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Χαιρετισµός 
Επιτρόπου Εθελοντισµού και ΜΚΟ

Η αξία της εθελοντικής προσφοράς στις
σύγχρονες κοινωνίες και ιδιαίτερα στην
αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως της
πανδημίας, αναδεικνύεται ως ένα
σημαντικό εργαλείο, το οποίο συμβάλ-
λει αποτελεσματικά στην επίλυσή τους.
Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας την αξία
του εθελοντισμού, δημιούργησε το
2013 το Γραφείο του Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, δίνοντας την πρέπουσα
πολιτική έμφαση στον Τρίτο Τομέα, ο
οποίος περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες
πολιτικής: Εθελοντισμός, Ενεργός Πολι-
τότητα, Κοινωνία των Πολιτών και Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Ο Τρίτος Τομέας, όταν αυτός αξιοποι-
είται σωστά και σε υποστηρικτικό ρόλο
προς τις Υπηρεσίες του Κράτους, ενι-
σχύει με πολύ αποτελεσματικό τρόπο
την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονο-
μικών και περιβαλλοντικών
προβλημάτων. Οι σύγχρονες προκλή-
σεις χρειάζονται συλλογική
αντιμετώπιση και ο εθελοντισμός 

συμβάλλει στη συλλογική συμμετοχή
των πολιτών. 

Οι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουμε
ενισχύουν και εκσυγχρονίζουν τον Τρίτο
Τομέα: νομοθεσίες με έμφαση στην
οικονομική διαφάνεια και τη χρηστή
διοίκηση, αξιοποίηση της τεχνολογίας,
όπως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.prosfero.com.cy και στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα «Αρωγή», υποδομές
όπως είναι τα «Σπίτια του Εθελοντή»
και το Κέντρο Διαχείρισης Ανθρωπιστι-
κής Βοήθειας, αποφάσεις του
Υπουργικού Συμβουλίου για το
Έγγραφο Πολιτικής της Κοινωνίας των
Πολιτών, τη Χάρτα του Ενεργού Πολίτη,
τη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα και
Ευθύνες του Εθελοντή, η δημιουργία
του Εγχειριδίου για την Καλλιέργεια του
Ενεργού Πολίτη και του Εθελοντισμού
στα Σχολεία, όπως και το νέο
πρόγραμμα για την προώθηση των 
17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, το Πρωτόκολλο
Διαχείρισης Εθελοντών σε Καταστάσεις
Έκτακτης Ανάγκης, η καθιέρωση των
Δημόσιων Διαβουλεύσεων με αξιωμα-
τούχους του Κράτους και τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, αλλά και η καθιέρωση
της Ημέρας του Πολίτη, στην οποία
εντάσσεται και το Άτυπο Υπουργικό
Συμβούλιο. Συμμετέχουμε σε συνέδρια
και σεμινάρια των Ηνωμένων Εθνών
και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έτσι,

δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο πολιτικής, το οποίο ουσιαστικά
αναβαθμίζει τον τομέα. 

Σημαντική πολιτική μας είναι η ανα-
γνώριση της Μη Τυπικής και Άτυπης
Μάθησης, δηλαδή η αναγνώριση δεξιο-
τήτων και γνώσεων που αποκτώνται
εκτός της επίσημης εκπαίδευσης και
μέσω του εθελοντισμού, πολιτική η
οποία ενδυναμώνει την προσωπική
ανάπτυξη, αλλά λειτουργεί και ως
σημαντικό εργαλείο πρόληψης ενάντια
σε αλκοόλ, ναρκωτικά και παραβατικό-
τητα. 

Όλες μας οι πολιτικές σχεδιάζονται με
τη συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων
εταίρων, που είναι οι Τοπικές Αρχές,
Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Μη Κυβερνη-
τικές Οργανώσεις και ο Ιδιωτικός
Τομέας. 

Η ενίσχυση του Τρίτου Τομέα με την
ενεργό συμμετοχή των πολιτών και ιδι-
αίτερα της νέας γενιάς ενδυναμώνει την
κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία και τις
κοινωνικές αξίες. Ο εθελοντισμός μάς
κάνει καλύτερους σε ατομικό, αλλά και
σε κοινωνικό επίπεδο. 

Με εκτίμηση,
Γιάννης Γιαννάκη

Επίτροπος Εθελοντισμού και 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
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Πρόλογος

Η σύσταση του Γραφείου Επιτρόπου 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 στη θέση του Επιτρόπου (Πράξη αρ. 681/2013).

Βασική πολιτική του Γραφείου είναι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του 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 ενεργού πολιτότητας στους νέους. Στόχος του είναι η
προώθηση της διαφάνειας και η ενίσχυση της πρόσβασης στην ενημέρωση με
ουσιαστικό τρόπο, ώστε οι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε
αποφάσεις που τους αφορούν και τους επηρεάζουν.

Την περίοδο Ιουνίου 2019-Μαΐου 2020, 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 Κυβερνητικές Οργανώσεις. Στόχος της Ετήσιας Έκθεσης είναι να
καταγράψει τόσο το έργο του Γραφείου, κατά το έβδομο κατά σειρά έτος
λειτουργίας του (01.06.2019-31.05.2020), όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα
από τις προαναφερόμενες συνεργασίες, όσο και τη 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 σύστασή του και μετέπειτα.
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Εισαγωγή

Όροι Εντολής
Κατά την περίοδο Ιουνίου 2019-Μαΐου 2020, το Γραφείο Επιτρόπου

Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων δραστηριοποιήθηκε έντονα

σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς του, στο πλαίσιο της χαραχθείσας

πολιτικής του Κράτους. Αυτό οδήγησε σε 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

ενεργού 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 ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά, ώστε να καταστεί

ενεργό κύτταρο της κοινωνίας μας.
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i. Εισηγήσεις πολιτικών για την ενθάρρυνση
συμμετοχής του πολίτη στα κοινά (ενεργός
πολιτότητα) και ενίσχυση του ρόλου της Κοινωνίας
των Πολιτών, σε όλα τα επίπεδα.

ii. Δημιουργία εργαλείων τα οποία ενθαρρύνουν την
ενεργό συμμετοχή του πολίτη, με έμφαση στη νέα
γενιά, στη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων,
ώστε η φωνή του πολίτη να λαμβάνεται υπόψη για
θέματα που τον ενδιαφέρουν και τον αφορούν.

Εργαλεία της ενεργού συμμετοχής του πολίτη είναι η
Διοργάνωση Δημόσιων Διαβουλεύσεων, ερευνών
και ερωτηματολογίων, συζητήσεων και δημιουργία
καναλιών επικοινωνίας με τους Αξιωματούχους του
Κράτους.

iii. Συντονισμός όλων των Εθελοντικών και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων και ενδυνάμωση της
συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την
Εκκλησία.

iv. Δημιουργία κέντρου υποστήριξης, ενημέρωσης και
κατάρτισης στα θέματα εθελοντισμού, Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων και ενεργού
πολιτότητας και συντονισμός για την υλοποίηση των
αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για την
εφαρμογή της Χάρτας του Ενεργού Πολίτη, του
Εγγράφου Πολιτικής για την Κοινωνία των Πολιτών,
της Διακήρυξης για τα Δικαιώματα και Ευθύνες των
Εθελοντών.

v. Συντονισμός όλων των δράσεων και ενεργειών για
την υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Φορέα
για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων.

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

vii. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για
άντληση κονδυλίων για Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις και Προγραμμάτων που στηρίζουν τη
συμμετοχή του πολίτη.

viii.Εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου για την
αναγνώριση των δεξιοτήτων και γνώσεων που
αποκτώνται και μέσω του εθελοντισμού
(αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης).

ix. Δημιουργία Πρωτοκόλλου για τη Διαχείριση
Εθελοντών σε Περιόδους Έκτακτης Ανάγκης.

x. Συντονισμός συναντήσεων του Προέδρου της
Δημοκρατίας με οργανωμένα σύνολα, ομάδες
πολιτών ή μεμονωμένες περιπτώσεις, που
αποτείνονται στην Προεδρία για διάφορα αιτήματα.

xi. Θέματα τα οποία θα καθορίζονται από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και αφορούν στην ενίσχυση
προτεραιοτήτων και ενδυνάμωση πολιτικών που
σχετίζονται με την προώθηση του κυβερνητικού
έργου.

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.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, δόθηκαν οι ακόλουθοι Όροι Εντολής:
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Στελέχωση

Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων στελεχώνεται σε μόνιμη
βάση από μια Γραφέα που εκτελεί χρέη γραμματειακής
υποστήριξης (από τον Ιούνιο 2013), μια Γραμματειακό
Λειτουργό (από τον Ιανουάριο 2019), έναν Διοικητικό
Λειτουργό (από τον Μάρτιο 2019) και μια Λειτουργό
Α΄ (από τον Ιούνιο 2019).

Στόχοι του Γραφείου

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

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, διαφάνηκε ότι σήμερα
υπάρχουν 6.500 εγγεγραμμένες Οργανώσεις, καθώς
και 360 μη κερδοσκοπικές εταιρείες, με αποτέλεσμα να
παρατηρείται αδυναμία, τόσο στην ορθολογιστική
λειτουργία τους, όσο και σε θέματα οικονομικής
διαφάνειας. Η αντιμετώπιση της αδυναμίας αυτής
οδήγησε στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό του
προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου και στη
δημιουργία δικτύων ανά τομέα δραστηριότητας των
Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Ο
νέος Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα
Συναφή Θέματα Νόμος του 2017, όπως
τροποποιήθηκε το 2018 και το 2019, θα τεθεί σε
εφαρμογή στις 27 Οκτωβρίου 2020.

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, αλλά
ταυτόχρονα να ευαισθητοποιηθούν 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.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο δόθηκε έμφαση από
πλευράς του Γραφείου είναι η αναγνώριση, από την
Πολιτεία πανεπιστήμια και εργοδότες, των δεξιοτήτων
και εμπειριών που αποκτούν οι εθελοντές, 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 αποκτώνται κατά τη διάρκεια της ενεργού συμμε -
τοχής του ατόμου στα κοινά, γεγονός που συμβάλλει
στην αναγνώριση της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης
(εθελοντισμός), σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση της
ενεργού πολιτότητας.

Οι κυριότερες ενέργειες και δράσεις του Γραφείου, κατά
την έβδομη χρονιά από την ημέρα λειτουργίας του,
αναλύονται στην παρούσα Έκθεση και αντικατοπτρίζουν
τις προσπάθειες για υλοποίηση των Όρων Εντολής και
των στόχων του Γραφείου, όπως αναλύθηκαν πιο πάνω.
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Ημέρα Δημόσιας
Διαβούλευσης
Σε µια πρωτοποριακή για τα κυπριακά

δεδοµένα πρωτοβουλία, κατόπιν εισή-

γησης του Επιτρόπου, το Υπουργικό

Συµβούλιο ενέκρινε τη θεσµοθέτηση

της «Ηµέρας Δηµόσιας Διαβούλευ-

σης», η οποία επαναλαµβάνεται σε

τακτά χρονικά διαστήµατα. Κατά την

Ηµέρα αυτή, ο Πρόεδρος της Κυπρια-

κής ∆ηµοκρατίας και Πολιτειακοί

Αξιωµατούχοι (Υπουργοί) διαβου-

λεύονται µε την Κοινωνία των Πολιτών

για θέµατα που τους απασχολούν και

τους προβληµατίζουν. Στις Δηµόσιες

Διαβουλεύσεις συµµετέχουν µαθητές,

φοιτητές, οργανωµένα σύνολα, ανέ-

ντακτοι πολίτες και οποιοιδήποτε άλλοι

φορείς, ανάλογα µε την οµάδα στόχου

και τη θεµατική κάθε Διαβούλευσης.

Οι απόψεις που διατυπώνονται λαµβά-

νονται υπόψη, προτού η Κυβέρνηση

καταλήξει στην υιοθέτηση αποφάσεων,

µέτρων και πολιτικών. Η Δηµόσια Δια-

βούλευση αυτή αποτελεί ουσιαστικά 

το επιστέγασµα µιας διαδικασίας, που

στόχο έχει να φέρει την Κυβέρνηση

κοντά στον πολίτη. Μέσω των Διαβου-

λεύσεων, δίνεται η ευκαιρία στους

πολίτες και σε οργανωµένα σύνολα να

εκφράσουν τις απόψεις και τους προ-

βληµατισµούς τους και να καταθέσουν

τις εισηγήσεις τους επί συγκεκριµένων

θεµάτων πολιτικής. Η καινοτόµος αυτή

πολιτική είχε θετικό αντίκτυπο στην

κοινή γνώµη, από την πρώτη χρονιά

υιοθέτησής της, και χαιρετίστηκε από

όλους τους συµµετέχοντες.

Ενέργειες/
Δράσεις

Η Δηµόσια Διαβούλευση του Προ-

έδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας 

µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

εντάσσεται σε µια σειρά εργαλείων

τακτικής επικοινωνίας µε τους πολίτες

και διασφάλισης των δικαιωµάτων

τους για διαφάνεια, έκφραση λόγου

και ενηµέρωση. Με αυτό τον τρόπο

διευρύνονται οι επιλογές των πολι-

τών, τους παρέχεται στήριξη στη λήψη

αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και

προωθείται η ενεργός συµµετοχή τους

στην κοινωνία, σε τοπικό, εθνικό και

ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ημέρα του 
Πολίτη/Άτυπο 
Υπουργικό 
Συμβούλιο
Η σηµασία που αποδίδει µια κοινωνία

στην έννοια των ατοµικών, πολιτικών

και κοινωνικών δικαιωµάτων προσ-

διορίζει 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, απο-

φάσισε (Αρ. Απόφ. 78.470) τον 

καθορισµό της 15ης Σεπτεµβρίου ως

της «Ηµέρας του Πολίτη».

Η Απόφαση αυτή του Υπουργικού

Συµβουλίου λήφθηκε µετά από σχε-

τική εισήγηση του Γραφείου, µε στόχο

Ενέργειες/
Δράσεις

ΓραφΕIο ΕπιτρOπου ΕθΕλοντισμOY και μη κυβΕρνητικΩν ορΓανΩσΕΩν
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τη βελτιστοποίηση 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, να

τους στηρίζει στη λήψη αποφάσεων

σε όλα τα επίπεδα και να προωθεί την

ενεργό συµµετοχή τους στην κοινω-

νία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό

επίπεδο. Απορρέει δε από την ανάγκη

για ενθάρρυνση της συµµετοχής τους

στα κοινά.

Το 2020, λόγω των περιορισµών που

προκάλεσε η πανδηµία, δεν κατέστη

δυνατό να διοργανωθεί Άτυπο

Υπουργικό Συµβούλιο, στο πλαίσιο

της Ηµέρας του Πολίτη. Η τελευταία

Άτυπη Συνεδρία του Υπουργικού 

Συµβουλίου είχε πραγµατοποιηθεί

πης Συνεδρίας είναι η ενθάρρυνση

της ενεργοποίησης των νέων στα

κοινά και η ενίσχυση της συµµετοχι-

κής δηµοκρατίας.

Χάρτα της
Ενεργού
Πολιτότητας και
του Ενεργού
Πολίτη
Οι πολίτες καλούνται να διαδραματί-
σουν τον δικό τους ρόλο στην οικο-
δόμηση μιας καλύτερης, δημοκρατικής
κοινωνίας και η ανάπτυξη των δεξιοτή-
των και των στάσεων της ενεργού
πολιτότητας είναι κρίσιμης σημασίας.
Η πολιτότητα είναι η ιδιότητα του να
είναι κανείς πολίτης στο πλαίσιο του
κοινωνικού, πολιτικού, πολιτιστικού,
οικονομικού και εκπαιδευτικού του
προφίλ. Οι ενεργοί πολίτες όχι μόνο
γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις τους, αλλά επίσης επιδει-
κνύουν αλληλεγγύη προς τους
συνανθρώπους τους και προθυμία 
να επιστρέψουν κάτι στην κοινωνία.

