
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
  
    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

  1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμος του 2006. 

  
Ερμηνεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια – 

«Γενική Συνέλευση» σημαίνει το όργανο στο οποίο 
συμμετέχουν όλα τα μέλη του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), προσωπικά στην 
περίπτωση φυσικών προσώπων, ή με εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο στην περίπτωση νομικών προσώπων. 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία. 

«Διοικούσα Επιτροπή» σημαίνει τη Διοικούσα Επιτροπή που 
καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του 
παρόντος Νόμου. 

«εθελοντής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο 
προσφέρει, χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, οικονομικό ή 
άλλο, υπηρεσίες ή μέσα σε άτομα ή ομάδες ατόμων ή στο 
κοινωνικό σύνολο, για αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών. 

«εθελοντική οργάνωση» σημαίνει κάθε οργάνωση η οποία 
συντίθεται από εθελοντές και της οποίας ο αποκλειστικός ή 
κύριος σκοπός είναι μη κερδοσκοπικός. 

«επαρχία» σημαίνει μια από τις έξι διοικητικές επαρχίες της 
Δημοκρατίας και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως 
επαρχία θεωρείται και η γεωγραφική περιοχή του 
διαμερίσματος Μόρφου. 

 «Επαρχιακή οργάνωση» σημαίνει κάθε οργάνωση η οποία 
διαθέτει διοικητική δομή σε μια μόνο επαρχία της 
Δημοκρατίας και της οποίας η δράση περιορίζεται στα 
διοικητικά όρια μιας από τις επαρχίες της Δημοκρατίας, 
περιλαμβανομένης και κάθε οργάνωσης η οποία συνιστά 
μέρος παγκύπριας οργάνωσης και λειτουργεί ως Επαρχιακό 
τμήμα της σε μια από τις επαρχίες της Δημοκρατίας. 
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57 του 1972 
85(Ι) του 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού» ή 
«ΕΣΣΕ» σημαίνει κάθε Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 7 του παρόντος Νόμου. 

«Επιτροπή Κοινοτικού Εθελοντισμού» ή «ΕΚΕ» σημαίνει κάθε 
Επιτροπή Κοινοτικού Εθελοντισμού που καθιδρύεται δυνάμει 
των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του παρόντος 
Νόμου. 

«μη κερδοσκοπικός σκοπός» σημαίνει κάθε εθελοντική 
ενέργεια ή πράξη που κατατείνει στην ανακούφιση του 
ανθρώπινου πόνου, της ανθρώπινης ανέχειας ή ασθένειας ή 
ανάγκης και κάθε σωματικής, πνευματικής και ψυχικής 
δυσλειτουργίας, κάθε ενέργεια που υπηρετεί την ευημερία ή 
προστασία των παιδιών, των εφήβων, των νέων, των 
ενηλίκων και των ηλικιωμένων, κάθε ενέργεια που συμβάλλει 
στην πρόληψη ή αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων ή 
αναγκών και γενικά κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην 
αναβάθμιση της ευημερίας των προσώπων που κατοικούν, 
μόνιμα ή προσωρινά, στο έδαφος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων το 
οποίο καθιδρύεται και τηρείται δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 10 του παρόντος Νόμου. 

«οργάνωση» σημαίνει κάθε οργανωμένο σύνολο φυσικών ή 
νομικών προσώπων, περιλαμβανομένων συνδέσμων, 
ιδρυμάτων, επιτροπών και σωματείων, το οποίο διαθέτει 
διοικητική δομή και λειτουργική αυτοτέλεια, που πληροί τα 
ελάχιστα κριτήρια για εγγραφή του στο Μητρώο Εθελοντικών 
Οργανώσεων και είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου. 

«παγκύπρια οργάνωση» σημαίνει κάθε οργάνωση η οποία 
διαθέτει διοικητική δομή που εκτείνεται γεωγραφικά σε όλες ή 
στις περισσότερες από τις Επαρχίες της Δημοκρατίας, καθώς 
και κάθε οργάνωση η οποία, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική 
έκταση της διοικητικής της δομής, καλύπτει με τη δράση της 
ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Δημοκρατίας ή το 
σημαντικότερο μέρος της. 

