετίζονται με την ενεργό
πολιτότητα και σχεδιασμών που ορίζουν τους ρόλους, τα δι-
καιώματα και τις υποχρεώσεις του ενεργού πολίτη που συμ-
μετέχει στα κοινά. 

Αναμένεται ότι η έκδοση της Χάρτας και η αναγνώρισή της
από την Κυπριακή Δημοκρατία θα συμβάλει στην οικοδόμηση
και την ανάπτυξή της, μέσα από τη συλλογική άσκηση των ήδη
αναγνωρισμένων ως εγγυημένων θεμελιωδών δικαιωμάτων
των πολιτών.
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l Έγγραφο πολιτικής: Η οργανωμένη Κοινωνία
των Πολιτών στην Κύπρο: Οικοδομώντας το
μέλλον

Ο ρόλος και η σημασία των 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπου μέσω του διαλόγου
συμβάλλουν στην προώθηση της
συμμετοχικής δημοκρατίας και στην
εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτι -
κών. Δεδομένου τούτου, και στην
προσπάθεια για ενίσχυση και ενδυ -
νάμωση της συνεργασίας και του

διαλόγου με τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ)
του τόπου, καθώς και για ενδυνάμωση της Κοινωνίας των
Πολιτών στην Κύπρο, το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συνέβαλε στην
συγγραφή του Εγγράφου Πολιτικής (Policy Paper) με τίτλο
«Η οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών στην Κύπρο:
Οικοδομώντας το μέλλον» σε συνεργασία με το Συμβούλιο
της Ευρώπης. 

Σημειώνεται ότι στη συγγραφή και επεξεργασία των
αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης, σημαντική
ήταν η συνδρομή της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ, του
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, των
κρατικών υπηρεσιών και άλλων Οργανώσεων.

l Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων συμμετείχε στην 6η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ με θέμα «Εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ» που
πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2017 στη Βουλή των
Αντιπροσώπων με πρωτοβουλία του Παγκύπριου
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και με την
συμμετοχή 65 εκπροσώπων Εθελοντικών και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η Σύνοδος ανέδειξε τα
σημαντικά οφέλη που προσφέρει η εμπλοκή των νέων στις
ΜΚΟ, τόσο για τους ίδιους νέους, όσο και για την κοινωνία.

Κοινωνία των Πολιτών Ενέργειες/
Δράσεις

l 18ο Ετήσιο Συνέδριο του Ε.Σ.Σ.Ε. Λάρνακας 
με θέμα: «Η Εξελικτική Πορεία του Εθελοντι-
σμού στην Κοινωνία των Πολιτών» 

Ο Επίτροπος παρουσίασε τις πολιτικές του Γραφείου στο 
18ο Ετήσιο Συνέδριο του Ε.Σ.Σ.Ε. Λάρνακας με θέμα:
«Η Εξελικτική Πορεία του Εθελοντισμού στην Κοινωνία
των Πολιτών» στο οποίο συμμετείχαν σημαντικοί ομιλητές,
εθελοντές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Ο Επίτροπος
τόνισε ότι η αναβαθμισμένη συνεισφορά του εθελοντισμού
και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αναγνωρίζεται από
την Πολιτεία και την Κοινωνία και ότι στόχος του Γραφείου
παραμένει η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των
πολιτών στα κοινά. 
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Σημαντικό εργαλείο λειτουργίας μιας οργάνωσης είναι
μεταξύ άλλων η κατάλληλη υποδομή και η παροχή βασικού
εξοπλισμού. Στόχος του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι η δημιουργία του
«Σπιτιού του Εθελοντή» σε κάθε Επαρχία με σκοπό να
καλυφθούν οι βασικές στεγαστικές και γραφειακές ανάγκες
των εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Εκτός
από τη δωρεάν παραχώρηση στεγαστικού χώρου και βασικού
γραφειακού εξοπλισμού (γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
τηλέφωνα κτλ.) σε αριθμό εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, θα παρέχονται προς χρήση από όλες τις
οργανώσεις κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι θα διαμορφωθούν
ανάλογα ώστε να προσφέρονται για διοργάνωση εκδηλώ -
σεων και συνεδριάσεων. 

Σημειώνεται ότι η παραχώρηση γραφείων στις εθελοντικές
και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στο ανά Επαρχία «Σπίτι του
Εθελοντή» θα γίνεται κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερο -
μένων και δεδομένου ότι πληρούνται τα αναγκαία κριτήρια
που έχουν ήδη καθοριστεί από το Γραφείο. 

Το πρώτο «Σπίτι του Εθελοντή» δημιουργήθηκε στη Λάρνακα,
σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας και το Τμήμα Δημοσίων
Έργων, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων. Στην όλη προσπάθεια συνέβαλαν επίσης, το 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και η Cyta.

Δημιουργία Υποδομών για Οργανώσεις -
«Σπίτι του Εθελοντή»

Ενέργειες/
Δράσεις
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Το 2016, τέθηκε σε λειτουργία και το «Σπίτι του Εθελοντή»
στη Λευκωσία το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το
Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών και το Τμήμα Δασών. Στην όλη προσπάθεια
δημιουργίας του δεύτερου κατά σειρά «Σπιτιού» συνέβαλαν
σημαντικά οι υποστηρικτές του έργου: Cyta, Συνεργατισμός
και RCB Bank. Στο εν λόγω «Σπίτι» δραστηριοποιούνται μέχρι
σήμερα 7 εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ο
αριθμός των οποίων αναμένεται να αυξηθεί σύντομα αφού
ο σχεδιασμός του «Σπιτιού» είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να
φιλοξενήσει περίπου 30 Οργανώσεις.

Στους χώρους του «Σπιτιού του Εθελοντή» στη Λευκωσία
φιλοξενήθηκε το Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο/
Εργαστήριο στα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, το
οποίο διοργανώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, και 4 και 8
Οκτωβρίου 2016, από το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, το Παγκύπριο
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και τη Γενική
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και
Ανάπτυξης (Γ.Δ. ΕΠΣΑ). Το Σεμινάριο απευθυνόταν σε Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και στόχευε στην απόκτηση
και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ΜΚΟ
για συγγραφή και υποβολή προτάσεων στα Ανταγωνιστικά
Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Το μεγαλύτερο μέρος του σεμινα -
ρίου αποτελείτο από πρακτικές ασκήσεις για τη συγγραφή και
ετοιμασία προτάσεων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Δεδομένου ότι στόχος είναι η δημιουργία ανάλογης υποδομής
σε κάθε Επαρχία, το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είχε συνάντηση με τον
Δήμαρχο Πάφου για σκοπούς ανταλλαγής απόψεων γύρω
από το θέμα αυτό ώστε να εξευρεθεί το κατάλληλο κτήριο το
οποίο αφού θα διαμορφωθεί ανάλογα θα μπορεί να φιλοξενεί
τις εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στη πόλη της Πάφου.

Απώτερος στόχος του Γραφείου είναι η κάθε Επαρχία να
αποκτήσει το δικό της «Σπίτι του Εθελοντή» στην βάση των
ήδη δύο «Σπιτιών». 
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(α) Πραγματοποίηση ενημερωτικών παρουσιάσεων και βιωματικών εργαστη -
ρίων στα σχολεία. Κατά την περίοδο Ιουνίου 2016-Μαΐου 2017, ο Επίτροπος
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων πραγματοποίησε επισκέψεις σε
Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια και Ιδιωτικές σχολές, σε παγκύπρια βάση. 

Πρόσθετα, ο Επίτροπος παρουσίασε τη σημασία του εθελοντισμού και ενεργού πολίτη
στο Συνέδριο με θέμα «Εθελοντισμός και Ενεργός Πολιτότητα», που διοργάνωσε
το Α’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης (ΚΑ). Στο συνέδριο οι μαθητές μέσω των διαφόρων
παρουσιάσεων και συζητήσεων ανέπτυξαν τις γνώσεις και απόψεις τους στον τομέα
του εθελοντισμού και ήρθαν σε επαφή με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που
συμμετείχαν παρουσιάζοντας τις δράσεις τους μέσα από διάφορα βιωματικά
εργαστήρια.

(β) Προώθηση σε κάθε σχολική μονάδα τού εγχειριδίου με τίτλο «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ». Το υπό αναφορά
εγχειρίδιο αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα στην όλη προσπάθεια για προώθηση
του εθελοντισμού και της καλλιέργειας εθελοντικής συνείδησης από τα πρώτα
στάδια ανάπτυξης και εκπαίδευσης των νέων, ωθώντας τα παιδιά να ασχοληθούν
με δράσεις που τα καθιστούν ενεργούς πολίτες. Πρόσθετα, το εν λόγω εγχειρίδιο
μπορεί να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Σχεδίου Πρόληψης της
Παραβατικότητας που προωθεί στα σχολεία το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
δεδομένου ότι ο εθελοντισμός περιλαμβάνεται στις καλές πρακτικές προς
αντιμετώπιση της παραβατικότητας, ως ένας υγιής τρόπος εμπλοκής των μαθητών
στην κοινωνική προσφορά, την ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της συνύπαρξης.
Στοχεύει τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις και καλές
πρακτικές για το υπό αναφορά θέμα. Για σκοπούς ενημέρωσης των εκπαιδευτικών
ως προς τη χρησιμότητα του εν λόγω εγχειριδίου πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2016
συνολικά 4 επαρχιακές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς που έχουν οριστεί ως
υπεύθυνοι για θέματα εθελοντισμού σε κάθε σχολική μονάδα. Επίσης,
προγραμματίστηκαν αντίστοιχες συναντήσεις με τους Διευθυντές Σχολείων Μέσης
εκπαίδευσης σε όλες τις Επαρχίες τόσο για σκοπούς ενημέρωσής τους ως προς το
περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του εγχειριδίου όσο και για ανταλλαγή απόψεων
ως προς την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του.

Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού 

Εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο θέμα της
καλλιέργειας του εθελοντισμού και ενεργού πολίτη στα σχολεία. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η εφαρμογή
συγκεκριμένων και ουσιαστικών μέτρων, ώστε να καλλιεργηθούν οι αξίες και οι αρετές του εθελοντισμού
στα νέα παιδιά, μεταξύ των οποίων: 

Ενέργειες/
Δράσεις
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Πρόσθετα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μελετάται το
ενδεχόμενο δημιουργίας πλατφόρμας καλών πρακτικών, η οποία θα αξιολογεί τόσο
ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία που θα συλλέγονται μέσω των αξιολογήσεων
που θα γίνονται στα σχολεία. Επίσης, μελετάται και το ενδεχόμενο δημιουργίας
βιβλίου καλών πρακτικών με παραδείγματα και αποτελέσματα των δράσεων που
πραγματοποιούνται στα σχολεία σχετικά με τον εθελοντισμό και την ενεργό
πολιτότητα. 

(γ) Συμμετοχή του Επιτρόπου σε διάφορες εθελοντικές, φιλανθρωπικές και
άλλες δραστηριότητες που διοργανώθηκαν στα σχολεία κατά την Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντισμού η οποία γιορτάζεται την 5η Δεκεμβρίου κάθε έτους, την περίοδο των
Χριστουγέννων, την περίοδο των εορτών του Πάσχα και γενικά καθόλη τη διάρκεια
του έτους. Οι περισσότερες από τις εκδηλώσεις αυτές στόχευαν στη συλλογή
χρημάτων με σκοπό την οικονομική ενίσχυση άπορων μαθητών. 

(δ) Δημιουργία δικτύου  το οποίο θα μπορεί να συντονίζει, προωθεί και
παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών του Κράτους σε σχέση
με τα θέματα εθελοντισμού και ενεργού πολίτη. Με στόχο την υλοποίηση της πιο
πάνω απόφασης, καθορίστηκε σε κάθε σχολική μονάδα ένας εκπαιδευτικός και ένας
μαθητής, υπεύθυνος για θέματα εθελοντισμού και ενεργού πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό
αναμένεται ότι κάθε σχολική μονάδα θα εντάξει στον προγραμματισμό τής εκάστοτε
σχολικής χρονιάς, τουλάχιστον μια σημαντική σχετική δράση και θα αξιοποιεί τις
εκπαιδευτικές εκδρομές για την προώθηση των θεμάτων εθελοντισμού. Όλες οι
εθελοντικές δράσεις που θα πραγματοποιούνται σε κάθε σχολική μονάδα κατά τη
διάρκεια του χρόνου, είτε εντός, είτε εκτός σχολείου θα καταγράφονται και θα
αξιολογούνται. Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε
συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής  Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ), ετοίμασε
ένα τυποποιημένο έντυπο, στο οποίο θα καταγράφονται τα βασικότερα στοιχεία των
εθελοντικών δραστηριοτήτων του σχολείου. Οι εθελοντικές δραστηριότητες θα
αφορούν πρωτοβουλίες των σχολείων σε συνεργασία τόσο με κυβερνητικές
οργανώσεις/υπηρεσίες όσο και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Στο τέλος κάθε
σχολικής χρονιάς θα γίνεται μια ολοκληρωμένη αποτίμηση και αξιολόγηση αυτών
των δραστηριοτήτων. 
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 Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού,
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, και Υγείας

Κέντρα Ενηλίκων

Σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας που
πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου, 2015 συζητήθηκαν τα
προβλήματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) που φοιτούν
σε ειδικές δομές και συγκεκριμένα η απουσία κατάλληλων
κυβερνητικών δομών (Κέντρων Ενηλίκων) για τη φιλοξενία
των ατόμων αυτών που ολοκληρώνουν το 21ο έτος της
ηλικίας τους. Η συζήτηση έγινε στην παρουσία εκπροσώπων
των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και
γονέων ΑμεΑ. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης επιβεβαιώθηκε ότι το θέμα
αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα με διάφορες διαστάσεις καθώς
και η ύπαρξη κενού στη φροντίδα των ατόμων αυτών, τόσο
σε σχέση με το νομικό πλαίσιο όσο και με τις διαδικασίες. 

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας ζήτησαν
όπως το Γραφείο του Επιτρόπου αναλάβει τον συντονισμό
των τριών εμπλεκομένων Υπουργείων (Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Παιδείας και
Πολιτισμού), προκειμένου να μελετηθεί και να καταγραφεί μια
ολοκληρωμένη εισήγηση για επίλυση του προβλήματος, η
οποία θα κατατεθεί ενώπιόν της για δημιουργία Κέντρων
Ενηλίκων με Ειδικές Ανάγκες. 

Το Γραφείο του Επιτρόπου έχει πραγματοποιήσει συνεδρίες με
τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και αποφασίστηκε η καταγραφή
εισηγήσεων για επίλυση της συγκεκριμένης πτυχής του
προβλήματος, θέμα για το οποίο ενημέρωσε σχετικά τη
Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου, το
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Πρόταση του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα
με την οποία μεταξύ άλλων, συστήνεται Υπουργική Επιτροπή
αποτελούμενη από τους Υπουργούς Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού και

Συνεργασία με άλλα Υπουργεία / 
Υπηρεσίες / Οργανισμούς 

Ενέργειες/
Δράσεις

Υγείας, η οποία με τη συμβολή του Επιτρόπου Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θα μεριμνά για τα
ακόλουθα: 

l     Την προώθηση θεμάτων για παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

l     Την επίλυση προβλημάτων των ατόμων που αποφοιτούν
από το εκπαιδευτικό σύστημα και χρειάζεται να ενταχθούν
σε ειδικές δομές αποκατάστασης. 

Το Γραφείο απέστειλε τις εισηγήσεις του στην Υπουργική
Επιτροπή για τη συνολική διαχείριση του θέματος, σύμφωνα
με τις οποίες μεταξύ άλλων, στόχος θα πρέπει να είναι η
χάραξη γενικότερης πολιτικής η οποία θα πρέπει να
διαχειρίζεται: 

1.    Τα θέματα των παιδιών προνηπιακής ηλικίας (0-3 ετών)
όπου διαφαίνεται ότι υπάρχει κενό (πρώτη διάγνωση,
διαχείριση, στήριξη, προετοιμασία για ένταξη στις
νηπιαγωγικές εκπαιδευτικές δομές κτλ.). 

2.    Τα θέματα των παιδιών νηπιακής ηλικίας (διαχείριση,
στήριξη, προετοιμασία για ομαλή ένταξη στη δημοτική
εκπαίδευση). 

3.    Τα θέματα των παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων 
(6 -18 ετών) για τα οποία υπάρχει ήδη σχετική πολιτική, η
οποία ωστόσο έχει περιθώρια βελτίωσης και επίλυσης
προβλημάτων που είναι ήδη γνωστά περιλαμβανομένης και
της παράτασης διαμονής σε Κέντρα ΑμΕΑ των ατόμων αυτών
μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας τους. 

4.    Τα θέματα των ατόμων ΑμΕΑ που συμπληρώνουν το 21ο
έτος της ηλικίας τους. 

Για τον σκοπό αυτό αναμένεται να σχεδιαστεί ένα πλαίσιο
συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών με σαφείς
συναρμοδιότητες και δράσεις. Η συνεργασία με τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις που διαθέτουν τεχνογνωσία
αναμένεται να είναι εποικοδομητική. 
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 Υπουργείο Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης, Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Διαχείριση Εθελοντών κατά τη Διάρκεια
Καταστροφών ή/και έκτακτων επεισοδίων 

Το Γραφείο σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και
τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας συνέταξε Έγγραφο κείμενο
Εισήγησης για τη Διαχείριση των Εθελοντών κατά τη Διάρκεια
Καταστροφών ή/και Εκτάκτων Επεισοδίων. Στο εν λόγω
κείμενο γίνεται αναφορά σε Προτάσεις Πολιτικής σε σχέση με
τη διαχείριση εθελοντών, στην εκπαίδευσή τους, την
Επιχειρησιακή Εμπλοκή, στον Συντονισμό των Εθελοντών και
στο σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο, στον αυθόρμητο
εθελοντισμό, καθώς και στην υπογραφή Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Στόχος είναι η οργανωμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση
των εθελοντών σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών ή/και
έκτακτων επεισοδίων, η προστασία και η ασφάλεια των
εθελοντών καθώς και η αποφυγή φαινομένων που
παρατηρήθηκαν κατά τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή
Σολέας. Το εν λόγω κείμενο αναμένεται να αποτελέσει μέρος
της Πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών προς το
Υπουργικό Συμβούλιο για τη Διαχείριση Κρίσεων ή/ και
Έκτακτων Επεισοδίων.