Η ανάπτυξη της ενεργού πολιτότητας
και των ικανοτήτων του ενεργού
πολίτη αποτελεί βασική προτεραιότητα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τον
σκοπό αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση.
Ειδικότερα, στον ρόλο που η εκπαί-
δευση διαδραματίζει στην προώθηση
της ισότητας και της άρσης των διακρί-

Ενέργειες/
Δράσεις

στις αρχές του 2019, στο Προεδρικό

Μέγαρο. Στην παρουσία του Προέδρου

της Κυπριακής Δηµοκρατίας και των

Μελών του Υπουργικού Συµβουλίου,

700 νέοι και νέες από όλη την Κύπρο,

από πανεπιστήµια, λύκεια, στρατεύσιµοι,

από την Αστυνοµική Ακαδηµία, από

Οργανώσεις Νεολαίας και ανέντακτοι

νέοι, είχαν την ευκαιρία να παρακο-

λουθήσουν τον τρόπο λειτουργίας και

λήψης αποφάσεων του Υπουργικού

Συµβουλίου. Ακολούθως, υπέβαλαν

τις ερωτήσεις και εισηγήσεις τους.

Η κοινή αυτή δράση Πολιτείας και 

Κοινωνίας των Πολιτών στέφθηκε µε

µεγάλη επιτυχία. Αποτελεί έναν καινο-

τόµο τρόπο άµεσης επικοινωνίας της

Πολιτείας µε το κοινωνικό σύνολο και

κυρίως τους νέους για την επιδίωξη

κοινά αποδεκτών στόχων, σε οποιον-

δήποτε χώρο ή επίπεδο, όπως

αρµόζει στις δηµοκρατικές κοινωνίες.

Γενικότερα, στόχος της εκάστοτε Άτυ-
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σεων, στη μεταλαμπάδευση θεμελιω-
δών αξιών, διαπολιτισμικών ικανοτή-
των και στην καλλιέργεια της ενεργού
πολιτότητας.

Με γνώμονα τα πιο πάνω, το Γραφείο
του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων προχώ-
ρησε στην έκδοση της Χάρτας της
Ενεργού Πολιτότητας και του Ενεργού
Πολίτη, κατά το ίδιο πρότυπο της
«Διακήρυξης των Δικαιωμάτων και
Ευθυνών των Εθελοντών/ριών», που
είχε εγκριθεί από το Υπουργικό
Συμβούλιο το 2013. 

Η Χάρτα, που επίσης έτυχε της έγκρισης
του Υπουργικού Συμβουλίου, αντλεί την
έμπνευσή της, μεταξύ άλλων, από τον
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκε-
κριμένα, βασίζεται στο Άρθρο 11 για
την ελευθερία της έκφρασης και της
πληροφόρησης, στο Άρθρο 12 για την
ελευθερία του συνέρχεσθαι και του
συνεταιρίζεσθαι, στο Άρθρο 21 για
την απαγόρευση των διακρίσεων και
στο Άρθρο 41 σχετικά με το δικαίωμα
στη χρηστή διοίκηση, καθώς και σε
πραγματικές εμπειρίες πολιτών και
Οργανώσεων, που άμεσα ή έμμεσα
εμπλέκονται στις ευρωπαϊκές και εθνι-
κές 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 αντικατοπτρί-
ζουν την ενσάρκωση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων. Ως τέτοια υπάρχουν και
πρέπει να τηρούνται, ακόμη κι όταν οι
ευρωπαϊκές και οι εθνικές νομοθεσίες
δεν προβλέπουν ρητώς για την προ-
στασία τους. Αποτελεί δε προπομπό
και εργαλείο στη διαμόρφωση και την
αναβάθμιση πολιτικών που σχετίζονται
με την ενεργό πολιτότητα, καθώς και

πολιτικών και σχεδιασμών που ορί-
ζουν τους ρόλους, τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις του ενεργού πολίτη
που συμμετέχει στα κοινά.

Η Χάρτα εκδόθηκε από το Γραφείο του
Επιτρόπου, σε συνεργασία με το Γρα-
φείο Τύπου και Πληροφοριών. Είναι
διαθέσιμη στην ελληνική, στην αγγλική
και στην τουρκική γλώσσα. Επίσης, η
ηλεκτρονική έκδοση βρίσκεται αναρ-
τημένη στην ιστοσελίδα του Γραφείου
μας (Ελληνικά και Αγγλικά).

Η έκδοση της Χάρτας και η αναγνώ-
ρισή της από την Κυπριακή Δημοκρα-
τία συμβάλλει σημαντικά στην
ανάπτυξη της ενεργού πολιτότητας,
μέσα από τη συλλογική άσκηση των
ήδη αναγνωρισμένων ως εγγυημένων
θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
πολιτών.

Κοινωνία των
Πολιτών
 Έγγραφο Πολιτικής 

«Η Οργανωµένη Κοινωνία
των Πολιτών στην Κύπρο»

Ο ρόλος και η σημασία των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων αναγνω-
ρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
αφού μέσω του διαλόγου συμβάλλουν
στην προώθηση της συμμετοχικής
δημοκρατίας και στην εφαρμογή των
ευρωπαϊκών πολιτικών. Δεδομένου
τούτου και στην προσπάθεια για ενί-
σχυση και ενδυνάμωση της συνεργα-
σίας και του διαλόγου με τις ΜΚΟ του
τόπου, καθώς και για την ενδυνάμωση

Ενέργειες/
Δράσεις

της Κοινωνίας των Πολιτών, το Γρα-
φείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συνέ-
βαλε στη συγγραφή του Εγγράφου
Πολιτικής (Policy Paper) με τίτλο «Η
Οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών
στην Κύπρο», σε συνεργασία με το
Συμβούλιο της Ευρώπης και την
Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ.

Σημειώνεται ότι σημαντική συμβολή
στη διαμόρφωση του Εγγράφου είχαν
Κυβερνητικές Υπηρεσίες, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις και το Παγκύπριο Συντο-
νιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.

Το Έγγραφο εκδόθηκε σε συνεργασία
με το Γραφείο Τύπου και Πληροφο-
ριών, στην ελληνική, στην αγγλική και
στην τουρκική γλώσσα. Η έντυπη
έκδοση είναι στη διάθεση όλων των
ενδιαφερομένων από το Γραφείο του
Επιτρόπου και η ηλεκτρονική στην
ιστοσελίδα μας στα Ελληνικά και στα
Αγγλικά.

 Επιτροπή ΜΚΟ για την 
Αξιοποίηση των Εγγράφων
Πολιτικής

Στις 20 Ιουνίου 2019, συστάθηκε
Επιτροπή Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων, με στόχο τη διάδοση των
τριών Εγγράφων Πολιτικής του Γρα-
φείου Επιτρόπου. Τα Έγγραφα εκδό-
θηκαν κατόπιν έγκρισης του
Υπουργικού Συμβουλίου και είχε
προηγηθεί διαβούλευση με τις ΜΚΟ:

i. Διακήρυξη των «Δικαιωμάτων
και Ευθυνών των
Εθελοντών/ριών».

ii. Χάρτα της Ενεργού Πολιτότητας
και του Ενεργού Πολίτη.

iii. Η Οργανωμένη Κοινωνία των
Πολιτών στην Κύπρο.
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Ενέργειες/
Δράσεις

Η Επιτροπή αναγνώρισε τη χρησιμό-
τητα των Εγγράφων, αλλά και την
ανάγκη αξιοποίησής τους από όλες
τις ΜΚΟ και τα μέλη τους. Η εφαρ-
μογή τους θα συμβάλει ουσιαστικά
στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου
περιβάλλοντος για τις Οργανώσεις,
ενθαρρύνοντας ακόμα περισσότερο
την εμπλοκή των πολιτών στα κοινά. 

Το Γραφείο μας ώθησε τις ΜΚΟ να
«κατεβάσουν» τα Έγγραφα από την
ιστοσελίδα μας, ενώ παράλληλα
τους απέστειλε μικρό αριθμό αντιτύ-
πων για περαιτέρω προώθησή τους
στις Οργανώσεις-μέλη τους.

Δημιουργία 
Υποδομών για
Οργανώσεις-
«Σπίτια του 
Εθελοντή»
Σημαντικό εργαλείο λειτουργίας μιας
Οργάνωσης είναι, μεταξύ άλλων, η
κατάλληλη υποδομή και η παροχή βασι-
κού εξοπλισμού. Στόχος του Γραφείου
Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι η
δημιουργία ενός «Σπιτιού του Εθε-
λοντή» σε κάθε επαρχία, με σκοπό να
καλυφθούν οι βασικές στεγαστικές και
γραφειακές ανάγκες των Εθελοντικών
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Εκτός από την παραχώρηση στεγαστι-
κού χώρου και εξοπλισμού (γραφεία,
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλέφωνα

κ.ά.) σε αριθμό Οργανώσεων, οι κοινό-
χρηστοι χώροι των Σπιτιών παρέχονται
δωρεάν σε όλες τις ΜΚΟ, για τη διοργά-
νωση εκδηλώσεων και συνεδριάσεων.

Σημειώνεται ότι η παραχώρηση γρα-
φείων στις Εθελοντικές και Μη Κυβερ-
νητικές Οργανώσεις στο ανά Επαρχία
«Σπίτι του Εθελοντή» γίνεται κατόπιν
αιτήσεων των ενδιαφερομένων και
νοουμένου ότι πληρούνται τα ανα-
γκαία κριτήρια, που έχουν καθοριστεί 
από το Γραφείο.

«Σπίτι του Εθελοντή» 
στη Λάρνακα
Το πρώτο «Σπίτι του Εθελοντή»
δημιουργήθηκε στη Λάρνακα, σε
συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας και
το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουρ-
γείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων. Στην όλη προσπάθεια συνέβα-
λαν, επίσης, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανο-
λογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
και η Cyta.

Το «Σπίτι του Εθελοντή» στη Λάρνακα
φιλοξενεί δύο (2) Εθελοντικές και Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις. Επίσης, με
την υποστήριξη του Γραφείου Επιτρό-
που Εθελοντισμού και ΜΚΟ και του
Δήμου Λάρνακας, παραχωρήθηκε
χώρος του Σπιτιού προς χρήση από τον
Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, για 
σκοπούς των Προγραμμάτων «Youth 
Makerspace» και Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης των Νέων.

«Σπίτι του Εθελοντή» 
στη Λευκωσία
Το 2016 λειτούργησε 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 προ-

σπάθεια δημιουργίας του δεύτερου
κατά σειρά «Σπιτιού» συνέβαλαν
σημαντικά οι υποστηρικτές του έργου:
η Cyta, ο Συνεργατισμός και η RCB
Bank. Στο εν λόγω «Σπίτι» δραστηριο-
ποιούνται σήμερα δέκα (10) Εθελοντι-
κές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Ο σχεδιασμός του «Σπιτιού» επιτρέπει
τη φιλοξενία μέχρι 30 Οργανώσεων.

Οι εγκαταστάσεις του «Σπιτιού του Εθε-
λοντή» στη Λευκωσία αναβαθμίζονται
συνεχώς, σε συνεργασία με τα Τμήματα
Δημοσίων Έργων και Ηλεκτρομηχανο-
λογικών Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, κατά
την περίοδο Ιουνίου 2019-Μαΐου
2020, οι κοινόχρηστοι χώροι του 
«Σπιτιού» (Αίθουσα Εκδηλώσεων και
Αίθουσα Συνεδριάσεων) χρησιμοποι-
ήθηκαν από διάφορες Εθελοντικές και
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για σεμι-
νάρια, διαλέξεις, Γενικές Συνελεύσεις,
Διασκέψεις Τύπου, φιλανθρωπικές
εκδηλώσεις κ.ά.
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Νέα «Σπίτια του Εθελοντή»

Δεδομένου ότι στόχος είναι η
δημιουργία ανάλογης υποδομής σε
κάθε Επαρχία, το Γραφείο Επιτρόπου
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων είναι σε διαβούλευση με
διάφορους φορείς, ώστε να εξευρεθεί
το κατάλληλο κτίριο, το οποίο, αφού
θα διαμορφωθεί ανάλογα, θα μπορεί
να φιλοξενεί τις Εθελοντικές και Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις που δρα-
στηριοποιούνται και στις υπόλοιπες
επαρχίες.

Στο παρόν στάδιο, τροχοδρομείται η
δημιουργία «Σπιτιού του Εθελοντή»
στην Κοφίνου, έξω από το Κέντρο
Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διε-
θνούς Προστασίας, για να εξυπηρετεί
τις Οργανώσεις που δραστηριοποι-
ούνται στο Κέντρο. Παράλληλα, έχει
εξευρεθεί κατάλληλος χώρος για
δημιουργία «Σπιτιού του Εθελοντή»
στον ΣαΪττά, το οποίο θα παρέχει
στους εθελοντές και τη δυνατότητα
διανυκτέρευσης.

Αναμένεται η έγκριση του Υπουργικού
Συμβουλίου, για να μπορέσουν να
προχωρήσουν οι διαδικασίες δημι-
ουργίας των δύο Σπιτιών, σε συνερ-
γασία με τα αρμόδια Τμήματα του
Κράτους.

Συνεργασία με 
το Υπουργείο
Παιδείας, 
Πολιτισμού,
Αθλητισμού και
Νεολαίας
Εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
στο θέμα της καλλιέργειας του εθελο-
ντισμού και της ενεργού πολιτότητας στα
σχολεία. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται
η εφαρμογή συγκεκριμένων και ουσια-
στικών μέτρων, ώστε να καλλιεργηθούν
οι αξίες και οι αρετές του εθελοντισμού
στους νέους και στα παιδιά. Ο αξίες αυ-
τές όχι μόνο συμβάλλουν στην προσω-
πική τους ανάπτυξη, αλλά ενεργούν και
ως εργαλείο πρόληψης της παραβατικό-
τητας και των εξαρτήσεων. 

Με στόχο τη συζήτηση αυτών κι άλλων
θεμάτων, ο Επίτροπος Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
κατά την υπό αναφορά περίοδο, 
πραγματοποίησε συναντήσεις με τον
Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας, τον Γενικό Διευ-
θυντή, καθώς και με τη Διεύθυνση Ευ-
ρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου.

(α) Παγκόσµια Εκπαίδευση
Ένα από τα θέματα για τα οποία το
Γραφείο μας συνεργάζεται στενά με το
Υπουργείο είναι η Παγκόσμια Εκπαί-
δευση, η οποία εστιάζει στην παροχή

ολιστικής εκπαίδευσης με επίκεντρο
τον πολίτη. Μέσα από την καλλιέργεια
γνώσεων και δεξιοτήτων, επιδιώκεται
η ανάπτυξη στάσης ζωής, η οποία
προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, τον διάλογο, τη συνεργασία και
την αλληλεγγύη ανάμεσα στους
ανθρώπους και τους λαούς. Επίσης,
βοηθά στη συνειδητοποίηση των πολ-
λαπλών προβλημάτων του πλανήτη
(φτώχεια, πείνα, οικολογική κατα-
στροφή, πόλεμοι) και της αλληλεπί-
δρασής τους. Η Παγκόσμια
Εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη
ενεργών πολιτών, οι οποίοι διακατέ-
χονται από υψηλό επίπεδο κριτικής
σκέψης, αποκλείουν τα στερεότυπα
και τις προκαταλήψεις, είναι υπέρ του
διαλόγου, διερυνούν και διαχειρίζο-
νται προβληματικές καταστάσεις, που
προκαλεί η ανάπτυξη της διεθνούς
πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

(β) Συνεργασία µε Πανεπιστήµια
Το Γραφείο μας έχει υπογράψει Μνη-
μόνια Συνεργασίας με το Πανεπιστή-

Ενέργειες/
Δράσεις
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μιο Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Νεά-
πολις Πάφου και τη Θεολογική Σχολή
της Εκκλησίας της Κύπρου. Επαφές
πραγματοποιούνται και με το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, που αποσκο-
πούν στη σύναψη Μνημονίου.