«ΠΣΕ» σημαίνει το Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας, το 
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152 του 1989. 

οποίο έχει συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του περί 
Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου. 

«ΠΣΣΕ» σημαίνει το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού που καθιδρύεται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

«Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού» ή «ΣΚΕ» σημαίνει 
κάθε Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού που καθιδρύεται 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.  

 

  
ΜΕΡΟΣ Α 

 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

  
Νομική προσω- 
πικότητα και 
αναγνώριση. 
152 του 1989. 
 

3. -(1) Καθιδρύεται Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
το οποίο αποτελεί τη συνέχεια του Παγκύπριου Συμβουλίου 
Ευημερίας, που είχε συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του περί 
Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου, με σκοπό τη συνέχιση 
και εκπλήρωση των σκοπών που εκτίθενται στο άρθρο 4.   

    (2) Το ΠΣΣΕ έχει νομική προσωπικότητα, διηνεκή διαδοχή, 
επίσημη σφραγίδα και εξουσία να ενάγει και ενάγεται με την εν λόγω 
επωνυμία ενώπιον των δικαστηρίων και να αποκτά, κατέχει, 
διαχειρίζεται και διαθέτει κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία. 

     (3) Το ΠΣΣΕ είναι το ανώτατο συντονιστικό σώμα εθελοντικής 
προσφοράς, το οποίο στα πλαίσια των στόχων του λειτουργεί και 
προσφέρει στον τομέα του εθελοντισμού προγράμματα κοινωνικής 
ευημερίας. 

     (4) Για τους σκοπούς οποιασδήποτε νομοθεσίας, το ΠΣΣΕ 
αναγνωρίζεται ότι υπηρετεί κατά τεκμήριο μη κερδοσκοπικούς 
σκοπούς. 

     (5)  Τα έξοδα λειτουργίας και δράσης του ΠΣΣΕ καλύπτονται από 
τη Δημοκρατία με ειδικό κονδύλι που προνοείται στον ετήσιο κρατικό 
προϋπολογισμό, του οποίου η διαχείριση ελέγχεται από το Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Οι προτάσεις για τον προϋπολογισμό του 
ΠΣΣΕ  υποβάλλονται από τη Διοικούσα Επιτροπή προς τον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για προώθησή τους στον 
κρατικό προϋπολογισμό. 

     (6) Κατά την κατάθεση του προϋπολογισμού του ΠΣΣΕ ενώπιον 
της Βουλής των Αντιπροσώπων κατατίθενται και εξελεγμένοι 
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λογαριασμοί για το προηγούμενο οικονομικό έτος.  
  
 

Σκοποί του 
ΠΣΣΕ. 

 
4. -(1) Οι σκοποί του ΠΣΣΕ είναι: 

(α) η επισήμανση, μελέτη, ανάλυση και προβολή κοινωνικών 
προβλημάτων και αναγκών. 

(β) η ενεργός συμβολή στον προγραμματισμό, στη χάραξη 
και στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής της 
Δημοκρατίας. 

(γ) η ανάπτυξη του εθελοντισμού, ως ιδέας και πράξης, στη 
βάση των σύγχρονων διεθνών δεδομένων. 

(δ) η μελέτη, αξιοποίηση, υποβοήθηση και προβολή της 
προσφοράς των εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα του 
εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας. 

(ε) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και σχεδιασμών των 
μελών του, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες. 

(στ) Η υποβοήθηση και ενίσχυση της λειτουργίας και δράσης 
των μελών του σε καθαρά συμβουλευτική βάση. 

(ζ) η χάραξη πολιτικής και στρατηγικής για επίτευξη των 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του στον 
τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας. 

(η) η παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής καθοδήγησης στις 
οργανώσεις μέλη του, για την προώθηση κοινωφελών 
προγραμμάτων και έργων, αν και όταν τούτο ζητηθεί. 