 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για
τη Στήριξη των Εθελοντικών Οργανώσεων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων σε συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου
μελετά τροποποιήσεις επί του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων
Ήσσονος Σημασίας που θεωρούνται αναγκαίες για σκοπούς
οικονομικής στήριξης των Συμβουλίων Κοινοτικού
Εθελοντισμού (ΣΚΕ) και των Ευαγών Ιδρυμάτων. Ανατέθηκε
στο Γραφείο του Επιτρόπου, η σύσταση και ο συντονισμός
Τεχνικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν οι αρμόδιες
κρατικές υπηρεσίες, το ΠΣΣΕ και οι Συντεχνίες. Αρμοδιότητα

της Τεχνικής Επιτροπής ήταν να μελετήσει και να προωθήσει
την αναθεώρηση του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος
Σημασίας. Το εν λόγω Σχέδιο τροποποιήθηκε και έτυχε
έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Αστυνομία Κύπρου

Το Γραφείο στηρίζει το πρόγραμμα της Αστυνομίας Κύπρου
«Παρατηρητής της Γειτονιάς» με το οποίο επιδιώκεται η εν-
θάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών, σε εθελοντική βάση,
με στόχο την πρόληψη και τη μείωση της εγκληματικότητας. 

Πρόσφατη έρευνα κατέδειξε ότι υπάρχει ραγδαία αύξηση στη
συμμετοχή των πολιτών με πολύ θετικά αποτελέσματα, αφού
συνέβαλαν σημαντικά στη μείωση της εγκληματικότητας. Η
ενεργός συμμετοχή των πολιτών προσφέρει αλυσιδωτά
οφέλη, όπως πρόληψη ενάντια στα ναρκωτικά, την παραβα-
τικότητα και το αλκοόλ.

Επίσης, προωθείται από κοινού ο σχεδιασμός και η δημιουργία
πάρκου το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από παιδιά
με κινητικά προβλήματα ή άλλες ειδικές ανάγκες. Το εν λόγω
Πάρκο θα δημιουργηθεί στον χώρο του Πάρκου Κυκλοφορια-
κής Αγωγής του Αρχηγείου Αστυνομίας. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία αφορά θέματα
πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών. Το Σχέδιο Δράσης
για αξιοποίηση των Εθελοντών σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης, όπως είναι οι πυρκαγιές, το οποίο αναμένεται να
υποβληθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών
σεμιναρίων που διοργανώθηκαν για σκοπούς συντονισμού και
προετοιμασίας των Αρμοδίων Υπηρεσιών για την αντιπυρική
περίοδο 2017.

Το Γραφείο σε συνεργασία με την Αστυνομία και Πυροσ -
βεστική Υπηρεσία ετοιμάζει τη διοργάνωση δράσεων για
ενθάρρυνση των μελών του Σώματος και των εθελοντών
πολιτών να μετέχουν σε κοινά προγράμματα πρόληψης και
αντιμετώπισης πυρκαγιών, εγκληματικότητας, παραβατικό -
τητας κ.ά.
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χωρών στην τοπική κοινωνία με τη βοήθεια τοπικών αρχών,
μη κυβερνητικών οργανισμών, κυβερνητικών φορέων και
άλλων κοινωνικών εταίρων, την αύξηση των
υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, την περαιτέρω
συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, καθώς και την ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας της Κύπρου να διαχειρίζεται με
επιτυχία όλους τους τομείς που άπτονται του τομέα της
μετανάστευσης.

 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων 

Τμήμα Δημοσίων Έργων και Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων και με τα Τμήματα που υπάγονται σε αυτό - Τμήμα
Δημοσίων Έργων και Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών - γίνονται κατά καιρούς βελτιώσεις και εργασίες
συντήρησης και αποκατάστασης στο «Σπίτι του Εθελοντή» στη
Λευκωσία. Σημειώνεται ότι η διαχείριση του «Σπιτιού του
Εθελοντή» στην Λευκωσία γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα
Δημοσίων Έργων.

Πρόσθετα, άριστη και ιδιαίτερα εποικοδομητική συνεργασία
με τα δύο αυτά Τμήματα υπήρξε και για την προώθηση των
διαδικασιών για την αποκατάσταση/διατήρηση της
κυβερνητικής οικίας Αρ. 44 στον χώρο του Προεδρικού
Μεγάρου για στέγαση των Γραφείων του Επιτρόπου
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

 Υπουργείο Οικονομικών

Στατιστική Υπηρεσία

Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου στο πλαίσιο της συνεργασίας
της με το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων συμπεριέλαβε στην έρευνα της
αναφορικά με το Εισόδημα και Συνθήκες Διαβίωσης των
Νοικοκυριών για το έτος 2015, ερωτήσεις που αφορούσαν
την εμπλοκή των Κυπρίων ηλικίας 16 ετών και άνω σε
εθελοντικές δραστηριότητες, είτε σε ατομικό είτε σε
συλλογικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη έρευνα που το έτος 2015,

 Υπουργείο Άμυνας 

Σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά στηρίχθηκαν ευπαθείς
ομάδες κυρίως με τρόφιμα.

 Υπουργείο Εσωτερικών

Επιτροπή Παρακολούθησης του Εθνικού
Προγράμματος 2014-2020 του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης

Τον Μάιο του 2016, το Γραφείο κλήθηκε να συμμετάσχει στην
πιο πάνω Επιτροπή της οποίας ο ρόλος είναι καθόλα
σημαντικός για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος που
στοχεύει, κυρίως, στη στήριξη του Κοινού Ευρωπαϊκού
Συστήματος Ασύλου, την ενίσχυση της δυνατότητας
φιλοξενίας αιτητών ασύλου, την προσφορά όλων των
απαραίτητων υπηρεσιών που αφορούν τις διαδικασίες
ασύλου, την υποβοήθηση της ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων

ΓΡΑΦΕIΟ ΕΠΙΤΡOΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜOY ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

20 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2016-2017

ANNUAL REPORT 2017 inside OTHER NEWER.qxp_Layout 1  20/09/2017  9:46 PM  Page 20



κάλυψε δείγμα 4.357 νοικοκυριών και 9.984 μελών τους,
ηλικίας 16 ετών και άνω, διεξάγεται από τη Στατιστική
Υπηρεσία σε ετήσια βάση από το 2005 και αποτελεί μέρος
Κοινοτικού Στατιστικού Προγράμματος στο οποίο
συμμετέχουν όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το 2015, περιελήφθησαν στην εν λόγω έρευνα ερωτήσεις με
σκοπό τη διερεύνηση της ενεργούς συμμετοχής των
συμπολιτών μας σε εθελοντικές δραστηριότητες και δημόσιες
διαβουλεύσεις. Γενικότερα, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες
να δηλώσουν αν κατά τους τελευταίους 12 μήνες δούλεψαν
εθελοντικά – χωρίς πληρωμή – ή παρείχαν δωρεάν υπηρεσίες
σε οργανισμούς ή οργανωμένα σύνολα τα οποία σκοπό έχουν
να βοηθούν ανθρώπους, το περιβάλλον, τα ζώα, την ευρύτερη
κοινότητα κτλ. 

Οι ερωτηθέντες επίσης κλήθηκαν να δηλώσουν κατά πόσο
κατά τους τελευταίους 12 μήνες έλαβαν εθελοντικά μέρος (με
δική τους πρωτοβουλία) σε δραστηριότητες που δεν ήταν υπό
την εποπτεία οποιασδήποτε οργάνωσης. Παραδείγματα
τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η φροντίδα ασθενών σε
νοσοκομείο ή στο σπίτι, η προσφορά βοήθειας προς τους
συνανθρώπους μας, η βοήθεια και φροντίδα ζώων, η
καθαριότητα ενός πάρκου, παραλίας κτλ. 

Πρόσθετα μέσα από αριθμό ερωτήσεων επιδιώχθηκε η
διακρίβωση της προθυμίας συμμετοχής των ερωτηθέντων σε
δημόσιες διαβουλεύσεις και τους λόγους που ενδεχομένως
να επηρεάζουν την ενεργό συμμετοχή τους στις εν λόγω
διαβουλεύσεις.

Η ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων έγινε από το
Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων σε συνεργασία με την Στατιστική Υπηρεσία
Κύπρου και τα αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν τον Απρίλιο
του 2017.

Τα συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία
παρουσιάζονται πιο κάτω, αναφέρονται πάντα στον πληθυσμό
ηλικίας 16 ετών και άνω και στη συμμετοχή τους σε
εθελοντική εργασία ή σε δημόσια διαβούλευση κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών πριν από την έρευνα.

Α. Γενικά αποτελέσματα: 

l     Ποσοστό 7,17% συμμετείχε σε εθελοντική εργασία μέσω
ενός οργανισμού ή οργανωμένου συνόλου. Από τις
γυναίκες, το 7,61% ενώ από τους άντρες, το 6,68%.

l     Ποσοστό 2,63%, συμμετείχε σε εθελοντική εργασία με
δική τους πρωτοβουλία. Από τις γυναίκες το 2,69%, ενώ
από τους άντρες, το 2,56%.

l     Ποσοστό 1,79%, συμμετείχε σε δημόσια διαβούλευση.
Από τις γυναίκες το 1,11%, ενώ από τους άντρες, το
2,51%.

Β. Από τον πληθυσμό που συμμετείχε σε εθελοντική
εργασία μέσω ενός οργανισμού ή οργανωμένου
συνόλου:

Το 55,15% ήταν γυναίκες και το 44,85% ήταν άνδρες.

Ποσοστό 30,60% δήλωσε ότι συμμετείχε τουλάχιστον μια
φορά τον χρόνο σε εθελοντική εργασία μέσω ενός
οργανισμού ή οργανωμένου συνόλου.

Β1. Από τον πληθυσμό που συμμετείχε σε εθελοντική
εργασία μέσω ενός οργανισμού ή οργανωμένου
συνόλου:

Το 51,66% ήταν γυναίκες και το 48,34% άντρες.

ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2016-2017 21

ΓΡΑΦΕIΟ ΕΠΙΤΡOΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜOY ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ANNUAL REPORT 2017 inside OTHER NEWER.qxp_Layout 1  20/09/2017  9:46 PM  Page 21



Από αυτούς που ανέφεραν την «Έλλειψη ενδιαφέροντος» ως τον λόγο της μη
συμμετοχής τους, τα μεγαλύτερα ποσοστά ήταν στις ηλικίες 20-29 ετών (22,93%),
30-39 ετών (16,69%) και στις ηλικίες 50-59 (15,16%). Από αυτούς που ανέφεραν
την «Έλλειψη χρόνου» ως τον λόγο της μη συμμετοχής τους, τα μεγαλύτερα
ποσοστά ήταν στις ηλικίες 30-39 ετών (24,95%), 40-49 ετών (21,24%) και στις
ηλικίες 20-29 ετών με ποσοστό 19,78%.

Γ. Από τον πληθυσμό που δήλωσε ότι συμμετείχε σε εθελοντική
εργασία με δική του πρωτοβουλία:

Το 53,18% ήταν γυναίκες και το 46,82% ήταν άνδρες.

Ποσοστό 29,66% δήλωσε ότι συμμετείχε καθημερινά ή εβδομαδιαίως σε εθελοντική
εργασία με δική του πρωτοβουλία (μεγαλύτερο ποσοστό). 

Η κατανομή της συμμετοχής κατά ηλικιακή ομάδα ήταν: 

l     το 24% ήταν ηλικίας 16-29

l     το 20,29% ήταν ηλικίας 30-39

l     το 20,26% ήταν ηλικίας 40-49

l     το 14,89% ήταν ηλικίας 50-59

l     και το 20,56% ήταν άνω των 60 ετών

Γ1. Από τον πληθυσμό που δήλωσε ότι ΔΕΝ συμμετείχε σε εθελοντική
εργασία με δική του πρωτοβουλία:

Το 51,87% ήταν γυναίκες και το 48,13% άντρες.

Λόγοι μη συμμετοχής του πληθυσμού σε
εθελοντική εργασία μέσω ενός οργανισμού
ή οργανωμένου συνόλόυ, %

ΓΡΑΦΕIΟ ΕΠΙΤΡOΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜOY ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

22 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2016-2017

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ

49,97

25,18

24,85

ANNUAL REPORT 2017 inside OTHER NEWER.qxp_Layout 1  20/09/2017  9:46 PM  Page 22



Από αυτούς που ανέφεραν την «Έλλειψη ενδιαφέροντος» ως τον λόγο της μη
συμμετοχής τους, τα μεγαλύτερα ποσοστά ήταν στις ηλικίες 20-29 ετών ( 22,11%),
30-39 ετών (16,37%) και στις ηλικίες και 50-59 (15,34%). 

Από αυτούς που ανέφεραν την «Έλλειψη χρόνου» ως τον λόγο της μη συμμετοχής
τους, τα μεγαλύτερα ποσοστά ήταν στις ηλικίες 30-39 ετών (24,36%), 40-49 ετών
(21,47%) και στις ηλικίες 20-29 ετών ( 19,28%). 

Δ. Από τον πληθυσμό που δήλωσε ότι συμμετείχε σε Δημόσια
Διαβούλευση:

Το 67,64% ήταν άνδρες και το 32,36% ήταν γυναίκες. Από τους άνδρες, το 72%
ήταν άνω των 40 ετών ενώ από τις γυναίκες το 55,93%. 

Δ1. Από τον πληθυσμό που δήλωσε ότι ΔΕΝ συμμετείχε σε Δημόσια
Διαβούλευση:

Το 52,26% ήταν γυναίκες και το 47,74% άνδρες.

Ως λόγο μη συμμετοχής δηλώθηκε η «Έλλειψη ενδιαφέροντος» με ποσοστό
59,16%, η «Έλλειψη χρόνου» με ποσοστό 9,84% και «Άλλοι λόγοι» με ποσοστό
31%. 

Το 92,42% δήλωσε ότι «Δεν θα ήθελε να συμμετάσχει στο μέλλον σε κάποια
Δημόσια Διαβούλευση» ενώ μόνο το 7,58% δήλωσε ότι «Θα ήθελε». Από αυτούς
που δήλωσαν ότι «Δε θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο μέλλον σε κάποια Δημόσια
Διαβούλευση», το 52,88% ήταν γυναίκες και το 47,12% άνδρες.
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Λόγοι μη συμμετοχής του πληθυσμού σε εθελοντική 
εργασία με δική του πρωτοβουλία, %

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ

53,72

24,02

22,26

ANNUAL REPORT 2017 inside OTHER NEWER.qxp_Layout 1  20/09/2017  9:46 PM  Page 23



Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρατηρείται αύξηση του
επιπέδου εθελοντικής προσφοράς, είτε μέσω ευαισθητοποιημένων πολιτών ή/και
μέσω οργανωμένων δράσεων εθελοντικών φορέων, δεν θα μπορούσαμε να πούμε
ότι ο εθελοντισμός στον τόπο μας έχει φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα.

Από τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται ότι η συμμετοχή του πληθυσμού σε
εθελοντικές δραστηριότητες είναι μικρότερη του 10%. 

Παρόλο που καταγράφηκαν αξιόλογες προσπάθειες προσφοράς στην Κοινωνία των
Πολιτών, εντούτοις υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ενδεχομένως, η
έλλειψη παιδείας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον χαρακτήρα, τις αξίες
και τους στόχους του εθελοντισμού, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν σε
ατομικό και συλλογικό επίπεδο, να είναι ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες για
τα χαμηλά επίπεδα εθελοντικής προσφοράς στη χώρα μας. Η διαμόρφωση
κουλτούρας του εθελοντισμού και ενεργού πολίτη ως ένα επιπλέον εφόδιο στη
ζωή του κάθε ανθρώπου με στόχο μια κοινωνία αλληλεγγύης και η δημιουργία
ενός κατάλληλου πλαισίου και περιβάλλοντος για να υποδεχθεί τους εν δυνάμει
εθελοντές και ενεργούς πολίτες να πρέπει να αποτελέσει στόχο της πολιτείας. 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα ποσοστά συμμετοχής σε
εθελοντικές δραστηριότητες είτε σε συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο, στις
ηλικίες 16-29 και 30-39 είναι από τα μεγαλύτερα. Αυτό το γεγονός
ενδεχομένως να δείχνει ότι η τάση προς τον εθελοντισμό αλλάζει προς το
καλύτερο.

Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη επίσημη συνεργασία του Γραφείου
Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων με τη Στατιστική
Υπηρεσία ώστε να αποτυπωθεί η τρέχουσα κατάσταση του εθελοντισμού στον
τόπο μας. Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιείται και φέτος από τη Στατιστική
Υπηρεσία με σκοπό να υπάρξουν συγκρίσιμα στοιχεία και να είναι εφικτή η
αποτύπωση της τάσης προς τον εθελοντισμό και ενεργό δραστηριότητα ώστε να
σχεδιαστούν οι δράσεις και παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν να δημιουργήσουμε
το κατάλληλο περιβάλλον για την περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντισμού και της
ενεργούς πολιτότητας στην Κύπρο.

Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων εκφράζει
τις ευχαριστίες του προς την Διεύθυνση και το προσωπικό της Στατιστικής
Υπηρεσίας για τη συνεργασία τόσο προς τη διεξαγωγή της έρευνας όσο και για την
ανάλυση των στοιχείων. Ευχαριστίες εκφράζονται και προς τους συμπολίτες μας
που έλαβαν μέρος στην έρευνα και συνέβαλαν έτσι στην αποτύπωση της τρέχουσας
κατάστασης όχι μόνο του εθελοντισμού αλλά και των συνθηκών διαβίωσης του
πληθυσμού στον τόπο μας.

ΓΡΑΦΕIΟ ΕΠΙΤΡOΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜOY ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

24 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2016-2017

ANNUAL REPORT 2017 inside OTHER NEWER.qxp_Layout 1  20/09/2017  9:46 PM  Page 24



 Φορείς για θέματα νέων/νεολαίας

l    Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ως ο αρμόδιος ημικρατικός Οργανισμός για
θέματα νεολαίας και χάραξης πολιτικής για τη νεολαία, βρίσκεται στη διαδικασία
διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία που θα στοχεύει στην
εφαρμογή δράσεων που θα διασφαλίζουν μια ποιοτική ζωή και ευκαιρίες για
τους νέους στη χώρα μας. Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων συμμετέχει στη Διυπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας η
οποία συγκροτήθηκε με σκοπό τη σύσταση αυτής της στρατηγικής που θα
αποτελεί ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο το οποίο θα συνδέει όλες τις κρατικές
πρωτοβουλίες και ενέργειες σε θέματα νεολαίας και από το οποίο θα
απορρέουν κοινοί στόχοι και αρχές. 