Αντίστοιχο Μνημόνιο με το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου βρίσκεται υπό επεξεργα-
σία, στο πλαίσιο υπάρχουσας
συνεργασίας, τόσο σε ακαδημαϊκό 
επίπεδο, όσο και με τον Όμιλο 
Εθελοντών. Σχετική συνάντηση με 
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου είχε
πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου
2019. 

Τον ίδιο μήνα και συγκεκριμένα στις 
15 Φεβρουαρίου, δόθηκε διάλεξη 
από τον Επίτροπο στους φοιτητές της
Θεολογικής Σχολής Κύπρου για 
τον εθελοντισμό. Τέλος, στις 26
Φεβρουαρίου 2020, υπογράφτηκε 
το Μνημόνιο Συνεργασίας με το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μεταξύ του
Πρύτανη κου Φίλιππου Πουγιούτα και
του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ.

(γ) Πραγµατοποίηση 
ενηµερωτικών παρουσιάσεων 
και βιωµατικών εργαστηρίων 
σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα
Κατά την περίοδο Ιουνίου 2019 -
Μαΐου 2020, ο Επίτροπος επισκέφτηκε
Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια,
Ιδιωτικές Σχολές και Πανεπιστήμια, σε
παγκύπρια βάση. Στις εν λόγω παρου-
σιάσεις, ο Επίτροπος έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στη σημασία του εθελο-
ντισμού και της ενεργού πολιτότητας 
και στα οφέλη, τόσο για τον ίδιο τον
εθελοντή όσο και για την κοινωνία γενι-
κότερα. Η διαμόρφωση των σωστών
αξιών στα παιδιά και στη νεολαία απο-
τελεί το μεγαλύτερο στοίχημα για την
κοινωνία και την Πολιτεία. Ως εκ τούτου,
το Γραφείο Επιτρόπου εφαρμόζει μια
ολοκληρωμένη πολιτική για τους νέους,
που ενισχύει δράσεις ενεργού πολίτη,
με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας
ανθρωπισμού και προσφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούνιο 2019, ο
Επίτροπος ήταν ο κύριος ομιλητής στις
Τελετές Αποφοίτησης της Αμερικανικής
Ακαδημίας Λάρνακας και της Ελληνικής
Σχολής Πασκάλ στη Λευκωσία, αντί-
στοιχα.

Επιπρόσθετα, τον Σεπτέμβριο 2019, 
ο Επίτροπος απηύθυνε ομιλία σε
συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
με θέμα την ακεραιότητα και την ηθική.

Το Πλαίσιο Συνεργασίας των 
Μνημονίων, μεταξύ άλλων, περιλαμ-
βάνει:

l  Παραχώρηση υποτροφιών σε 
   πολίτες με ενεργό δράση ή 

   εθελοντική προσφορά.

l   Συνδιοργάνωση διαλέξεων, 

   σεμιναρίων και συνεδρίων σε 

   συναφή θέματα.

l   Τοποθέτηση φοιτητών σε ΜΚΟ για 
   πρακτική άσκηση.

l   Ενσωμάτωση θεμάτων ενεργού 
   πολιτότητας σε προγράμματα των 
   Πανεπιστημίων.

l   Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.

l   Δημιουργία Ομίλων Εθελοντών.

l   Εκπαιδεύσεις λειτουργών και 
   καθηγητών στη διαχείριση
   εθελοντών.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, στις 11 
Φεβρουαρίου 2020, ο Επίτροπος
Εθελοντισμού πραγματοποίησε 
παρουσίαση σε φοιτητές του Πανεπι-
στημίου Κύπρου για τα θέματα ενερ-
γού πολίτη.
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(δ) Προώθηση στις σχολικές
µονάδες του Εγχειριδίου 
«Καλλιέργεια Εθελοντισµού και
Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία»
Το υπό αναφορά Εγχειρίδιο αποτελεί
σημαντικό βήμα στην όλη προσπάθεια
για προώθηση του εθελοντισμού και
της καλλιέργειας εθελοντικής συνεί-
δησης από τα πρώτα στάδια ανάπτυ-
ξης και εκπαίδευσης των νέων,
ωθώντας τα παιδιά να ασχοληθούν με
δράσεις που τα καθιστούν ενεργούς
πολίτες. Απευθύνεται τόσο στους
εκπαιδευτικούς, όσο και στους 
μαθητές της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις και
καλές πρακτικές για τον εθελοντισμό. 

Επιπρόσθετα, το Εγχειρίδιο μπορεί να
αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο του Σχε-
δίου Πρόληψης της Παραβατικότητας,
που το Υπουργείο Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προ-
ωθεί στα σχολεία. Ο εθελοντισμός
περιλαμβάνεται στις καλές πρακτικές
προς αντιμετώπιση της παραβατικότη-
τας, ως ένας υγιής τρόπος εμπλοκής
των μαθητών στην κοινωνική προ-
σφορά και ενίσχυσης της συμμετοχι-
κότητας και της συνύπαρξης.

Στο ίδιο πλαίσιο, καθορίστηκε σε κάθε
σχολική μονάδα ένας/μία εκπαιδευτι-
κός και ένας/μία μαθητής/ήτρια, υπεύ-
θυνοι για τα θέματα εθελοντισμού και
ενεργού πολιτότητας. 

(ε) Συµµετοχή του Επιτρόπου σε
εθελοντικές, φιλανθρωπικές κι
ανθρωπιστικές δραστηριότητες
σχολείων
Διάφορα σχολεία πραγματοποίησαν
εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Εθελοντισμού, η οποία γιορτά-
ζεται την 5η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 3
Δεκεμβρίου 2019, κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης, ο Επίτροπος επισκέ-
φτηκε το Δημοτικό Σχολείο Αγγλισί-
δων και έκανε παρουσίαση στους
μαθητές για τον εθελοντισμό και την
ενεργό πολιτότητα.

Σχολεία πραγματοποιούν επίσης
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, υπό την
αιγίδα του Επιτρόπου, κατά την
περίοδο των Χριστουγέννων, των
Εορτών του Πάσχα και γενικά καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο 
τη συλλογή χρημάτων για οικονομική 
ενίσχυση άπορων μαθητών.

(στ) Επικύρωση της Μη Τυπικής
και Άτυπης Μάθησης
Η επικύρωση της Μη Τυπικής και Άτυ-
πης Μάθησης, τόσο για επαγγελματι-
κούς, όσο και για εκπαιδευτικούς
σκοπούς, αποτελεί έναν από τους
κυριότερους στόχους του Γραφείου.
Στο πλαίσιο της όλης προσπάθειας, 
το Γραφείο συμμετείχε σε δράσεις, με
στόχο τη δημιουργία Φορέα για την
Επικύρωση της Μη Τυπικής και Άτυπης
Μάθησης.

(ζ) Συµβουλευτική Επιτροπή
«Εθνικής στρατηγικής για ένα
καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά
στην Κύπρο» και «CYberSafety»
Τον Οκτώβριο του 2019 συστάθηκε,
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, η 
Συμβουλευτική Επιτροπή για το έργο
«CYberSafety» και για την προώθηση
και υλοποίηση των δράσεων της
«Εθνικής στρατηγικής για ένα καλύ-
τερο διαδίκτυο για τα παιδιά στην
Κύπρο». Εκπρόσωπος του Γραφείου
Επιτρόπου Εθελοντισμού είναι Μέλος
της Επιτροπής. Συμμετέχουν επίσης
διάφοροι αρμόδιοι φορείς και οργανι-
σμοί, όπως η Αστυνομία Κύπρου,
Πανεπιστήμια, Συνομοσπονδίες 
Συνδέσμων Γονέων, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις κ.ά.

eSafeCyprus
Στρατηγική για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
για µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς
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(η) 17 Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυ-
ξης των Ηνωµένων Εθνών
Το Γραφείο μας συνεργάζεται στενά με
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με στόχο
τη συγγραφή και έκδοση εγχειριδίων
για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανά-
πτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η προ-
σπάθεια αποσκοπεί στην ένταξη των
εγχειριδίων στα σχολεία για ενημέ-
ρωση των μαθητών για την Ατζέντα
2030.

Στο ίδιο πλαίσιο, στις 12 Ιουνίου
2019, ο Επίτροπος συναντήθηκε με
αξιωματούχους της UNECE (United
Nations Economic Commission for
Europe) κ. Marco Keiner και κ. Zaal
Lomtadze, οι οποίοι επισκέφτηκαν την
Κύπρο, με στόχο τον προγραμματισμό
για διεξαγωγή στην Κύπρο, μέσα στο
2022, Διεθνούς Συνεδρίου για τους
17 Στόχους.

Συνεργασία με
Άλλα Υπουργεία/
Υπηρεσίες/
Οργανισμούς
  Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 
     ∆ηµοσίας Τάξεως και 
     Υπουργείο Παιδείας, 
     Πολιτισµού, Αθλητισµού 
     και Νεολαίας

Εθνική Στρατηγική για την
Πρόληψη και ∆ιαχείριση της
Βίας στο Σχολείο
Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελο-
ντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων συνέβαλε με τις από-
ψεις του στον σχεδιασμό της Εθνι-
κής Στρατηγικής για την Πρόληψη
και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο,
η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση
του αγώνα ενάντια στο λυπηρό αυτό
φαινόμενο. Μέσα από την Εθνική
Στρατηγική, το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας θέλει να διασφαλίσει ότι τα
σχολεία μας είναι δημοκρατικά,
ασφαλή και φιλικά προς τα παιδιά,
με αποτέλεσμα την ενεργό
συμμετοχή τους, τη διασφάλιση των

δικαιωμάτων τους, την απόκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων και την
καλλιέργεια αξιών.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο
για την Πρόληψη και την Αντιμετώ-
πιση της Εγκληματικότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημο-
σίας Τάξεως, σε συνεργασία με το
Παρατηρητήριο για τη Βία στο 
Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας και το Γραφείο μας, κάθε
χρόνο βραβεύουν σχολεία, τα οποία
εφαρμόζουν καλές πρακτικές προ-
αγωγής της ενεργού πολιτότητας και
πρόληψης της βίας και νεανικής
παραβατικότητας.

Τα σχολεία, ανταποκρινόμενα στο
κάλεσμα του Υπουργείου Παιδείας,
αναπτύσσουν στοχευμένες δράσεις,
που αφορούν τη δημιουργική αντι-
μετώπιση των προκλήσεων, την
ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ευαισθη-
τοποίηση του μαθητικού πληθυσμού
και την προαγωγή του εθελοντι-
σμού. Σημαντική είναι η ενεργός
συμμετοχή των μαθητριών και των
μαθητών, καθώς και η ενδυνάμωση
των σχέσεων μεταξύ τους, με τους
εκπαιδευτικούς και την Κοινότητα.

 Υπουργείο Παιδείας, 
     Πολιτισµού, Αθλητισµού και 
     Νεολαίας, Υπουργείο 
     Εργασίας, Πρόνοιας και 
     Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
     Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 
     ∆ηµοσίας Τάξεως και 
     Υπουργείο Υγείας

Εθνική Στρατηγική για 
την Καταπολέµηση της 
Σεξουαλικής Κακοποίησης 
και Εκµετάλλευσης Παιδιών
Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελο-
ντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων έχει πραγματοποιήσει

Ενέργειες/
Δράσεις
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συναντήσεις με τα εμπλεκόμενα
Υπουργεία και συμμετέχει σε συνε-
δρίες των αρμόδιων Κοινοβουλευ-
τικών Επιτροπών με εισηγήσεις για
τη χάραξη πολιτικής, αλλά και αξιο-
ποιώντας την τεχνογνωσία Οργα-
νώσεων, οι οποίες αναπτύσσουν
σχετικές με το θέμα πρωτοβουλίες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το 4Ο

Διεθνές Συνέδριο της Αστυνομίας
Κύπρου, το οποίο διεξάχθηκε στις
13 Ιουνίου 2019, στη Λευκωσία,
είχε ως θέμα τις «Διεθνείς και
Ευρωπαϊκές Προσεγγίσεις στην
Καταπολέμηση της Σεξουαλικής
Κακοποίησης Παιδιών-Εστίαση στις
Συντονισμένες Διυπηρεσιακές
Παρεμβάσεις». Τις εργασίες του
Συνεδρίου παρακολούθησαν ο 
Επίτροπος και Λειτουργός του 
Γραφείου.

Ακόμη μία συναφής εκδήλωση,
στην οποία συμμετείχε ο Επίτροπος,
ήταν η Συζήτηση Στρογγυλής Τρα-
πέζης, με θέμα «Πρακτικές και Δρά-
σεις Πρωτογενούς Πρόληψης κατά
της Σεξουαλικής Βίας για Καλύτερες
Κοινωνίες». Πραγματοποιήθηκε στις
31 Οκτωβρίου 2019, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανι-
σμού Νεολαίας Κύπρου, στη 
Λευκωσία.

 Πολιτικές για Επιτυχή 
     ∆ιαχείριση Έκτακτων 
     Καταστάσεων

Πρωτόκολλο ∆ιαχείρισης 
Εθελοντών σε Καταστάσεις
Έκτακτης Ανάγκης
Σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Κράτους, το Τμήμα
Δασών, την Πυροσβεστική Υπηρε-
σία, την Αστυνομία Κύπρου και τη
Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, το Γρα-
φείο δημιούργησε Πρωτόκολλο για

τη Διαχείριση Εθελοντών σε Κατα-
στάσεις Έκτακτης Ανάγκης. Το Πρω-
τόκολλο περιλαμβάνει θέματα,
όπως την εκπαίδευση, την επιχειρη-
σιακή εμπλοκή, τον συντονισμό των
εθελοντών, τον αυθόρμητο εθελον-
τισμό, καθώς και αναφορά στο σχε-
τικό νομοθετικό πλαίσιο. Στόχος
είναι η οργανωμένη και η αποτελε-
σματική αξιοποίηση των εθελοντών
σε περιπτώσεις μεγάλων καταστρο-
φών ή/και εκτάκτων επεισοδίων,
αλλά κυρίως η προστασία και η
ασφάλειά τους.

Το Πρωτόκολλο Διαχείρισης 
Εθελοντών σε Περιόδους Έκτακτης
Ανάγκης δρα ως υποστηρικτικό
εργαλείο προς τις αρμόδιες Υπηρε-
σίες του Κράτους σε περιόδους κρί-
σης, κατά τη διάρκεια των οποίων
απειλούνται ανθρώπινες ζωές,
περιουσίες, το περιβάλλον ή/και
υπάρχει ανάγκη αρωγής, όταν πρό-
κειται για ανθρωπιστικές κρίσεις.

Με βάση το Πρωτόκολλο, όσοι 
εθελοντές και εθελόντριες συμπλη-
ρώσουν το σχετικό Έντυπο, που
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
του Γραφείου μας, ασφαλίζονται.

Πανδηµία COVID-19
Το Πρωτόκολλο λειτούργησε άψογα
κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
υποστηριζόμενο από δύο άλλα
ειδικά πρωτόκολλα για την εν λόγω
περίοδο: (α) τις Γενικές Οδηγίες και
(β) τις Οδηγίες για τη Μεταφορά και
Κατ’ Οίκον Παράδοση Ειδών 
Πρώτης Ανάγκης. Παράλληλα, οι
εθελοντές παρακολούθησαν διαδι-
κτυακές εκπαιδεύσεις στα Ελληνικά
και στα Αγγλικά και τους παραχωρή-
θηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός
ατομικής προστασίας. Οι εθελοντές,
έχοντας αυτά ως εφόδια και επιδει-

κνύοντας σοβαρότητα και πειθαρ-
χία, ούτε για μία στιγμή δεν έθεσαν
τη Δημόσια Υγεία σε κίνδυνο, αλλά
ούτε και τους εαυτούς τους.

Συνολικά 1.650 άτομα εγγράφηκαν
στο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Εθε-
λοντών σε Περιόδους Κρίσης κατά
το πρώτο «απαγορευτικό» στην
Κύπρο, είτε ατομικά είτε από κόμ-
ματα, εκπαιδευτικές οργανώσεις,
ΜΚΟ, Λέσχες Μοτοσυκλετιστών,
Συνδέσμους Εφέδρων, Ομάδες
Διάσωσης κ.ά. 