(θ) Η παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή η συμβολή 
στην παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις οργανώσεις 
μέλη του. 

(ι) Η ίδρυση, διατήρηση, εκπαίδευση, διοίκηση και αξιοποίηση 
σώματος ή σωμάτων εθελοντών. και 

(ια) γενικά, η προαγωγή της προσφοράς στον τομέα του 
εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας στη Δημοκρατία. 

     (2) Για επιδίωξη των σκοπών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και 
γενικά κατά τη λειτουργία του το ΠΣΣΕ συνεργάζεται με μη 
κυβερνητικούς ή κρατικούς φορείς. 
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Αρμοδιότητες 
και εξουσίες του 
ΠΣΣΕ. 

5.  Για επίτευξη των σκοπών του που αναφέρονται στο άρθρο 4 του 
παρόντος Νόμου, το ΠΣΣΕ έχει αρμοδιότητα και εξουσία, 
τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να- 

(α) τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Εθελοντικών 
Οργανώσεων, το οποίο καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου.    

(β) αποφασίζει για την εγγραφή οργάνωσης στο Μητρώο 
Εθελοντικών Οργανώσεων ή τη διαγραφή της από αυτό, 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.  

(γ) χαράσσει τη βραχυπρόθεσμη, τη μεσοπρόθεσμη και 
τη μακροπρόθεσμη πολιτική δράσης του στον τομέα του 
εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή με 
οποιοδήποτε φορέα, κρατικό, ημικρατικό ή μη κυβερνητικό. 

(δ) καθιδρύει, επιβλέπει, συντονίζει και ελέγχει, διοικητικά 
και οικονομικά, τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια 
Εθελοντισμού, τα Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού και τις 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού που λειτουργούν 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(ε) συντονίζει τη δραστηριότητα των οργανώσεων-μελών 
του κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η εύρυθμη και 
παραγωγική εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσεται 
δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ). 

 (στ) παρέχει τεχνική και συμβουλευτική βοήθεια προς τις 
οργανώσεις – μέλη του για υλοποίηση των προγραμμάτων 
τους, τα οποία εντάσσονται στον τομέα του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής ευημερίας. 

(ζ) υποβάλλει εκθέσεις, απόψεις, εισηγήσεις, υπομνήματα 
και σχέδια δράσης προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της 
Δημοκρατίας, αναφορικά με τη χάραξη, διαμόρφωση, 
διαχείριση και εφαρμογή της πολιτικής της Δημοκρατίας στον 
τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής ευημερίας. 

(η) συμβουλεύει τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ή 
οποιαδήποτε άλλη αρμόδια κρατική υπηρεσία της 
Δημοκρατίας, αναφορικά με την κατανομή οικονομικής 
βοήθειας ή χορηγίας προς τις οργανώσεις – μέλη του. 

(θ) ενθαρρύνει, προωθεί, οργανώνει, συμμετέχει στην 
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οργάνωση και επιχορηγεί ή χρηματοδοτεί την ενεργό 
συμμετοχή μελών του σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια ή 
συναντήσεις, που έχουν ως αντικείμενο τον εθελοντισμό ή την 
κοινωνική ευημερία.   

(ι) οργανώνει ή συμμετέχει στη διοργάνωση τοπικών 
συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, συναντήσεων και άλλων 
εκδηλώσεων, με στόχο την επίτευξη και διάδοση των σκοπών 
του.  και 

(ια)    εκδίδει ή χρηματοδοτεί ή επιχορηγεί την έκδοση κάθε 
είδους έντυπου ή οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο προάγει 
ή προβάλλει ή υπηρετεί τον εθελοντισμό ή την κοινωνική 
ευημερία ή τους κατά καιρούς ειδικούς σκοπούς και στόχους 
του ΠΣΣΕ. 

  
ΜΕΡΟΣ Β 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΣΣΕ 
  
Διοίκηση. 6.-(1) Το ΠΣΣΕ διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή η οποία, 

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, 
εκλέγεται, συντίθεται και καταρτίζεται σε σώμα σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου. 