l     Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συμμετείχε
στην 2η Εθνική Σύνοδο Νέων με θέμα «Ιδέες για μια καλύτερη Κύπρο» που
πραγματοποίησε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στις 16/11/2016, δίδοντας
την ευκαιρία στους νέους να συμμετάσχουν μαζικά για να ακουστούν οι δικές
τους σκέψεις, απόψεις, προσδοκίες αλλά και ανησυχίες για το αύριο. Η Σύνοδος
καταπιάστηκε με σύγχρονα και καίρια ζητήματα, τα οποία αφενός αφορούν
άμεσα την Κύπρο και αφετέρου συμβαδίζουν με τη συζήτηση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

l     Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων μίλησε σε
εκδήλωση του οργανισμού “The European Cyprus Society” για το θέμα “Youth
and Volunteering”. 
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l     Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είχε συνάντηση
με τον Οργανισμό Cyprus Youth DiplomaCY όπου αντάλλαξαν ιδέες γύρω από
το θέμα της ενθάρρυνσης των νέων να γίνουν ενεργοί πολίτες και ειδικότερα
για τη συμμετοχή τους σε θέματα Διπλωματίας, Διεθνών Σχέσεων και
Πολιτικής, έχοντας σημαντική δράση τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

l     Ο Επίτροπος Εθελοντισμού Και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων παρευρέθηκε
στο Συνέδριο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου με τίτλο “Recognition of Youth
Worker» που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα το τριήμερο 9-11 Δεκεμβρίου
2016. Στο Συνέδριο συμμετείχαν 50 Κύπριοι νέοι όπου μέσω εποικοδομητικού
διαλόγου και δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης, όπως παιχνίδι ρόλων,
προσομοίωση, World Café και μέσω ανοικτού διαλόγου με ιθύνοντες χάραξης
πολιτικής εξέφρασαν τις θέσεις και απόψεις τους σχετικά με τον ρόλο και τα
καθήκοντα του Youth Worker. Αν και στα Ελληνικά ο όρος Youth Worker δεν
έχει αποφασιστεί ακόμη, οι συμμετέχοντες κατέληξαν ότι ο Youth Worker είναι
το άτομο εκείνο που ενδυναμώνει συστηματικά τους νέους στα πλαίσια της Μη
Τυπικής Μάθησης με σκοπό να αναπτυχθούν σε προσωπικό και κοινωνι κο -
οικονομικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους, σε επαγγελματική
ή εθελοντική βάση. 
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l     Ο Επίτροπος Εθελοντισμού Και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ήταν ο κύριος
ομιλητής και συντονιστής της συζήτησης με θέμα «Ενεργός συμμετοχή των
φοιτητών εντός και εκτός του Πανεπιστημίου. Αναγνώριση Εθελοντισμού και
Μη Τυπικής Μάθησης» που διοργάνωσε ο Όμιλος Εθελοντισμού του
Πανεπιστημίου Κύπρου στις 24 Οκτωβρίου 2016. Στην εν λόγω συζήτηση
τονίστηκε ότι η ενεργός συμμετοχή των νέων είναι σημαντική για την ανάπτυξη
μιας υγιούς κοινωνίας, αποτελούμενης από ολοκληρωμένους ανθρώπους και
πως η ύπαρξη εθελοντών φοιτητών και γενικότερα ενεργών πολιτών στο
Πανεπιστήμιο είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω προώθηση του
εθελοντισμού και της ενεργούς πολιτότητας ανάμεσα στους νέους. 

l     Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συμμετείχε
στο διακρατικό σεμινάριο με τίτλο “Youth Minded” και θέμα την Ψυχική Υγεία
των Νέων, που διοργάνωσε η SEAL CYPRUS και στο οποίο συμμετείχαν 23
νέοι που συνεργάζονται με νέους των οργανώσεων νεολαίας από 10 συνολικά
ευρωπαϊκές χώρες. Το σεμινάριο διοργανώθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος για τη Νεολαία Erasmus+.
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l     Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συμμετείχε σε
συζήτηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, με θέμα «Ο
ρόλος των φορέων για τη νεολαία, των πολιτικών οργανώσεων, των
κοινωνικών κινημάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών».
Το εξειδικευμένο αυτό θέμα της συνάντησης νέων με φορείς Χάραξης
Πολιτικής για νέους έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus plus με θέμα
«Σύγχρονες μορφές πολιτικής κοινωνικοποίησης και συμμετοχής της
κυπριακής νεολαίας: αντιμετωπίζοντας ζητήματα αποκλεισμού» 

l     Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε
συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
διοργάνωσαν στις 3 Φεβρουαρίου 2017, ενημερωτική εκδήλωση για το
«Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης». Στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
μπορούν να συμμετάσχουν νέοι από την Κύπρο ηλικίας 18-30 ετών και
πρόκειται για τη νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να ασχοληθούν με τον
εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό,
προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα,
δίδεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να απασχολούνται σε ένα έργο (project)
είτε εθελοντικά, είτε ως μαθητεία, είτε ως πρακτική άσκηση, είτε ως θέση
εργασίας, για περίοδο 2-12 μηνών. Τα προγράμματα που υποστηρίζει το
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υλοποιούνται κατά κανόνα στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε
τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική ένταξη, η συνδρομή στην
παροχή τροφίμων, η κατασκευή καταλυμάτων, η υποδοχή, η στήριξη και η
ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, η προστασία του περιβάλλοντος
και η πρόληψη φυσικών καταστροφών. Θέση του Γραφείου είναι ότι τα οφέλη
είναι σημαντικά για όλους τους συμμετέχοντες αφού μέσα από τη συμμετοχή
τους ενδυναμώνεται και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, τόσο σε κρατικό,
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

l     Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συμμετείχε σε
συνάντηση των Εκτελεστικών Γραμματέων και Προέδρων που διοργάνωσε η
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Κέντρων Νεότητας στις 28-30 Οκτωβρίου
2016, όπου συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τους νέους της Ευρώπης
γενικά, με ιδιαίτερη έμφαση στα Κέντρα Νεότητας. Στόχος της συνάντησης ήταν
η ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών και καλών πρακτικών μεταξύ των
εκπροσώπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παρουσία του Επιτρόπου στόχευε στην
παρουσίαση του προφίλ της κοινωνίας της Κύπρου απέναντι στους νέους της
αλλά και των πολιτικών του Γραφείου για περισσότερη εμπλοκή των νέων στα
κέντρα λήψης αποφάσεων και στα κοινά. 
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l     Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συμμετείχε
στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε η άτυπη ομάδα νέων “Youth
Dynamics” στο πλαίσιο του προγράμματος για τη Νεολαία και την Εκπαίδευση
ERASMUS+. Το πρόγραμμα είχε ως τίτλο "Identity: HUMAN " και σε αυτό
έλαβαν μέρος συνολικά 30 νέοι από 15 ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για ένα
σχέδιο κατάρτισης, το οποίο δημιουργήθηκε από "youth workers" για "youth
workers" και αποτέλεσε αποτέλεσμα και συνέχεια της διαρκούς δράσης της
οργάνωσης στην προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της
κοινωνικής ενσωμάτωσης, η οποία δεν μπορούσε να μην επικεντρωθεί στο
προσφυγικό ζήτημα. Το σχέδιο κατάρτισης " Identity: HUMAN" είχε ως στόχο
να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει νέους που εργάζονται στον τομέα της
νεολαίας, προκειμένου να είναι σε θέση να καταπολεμήσουν την ανισότητα και
τις διακρίσεις εις βάρος των προσφύγων ειδικότερα και των αδυνάτων
γενικότερα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες κοινωνικής παρέμβασης. 

Στο πλαίσιό του, αρμόδιοι φορείς, υπηρεσίες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
παρουσίασαν το έργο και τη δράση τους σχετικά με τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες.
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Στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής και επιτυχούς δράσης της πολιτικής του
Εθελοντισμού και του Ενεργού Πολίτη στην Κύπρο, απαραίτητη θεωρείται η
συνεργασία με Δήμους και Κοινότητες που αποσκοπεί στη δημιουργία συμπράξεων
μεταξύ των Τοπικών Αρχών και των Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων. Κρίνεται ότι οι συμπράξεις αυτές θα βοηθήσουν στην πιο
αποτελεσματική συνεργασία και τον συντονισμό των οργανώσεων με τις Τοπικές
Αρχές, ώστε οι δράσεις τους να είναι πιο ουσιαστικές και με άμεσο αντίκτυπο σε
τοπικό επίπεδο. Επίσης, επιτυγχάνεται η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η
ενδυνάμωση του δικτύου των φορέων των οργανώσεων που συμβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Ήδη, για τον σκοπό αυτό κατά
την περίοδο Ιουνίου 2016-Μαΐου 2017, το Γραφείο στήριξε τις ενέργειες που έγιναν
προς αυτή την κατεύθυνση και ενίσχυαν τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης
με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών. 

Επίσης την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με
τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια με σκοπό την ενημέρωσή
τους για τις δράσεις και τις πολιτικές του Γραφείου, την ανταλλαγή απόψεων ως
προς την αξιοποίηση εθελοντών και την καλύτερη συνεργασία με τις τοπικές
εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

Συνεργασία με Δήμους και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση
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 Νομοσχέδιο με τίτλο « Ο περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του
2015» 
Το Γραφείο του Επιτρόπου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και κατόπιν
Δημόσιας Διαβούλευσης επεξεργάστηκε με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας
νομοσχέδιο που ενοποιεί, τροποποιεί και καταργεί την υφιστάμενη νομοθεσία περί
Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών και που προνοεί και για άλλα Συναφή Θέματα. 

Το εν λόγω Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων για
ψήφισή του σε Νόμο μετά την κατ’ άρθρο συζήτησή του, εκσυγχρονίζει τον τρόπο
λειτουργίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Όσον αφορά τις Λέσχες
παρέχεται μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία μπορούν να μετατρέψουν τη
νομική τους οντότητα σε Σωματεία ή/και οποιαδήποτε άλλη οντότητα της επιλογής
τους, με την υποβολή σχετικής αίτησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Στην
περίπτωση που η προαναφερόμενη αίτηση δεν υποβληθεί, τότε η Λέσχη ως νομική
οντότητα, καταργείται. Κατά την υποβολή αίτησης απόκτησης νομικής οντότητας
(Σωματείου ή Ιδρύματος), το Υπουργείο Εσωτερικών εντός 90 ημερών θα πρέπει
να υποβάλει την τελική απάντησή του για έγκριση/απόρριψη της αίτησης ή να
ζητήσει επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την απόκτηση της συγκεκριμένης
νομικής οντότητας. 

Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες που στοχεύουν στη διαφάνεια
με το να υποχρεώνει τις οργανώσεις να υποβάλλουν ανά έτος τους ελεγμένους
οικονομικούς τους λογαριασμούς. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει πρόνοιες που
καθορίζουν πως στην περίπτωση που για δύο συνεχόμενα έτη δεν υποβληθούν οι
ελεγμένοι οικονομικοί λογαριασμοί, τότε οι Οργανώσεις θα απολέσουν τη νομική
τους οντότητα. Επίσης, προνοείται και η υποχρέωση των Οργανώσεων να
διοργανώνουν ανά έτος μία τουλάχιστον Γενική Συνέλευση και να υποβάλλουν σε
ετήσια βάση τα στοιχεία επικοινωνίας της Οργάνωσής τους. 

Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
κρίνει ότι ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου λειτουργίας των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ρόλου τους και θα
ενδυναμώσει την αξιοπιστία των πολιτών σε σχέση με το έργο που επιτελούν,
σημαντικό στοιχείο που θα βοηθήσει στη συνέχιση του σημαντικού έργου τους. 

 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί ιδιωτικών οργανισμών
κοινής ωφέλειας (πιστοποίηση) νόμος του 2014».
Σχετικά με τον Νόμο Πιστοποίησης, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με
το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού, προχώρησαν σε μια σειρά μέτρων για τη
δημιουργία νομικού πλαισίου για την πιστοποίηση φιλανθρωπικών οργανώσεων με

Εκσυγχρονισμός Νομοθετικού 
Πλαισίου / Τροποποίηση υφιστάμενης
Νομοθεσίας και συγγραφή νέας
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τον τίτλο «Ο περί ιδιωτικών οργανισμών κοινής ωφέλειας (πιστοποίηση) νόμος του
2014». Το υπό αναφορά Νομοσχέδιο έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη
Νομική Υπηρεσία και βρίσκεται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Στη δημιουργία του νομικού αυτού πλαισίου σημαντική συμβολή είχαν και οι
Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των δύο πιο πάνω νομοσχεδίων συμμετοχή
είχαν ειδικοί τεχνοκράτες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μη Κερδοσκοπικών Νόμων,
Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και το Παγκύπριο Συντονιστικό
Συμβούλιο Εθελοντισμού.

 Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Δημιουργίας Φορέα
για την Προστασία, τη Διασφάλιση της Υγείας 
και την Ευημερία των Ζώων»
Το θέμα της προστασίας και ευημερίας των ζώων είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα
που απασχολεί τις κρατικές υπηρεσίες και ως εκ τούτου εκσυγχρονισμός του περί
Σκύλων Νόμου που στοχεύει στην προάσπιση της ευημερίας τους και στην επιβολή
αυστηρότερων ποινών σε όσους κακοποιούν τα εν λόγω ζώα ή παραβιάζουν τις
σχετικές πρόνοιες του νόμου κρίθηκε απαραίτητος. Με την παρουσία και τη συμβολή
του Γραφείου, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε κατ’ άρθρο συζήτηση του
σχετικού τροποποιητικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. 

Έχοντας ως βασικό μέλημα την ουσιαστική εφαρμογή των σχετικών με το θέμα
νόμων, τη στήριξη των Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας και ευημερίας των ζώων, και τη
βέλτιστη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην προστασία και ευημερία των ζώων
στον τόπο μας, το Γραφείο σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας,
Προεδρικό Μέγαρο την Επίτροπο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προωθούν τη Δημιουργία Ενιαίου Φορέα
Ευημερίας των Ζώων, ώστε να ρυθμίζονται περαιτέρω θέματα που αφορούν στην
προστασία και ευημερία των ζώων στον τόπο μας, να καλυφθούν τυχόν κενά και
να υπερπηδηθούν οι δυσκολίες που υπάρχουν στον τομέα αυτό ως αποτέλεσμα της
πολυδιάσπασης των αρμοδιοτήτων των κρατικών υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο ετοίμασε Προσχέδιο σχετικού νομοσχεδίου το οποίο
προωθήθηκε προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ως το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο. Ακολούθησε σειρά διαβουλεύσεων με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς και με τη συμμετοχή τού Γραφείου. Το κείμενο του
νομοσχεδίου που προέκυψε από τη δημόσια διαβούλευση βρίσκεται στη Νομική
Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.
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 CYTA
Η Cyta υποστηρίζει το «Σπίτι του Εθελοντή» στη Λάρνακα και στη Λευκωσία με την
παροχή δωρεάν διαδικτύου. 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργασίας του Γραφείου με την εταιρεία CYTA
δημιουργήθηκε από την εν λόγω εταιρεία η πλατφόρμα «ΠΡΟΣΦΕΡΩ»
(www.prosfero.com.cy). Αποτελεί ένα διαδραστικό μέσο επικοινωνίας των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) με τους πολίτες, οι οποίοι είτε επιθυμούν να
προσφέρουν με διάφορους τρόπους, είτε χρήζουν στήριξης. Έχει κατασκευαστεί έτσι
ώστε να έχει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων το οποίο θα εξυπηρετεί τόσο τις ΜΚΟ,
όσο και τους πολίτες, τις επιχειρήσεις κ.ά. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή για να δώσει
τη δυνατότητα στους πολίτες ή φορείς να συνεισφέρουν αγαθά, οικονομική στήριξη
ή/και εθελοντική υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν εύκολη
πρόσβαση και άμεση επικοινωνία με τις ΜΚΟ, θα μπορούν να αξιοποιούνται
αποτελεσματικά οι όποιες εισφορές και γενικά θα βελτιωθεί η εξεύρεση
πληροφοριών που αφορούν τον τομέα των ΜΚΟ από τους πολίτες. 

Η συμμετοχή στην πλατφόρμα παρέχεται δωρεάν σε όσες Εθελοντικές και Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτή. Η κάθε
Οργάνωση που θα ενταχθεί θα μπορεί να έχει τον δικό της ιστότοπο κάτω από την
πλατφόρμα prosfero.com.cy, όπου θα αναγράφεται αναλυτικά το έργο της, καθώς
και χρήσιμες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, το φωτογραφικό υλικό, καθώς και
τα τελευταία νέα σχετικά με τη δράση της. Επιπλέον, η κάθε Οργάνωση θα μπορεί
να κοινοποιήσει ανάλογα με τη θεματική της, τις όποιες ανάγκες της για την επίτευξη
του στόχου της. Η υποχρέωση των ΜΚΟ με την ένταξή τους στην πλατφόρμα, αφορά
τη συμμόρφωση με την εκάστοτε νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους και τη
λειτουργία της πλατφόρμας, στη διατήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων και στην
άμεση ανταπόκριση στην οποιαδήποτε επικοινωνία από τους πολίτες.

Η πλατφόρμα λειτούργησε σε πιλοτικό στάδιο τον Απρίλιο του 2017, έτσι ώστε να
εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες του συστήματος και να υπάρξει η δυνατότητα έγκαιρης
διόρθωσής τους. 

Τέλος, με την συνδρομή της Cyta συνεχίζεται η παροχή τής δωρεάν τηλεφωνικής
γραμμής «70004800», για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Στην εν λόγω
γραμμή μπορεί το κοινό να απευθύνεται για θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, τον
ενεργό πολίτη και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και για τυχόν απορίες και
διευκρινήσεις για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Γραφείου Επιτρόπου
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

Στρατηγικές ΣυνεργασίεςΕνέργειες/
Δράσεις

ΓΡΑΦΕIΟ ΕΠΙΤΡOΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜOY ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2016-2017 33

ANNUAL REPORT 2017 inside OTHER NEWER.qxp_Layout 1  20/09/2017  9:46 PM  Page 33



 Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού – ΚΟΑ και
ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ
Με το σύνθημα «Ποδηλατώ για Ένα Ευρώ για Ένα Χαμόγελο» διοργανώθηκε την
1η Ιουνίου 2016, η Ποδηλατική Πορεία ΟΠΑΠ, με εμπνευστή και εκτελεστή την
αθλήτρια ποδηλασίας Μαρίνα Θεοδώρου με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του
Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο,
Μια Ευχή», υπό την αιγίδα του ΚΟΑ και την υποστήριξη του Γραφείου Επιτρόπου
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Ποδηλασίας - Cyprus Cycling Federation. 
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Διάφορες άλλες 
Ενέργειες και Δράσεις

Ενέργειες/
Δράσεις

 Αιμοδοσίες
Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στήριξε
κατά την περίοδο Ιουνίου 2016-Μαΐου 2017 διάφορες εθελοντικές αιμοδοσίες που
διοργανώθηκαν κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης περιόδου από τις κρατικές
υπηρεσίες, δήμους και κοινότητες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Τέτοιες προσπάθειες στοχεύουν στο να παρακινηθούν οι υφιστάμενοι
αιμοδότες να συνεχίσουν την εθελοντική τους αυτή πράξη ενώ παράλληλα
επιδιώκεται και η παρότρυνση όλων όσων μπορούν να δώσουν αίμα να το πράξουν. 