Λειτούργησε Κέντρο Συντονισμού
των Κινητών Μονάδων του προ-
γράμματος του Υπουργείου Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, στους χώρους του
Sporting Club της Τράπεζας
Κύπρου. Στελεχωνόταν καθημερινά
από μεγάλο αριθμό εθελοντών και
λειτουργούσε αδιάλειπτα, καθημερι-
νές, σαββατοκύριακα και αργίες.
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Επιτόπου συντόνιζαν Λειτουργοί του
Κέντρου Παραγωγικότητας, της
Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού και του Γραφείου Επι-
τρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ.
Σημαντική στήριξη στο Κέντρο 
Συντονισμού παρείχε η Τράπεζα
Κύπρου και η Οργάνωση 
REACTION.

Αξιοποιήθηκαν 850 εθελοντές, οι
οποίοι έκαναν 1.180 κατ’ οίκον
παραδόσεις φαρμάκων και ειδών
πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους
και ευπαθή άτομα που δεν διέθεταν
υποστηρικτικό περιβάλλον, σε ολό-
κληρη την Κύπρο. Οι παραδόσεις
υλοποιούνταν σε συνεργασία με το
Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης
Ορεινών Κοινοτήτων, την Ένωση
Δήμων Κύπρου, την Ένωση Κοινο-
τήτων Κύπρου και ΜΚΟ για άτομα
με αναπηρίες/προβλήματα υγείας.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 67

παραδόσεις ειδικής φαρμακευτικής
αγωγής από εξειδικευμένους εθε-
λοντές, σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Υγείας, ενώ 45 εθελοντές
στελέχωναν δύο Τηλεφωνικά 
Κέντρα του εν λόγω Υπουργείου.
Τέλος, 7.275 άτομα, που βρίσκο-
νταν σε αναγκαστική καραντίνα σε
ξενοδοχεία, μετά τον επαναπατρι-
σμό τους, παρέλαβαν από εθελο-
ντές προσωπικά είδη πρώτης
ανάγκης και καθαριστικά.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω ενερ-
γειών, το Γραφείο Επιτρόπου Εθε-
λοντισμού και ΜΚΟ έλαβε τα
εύσημα από διεθνή σώματα. Η πρα-
κτική της Κύπρου, με την επιτυχή
εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Δια-
χείρισης Εθελοντών σε Περιόδους
Κρίσης, αναδείχθηκε ως Ευρωπαϊκή
Καλή Πρακτική, ως προς τον τρόπο
με τον οποίο διαχειριστήκαμε την
εθελοντική προσφορά. Επιπρό-

σθετα, μετά από ενημέρωση προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εν
λόγω δράσεις, ο Επίτροπος παρέ-
λαβε κοινή γραπτή απάντηση από
τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά και
την Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας,
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεο-
λαίας κα Mariya Gabriel, καθώς και
από την Επίτροπο Υγείας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής κα Στέλλα Κυρια-
κίδου. Επιστολή απέστειλε και η UN
Volunteers, η Υπηρεσία των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τον Εθελοντισμό.
Όλοι συγχάρηκαν το Γραφείο για
τον τρόπο αξιοποίησης του εθελο-
ντισμού κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας, αλλά και για τις δράσεις που
υλοποιήθηκαν, οι οποίες υπολογί-
ζονται σε πέραν των 8.000. Επίσης,
τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν τις
ευχαριστίες τους προς τους εθελο-
ντές της Κύπρου για τη σημαντική
συμβολή τους στην επιτυχή αντιμε-
τώπιση της πανδημίας.
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Παγκύπριο Συντονιστικό 
Κέντρο ∆ιαχείρισης 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Κέντρο
Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοή-
θειας δημιουργήθηκε από το Γρα-
φείο Επιτρόπου Εθελοντισμού, σε
συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων
Έργων και τις Ηλεκτρομηχανολογι-
κές Υπηρεσίες, ούτως ώστε να επι-
τυγχάνεται καλύτερος συντονισμός
της παραλαβής και διάθεσης των
ειδών και υλικών, που συλλέγονται
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Στο Κέντρο υπάρχει και η δυνατό-
τητα φύλαξης και διατήρησης απο-
θέματος για τον ίδιο σκοπό.

 Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Υπουργείο
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας 
Τάξεως και Υπουργείο 
Εσωτερικών

«Παρατηρητές των ∆ασών 
και της Υπαίθρου»
Κατόπιν διευρυμένης σύσκεψης με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για
το θέμα της πρόληψης πυρκαγιών
στις 4 Ιουνίου 2019, συναντήσεων
με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
για το ίδιο θέμα στις 19 Ιουνίου και
11 Ιουλίου, καθώς και σχετικής
συνάντησης όλων των αρμοδίων
Υπηρεσιών στις 18 Ιουλίου, το
Πρόγραμμα «Παρατηρητές των
Δασών και της Υπαίθρου» λειτούρ-
γησε πιλοτικά το καλοκαίρι του
2019.

Το Πρόγραμμα αναπτύχθηκε από το
Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντι-
σμού και ΜΚΟ, σε συνεργασία με 
το Τμήμα Δασών, την Πυροσβεστική
Υπηρεσία και την Πολιτική Άμυνα,
με στόχο την ενίσχυση της παρατή-

ρησης και της πρόληψης των πυρ-
καγιών σε διάφορες περιοχές της
Κύπρου. Σε αυτό συμμετείχαν Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις με 400
εθελοντές, είτε σε στατικά σημεία,
είτε με περιπολίες. Στόχος ήταν ο
έγκαιρος εντοπισμός πιθανών
εστιών πυρκαγιών και η άμεση ενη-
μέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών
του Κράτους. Μετά το πέρας της
πιλοτικής εφαρμογής, τον Νοέμβριο
2019, ο Επίτροπος πραγματοποί-

ησε συναντήσεις με τις ΜΚΟ που
είχαν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα,
για αξιολόγηση των αποτελεσμά-
των.

Ο αναβαθμισμένος ρόλος του εθε-
λοντισμού αναδεικνύεται και μέσα
από τα Σχέδια «Πυρσός» και «Ήφαι-
στος» της Κυπριακής Δημοκρατίας
για την αντιμετώπιση και καταπολέ-
μηση των πυρκαγιών. Στα Σχέδια
καθορίζεται ένας δομημένος τρόπος
εμπλοκής εθελοντών σε μεγάλες
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καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
μέσω του Γραφείου μας, με τη δημι-
ουργία ξεχωριστού Συντονιστικού
Κέντρου για τη διαχείρισή τους.
Ακόμη, περιλαμβάνεται ο τρόπος
συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπη-
ρεσίες του Κράτους, αλλά και το
Πρωτόκολλο Διαχείρισης Εθελο-
ντών σε Καταστάσεις Έκτακτης
Ανάγκης, το οποίο διασφαλίζει τη
μέγιστη και κατάλληλη αξιοποίηση
των εθελοντών, με πρώτο πάντα
μέλημα την προστασία της ανθρώ-
πινης ζωής.

 Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 
     ∆ηµοσίας Τάξεως

Αστυνοµία Κύπρου
Το Γραφείο στηρίζει το πρόγραμμα
της Αστυνομίας Κύπρου 
«Παρατηρητής της Γειτονιάς», με 
το οποίο επιδιώκεται η ενθάρρυνση
της συμμετοχής των πολιτών, σε
εθελοντική βάση, με στόχο την 
πρόληψη και μείωση της εγκληματι-
κότητας.

Επίσης, μετά από πρωτοβουλία του
Γραφείου, προωθείται 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 Κυκλοφοριακής Αγω-
γής του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε
συνεργασία με τον Δήμο Αγλαντζιάς
και τη στήριξη του Κυπριακού Οργα-
νισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), της
ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ και της RCB BANK.

Με στόχο τη συζήτηση των πιο
πάνω θεμάτων, καθώς και άλλων
κοινού ενδιαφέροντος, ο Επίτροπος
Εθελοντισμού και ΜΚΟ είχε κατ’
ιδίαν συνάντηση με τον Αρχηγό
Αστυνομίας, στις 30 Οκτωβρίου
2019.

Πυροσβεστική Υπηρεσία
Το Γραφείο, σε συνεργασία με την
Αστυνομία και την Πυροσβεστική
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, παραβατικότη-
τας κ.ά.

 Υπουργείο Άµυνας

     Εβδοµάδα Εθελοντισµού στην
     Εθνική Φρουρά 2019

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας
Εθελοντισμού, που κάθε χρόνο
τιμάται στις 5 Δεκεμβρίου, η
Εθνική Φρουρά (ΕΦ) καθιέρωσε
την Εβδομάδα Εθελοντισμού, προ-
βαίνοντας σε διάφορες εθελοντι-
κές και φιλανθρωπικές δράσεις,
ως ακολούθως:

Συλλογή Τροφίμων
Τα μέλη του προσωπικού της ΕΦ 
και οι οικογένειές τους συνέλεξαν
τρόφιμα εθελοντικά. Τα τρόφιμα
παραδόθηκαν από στελέχη της
Εθνικής Φρουράς στην Ιερά Αρχιε-
πισκοπή Κύπρου, στις 5 Δεκεμβρίου
2019, στην παρουσία του 
Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Αιμοδοσίες
Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα, πραγ-
ματοποιήθηκαν δύο αιμοδοσίες από
μέλη της ΕΦ στη Λευκωσία, στις
οποίες παρέστη ο Επίτροπος. Η
πρώτη έγινε στις 10 Δεκεμβρίου,
στο Στρατόπεδο Β. Καποτά και η
δεύτερη στις 11 Δεκεμβρίου, στο
Στρατόπεδο Κωστάκη Παντελίδη.

Κέντρο Συντονισµού Έρευνας
και ∆ιάσωσης (ΚΣΕ∆)
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του
Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού
και ΜΚΟ στο Εθνικό Σχέδιο
«ΖΗΝΩΝ», που στόχο έχει την απο-
τελεσματική διαχείριση και αντιμε-
τώπιση Εθνικών Κρίσεων από όλες
τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, ο 
Επίτροπος επισκέφθηκε το ΚΣΕΔ,
στη Λάρνακα, στις 28 Ιανουαρίου
και στις 14 Φεβρουαρίου 2020.

 Υπουργείο Εσωτερικών

1η Ετήσια Συνάντηση Εθνικού
∆ικτύου Μετανάστευσης
Στις 7 Οκτωβρίου 2019, διοργα-
νώθηκε από το Τμήμα Αρχείου Πλη-
θυσμού και Μετανάστευσης, στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η 1η Ετή-
σια Συνάντηση του Εθνικού Δικτύου
Μετανάστευσης (EMN Cyprus), ως
σημείου επαφής στην Κύπρο του
ΕυρωπαΪκού Δικτύου Μετανάστευ-
σης. Κύριος ομιλητής ήταν ο Επίτρο-
πος Εθελοντισμού και ΜΚΟ. Στην
πολύ εποικοδομητική Συνάντηση
συμμετείχαν εκπρόσωποι Τοπικών
Αρχών, εμπλεκόμενων φορέων, Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.ά.
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Ανοικτή Συζήτηση 
«Υποδοχή και Ενσωµάτωση
Προσφύγων» 
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στην Κύπρο πραγματοποί-
ησε Ανοικτή Συζήτηση με τίτλο
«Υποδοχή και Ενσωμάτωση Προ-
σφύγων», στις 29 Οκτωβρίου
2019, στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στη Λευκωσία. Ανάμεσα
στους ομιλητές ήταν ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Πετρίδης, η Αντιπρό-
σωπος της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην
Κύπρο κα Saha, ο Ευρωβουλευτής
κ. Παπαδάκης, η Πρόεδρος της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερι-
κών κα Μαύρου και ο Πρέσβης της
Φινλανδίας στην Κύπρο κ. Heino. Τη
Συζήτηση παρακολούθησε Λειτουρ-
γός του Γραφείου Επιτρόπου ανά-
μεσα σε στελέχη φορέων του
κρατικού και ιδιωτικού τομέα, δημο-
σιογράφους, μετανάστες κ.ά.

∆ιεθνές Συνέδριο 
«SAFE Project»
Το Γραφείο μας συμμετείχε στο Διε-
θνές Συνέδριο «SAFE Project», που
πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο
της Λευκωσίας, στις 6 Νοεμβρίου
2019. Το Συνέδριο διοργάνωσε η
Μη Κυβερνητική Οργάνωση
CARDET και αφορούσε το ομώνυμο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την υπο-
δοχή και ένταξη ασυνόδευτων ανή-
λικων μεταναστών.

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

Στις 19 Νοεμβρίου του 2019, το
Γραφείο του Επιτρόπου συμμετείχε
στις εργασίες της πιο πάνω Επιτρο-
πής, της οποίας ο ρόλος είναι καθ’
όλα σημαντικός για την πορεία 
υλοποίησης του Προγράμματος.
Στοχεύει κυρίως στη στήριξη του
Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος
Ασύλου, στην ενίσχυση της δυνατό-
τητας φιλοξενίας αιτητών ασύλου,
στην προσφορά όλων των απαραί-
τητων υπηρεσιών που αφορούν τις
διαδικασίες ασύλου και στην υπο-
βοήθηση της ενσωμάτωσης υπη-
κόων τρίτων χωρών στην τοπική
κοινωνία με τη βοήθεια Τοπικών
Αρχών. Ο ρόλος του Γραφείου ήταν
βοηθητικός στην ενίσχυση των
ενεργειών των Κρατικών 
Υπηρεσιών με τη συμμετοχή Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων, 
ειδικότερα στον τομέα της κοινωνι-
κής ενσωμάτωσης και στήριξης
συγκεκριμένων αναγκών.

Εργαστήριο για θέµατα 
ένταξης «Implementing and
Monitoring Integration Policy
and Projects»
Το Εθνικό Δίκτυο Μετανάστευσης
πραγματοποίησε, μεταξύ 9-10
Δεκεμβρίου 2019, Εργαστήριο για
θέματα ένταξης, με τίτλο «Imple-
menting and Monitoring Integration
Policy and Projects», στο Πανεπι-
στήμιο Λευκωσίας, το οποίο παρα-
κολούθησε Λειτουργός του
Γραφείου μας. Συμμετέχοντες ήταν
εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες, αρμόδιων
φορέων κ.ά.

 Υπουργείο Γεωργίας, 
     Αγροτικής Ανάπτυξης και 
     Περιβάλλοντος

Ενηµέρωση Τοπικών Αρχών
για το Πρόγραµµα Στειρώσεων
Σκύλων και Γάτων
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε
συνεργασία με τις Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες, το Γραφείο της Επιτρό-
που Περιβάλλοντος και το Γραφείο
Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ,
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πραγματοποίησε σειρά συναντή-
σεων με εκπροσώπους των Δήμων
και Κοινοτήτων, κατά επαρχία, με
σκοπό τη συζήτηση και την
ενημέρωσή τους από την Παγκύ-
πρια Επιτροπή Προστασίας και
Ευημερίας των Ζώων για τα θέματα
στειρώσεων σκύλων και γάτων.

 Υπουργείο Μεταφορών, 
     Επικοινωνιών και Έργων

Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων και
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών
Υπηρεσιών
Σε συνεργασία με το Υπουργείο
Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων και με τα Τμήματα που υπά-
γονται σε αυτό - το Τμήμα Δημο-
σίων  Έργων (ΔΕ) και το Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
(ΗΜΥ) - γίνονται κατά καιρούς 
βελτιώσεις και εργασίες συντήρη-
σης και αποκατάστασης στο «Σπίτι
του Εθελοντή», στη Λευκωσία.
Σημειώνεται ότι γενικά η διαχείριση
του «Σπιτιού του Εθελοντή» στη
Λευκωσία γίνεται από κοινού με 
το Τμήμα ΔΕ.

Πρόσθετα, άριστη και ιδιαίτερα
εποικοδομητική συνεργασία με τα
δύο αυτά Τμήματα υπάρχει και για
την προώθηση των διαδικασιών για
την αποκατάσταση της Κυβερνητι-
κής Οικίας Αρ. 44, στον χώρο του
Προεδρικού Μεγάρου, για στέγαση
των Γραφείων του Επιτρόπου Εθε-
λοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων.

Ακόμη ένα κτίριο που θα δημιουρ-
γηθεί με την πολύτιμη στήριξη των
Τμημάτων ΔΕ και ΗΜΥ είναι το Σπίτι
του Εθελοντή στο Κέντρο Υποδοχής
και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς
Προστασίας της Υπηρεσίας Ασύλου,

στην Κοφίνου. Το Σπίτι θα λειτουρ-
γεί σε συνεργασία με το Γραφείο
μας.

Τέλος, εξασφαλίστηκε χώρος από
το Τμήμα ΔΕ για τη δημιουργία 
«Σπιτιού του Εθελοντή» στον Σαϊττά,
το οποίο θα παρέχει, μεταξύ άλλων,
τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε
Οργανώσεις που θα πραγματοποι-
ούν δράσεις στην περιοχή Τροόδους.

 Υπουργείο Οικονοµικών

Στατιστική Υπηρεσία
Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, στο
πλαίσιο της συνεργασίας της με το
Γραφείο μας, συμπεριέλαβε, για
δεύτερη φορά, σε έρευνά της ερω-
τήσεις που αφορούσαν την εμπλοκή
των Κυπρίων, ηλικίας 16 ετών και
άνω, σε εθελοντικές δραστηριότη-
τες, σε ατομικό ή σε συλλογικό
επίπεδο. Η έρευνα γενικά
αφορούσε το Εισόδημα και τις Συν-
θήκες Διαβίωσης στα Νοικοκυριά
για το έτος 2017. 

Αντίστοιχη έρευνα είχε πραγματο-
ποιηθεί για το έτος 2015. Ως εκ
τούτου, πλέον υπάρχουν συγκρίσιμα
στοιχεία και είναι εφικτή η αποτύ-
πωση της τάσης προς τον
εθελοντισμό και την ενεργό πολιτό-
τητα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας για το
2017 κατέδειξαν ότι η συμμετοχή
του πληθυσμού σε εθελοντικές
δραστηριότητες ήταν 12,4%, περι-
λαμβανομένης και της εθελοντικής
αιμοδοσίας. Το ποσοστό χωρίς την
αιμοδοσία ανήλθε στο 8,7% του
πληθυσμού και κυμαίνεται στα ίδια
επίπεδα με το αντίστοιχο του 2015,
το οποίο ήταν 9,1%.

Επίσης, νέα έρευνα τροχοδρομείται
και για την περίοδο 2019-2020.
Βάσει των αποτελεσμάτων των
ερευνών, σχεδιάζονται δράσεις και
παρεμβάσεις, που θα επιτρέψουν να
αναπτύξουμε περαιτέρω τον τομέα
στην Κύπρο.

Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών
και Προµηθειών
Τον Μάρτιο 2020, με απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, οι Υπηρε-
σίες Κρατικών Αγορών και
Προμηθειών παραχώρησαν στο
Γραφείο Επιτρόπου βραδυκίνητο
απόθεμα της Επαρχιακής Αποθήκης
Λεμεσού, συνολικής αξίας
€194.000. Το απόθεμα περιελάμ-
βανε υφάσματα και είδη ένδυσης
και υπόδησης, τα οποία διατέθηκαν
σε εθελοντικές οργανώσεις.

 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
     και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Στις 11 Ιουλίου 2019, o Επίτροπος
συμμετείχε σε συνάντηση, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ
της Υπουργού Εργασίας και των
Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, στην Αίθουσα Εκδη-
λώσεων του Υπουργείου
Οικονομικών.

 Συµβούλιο της Ευρώπης

1ο ∆ιεθνές Συνέδριο «Act 
for Heritage» στην Κύπρο
Μεταξύ 24 και 26 Οκτωβρίου
2019, πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
χία, στη Λευκωσία, το 1ο Διεθνές
Συνέδριο «Act for Heritage -
Δράσε για την Κληρονομιά! 
Προωθώντας τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τα
Αδικήματα που Αφορούν Πολιτι-
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στικά Αγαθά, μεταξύ Κυβερνήσεων
και της Κοινωνίας των Πολιτών». Το
Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το
Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντι-
σμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, το Υπουργείο Εξωτε-
ρικών και το Συμβούλιο της
Ευρώπης. Σημαντική ήταν, επίσης,
και η συμβολή του Τμήματος Αρχαι-
οτήτων και άλλων Υπηρεσιών της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η επίσημη Τελετή Έναρξης πραγμα-
τοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου, στο
Προεδρικό Μέγαρο, υπό την αιγίδα
του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη
και χαιρετισμό απηύθυνε ο Επίτρο-
πος Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ.
Γιάννης Γιαννάκη. Το καλλιτεχνικό

μέρος της βραδιάς ανέλαβε το
Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων 
Ομολογητών.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν περισσό-
τεροι από 120 σύνεδροι από
κράτη-μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης, άλλα κράτη και διεθνείς
οργανισμούς, με σημαντική δράση
στον τομέα προστασίας της πολιτι-
στικής κληρονομιάς και της πάταξης
του λαθρεμπορίου πολιτιστικών
αγαθών. Οι ομιλητές προέρχονταν,
μεταξύ άλλων, από το Συμβούλιο
της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τελωνείων, την UNESCO, το
UNIDROIT και ακαδημαϊκά
ιδρύματα.

Από τις συζητήσεις καταγράφηκε
ότι αριθμός κρατών ενημέρωσαν
για την πρόοδο στην εθνική διαδι-
κασία επικύρωσης της Σύμβασης
της Λευκωσίας, γεγονός που θα
επιτρέψει η Σύμβαση να τεθεί σε
ισχύ στο άμεσο μέλλον. Οι σύνεδροι
κατέληξαν, επίσης, σε συγκεκριμέ-
νες εισηγήσεις για προώθηση της
Σύμβασης και γενικότερα την προ-
στασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς. 

Στην επιτυχή διεξαγωγή του Συνε-
δρίου συνέβαλαν σε σημαντικό
βαθμό οι εθελοντές του Γραφείου
μας, οι οποίοι επέδειξαν μεγάλη
προθυμία και επαγγελματισμό. Για
να τους ευχαριστήσει, ο Επίτροπος
παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν τους
στις 12 Δεκεμβρίου 2019.

 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Εκδήλωση µε θέµα «Πώς η
Οργανωµένη Κοινωνία των
Πολιτών αξιολογεί την 
κατάσταση και καθορίζει τις
προοπτικές για το Ευρωπαϊκό
Εξάµηνο»
Στις 12 Ιουλίου 2019, στο Σπίτι της
Ευρώπης, διοργανώθηκε από το
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στην Κύπρο, εκδήλωση με
θέμα «Πώς η Οργανωμένη Κοινω-
νία των Πολιτών αξιολογεί την
κατάσταση και καθορίζει τις προ-
οπτικές για το Ευρωπαϊκό
Εξάμηνο». Στην Εκδήλωση παρευ-
ρέθηκε ο Επίτροπος Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων.

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ο Επίτροπος πραγματοποίησε, στις
17 και στις 31 Ιουλίου 2019,
συναντήσεις με εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο,
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με σκοπό την παρουσίαση των πολι-
τικών και δράσεων του Γραφείου
για την ενεργό πολιτότητα και τον
εθελοντισμό στην Κύπρο. 

Στις 17 Οκτωβρίου 2019, ο 
Επίτροπος και Λειτουργός του 
Γραφείου συμμετείχαν σε συνάν-
τηση με την Αποστολή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
για την Κοινωνική Πολιτική, στα
Γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συν-
τονισμού και Ανάπτυξης. Στόχος της
συνάντησης ήταν η αξιολόγηση των
μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο της
ανασκόπησης του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου.

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ
επισκέφτηκε τις Βρυξέλλες, μεταξύ
20-21 Νοεμβρίου 2019, με
αφορμή την τελική φάση αξιολόγη-
σης για τον τίτλο «Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Εθελοντισμού», στην
οποία διαγωνιζόταν ο Δήμος Στρο-
βόλου (διαβάστε περισσότερα στις
σελ. 28-29).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του,
ο Επίτροπος είχε επαφές και με
Αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, στις οποίες συζητήθηκαν
θέματα που αφορούν τον τομέα της
ενεργού πολιτότητας στην Ευρώπη,
αλλά και στη χώρα μας ειδικότερα.

 Φορείς/Προγράµµατα για 
     Θέµατα Νεολαίας

Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου,
ως ο αρμόδιος ημικρατικός οργα-
νισμός για θέματα νεολαίας και
χάραξης πολιτικής για τους νέους,
θέσπισε την Εθνική Στρατηγική για
τη Νεολαία 2017-2022, που στο-
χεύει στην εφαρμογή δράσεων που

θα διασφαλίζουν μια ποιοτική ζωή
και ευκαιρίες για τους νέους στη
χώρα μας. Για τον καθορισμό αυτής
της Στρατηγικής είχε συγκροτηθεί
Διυπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας,
στην οποία συμμετείχε το Γραφείο
Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η
Εθνική Στρατηγική αποτελεί ένα
θεσμοθετημένο πλαίσιο, το οποίο
συνδέει όλες τις κρατικές πρωτο-
βουλίες και ενέργειες σε θέματα
νεολαίας κι από το οποίο απορρέ-
ουν κοινοί στόχοι και αρχές. Μεταξύ
άλλων, περιλαμβάνει ξεχωριστή
Θεματική Ενότητα για τον Εθελοντι-
σμό και τις προτεραιότητές του.

Βουλή των Νέων 
Αντιπροσώπων
Στις 21 Οκτωβρίου 2019, ο Επί-
τροπος παρέστη στην Τελετή
Έναρξης της 4ης Βουλής των Νέων
Αντιπροσώπων, στην αίθουσα της
Ολομέλειας της Βουλής. Το Πρό-
γραμμα συνδιοργανώνεται από το
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το
Cyprus Youth DiplomaCY, με τη
χρηματοδότηση του Οργανισμού
Νεολαίας Κύπρου. Αποτελεί μια
ιδιότυπη προσομοίωση των Εργα-
σιών της Βουλής των
Αντιπροσώπων, με στόχο να εξοι-
κειωθούν οι νέοι και νέες με τον
ρόλο του κοινοβουλευτισμού και να
τους δοθεί βήμα λόγου. Κατά τη
διάρκεια της 4ης Βουλής, οι Νέοι και
Νέες Βουλευτές είχαν τη δυνατό-
τητα να συνεδριάσουν σε πέντε
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και να
συγγράψουν εκθέσεις με εισηγήσεις
προς τους αρμόδιους Υπουργούς
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Γραφείο μας επικροτεί την προ-
σπάθεια για την εμπλοκή των νέων

στα κοινά και τη συμμετοχή τους
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
καθώς έτσι ενδυναμώνεται η Δημο-
κρατία. Τα ζητήματα πολιτικής,
διπλωματίας και διεθνών σχέσεων
κινητοποιούν και διαμορφώνουν
ενεργούς πολίτες, όπως
στοχεύουμε και μέσα από τις πολιτι-
κές του Γραφείου μας, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία και
στην προάσπιση των δικαιωμάτων
τους. 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Erasmus+
Το Γραφείο Επιτρόπου
Εθελοντισμού και ΜΚΟ φιλοξένησε
ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σεμινάριο
του Φιλοδασικού Συνδέσμου
Αγρού, μέσω του Προγράμματος
Erasmus+. Νέοι και νέες από έντεκα
χώρες παρακολούθησαν, στις 25
Ιουλίου 2019, παρουσίαση για τις
πολιτικές που αφορούν τον Τρίτο
Τομέα στην Κύπρο.

Στις 12 Οκτωβρίου 2019, ο Επί-
τροπος συμμετείχε σε ανοικτό
διάλογο με τους πολίτες, με τίτλο
«Συμμετέχω στο Erasmus+, Ευκαι-
ρίες και Απόψεις», ο οποίος
διεξάχθηκε στην Πλατεία Φανερω-
μένης, στη Λευκωσία.

Ηµέρα ∆ηµόσιας 
∆ιαβούλευσης µε τα Παιδιά
Με σχετική απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου, που λήφθηκε το
2018, θεσμοθετήθηκε η «Ημέρα
Δημόσιας Διαβούλευσης με τα Παι-
διά». Το Γραφείο Επιτρόπου
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων συντονίζει τόσο τον
Μηχανισμό Ανατροφοδότησης με
την Παιδοβουλή, όσο και τη διοργά-
νωση της εκδήλωσης, σε



ΓραφΕIο ΕπιτρOπου ΕθΕλοντισμOY και μη κυβΕρνητικΩν ορΓανΩσΕΩν

26

συνεργασία με το Υπουργείο Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, το Υπουργείο Υγείας, την
Επίτροπο Προστασίας των Δικαιω-
μάτων του Παιδιού, καθώς και άλλα
Υπουργεία και φορείς σε adhoc
βάση. Η εκδήλωση πραγματοποιεί-
ται κάθε χρόνο, σε ημερομηνία
κοντινή στις 20 Νοεμβρίου, Παγκό-
σμια Ημέρα Δικαιωμάτων του
Παιδιού. 

Για το 2019, η «Δημόσια Διαβού-
λευση με τα Παιδιά»
πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμ-
βρίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, με
τη συμμετοχή του Προέδρου της
Δημοκρατίας, της Επιτρόπου Προ-
στασίας των Δικαιωμάτων του
Παιδιού και του Επιτρόπου Εθελο-
ντισμού και ΜΚΟ. Η Δημόσια
Διαβούλευση στόχο έχει να δώσει
τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφρά-
σουν τις απόψεις και εισηγήσεις
τους επί συγκεκριμένων ζητημάτων
και μέτρων που τα αφορούν, έτσι
ώστε το Κράτος να μπορεί να δια-

μορφώνει ολοκληρωμένη άποψη
για τη χάραξη πολιτικών. Οι απόψεις
που διατυπώνονται στην εκάστοτε
Δημόσια Διαβούλευση λαμβάνονται
υπόψη από την Κυβέρνηση, προτού
καταλήξει στην υιοθέτηση αποφά-
σεων και μέτρων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Επίτροπος είχε
παραστεί σε εκδήλωση της Παιδο-
βουλής και της Παγκύπριας
Συντονιστικής Επιτροπής Προστα-
σίας και Ευημερίας του Παιδιού,
στις 4 Νοεμβρίου 2019, στο Δημο-
τικό Μέγαρο Αγίου Δομετίου.

Επίσης, συνάντηση του Επιτρόπου
με εκπροσώπους της Παιδοβουλής,
της Επιτρόπου Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού και των
εμπλεκόμενων Υπουργείων είχε
πραγματοποιηθεί την 1η Αυγούστου
2019.

Ευρωβουλή των Νέων Κύπρου
Η Ευρωβουλή των Νέων Κύπρου
[European Youth Parliament (EYP)
Cyprus] αποτελεί μία από τις 40
Εθνικές Επιτροπές που υπάγονται
στην Ευρωβουλή των Νέων (EYP),
που εδρεύει στο Βερολίνο. Συνε-
πώς, επιδιώκει την προώθηση του
έργου της EYP στον τόπο μας, μέσα
από τη διοργάνωση δράσεων, με
στόχο την εμπλοκή όσο το δυνατόν
περισσότερων Κυπρίων μαθητών.

Ως βασικός υποστηρικτής της EYP
Cyprus, ο Επίτροπος Εθελοντισμού
και ΜΚΟ ήταν ο κύριος ομιλητής
στην Τελετή Έναρξης της 5ης Συνό-
δου Νέων (Youth Summit), με θέμα
«Επιστήμη και Τεχνολογία: Η πορεία
του μέλλοντος», η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2019,
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
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Επίσης, ομιλία απηύθυνε στη 13η

Συνέλευση (National Session), με
θέμα «Η νεολαία του σήμερα, η
δύναμη του μέλλοντος: Η δέσμευση,
η σύνδεση, η ενδυνάμωση». Η
Τελετή Έναρξης της Συνέλευσης
διεξάχθηκε την 1η Σεπτεμβρίου
2019, στο The Heritage Private
School, στη Λεμεσό.