 Εκστρατείες
Κατά την περίοδο Ιουνίου 2016-Μαΐου 2017, το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στήριξε διάφορες εκστρατείες και δράσεις που
διοργανώθηκαν από εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οι οποίες
στόχευαν είτε στην ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα υγείας και διάφορα
κοινωνικά προβλήματα είτε στη συλλογή χρημάτων προς στήριξη των
προγραμμάτων που εφαρμόζουν οι οργανώσεις και έχουν ως επίκεντρο την
προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Πιο κάτω αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά
παραδείγματα. 

l     O Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ηγήθηκε της
πορείας «Περπατώ και Προσφέρω» που οργάνωσε για πέμπτη συνεχή χρονιά
σε όλες τις ελεύθερες πόλεις της Κύπρου η Λέσχη Lions Κύπρου με το σύνθημα
«Ενωμένοι ενάντια στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου». Στην όλη προσπάθεια
συνδιοργανωτής ήταν ο ΠΑΣΥΚΑΦ και ο σκοπός ήταν η συλλογή χρημάτων
προς στήριξη της Ομάδας Αντιμετώπισης Γαστρεντερικών Καρκίνων του
ΠΑΣΥΚΑΦ.

l     O Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κήρυξε την
έναρξη του καθιερωμένου ετήσιου ανθρωπιστικού θεσμού -του παγκύπριου
εράνου- από «Πόρτα σε Πόρτα» που οργανώθηκε από τον Κυπριακό Ερυθρό
Σταυρό. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν εθελοντές οι οποίοι ξεκίνησαν τον
έρανο με σύνθημα «Αγάπη σημαίνει Δίνω».

l     O Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συμμετείχε
στην εκστρατεία που διοργάνωσε το Κυπριακό Λόμπι Γυναικών (ΚΛΓ) στην
πλατεία Φανερωμένης στις 11 Φεβρουαρίου 2017, «One Billion Rising» η οποία
ήταν αφιερωμένη στη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και στην
απάνθρωπη κακοποίηση που βιώνουν οι γυναίκες θύματα σωματεμπορίας. Το
Κυπριακό Λόμπι Γυναικών αποτελείται από 10 γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ
και είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών (EΛΓ).
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 Συνέδρια, Σεμινάρια και Ημερίδες
Κατά την περίοδο Ιουνίου 2016-Μαΐου 2017, το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συμμετείχε σε Συνέδρια και Σεμινάρια που
διοργανώθηκαν από εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Τα ωφέλιμα
αποτελέσματα που εξάγονται από δράσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
καταδεικνύουν πως η συμβολή τους σε θέματα χάραξης πολιτικής καθώς και η
πολιτική μας για ενίσχυση του ρόλου τους, αποδίδουν με σημαντικά οφέλη για την
Κοινωνία και την Πολιτεία. Αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα
τέτοιων δράσεων:

l     49ο ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο Στελεχών που διοργάνωσε το Σώμα Κυπρίων
Οδηγών με θέμα «Στερεότυπα Εμφάνισης και Εικόνα Σώματος: Πώς
επηρεάζουν την καθημερινότητα και τις επιλογές των κοριτσιών και των
νεαρών γυναικών καθώς και τις διεκδικήσεις τους σε ό,τι αφορά την ισότητα
σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο.» 

Στο εν λόγω Συνέδριο εξάχθηκαν χρήσιμα πορίσματα που θα συμβάλουν ως
εργαλείο ενδυνάμωσης και ενθάρρυνσης των νεαρών γυναικών στις διεκδικήσεις
τους για αντιμετώπιση της κοινωνικής και επαγγελματικής ανισότητας.

l     22ο Παγκύπριο Συνέδριο Τμήματος Νέων Ερυθρού Σταυρού με θέμα «Ερυθρός
Σταυρός: Μια Γέφυρα Ένωσης Πολιτισμών». Το συνέδριο περιελάμβανε, μεταξύ
άλλων, σύντομες εκπαιδευτικές διαλέξεις και ολιγόλεπτο βίντεο με τη δράση
του Ερυθρού Σταυρού σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό συμμετείχε πλειάδα νέων
όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εισηγήσεις για βελτίωση
του Τμήματος Νέων σε όλους τους τομείς, που με την ενεργό συμμετοχή τους
θα είναι οι πολλαπλασιαστές του μηνύματος του συνεδρίου αλλά και των
θεμελιωδών αρχών του Οργανισμού που έχουν να κάνουν με την αποδοχή και
τον σεβασμό της διαφορετικότητας. Το Τμήμα Νέων του Ερυθρού Σταυρού
καλλιεργεί με βιωματικό τρόπο στους νέους την κουλτούρα για εθελοντική
προσφορά με σεβασμό στη διαφορετικότητα.

ΓΡΑΦΕIΟ ΕΠΙΤΡOΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜOY ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

36 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2016-2017

ANNUAL REPORT 2017 inside OTHER NEWER.qxp_Layout 1  20/09/2017  9:47 PM  Page 36



l     Διημερίδα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με θέμα «Ανιχνεύοντας το
μονοπάτι του εθελοντισμού». Στη διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 29 και
30 Απριλίου 2017 στην Αθήνα από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ο Επίτροπος
παρουσίασε το Θεσμικό Πλαίσιο του Εθελοντισμού στην Κύπρο και τις πολιτικές
της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τον Εθελοντισμό. Η Διημερίδα τελούσε
υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπίου
Παυλοπούλου και σε αυτήν ο Επίτροπος είχε, επίσης, την ευκαιρία να
ενημερώσει για την πολιτική που προωθεί η χώρα μας σχετικά με την
αναγνώριση της Μη Τυπικής Μάθησης και προσδιόρισε τους όρους "Εθελοντής"
και "Μη Κυβερνητική Οργάνωση".
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 Δράσεις προς ενημέρωση του κοινού
Έγινε ενημέρωση του κοινού μέσω ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών εκπομπών
αλλά και μέσω του έντυπου τύπου (με τη μορφή ανακοινώσεων) για θέματα που
σχετίζονται με τον εθελοντισμό, τον ενεργό πολίτη, την κοινωνία των πολιτών, και
το έργο και τις δράσεις διαφόρων εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων. Επίσης, ενημέρωση έγινε και για μια σειρά εκστρατειών συλλογής
τροφίμων, παιχνιδιών, σχολικών ειδών κ.ά. που συντονίζει το Γραφείο για σκοπούς
ενίσχυσης άπορων οικογενειών.

Πρόσθετα, η πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις δράσεις του Γραφείου είναι
συνεχής μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί το Γραφείο και η οποία ενημερώνεται
σε τακτική βάση. Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα στους
πολίτες να εγγραφούν ως εθελοντές σύμφωνα με τις δεξιότητες και τα
ενδιαφέροντά τους και να εκφράσουν τις προσωπικές τους εισηγήσεις και απόψεις
για ζητήματα που τους απασχολούν ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο για τη χάραξη πολιτικών. Οι δράσεις και ενέργειες του Γραφείου
κοινοποιούνται και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook και Twitter).

 Συναντήσεις και συνεργασία με Φορείς και ΜΚΟ
Το Γραφείο του Επιτρόπου είχε συναντήσεις με Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την επίλυση προβλημάτων.
Επίσης συνεχίστηκε η συνεργασία με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού (Π.Σ.Σ.Ε.). Το Γραφείο στηρίζει τις δράσεις και ενέργειές του στον
τομέα του συντονισμού των οργανώσεων, των σωμάτων Εθελοντισμού καθώς
και κάθε ενέργειας που έχει ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του Εθελοντισμού
στον τόπο μας.

ΓΡΑΦΕIΟ ΕΠΙΤΡOΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜOY ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
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Πρόσθετα, το Γραφείο στήριξε τις διάφορες Δραστηριότητες Συνδέσμων και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων που διεξήχθησαν καθόλη την διάρκεια της περιόδου
Ιουνίου 2016-Μαΐου 2017. Επίσης στήριξε και τις εθελοντικές δραστηριότητες που
αναπτύχθηκαν καθόλη τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου και ειδικότερα αυτές
που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της εβδομάδας εθελοντισμού. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Επιτρόπου στην Αθήνα στις 28-30/4/2017, ο
Επίτροπος είχε εποικοδομητική συνάντηση με την κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη
Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της Unesco, Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Παιδιών
με Καρκίνο "Ελπίδα" και Πρόεδρο του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, όπου
καθόρισαν το πλαίσιο συνεργασίας τους, ιδιαίτερα για την προώθηση του
εθελοντισμού στα σχολεία. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με
εκπροσώπους άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και είχε την ευκαιρία να
επισκεφθεί το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Οργάνωσης
"Praxis".

ΓΡΑΦΕIΟ ΕΠΙΤΡOΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜOY ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

 Περιβαλλοντικές δράσεις
Στα μεγάλα προβλήματα, όπως είναι η περιβαλλοντική κρίση, ο εθελοντισμός, η
προσφορά δηλαδή προσωπικής ενέργειας και χρόνου σε δράσεις προστασίας του
περιβάλλοντος, είναι η πιο αποτελεσματική μορφή συμμετοχής των πολιτών στα
κοινά. 

Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε
συνεργασία με την Επίτροπο Περιβάλλοντος προωθούν δράσεις και στηρίζουν
πρωτοβουλίες των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που είναι επικεντρωμένες
στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. Πρόσθετα, εκατοντάδες είναι οι
δράσεις περιβαλλοντικού εθελοντισμού σε ολόκληρη την Κύπρο που
πραγματοποιήθηκαν και στηρίχθηκαν από τα δύο γραφεία στο πλαίσιο της
ενίσχυσης της προσπάθειας για προστασία του περιβάλλοντος, για ενημέρωση των
πολιτών σε σχέση με την ανακύκλωση και ευαισθητοποίηση των Κυπρίων για
διατήρηση του τόπου μας καθαρού.

l     Η πιο γνωστή από τις δράσεις αυτές διοργανώθηκε από την Together Cyprus
για πέμπτη συνεχή χρονιά με την αρωγή της Επίτροπου Περιβάλλοντος, η οποία
έθεσε την εκστρατεία υπό την αιγίδα της και την υποστήριξη του Επίτροπου
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Πρόκειται για τη
μεγαλύτερη εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού στην Κύπρο - Let’s Do It!
Cyprus - ΚαθαρίΖΩ την Κύπρο! – η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει πέραν των
35,500 εθελοντών όλων των ηλικιών που με χαμόγελο ξεχύθηκαν σε δρόμους,
πάρκα, αγρούς, και θάλασσες σε μια προσπάθεια καθαρισμού τους μεταδίδοντας
το μήνυμα για μία Κύπρο καθαρή, με εδραιωμένη Περιβαλλοντική Συναίσθηση
και μία κοινωνία όπου η αγάπη για τον εθελοντισμό θα είναι δεδομένη!
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l     Μια άλλη αξιοσημείωτη δράση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016, μετά τις
καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στην Αργάκα και στη Σολέα, με σκοπό την
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της έντονης διάθεσης από πολίτες, οργανωμένα
σύνολα και εταιρείες/οργανισμούς, για προσφορά εθελοντικής εργασίας και/ή
οικονομικής στήριξης με στόχο την περιβαλλοντική διαχείριση και αποκατάσταση
των καμένων περιοχών αλλά και άλλες δράσεις διατήρησης της φύσης. Με την
Πρωτοβουλία «ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ», εθελοντές δενδροφύτευσαν,
καθάρισαν και συντηρήσαν δεντράκια και φυτά στην καμένη γη. Συνολικά 3.200
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ συμμετείχαν μέχρι σήμερα στις επιχειρήσεις αποκατάστασης της
καμένης περιοχής της Σολέας

ΓΡΑΦΕIΟ ΕΠΙΤΡOΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜOY ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
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Οι ιδρυτές και διαχειριστές της Πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο» είναι οι
Επίτροποι Περιβάλλοντος και Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
το Τμήμα Δασών, η Ένωση Κοινοτήτων και ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έξι
μήνες μετά την έναρξη της Πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο», τα
αποτελέσματα (περιβαλλοντικά και κοινωνικά) επιβεβαιώνουν ότι η προσπάθεια
άξιζε τον κόπο αφού η συνεισφορά της ήταν γύρω στο 35% του συνόλου των
εργασιών αποκατάστασης που έγιναν μέχρι σήμερα στις καμένες περιοχές. Πέραν
των εθελοντών που συνεισέφεραν έμπρακτα για τον σκοπό της αποκατάστασης
της ζημιάς που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό
και χορηγίες ύψους €286.930. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η Πρωτοβουλία προχώρησε:

l     Στην αποκατάσταση καμένων περιοχών Σολέας και Αργάκας – 90%

l     Στην αποκατάσταση καμένης περιοχής Καντού

l     Στην επέκταση Μονοπατιού Άβακα

l     Σε φυτεύσεις στην περιοχή Πέτρα Ρωμιού 

l     Σε απασχόληση μέχρι 12 ανέργων από την περιοχή

l     Σε αγορά των 30.000 φυτών που χρησιμοποιήθηκαν στην αποκατάσταση για το
2016 

l     Στην αγορά ενός μικρού πυροσβεστικού οχήματος

l     Στην αγορά εργαλείων αποκατάστασης (τσάπες, αλυσοπρίονα κ.ά.)

ΓΡΑΦΕIΟ ΕΠΙΤΡOΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜOY ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
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l     Στο πλαίσιο του Έτους Περιβαλλοντικών Δράσεων 2017, η ομάδα “Stressball”,
παρακίνησε μικρά παιδιά όπου μέσα από βιωματικό τρόπο δημιούργησαν και
διέθεσαν κατασκευές από επαναχρησιμοποιημένα υλικά, τα έσοδα από τις
οποίες εδόθησαν στον Σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή». Μέσα από το
βιωματικό αυτό εργαστήρι τα παιδιά έμαθαν τη χρήση της ανακύκλωσης, την
αξία της προστασίας του περιβάλλοντος και της προσφοράς προς τον
συνάνθρωπο. Η συγκεκριμένη δράση με τίτλο «Από τα Παιδιά στα Παιδιά»
πραγματοποιήθηκε στο Α’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς και ήταν υπό την
Αιγίδα των Επιτρόπων Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και
Περιβάλλοντος και είχε την υποστήριξη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

l     Μια ακόμη δράση που προώθησαν τα δύο Γραφεία ήταν η εκστρατεία
ενημέρωσης και φροντίδας αδέσποτων ζώων. Συγκεκριμένα, η Επίτροπος
Περιβάλλοντος, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η Παγκύπρια Συντονιστική
Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων, συναποφάσισαν την πραγματοποίηση
Εκστρατείας Στειρώσεων και Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων. Η εκστρατεία
περιελάμβανε:

α) τη δημιουργία και εφαρμογή προγράμματος στείρωσης κυρίως αδέσποτων
γάτων αλλά και μικρού αριθμού σκύλων (μέσω των καταφυγίων),

β) την εξεύρεση οικονομικών πόρων από τον ιδιωτικό τομέα όπου και με τα
χρήματα του κράτους θα δινόταν η ευκαιρία για αύξηση του αριθμού των
στειρώσεων σε ετήσια βάση (το πρόγραμμα των στειρώσεων θα υλοποιηθεί μέσω
της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευημερίας των Ζώων και των
Επαρχιακών της Επιτροπών με τη στήριξη και καθοδήγηση των Κτηνιατρικών
Υπηρεσίων),

γ) την εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού για το θέμα των στειρώσεων και της
ευημερίας των ζώων.
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Με αφορμή την εκστρατεία οι δύο Επίτροποι τόνισαν ότι όλοι οφείλουν να
γνωρίζουν πως η έλλειψη αγάπης και φροντίδας προς τα ζώα έχει πολλές
συνέπειες τόσο για τα ίδια όσο και για τον τόπο μας σε επίπεδο πολιτιστικό,
κοινωνικό, ευρωπαϊκό.

l     Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συμμετείχε
στη Μεσογειακή Υπουργική Σύνοδο για την υιοθέτηση του «Στρατηγικού
Σχεδίου Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο»
που φιλοξένησε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και στην οποία
συμμετείχαν Υπουργοί, Υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς από χώρες της
Μεσογείου και από Διεθνείς Οργανισμούς. Στην εν λόγω Σύνοδο μεταδόθηκε
το μήνυμα ότι μέσω της εκπαίδευσης μπορούμε να καλλιεργήσουμε την
περιβαλλοντική συνείδηση και να συμβάλουμε σε μια κοινωνία η οποία να
στηρίζει σημαντικά την αειφόρο ανάπτυξη. Πρόσθετα, στη Σύνοδο συμμετείχαν
και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς οι οποίοι μετέφεραν τα δικά
τους περιβαλλοντικά μηνύματα στους συνέδρους και μοίρασαν δώρα με
συμβολισμούς από την κοινή φυσική κληρονομιά που ενώνει τη Μεσόγειο και
μια αναμνηστική κάρτα που κατασκεύασαν με ανακυκλώσιμα υλικά.

 Συμμετοχή σε διάφορες Επιτροπές
Το Γραφείο μετέχει σε Υπουργικές Επιτροπές, σε Συνεδριάσεις Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών και σε Συμβούλια με σκοπό την προώθηση δράσεων που άπτονται των
θεμάτων της αρμοδιότητάς του.
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Το Γραφείο του Επιτρόπου
Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων
ευχαριστεί όλους τους φορείς
που στηρίζουν έμπρακτα τις
εκστρατείες που
ανακοινώνονται.

Η βοήθεια όλων 
είναι ανεκτίμητη και 
αποδεικνύει ότι όλοι 
μαζί μπορούμε για την
υγεία, το περιβάλλον, 
τον άνθρωπο.

 Εκστρατείες Χριστουγέννων και Πάσχα 
Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κατά
την περίοδο των Χριστουγέννων (2016) και του Πάσχα (2017) στήριξε τις
προσπάθειες των εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ιδιωτικών
εταιρειών καθώς και όλων των φορέων, οι οποίες αποσκοπούσαν στην αρωγή
απόρων οικογενειών με τρόφιμα, ήδη πρώτης ανάγκης, και παιχνίδια για τους
μικρούς μας φίλους. 

Τα Χριστούγεννα του 2016, μέσω της «Κάλτσας Αγάπης», το Ράδιο Πρώτο, οι
Υπεραγορές Αλφαμέγα, οι Δήμοι, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οι πολίτες,
σε συντονισμό με το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, πέτυχαν να συγκεντρώσουν χιλιάδες παιχνίδια και είδη πρώτης
ανάγκης προς στήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές και άλλες
δυσκολίες. Συμπαραστάτες σε όλη την προσπάθεια ήταν οι Δήμοι των πόλεων στις
οποίες πραγματοποιήθηκαν live links, μέσω και του μηχανισμού των Κοινωνικών
Παντοπωλείων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα σε σχέση με την
παραλαβή, τη διανομή και τη διάθεση των δώρων στα παιδιά που τα χρειάζονται. 
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 Συνεργασία με εθελοντικές ομάδες εταιριών/
οργανισμών
Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών προς αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων
ξεκινά μέσα από την οικογένεια, τα σχολεία και την εργασία. Το Γραφείο ενθαρρύνει
τη δημιουργία εθελοντικών ομάδων εντός οργανισμών και εταιρειών στο πλαίσιο
της κοινωνικής εταιρικής τους ευθύνης, το έργο και τη δράση των οποίων στηρίζει
και υποστηρίζει.

Βάζοντας όλοι 
ένα χεράκι, όλοι
μαζί μπορούμε 

καλύτερα!
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