Ευρωπαϊκό Σώµα
Αλληλεγγύης
Στις 31 Οκτωβρίου 2019, o Επί-
τροπος παραχώρησε προσωπική
τηλεφωνική συνέντευξη για την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο 
την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού
Σώματος Αλληλεγγύης (European
Solidarity Corps). Πιο
συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της
Επιτροπής διεξήγαγε μελέτη με τίτλο
«Removing obstacles to 
cross-border solidarity activities».
Στόχος της μελέτης ήταν να εξαγά-
γει συμπεράσματα και εισηγήσεις
για την κινητικότητα νέων εθελο-
ντών στην επικράτεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπρόσθετα, στις 27 Δεκεμβρίου
2019, με τη συμμετοχή του Επιτρό-
που, πραγματοποιήθηκε συνάντηση
για θέματα του Σώματος Αλληλεγ-
γύης, στο Σπίτι της Ευρώπης, στη
Λευκωσία.

Σώµα Προσκόπων Κύπρου
Την 1η Ιουνίου 2019, ο Επίτροπος
Εθελοντισμού και ΜΚΟ απηύθυνε
ομιλία στην Τελετή Επίδοσης
Διπλωμάτων των Σχολών Εκπαί-
δευσης Βαθμοφόρων του Σώματος

Προσκόπων Κύπρου, στο Εκπαιδευ-
τικό Κέντρο στον Κόρνο. Μεταξύ
άλλων, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι
η αναγνώριση της Μη Τυπικής και
Άτυπης Μάθησης είναι βασική επι-
δίωξη του Γραφείου μας. Ο
Προσκοπισμός διαθέτει ένα ολο-
κληρωμένο παιδαγωγικό σύστημα,
που βασίζεται στην Άτυπη Μάθηση
για απόκτηση δεξιοτήτων και γνώ-
σεων. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2019,
ο Επίτροπος συμμετείχε σε ακόμη
μία εκδήλωση του Σώματος Προ-
σκόπων Κύπρου, στο Εκπαιδευτικό
Κέντρο, στον Κόρνο.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2019, πραγ-
ματοποιήθηκε εκδήλωση για την
επίδοση των Πτυχίων του Προσκό-
που της Δημοκρατίας, στο
Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία
του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος εξήρε
την ιδιαίτερη συμβολή του Σώματος
Προσκόπων Κύπρου στην
προώθηση της πολιτικής της Κυβέρ-
νησης σχετικά με την ενίσχυση του
εθελοντικού κινήματος. Συνεχίζο-
ντας, ανέφερε ότι το Σώμα
Προσκόπων συμμετέχει ενεργά σε
Επιτροπές του Γραφείου του Επιτρό-
που, αποτελούμενες από ΜΚΟ, οι
οποίες εποπτεύουν την εφαρμογή

στοχευμένων δράσεων. Πιο συγκε-
κριμένα, το Σώμα λαμβάνει μέρος
στην Επιτροπή για την εφαρμογή
των τριών Εγγράφων Πολιτικής του
Γραφείου, στο Πρόγραμμα «Παρα-
τηρητές των Δασών και της
Υπαίθρου» κ.ά.

Τµήµα Νέων Κυπριακού 
Ερυθρού Σταυρού
Στις 2 Νοεμβρίου 2019, ο Επίτρο-
πος Εθελοντισμού και ΜΚΟ
παρακολούθησε το 25ο Παγκύπριο
Συνέδριο του Τμήματος Νέων του
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, ο
οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη
ανθρωπιστική εθελοντική
οργάνωση στον κόσμο. Το θέμα του
Συνεδρίου, που διεξάχθηκε στο
Λύκειο Αγίου Γεωργίου, στη Λάρ-
νακα, ήταν «Καλλιέργεια Αξιών
μέσα από τις Θεμελιώδεις Αρχές
του Ερυθρού Σταυρού». Έμφαση
δόθηκε στα Βιωματικά Εργαστήρια,
καθώς οι νέοι ως εθελοντές, μέσα
από τη βιωματική εμπειρία, καλλιερ-
γούν κουλτούρα ενεργού πολίτη.
Εκεί στοχεύουν και οι πολιτικές του
Γραφείου μας, με σκοπό την ενεργό-
τερη κινητοποίησή τους σε δράσεις
κοινωνικής αλληλεγγύης.
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Συνεργασία με
Δήμους/Τοπική
Αυτοδιοίκηση
Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης
πολιτικής του εθελοντισμού και της
ενεργού πολιτότητας στην Κύπρο,
απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία
με Δήμους και Κοινότητες, με στόχο τη
δημιουργία συμπράξεων μεταξύ των
Τοπικών Αρχών και των Εθελοντικών
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Οι συμπράξεις αυτές βοηθούν στην
πιο αποτελεσματική συνεργασία και
στον 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 πρα-
κτικών και η ενδυνάμωση του δικτύου
των φορέων των Οργανώσεων, που
συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των συμπολιτών μας. 

Κατά την περίοδο Ιουνίου 2019-Μαΐου
2020, το Γραφείο στήριξε τις ενέργειες
που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση
και ενίσχυσαν τη συνεργασία της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης με τις ΜΚΟ και την
Κοινωνία των Πολιτών.

Ένωση ∆ήµων Κύπρου και
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
Η Ένωση Δήμων Κύπρου και η Ένωση
Κοινοτήτων Κύπρου επέδειξαν έντονο
ενδιαφέρον για την πλατφόρμα του
Γραφείου www.prosfero.com.cy (βλ.
σελ. 31 για εκτενή αναφορά). Ως εκ

τούτου, πραγματοποιήθηκαν συναντή-
σεις μεταξύ του Γραφείου μας, των
δύο Ενώσεων και της Cyta. Στις
συναντήσεις παρουσιάστηκε η πλατ-
φόρμα, τα χαρακτηριστικά της και τα
οφέλη από την αξιοποίησή της για τις
ποικίλες εθελοντικές δράσεις που οι
Τοπικές Αρχές υλοποιούν, με στόχο
την ένταξή τους σ’ αυτή.

Υποψηφιότητα ∆ήµου Στροβόλου
για «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα
Εθελοντισµού»

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, σε
Διάσκεψη Τύπου στο Δημαρχείο 
Στροβόλου, ανακοινώθηκε η υποψη-
φιότητα του Δήμου για τον τίτλο της
«Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Εθελο-
ντισμού 2021». Τη Διάσκεψη
χαιρέτισε ο Επίτροπος Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Η υποψηφιότητα ήταν εισήγηση του
Γραφείου του Επιτρόπου, θέλοντας να
αναδειχθούν σημαντικές σύγχρονες
πολιτικές που εφαρμόζονται στην
Κύπρο στον τομέα του Εθελοντισμού
και της Ενεργού Πολιτότητας.

Με στόχο την ενημέρωσή τους για την
υποψηφιότητα, ακολούθησε συνάντηση
με τους δημότες του Στροβόλου, στις
18 Σεπτεμβρίου 2019.

Στις 8 Νοεμβρίου 2019, οι εμπλεκό-
μενοι στην υποψηφιότητα
αξιωματούχοι πραγματοποίησαν
συνάντηση για την «Ευρωπαϊκή 
Πρωτεύουσα Εθελοντισμού» με
Ευρωβουλευτές.

Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας 
για την ετοιμασία της υποψηφιότητας,
ο Δήμος Στροβόλου κατάφερε να
περάσει στο τελικό στάδιο επιλογής,
με μοναδικό αντίπαλο τον Δήμο 
Βερολίνου. Ο Επίτροπος
Εθελοντισμού και ΜΚΟ παρευρέθηκε
στην τελική παρουσίαση της υποψη-
φιότητας του Δήμου Στροβόλου, στις
21 Νοεμβρίου 2019, στις Βρυξέλλες.
Η παρουσίαση του Δήμου ήταν πέρα
για πέρα αξιόλογη και αξιοπρεπής,
αλλά τον τίτλο εξασφάλισε ο Δήμος
Βερολίνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος 
Στροβόλου, αναδεικνύοντας τη 
σημαντική διάσταση της ενεργού 
πολιτότητας και του εθελοντισμού,

Ενέργειες/
Δράσεις
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είναι ο πρώτος Δήμος στην Κύπρο
που δημιούργησε Γραφείο Εθελοντι-
σμού. Η υποψηφιότητα του Δήμου
στηρίχθηκε στην πείρα του από τη 
λειτουργία του Γραφείου αυτού και
ενδυναμώθηκε με την ολοκληρωμένη
πολιτική της χώρας μας στον τομέα του
εθελοντισμού, κάτι που αναγνωρίστηκε
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντι-
σμού (CEV), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Μετά το πέρας του Διαγωνισμού, ο
Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων
εξέφρασε την ικανοποίησή του και
συγχάρηκε τον Δήμο Στροβόλου, ανε-
ξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος,
για τη μεγάλη επιτυχία να φτάσει στην
τελική φάση. Επίσης, ευχαρίστησε τον
Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το
προσωπικό, αλλά και τους εθελοντές
του Δήμου Στροβόλου για την άψογη
συνεργασία κατά την όλη διαδικασία
ετοιμασίας της υποψηφιότητας.

∆ήµος Λάρνακας
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, η
Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθε-
λοντισμού και Προσφύγων του Δήμου
Λάρνακας διοργάνωσε εκδήλωση με
θέμα «Σχολικός Εκφοβισμός-Τι μπο-
ρούν να κάνουν οι γονείς», στην οποία
ο Επίτροπος απηύθυνε χαιρετισμό.

Εκσυγχρονισμός
Νομοθετικού
Πλαισίου/
Τροποποίηση
Υφιστάμενων
Νόμων και 
Συγγραφή Νέων
 Συµµετοχή σε Κοινοβουλευτι-

κές Επιτροπές της Βουλής των
Αντιπροσώπων

Κατά την περίοδο Ιουνίου 2019-
Μαΐου 2020, ο Επίτροπος Εθελοντι-
σμού και ΜΚΟ και άλλα στελέχη του
Γραφείου έλαβαν μέρος σε διάφορες
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, για
συζήτηση θεμάτων που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες του Γραφείου.

Ενδεικτικά, αναφέρεται η συμμετοχή
του Επιτρόπου, στις 26 Ιουνίου και
στις 3 Ιουλίου 2019, στην Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Νομικών για συζή-
τηση του περί Εθελοντών
Πυροσβεστών Νόμου του 2019.

Επιπρόσθετα, ο Επίτροπος κλήθηκε 
να συμμετάσχει αρκετές φορές στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περι-
βάλλοντος για τον περί Προστασίας
και Ευημερίας των Ζώων Νόμο (27
Νοεμβρίου 2019, 22 Ιανουαρίου και
26 Φεβρουαρίου 2020), καθώς και
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσω-
τερικών για συζήτηση των εσωτερι-
κών κανονισμών του περί Σωματείων
και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή
Θέματα Νόμου (24 Φεβρουαρίου
2020). Αναλυτική αναφορά και στους
δύο αυτούς σημαντικούς Νόμους
παρατίθεται πιο κάτω.

 Ο περί Σωµατείων και
Ιδρυµάτων και για άλλα 
Συναφή Θέµατα Νόµος του
2017

Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντι-
σμού και ΜΚΟ, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εσωτερικών, με τη συμβολή
του Συμβουλίου της Ευρώπης και κατό-
πιν Δημόσιας Διαβούλευσης με ΜΚΟ,
επεξεργάστηκε με τη συνδρομή της
Νομικής Υπηρεσίας νομοσχέδιο, που
ενοποιεί, τροποποιεί και καταργεί την
υφιστάμενη νομοθεσία περί Σωμα-
τείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών και που
προνοεί και για άλλα Συναφή Θέματα.
Το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφίστηκε σε
Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων τον Ιούλιο του 2017 [Ο περί
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα
Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (Ν.
104(I)/2017/2018/2019/2020)].
Ο Νόμος θα εκσυγχρονίσει τον τρόπο
λειτουργίας των σχεδόν 7.000 Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων στα
θέματα της οικονομικής διαφάνειας και
χρηστής διοίκησης.

Ενέργειες/
Δράσεις
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Το Γραφείο μας κρίνει ότι ο εκσυγχρονι-
σμός του νομικού πλαισίου λειτουργίας
των ΜΚΟ συμβάλλει στην αναβάθμιση
του ρόλου τους και θα ενδυναμώσει την
αξιοπιστία των πολιτών σε σχέση με το
σημαντικό έργο που επιτελούν, στοιχείο
που θα βοηθήσει στη περαιτέρω ενί-
σχυση του τομέα. Αξίζει να σημειωθεί
ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε
Έκθεσή του, αναφέρει ότι ο θεσμός του
Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ στην
Κύπρο συμβάλλει στη διαφάνεια και
χρηστή διοίκηση των ΜΚΟ.

Κατά την υπό αναφορά περίοδο, το Γρα-
φείο Επιτρόπου, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εσωτερικών, πραγματοποί-
ησε ενημερωτικές συναντήσεις με διά-
φορους εμπλεκόμενους φορείς. Μια
τέτοια συνάντηση έγινε στις 21 Οκτω-
βρίου 2019, με τη συμμετοχή Επάρ-
χων, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ακόμη, στις 25 Φεβρουαρίου 2020, ο
περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για
Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος αποτέ-
λεσε, μεταξύ άλλων, θέμα συζήτησης
σε συνάντηση του Επιτρόπου με τις
Συνομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων.

 Ο περί Ιδιωτικών Οργανισµών
Κοινής Ωφέλειας (Πιστοποίηση)
Νόµος

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνερ-
γασία με το Γραφείο Επιτρόπου Εθελο-
ντισμού και ΜΚΟ, προχώρησαν στη
δημιουργία νομικού πλαισίου για την
πιστοποίηση φιλανθρωπικών οργανώ-
σεων. Σημαντική συμβολή σ’ αυτό είχαν
οι Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, η Ομάδα Πρωτοβουλίας
ΜΚΟ, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμ-
βούλιο Εθελοντισμού, καθώς και ειδικοί
τεχνοκράτες από το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο Μη Κερδοσκοπικών Νόμων.

Ο Νόμος στοχεύει στον εκσυγχρονισμό
του τρόπου αξιολόγησης και πιστοποί-
ησης των φιλανθρωπικών οργανώ-
σεων με σύγχρονα κριτήρια. Βρίσκεται
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτε-
ρικών της Βουλής των Αντιπροσώπων
για επεξεργασία και την κατ’ άρθρο
συζήτηση του νομοσχεδίου.

 Ο περί Προστασίας και 
Ευηµερίας των Ζώων Νόµος
(τροποποιητικός) του 2020

Το Γραφείο, σε συνεργασία με την 
Επίτροπο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος και τις εμπλεκόμενες
Φιλοζωικές Οργανώσεις της Κύπρου,
προώθησε τη Δημιουργία Ενιαίου
Φορέα Ευημερίας των Ζώων. Πιο 
συγκεκριμένα, με Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, οι Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες ορίστηκαν Φορέας για την
Ευημερία και Προστασία των Ζώων και
μετονομάστηκαν σε «Κτηνιατρικές Υπη-

ρεσίες και Υπηρεσίες Ευημερίας των
Ζώων». Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε ο
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ να
συνεχίσει τον συντονιστικό του ρόλο με
τις Φιλοζωικές Οργανώσεις, τις αρμό-
διες Υπηρεσίες και την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, για καταρτισμό σχετικού
νομοσχεδίου. Το εν λόγω νομοσχέδιο
προωθήθηκε στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Περιβάλλοντος για συζήτηση.
Ακολούθως η Βουλή των Αντιπροσώ-
πων ψήφισε τον Νόμο «Ο περί Προστα-
σίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος
(τροποποιητικός) του 2020».
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Στρατηγικές 
Συνεργασίες
   Cyta

Η Cyta υποστηρίζει το «Σπίτι του Εθε-
λοντή» στη Λάρνακα και στη Λευκωσία
με την παροχή δωρεάν διαδικτύου.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργα-
σίας του Γραφείου με τη Cyta, δημιουρ-
γήθηκε από τον εν λόγω οργανισμό η
πλατφόρμα www.prosfero.com.cy.
Η πλατφόρμα παρέχει ένα ευρύ πεδίο
δραστηριοτήτων, για να εξυπηρετεί
τόσο τις Μη Κυβερνητικές και Εθελοντι-
κές Οργανώσεις, όσο και τους πολίτες,
επιχειρήσεις κ.ά. Έχει δημιουργηθεί, δη-
λαδή, για να δώσει τη δυνατότητα και σε
φορείς ή άτομα να προσφέρουν υλικά
αγαθά, τρόφιμα ή/και εισφορές, καθώς
και εθελοντική εργασία.

Εκτός από τα πιο πάνω, στην πλατ-
φόρμα η κάθε Οργάνωση μπορεί να
έχει τη δική της υποσελίδα, όπου ανα-
γράφεται αναλυτικά το έργο της, καθώς
και χρήσιμες πληροφορίες. Υπάρχουν
πεδία ειδικά για τις εκδηλώσεις, το φω-
τογραφικό υλικό, καθώς και για τα τε-
λευταία νέα σχετικά με τη δράση των
Οργανώσεων. Επιπλέον, η κάθε Οργά-
νωση μπορεί να κοινοποιήσει τις όποιες
ανάγκες της (εθελοντές, υλικά αγαθά
κ.ά.) για την επίτευξη του στόχου της.

Οι επισκέπτες μπορούν να μπουν απ’
ευθείας στη σελίδα της κάθε Οργάνω-
σης ή/και εάν μία ΜΚΟ διαθέτει ήδη
ιστοσελίδα, ο επισκέπτης παραπέμπεται
στην υφιστάμενη ιστοσελίδα της. Επι-
πρόσθετα, για δική της χρήση, κάθε 

Οργάνωση μπορεί να έχει διαδικτυακά
το Αρχείο Εθελοντών της στην πλατ-
φόρμα, για άμεση πρόσβαση ανά πάσα
στιγμή.

Η www.prosfero.com.cy παρέχει τη
δυνατότητα διαδραστικής και άμεσης
επικοινωνίας μεταξύ της Κοινωνίας των
Πολιτών και των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων. Η συμμετοχή στην 
πλατφόρμα παρέχεται δωρεάν στις
Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις και στους πολίτες, με
μοναδική υποχρέωση τη συμμόρφωση
με την εκάστοτε νομοθεσία που διέπει
τη λειτουργία τους, τη λειτουργία της
πλατφόρμας και τη διατήρηση επικαιρο-
ποιημένων στοιχείων.

Κατά καιρούς, πραγματοποιούνται
σεμινάρια για τις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, με σκοπό την εκπαίδευσή
τους στη χρήση της πλατφόρμας. Οι εκ-
παιδεύσεις πραγματοποιούνται σε συ-
νεργασία με την Οργάνωση TOGETHER
CYPRUS και τη στήριξη της Cyta.

Τέλος, με τη συνδρομή της Cyta συνεχί-

ζεται η δωρεάν παροχή της τηλεφωνι-

κής γραμμής «70004800», για την κα-

λύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Το

κοινό μπορεί να απευθύνεται στην εν

λόγω γραμμή για θέματα σχετικά με τον

εθελοντισμό, την ενεργό πολιτότητα και

τις ΜΚΟ, καθώς και για τυχόν απορίες

και διευκρινίσεις για θέματα που 

άπτονται της αρμοδιότητας του 

Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

   ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ

3α Βραβεία Ενεργού Πολίτη 
2018 - 2019

Με τη στήριξη της ΟΠΑΠ Κύπρου, κα-
θώς και του Φιλελεύθερου, του Active
Radio και του Πανεπιστημίου Λευκω-

σίας, από το 2018 διοργανώνονται τα
«Βραβεία Ενεργού Πολίτη». Στόχος
των Βραβείων, που πια έχουν κατα-
στεί ετήσιος θεσμός, είναι η επιβρά-
βευση και ενθάρρυνση πρωτοβουλιών
και επιτευγμάτων πολιτών, που με τη
δράση τους συμβάλλουν στο κοινό
όφελος και προσφέρουν σημαντικά
στον τομέα του εθελοντισμού. 

Για τα Βραβεία μπορούν να διαγωνι-
στούν πολίτες, επιχειρήσεις, οργα-
νισμοί, Υπηρεσίες (κυβερνητικές ή μη),
Υπουργεία και Τμήματα, που έχουν την
έδρα τους την Κύπρο και δραστηριο-
ποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα Βρα-
βεία αφορούν δράσεις της προηγού-
μενης χρονιάς. Η Τελετή Απονομής
των Βραβείων πραγματοποιείται στο
Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία
του Προέδρου της Δημοκρατίας,
Υπουργών κι άλλων Αξιωματούχων
του Κράτους, αλλά και πολλών εκπρο-
σώπων Εθελοντικών και Μη Κυβερνη-
τικών Οργανώσεων.

Οι κατηγορίες των Βραβείων είναι οι
ακόλουθες:

l ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ -
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

l ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ -
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

l ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (18+)

l ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ/ΜΑΘΗ-
ΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

l ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ

Στις 5 Δεκεμβρίου 2019, πραγματο-
ποιήθηκε Διάσκεψη Τύπου, στο Ολυ-
μπιακό Μέγαρο, στη Λευκωσία, κατά
την οποία εξαγγέλθηκαν τα 3α Βραβεία
Ενεργού Πολίτη, που αφορούσαν την
περίοδο Σεπτεμβρίου 2018-Οκτω-
βρίου 2019 και θα απονέμονταν το
2020. Όμως, λόγω της πανδημίας, 
ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώθηκε.

Ενέργειες/
Δράσεις
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 Κυπριακός Οργανισµός
Αθλητισµού

Η στρατηγική συνεργασία μας με τον
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού
(ΚΟΑ) συνεχίστηκε και κατά την υπό
αναφορά περίοδο. Στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας, ο Επίτροπος παρευρέθηκε
στην εκδήλωση του ΚΟΑ για τα 50
χρόνια προσφοράς του στον αθλητι-
σμό, που έλαβε χώρα στο Κλειστό 
Γυμναστήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος-
Ελευθερία», στις 28 Ιανουαρίου
2020.

 Κυπριακή Οµοσπονδία 
Ειδικών Ολυµπιακών

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2019, το Γραφείο
Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, η
Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυ-
μπιακών (ΚΟΕΟ) και η Αστυνομία Κύ-
πρου διοργάνωσαν, με μεγάλη επιτυχία,
το 1ο Φεστιβάλ Special Olympics
Cyprus, με τίτλο «Έλα στον κόσμο
μου!». Ο Επίτροπος χαιρέτισε το Φεστι-
βάλ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο
γήπεδο ποδοσφαίρου, δίπλα από το
Αρχηγείο Αστυνομίας.

Μεταξύ 2 και 5 Οκτωβρίου 2019, το
Φιλανθρωπικό Σωματείο της Αστυνο-
μίας «Cyprus Police Torch Run» διεξή-
γαγε λαμπαδηφορία, με στόχο τη στή-
ριξη της ΚΟΕΟ. Στις 2 Οκτωβρίου, ο
Επίτροπος παρέστη στην εναρκτήρια 
εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Τέλος, στην παρουσία του Επιτρόπου, 
η ΚΟΕΟ τίμησε τους εθελοντές και 
υποστηρικτές των Special Olympics, σε
εστιατόριο στη Λευκωσία, στις 5 
Δεκεμβρίου 2019.

 CSR Cyprus

Το Γραφείο μας συνεργάζεται στενά 
με το CSR Cyprus, που αποτελεί το 
Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Κατά την 
περίοδο Ιουνίου 2019-Μαΐου 2020,
τροχοδρομήθηκε η συγγραφή κι ο σχε-
διασμός της έκδοσης «Οδηγός Εταιρι-
κού Εθελοντισμού για την υλοποίηση
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης», σε συνεργασία με το Γραφείο 
Τύπου και Πληροφοριών.

Στις 5 Ιουλίου 2019, ο Επίτροπος Εθε-
λοντισμού παρευρέθηκε στην Τελετή
Απονομής Βραβείων Καλών Πρακτικών
ΕΚΕ και Βιωσιμότητας, στο πλαίσιο του
12ου Συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, στο ξενοδοχείο Hilton Park,
στη Λευκωσία. Στόχος του θεσμού είναι
η ανάδειξη της συμβολής των επιχειρή-
σεων στη διαχείριση πλήθους θεμάτων
που αφορούν τις ίδιες και τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη τους, μέσω της ανάπτυξης
πρωτοβουλιών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας. 

 Φορέας Ελέγχου ∆ιαφήµισης

Tο Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού
και ΜΚΟ και o Φορέας Ελέγχου Δια-
φήμισης (ΦΕΔ), από τις 12 Φεβρουα-
ρίου 2019, διατηρούν Μνημόνιο 
Συνεργασίας. Οι δύο φορείς 
δημιούργησαν Σύσταση Καλής 
Πρακτικής για τη δημοσιοποίηση των
μορφών συνεργασίας μεταξύ των 
επιχειρήσεων και των ΜΚΟ. Ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται σε ενδεδειγμένους
τρόπους ολοκληρωμένης ενημέρω-
σης των καταναλωτών, όταν αυτοί κα-
λούνται να πραγματοποιήσουν αγορά
προϊόντος ή υπηρεσίας, συνεισφέρο-
ντας παράλληλα σε έναν κοινωφελή
σκοπό.

Διάφορες Άλλες
Ενέργειες και
Δράσεις
 Αιµοδοσίες

Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
κατά την περίοδο Ιουνίου 2019-Μαΐου
2020, στήριξε διάφορες Εθελοντικές
Αιμοδοσίες, που διοργανώθηκαν από
Κρατικές Υπηρεσίες, Δήμους και Κοινό-
τητες, ΜΚΟ, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.ά.
Η όλη προσπάθει στοχεύει στο να
παρακινηθούν οι υφιστάμενοι αιμοδό-
τες να συνεχίσουν αυτή την εθελοντική
τους πράξη, ενώ, παράλληλα, επιδιώκε-
ται και η προσέλκυση νέων αιμοδοτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος είναι
μια από τις λίγες χώρες που είναι
αυτάρκεις σε ποσότητες αίματος από
καθαρά εθελοντική προσφορά αίματος,
αναδεικνύοντας μια πολύ σημαντική
αξία της κοινωνίας μας.

Ενέργειες/
Δράσεις
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Στις 26 Αυγούστου 2019, ο Επίτροπος
παρέστη σε εκδήλωση του Κέντρου
Αίματος Κύπρου, αφιερωμένη στον
εθελοντή αιμοδότη, στην Τάφρο της
Πύλης Αμμοχώστου στη Λευκωσία.
Στην εκδήλωση, που έγινε για να τιμη-
θεί η Παγκόσμια Ημέρα Αιμοδότη (14
Ιουνίου), επέδωσε βραβεία σε εθελο-
ντές αιμοδότες, που διακρίθηκαν για 
την αλτρουιστική προσφορά τους.

 Εκστρατείες και Εθελοντικές
∆ράσεις

Κατά την περίοδο Ιουνίου 2019-
Μαΐου 2020, το Γραφείο Επιτρόπου
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων στήριξε διάφορες
εκστρατείες και δράσεις, που διοργα-
νώθηκαν από Εθελοντικές και Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες
στόχευαν είτε στην ευαισθητοποίηση
του κοινού για θέματα υγείας και κοι-
νωνικά προβλήματα, είτε στη συλλογή
χρημάτων προς στήριξη των προ-
γραμμάτων τους, με επίκεντρο την
προσφορά προς τον συνάνθρωπο. 

Πιο κάτω αναφέρονται κάποια χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα:

l Στις 12 Ιουνίου 2019, ο Επίτρο-
πος παρακολούθησε φιλανθρω-
πική συναυλία, που δόθηκε για την
οικονομική ενίσχυση του
TELETHON 2019, στο Προεδρικό
Μέγαρο.

l Σε μια όμορφη τελετή, στην
παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας, στις 12 Σεπτεμβρίου
2019, τιμήθηκαν οι εθελοντές-
δότες μυελού των οστών, στο
Προεδρικό Μέγαρο. Στην εκδή-
λωση, την οποία διοργάνωσε το
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, παρέστη κι
ο Επίτροπος.

l Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και
ΜΚΟ απηύθυνε χαιρετισμό στην
46η Ετήσια Γενική Συνέλευση του
Αντικαρκινικού Συνδέσμου
Κύπρου, στις 10 Οκτωβρίου
2019, στα Κεντρικά Γραφεία της
Τράπεζας Κύπρου, στη Λευκωσία.

l Στις 29 Οκτωβρίου 2019, στην
παρουσία του Επιτρόπου, η Οργά-
νωση Stressball ανακοίνωσε σε
εκδήλωση τους νικητές του 4ου

Παγκύπριου Διαγωνισμού Φωτο-
γραφίας, με τίτλο «Αγαπώ την
Κύπρο». Η εκδήλωσε έλαβε χώρα
στην Παλαιά Αγορά, στη Λευκω-
σία, όπου εγκαινιάστηκε και
Έκθεση Φωτογραφίας. Όπως κάθε
χρόνο, οι βραβευμένες φωτογρα-
φίες περιλήφθηκαν σε ημερολό-
για, τα οποία πωλήθηκαν με στόχο
την οικονομική ενίσχυση του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου «Ένα Όνειρο
Μια Ευχή» για παιδιά με καρκίνο
και συναφείς παθήσεις.

l Στις 3 Νοεμβρίου 2019, ο Επίτρο-
πος παρευρέθηκε στην Παγκύπρια
Τελετή Έναρξης του Ραδιομαρα-
θωνίου 2019, στους Κήπους του
Μετοχίου Κύκκου, στη Λευκωσία,
όπου πραγματοποιήθηκε και το
«Πανηγύρι Αγάπης 2019».

l Στις 5 Νοεμβρίου 2019, ο Επίτρο-
πος παρέστη σε εκδήλωση για τα
50χρονα της Παγκύπριας Συνομο-
σπονδίας Συνδέσμων Γονέων και
Κηδεμόνων Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης, στο Προεδρικό Μέγαρο.

l Το Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης
«Άγιος Χριστόφορος» παρέθεσε,
στις 12 Νοεμβρίου 2019, Φιλαν-
θρωπικό Δείπνο Αγάπης, στο
Παραλίμνι. Ανάμεσα στους προ-
σκεκλημένους ήταν κι ο Επίτροπος
Εθελοντισμού.

l Υπό την αιγίδα του Επιτρόπου, την
1η Δεκεμβρίου 2019, πραγματο-
ποιήθηκε η Ετήσια Φιλανθρωπική
Εκδήλωση του Παγκύπριου Αντι-
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ναρκωτικού Συνδέσμου, με τίτλο
«Συνεχί-Ζω να τραγουδώ», στο
ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, στη 
Λευκωσία. Η εκδήλωση εντάχθηκε
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
του Συνδέσμου για την Εβδομάδα
Εθελοντισμού (1-8 Δεκεμβρίου).
Ο Επίτροπος απένειμε τιμητικές
πλακέτες σε υποστηρικτές του
Συνδέσμου.

l Για να τιμήσει την Παγκόσμια
Ημέρα Εθελοντισμού, το Επαρ-
χιακό Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού Πάφου πραγματο-
ποίησε ειδική εκδήλωση, στις 6
Δεκεμβρίου 2019, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων της ΣΕΚ Πάφου,
στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό 
ο Επίτροπος.

l Επ’ ευκαιρία των Γιορτών των Χρι-
στουγέννων, στις 7 Δεκεμβρίου
2019, ο Αντικαρκινικός Σύνδε-
σμος Κύπρου πραγματοποίησε
εκδήλωση για την εκστρατεία
«Δώσε φως σε μια ζωή», στα Κε-
ντρικά Γραφεία της Αρχής Ηλεκτρι-
σμού Κύπρου, στη Λευκωσία, στην
οποία συμμετείχε ο Επίτροπος.

l Στις 8 Δεκεμβρίου, ο Επίτροπος
χαιρέτισε το 30ο Ετήσιο Χριστου-
γεννιάτικο Παζαράκι του Αντιαναι-
μικού Συνδέσμου Κύπρου, στην
παραλία των Φοινικούδων, στη
Λάρνακα.

l Στις 16 Δεκεμβρίου 2019, ο Επί-
τροπος παρευρέθηκε, εκ μέρους
του Προέδρου της Δημοκρατίας,
στα εγκαίνια τρισδιάστατης φωτι-
ζόμενης φάτνης και στην παρά-
δοση δώρων σε παιδάκια στο
Μακάρειο Νοσοκομείο από την
εταιρεία «Think Colour». 

l Την ίδια μέρα, συμμετείχε σε εκδή-
λωση του Φιλανθρωπικού Συνδέ-
σμου Στήριξης Ατόμων με Άνοια
«ΙΘΑΚΗ», στο Προεδρικό Μέγαρο.

l Στην παρουσία του Επιτρόπου
Εθελοντισμού και ΜΚΟ, στις 18
Δεκεμβρίου, διεξάχθηκε εκδήλωση
του Ιδρύματος Φίλων Ατόμων με
Ειδικές Ανάγκες «Ο ΕΛΙΚΑΣ», στο
Προεδρικό Μέγαρο.

l Στις 27 Ιανουαρίου 2020, πραγ-
ματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του
νέου κτιρίου του Κέντρου Ανακου-
φιστικής Φροντίδας «Αροδαφ-

νούσα» του Αντικαρκινικού Συνδέ-
σμου Κύπρου, στα οποία παρέστη
ο Επίτροπος.

l Ο Επίτροπος απένειμε βραβεία σε
νικητές του Μαραθωνίου Λευκω-
σίας, στις 16 Φεβρουαρίου 2020.

 Συνέδρια και Σεµινάρια

Κατά την περίοδο Ιουνίου 2019-
Μαΐου 2020, το Γραφείο Επιτρόπου
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων συμμετείχε σε συνέδρια
και σεμινάρια, που διοργανώθηκαν
από Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις. Τα εποικοδομητικά απο-
τελέσματα που εξάγονται από δράσεις
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κατα-
δεικνύουν ότι η συμβολή τους σε
θέματα χάραξης πολιτικής, καθώς και
η πολιτική του Γραφείου μας για ενί-
σχυση του ρόλου τους, αποδίδουν
σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και
την Πολιτεία. Αναφέρονται κάποια
χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων
δράσεων:

l Τον Δεκέμβριο 2019, άρχισε το
μακροχρόνιο Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Volunteer Management
Enhanced in European Solidarity
Volunteering Projects» για άτομα
που εργάζονται σε προγράμματα
νεολαίας του Ευρωπαϊκού Σώμα-
τος Αλληλεγγύης (European Soli-
darity Corps). Σε αυτό συμμετείχαν
30 άτομα από οκτώ χώρες, τη Γερ-
μανία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, την
Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία,
τη Γαλλία και την Κύπρο, μέσω του
Πολιτιστικού Εργαστηρίου Αγίων
Ομολογητών και με τη στήριξη του
Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ.
Στόχος του Προγράμματος ήταν να
δώσει την ευκαιρία σε όσους ερ-
γάζονται με τη νεολαία, διαχειρί-
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ζονται προγράμματα και εμπλέκον-
ται σε εθελοντικά έργα να ανταλ-
λάξουν Καλές Πρακτικές, να μοι-
ραστούν τη δουλειά και τις ιδέες
τους και να αναπτύξουν πρακτικά
εργαλεία διαχείρισης εθελοντών.

l Στις 10 Δεκεμβρίου 2019, στο
πλαίσιο της Ημέρας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, που τιμάται κάθε
χρόνο παγκοσμίως, διοργανώθηκε
Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη Κουλ-
τούρας Προστασίας και Προώθη-
σης των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των», στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα,
στη Λευκωσία.

 ∆ράσεις προς Ενηµέρωση
του Κοινού

Μέσω συνεντεύξεων στα ηλεκτρονικά
και έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
επιδιώκεται η ενημέρωση του κοινού
για θέματα που σχετίζονται με τον Εθε-
λοντισμό, την Ενεργό Πολιτότητα, την
Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και τις
νομοθεσίες που αφορούν τη λειτουργία
των ΜΚΟ στην Κύπρο, τους εράνους
κ.ά. Επίσης, ενημέρωση γίνεται και για
εκστρατείες συλλογής τροφίμων, παι-

χνιδιών, σχολικών ειδών κ.ά., που 
συντονίζει το Γραφείο, για σκοπούς 
ενίσχυσης άπορων οικογενειών.

Πρόσθετα, η συνεχής πληροφόρηση
των πολιτών για τις δράσεις του Γρα-
φείου επιτυγχάνεται και μέσω της ιστο-
σελίδας μας και των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook και
Twitter), τα οποία τυγχάνουν ενημέρω-
σης σε τακτική βάση. Η ιστοσελίδα
παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους
πολίτες να εγγραφούν ως εθελοντές,
σύμφωνα με τις δεξιότητες και τα ενδια-
φέροντά τους, και να εκφράσουν τις
προσωπικές τους εισηγήσεις και από-
ψεις για ζητήματα που τους απασχο-
λούν.

 Συναντήσεις και Συνεργασία
µε Φορείς και Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις

Το Γραφείο του Επιτρόπου είχε συνα-
ντήσεις με διάφορες Εθελοντικές και
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με
σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την
επίλυση προβλημάτων. Ακόμη, το 
Γραφείο στήριξε δραστηριότητές τους,
που διεξάχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια

της περιόδου Ιουνίου 2019-Μαΐου
2020 και ειδικότερα αυτές που διοργα-
νώθηκαν στο πλαίσιο της Εβδομάδας
Εθελοντισμού.

Επίσης, συνεχίστηκε η συνεργασία με το
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού (Π.Σ.Σ.Ε.). Το Γραφείο
στηρίζει τις δράσεις του στον τομέα του
συντονισμού των Οργανώσεων και των
Σωμάτων Εθελοντισμού, καθώς και
κάθε ενέργειά του, που έχει ως στόχο
την περαιτέρω ανάπτυξη του εθελο-
ντισμού στον τόπο μας.

l Η 21η Σύνοδος της Βουλής των 
Γερόντων πραγματοποιήθηκε στις
11 Νοεμβρίου 2019. Ο Επίτροπος
Εθελοντισμού και ΜΚΟ χαιρέτισε τη
Σύνοδο.

l Στις 4 Δεκεμβρίου 2019, ο Επίτρο-
πος συμμετείχε σε εκδήλωση του
Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών Κύ-
πρου, στο Προεδρικό Μέγαρο. Σκο-
πός της εκδήλωσης ήταν να τιμη-
θούν η Ημέρα των Ηνωμένων
Εθνών και η Ημέρα των Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, που κάθε χρόνο
γιορτάζονται στις 24 Οκτωβρίου και
στις 10 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

l Στις αρχές του 2020 και συγκεκρι-
μένα στις 12 Φεβρουαρίου, ο Επί-
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τροπος συναντήθηκε με εκπροσώ-
πους της Επιτροπής Λειτουργίας και
Ανάπτυξης Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων της Παράλληλης Βουλής
για την Κοινωνία των Πολιτών, στα
γραφεία μας.

l Στο πλαίσιο προσπάθειας της Κυ-
βέρνησης για βελτίωση του τομέα
της Οδικής Ασφάλειας, στις 4
Οκτωβρίου 2019, ο Επίτροπος είχε
συνάντηση με εκπροσώπους της
Αστυνομίας Κύπρου για συζήτηση
του θέματος. Επιπρόσθετα, στις 26
Φεβρουαρίου 2020, το Γραφείο
Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
πραγματοποίησε δύο συναντήσεις
με αρμόδιους φορείς και ΜΚΟ. Στην
πρώτη συμμετείχαν εκπρόσωποι
των Παγκύπριων Συνομοσπονδιών
Συνδέσμων Γονέων Μέσης/Τεχνι-
κής Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαί-
δευσης και της Παγκύπριας Σχολής
Γονέων, ενώ στη δεύτερη εκπρό-
σωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώ-
σεων (ΜΚΟ), που δραστηριοποι-
ούνται στο θέμα της Οδικής
Ασφάλειας. Και στις δύο συναντή-
σεις συμμετείχε η Τροχαία Αρχη-
γείου και συγκεκριμένα ο Διευθυ-
ντής και η Υπεύθυνη Γραφείου
Πρόληψης και Διαφώτισης αντί-
στοιχα. Οι συναντήσεις ήταν πολύ
εποικοδομητικές και προέκυψαν
αξιόλογες εισηγήσεις, οι οποίες
υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Κάποιες από αυτές
υιοθετήθηκαν και ανατέθηκαν για
υλοποίηση στις αρμόδιες Υπηρε-
σίες, περιλαμβανομένου και του
Γραφείου μας. 

 Περιβαλλοντικές ∆ράσεις

O εθελοντισμός σε δράσεις προστα-
σίας του περιβάλλοντος είναι η πιο
αποτελεσματική μορφή συμμετοχής
των πολιτών στα κοινά, ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια, που ο πλανήτης μας
περνά περιβαλλοντική κρίση. Το Γρα-
φείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων, σε
συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου
Περιβάλλοντος, προωθεί δράσεις και
πρωτοβουλίες των ΜΚΟ, που είναι
επικεντρωμένες στην καλλιέργεια
περιβαλλοντικής συνείδησης. Εκατο-
ντάδες είναι οι δράσεις περιβαλλοντι-
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κού εθελοντισμού σε ολόκληρη την
Κύπρο, που πραγματοποιήθηκαν και
στηρίχθηκαν από τα δύο Γραφεία, στο
πλαίσιο της προσπάθειας για
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
Κυπρίων.

l Η Πρωτοβουλία «Πρασινίζουμε την
Κύπρο» ξεκίνησε από το Γραφείο
Επιτρόπου Περιβάλλοντος, το Γρα-
φείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και
ΜΚΟ, το Τμήμα Δασών, την Ένωση
Κοινοτήτων Κύπρου και τον Φιλο-
δασικό Σύνδεσμο Κύπρου, μετά τις
καταστροφικές δασικές πυρκαγιές
του 2016 στην Αργάκα και στη
Σολέα. Κύριος σκοπός είναι η απο-
τελεσματικότερη αξιοποίηση της
προσφοράς εθελοντικής εργασίας
ή/και οικονομικής στήριξης από
πολίτες, οργανωμένα σύνολα, εται-
ρείες και οργανισμούς για την περι-
βαλλοντική διαχείριση πληγεισών
περιοχών, καθώς και άλλες δράσεις
διατήρησης της φύσης. Οι δράσεις,
μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν απο-
κατάσταση καμένων περιοχών και
παλιών λατομείων/μεταλλείων,
βελτίωση κι ενίσχυση υφιστάμενου
πρασίνου, κυρίως στις ορεινές Κοι-
νότητες, προστασία και συντήρηση
αξιόλογων στοιχείων της φύσης
(δέντρα-μνημεία, σπάνια είδη χλω-
ρίδας και πανίδας) κ.ά.

Στις 18 Ιουνίου 2019, οι εμπλεκό-
μενοι φορείς διοργάνωσαν Δημο-
σιογραφική Διάσκεψη, στο Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών, όπου
έγινε ο ετήσιος απολογισμός του
Προγράμματος. Πριν από τη Διά-
σκεψη, ο Επίτροπος Εθελοντισμού
πραγματοποίησε επίσκεψη στην
περιοχή Σολέας, με στόχο την ενη-
μέρωση για τις εργασίες αναδάσω-
σης, που διεξάγονταν από την
Εθνική Φρουρά.

l Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως και η Αστυνομία
Κύπρου, σε συνεργασία με τα 
Γραφεία Επιτρόπου Περιβάλλοντος
και Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων, αφού
μελέτησαν τις πρακτικές που
εφαρμόζονται σε άλλες χώρες,
αποφάσισαν να προχωρήσουν στη
σύσταση της Αστυνομίας των
Ζώων. Σε αυτή θα παραχωρηθεί η
αρμοδιότητα της διερεύνησης υπο-
θέσεων κακοποίησης και κακομετα-
χείρισης. Πρόκειται για ένα ειδικό
Τμήμα μέσα στην αστυνομική δομή

με σαφείς αρμοδιότητες, που θα
αφορούν την ευημερία και την προ-
στασία των ζώων. Κατά την περίοδο
Ιουνίου 2019-Μαΐου 2020, το εν
λόγω νομοσχέδιο βρισκόταν στο
τελικό στάδιο επεξεργασίας, με
στόχο να κατατεθεί στη Βουλή των
Αντιπροσώπων. Μετά την ψήφιση
του εν λόγω νομοσχεδίου, θα δίνε-
ται πλέον η δυνατότητα στον πολίτη
να καταγγέλλει περιπτώσεις κακο-
ποίησης ζώων πιο εύκολα και με
τυποποιημένο τρόπο, οι οποίες θα
τυγχάνουν χειρισμού από την Αστυ-
νομία.
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l Στις 3 Ιουνίου 2019, διοργανώ-
θηκε, από το Γραφείο Επιτρόπου
Περιβάλλοντος και το Δίκτυο Εθε-
λοντών Together Cyprus, η Τελετή
Βράβευσης για την εκστρατεία
«Let’s Do It! Cyprus 2019», στο
Αμφιθέατρο της Cyta, στη Λευκω-
σία. Στην εκδήλωση έγινε ο καθιε-
ρωμένος απολογισμός της
εκστρατείας, η οποία είχε πραγματο-
ποιηθεί τον Απρίλιο 2019 με τη
συμμετοχή πέραν των 49.560 εθε-
λοντών. Ο Επίτροπος Εθελοντισμού
και ΜΚΟ, ως Επίσημος Υποστηρι-
κτής, απηύθυνε χαιρετισμό. Η πα-
γκόσμια περιβαλλοντική εκστρατεία
«Let’s Do It!» αποτελεί τρανό παρά-
δειγμα δράσης στην οποία εμπλέ-
κονται εθελοντικά χιλιάδες πολίτες,
όπως και στην Κύπρο.

l Ο Επίτροπος παρευρέθηκε σε εκδή-
λωση του Τμήματος Δασών, με
θέμα «Φυτεύω για το Κλίμα», στο
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρω-
σης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας,
στις 11 Οκτωβρίου 2019.

l Στις 17 Νοεμβρίου 2019, διεξά-
χθηκε ο 3ος Πράσινος Μαραθώνιος
της Κύπρου Radisson Blu Larnaka
International Marathon, με αθλητές
από 40 και πλέον χώρες, υπό την
αιγίδα του Επιτρόπου Εθελοντισμού
και άλλων αρμόδιων φορέων. Στις
15 Νοεμβρίου 2019, είχε προηγη-
θεί η μεταφορά της φλόγας του
Μαραθωνίου από την Αθήνα και η
Επίσημη Τελετή Έναρξης, στις Φοινι-
κούδες, ενώ στις 12 Νοεμβρίου
είχε γίνει δεντροφύτευση σε Πάρκο
κοντά στο Λύκειο Βεργίνας, στη
Λάρνακα.

 Συµµετοχή σε ∆ιάφορες
Επιτροπές

Το Γραφείο μετέχει σε Υπουργικές
Επιτροπές και σε Συμβούλια, με σκοπό
την προώθηση δράσεων και
πολιτικών που άπτονται των θεμάτων
της αρμοδιότητάς του.

 Εκστρατείες για Στήριξη
Ευάλωτων Οµάδων

Το Γραφείο του Επιτρόπου
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, κατά την περίοδο των
Χριστουγέννων (2019) και του Πάσχα
(2020), στήριξε τις προσπάθειες των
Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, ιδιωτικών εταιρειών,
καθώς και διαφόρων φορέων, οι
οποίες αποσκοπούσαν στην αρωγή
ευάλωτων οικογενειών με είδη
πρώτης ανάγκης.
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