       (2) Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συστήσει Εκτελεστική 
Γραμματεία, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται 
στην απόφαση για τη σύστασή της. 

  
Επαρχιακά 
Συντονιστικά 
Συμβούλια 
Εθελοντισμού. 

7.-(1) Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να καθιδρύει, με σχετική 
απόφασή της, Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού σε 
κάθε Επαρχία της Δημοκρατίας τα οποία, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, εκλέγονται και συντίθενται 
σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου και λειτουργούν 
με βάση εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται από τη 
Διοικούσα Επιτροπή. 

       (2) Κάθε Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
υπάγεται διοικητικά και λειτουργικά στο ΠΣΣΕ και εφαρμόζει την 
πολιτική και τα προγράμματα που αποφασίζει ή εγκρίνει η Διοικούσα 
Επιτροπή. 

       (3) Η Διοικούσα Επιτροπή επιβλέπει και συντονίζει τη λειτουργία 
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κάθε Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και έχει 
εξουσία να επεμβαίνει συμβουλευτικά ή διορθωτικά όταν κρίνει τούτο 
αναγκαίο ή σκόπιμο. 

        (4) Κάθε Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
υποβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή κάθε χρόνο, όχι αργότερα από 
το τέλος του μηνός Ιανουαρίου, έκθεση για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων και της πολιτικής του ΠΣΣΕ στο γεωγραφικό χώρο 
της ευθύνης του, μαζί με τις παρατηρήσεις, απόψεις και εισηγήσεις 
του για την καλύτερη και πιο παραγωγική εξυπηρέτηση των σκοπών 
του ΠΣΣΕ στην επαρχία του. 

  
Συμβούλια 
Κοινοτικού 
Εθελοντισμού. 

8.-(1) Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να καθιδρύει Συμβούλια 
Κοινοτικού Εθελοντισμού, με σχετική απόφασή της, η οποία 
λαμβάνεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου σε κάθε περίπτωση 
Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, η οποία 
στηρίζεται σε αξιολόγηση της συγκεκριμένης ανάγκης με τη 
συνεργασία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας της Δημοκρατίας: 
       Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας εισηγηθούν ότι υφίσταται ανάγκη σύστασης Συμβουλίου 
Κοινοτικού Εθελοντισμού σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή της 
Δημοκρατίας, η σχετική εισήγηση του αντίστοιχου Επαρχιακού 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού θεωρείται ως δεδομένη. 

       (2) Κάθε Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού καθιδρύεται και 
λειτουργεί για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης κοινότητας στις 
αγροτικές περιοχές της Δημοκρατίας ή μιας ενορίας ή περιοχής 
δήμου στις αστικές περιοχές της Δημοκρατίας, τα δε προγράμματα 
και η δράση του περιορίζονται στα γεωγραφικά όρια της αντίστοιχης 
κοινότητας ή ενορίας ή περιοχής του δήμου. 

      (3) Κάθε ΣΚΕ εκλέγεται και συντίθεται σύμφωνα με τις πρόνοιες 
των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 
14 του παρόντος Νόμου και λειτουργεί με βάση εσωτερικούς 
κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή. 

       (4) Κάθε ΣΚΕ υπάγεται διοικητικά και λειτουργικά στο ΕΣΣΕ της 
επαρχίας στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται ο δήμος ή η 
κοινότητα ή η ενορία στην οποία λειτουργεί, εφαρμόζει δε την 
πολιτική και τα προγράμματα που αποφασίζει ή εγκρίνει η Διοικούσα 
Επιτροπή μετά από εισήγηση του αρμόδιου ΕΣΣΕ. 

       (5) Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
επιβλέπει και συντονίζει τη λειτουργία κάθε ΣΚΕ που λειτουργεί στην 
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Επαρχία του και έχει εξουσία να επεμβαίνει συμβουλευτικά ή 
διορθωτικά, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ή σκόπιμο. 

  
Επιτροπές 
Κοινοτικού 
Εθελοντισμού. 

9.-(1) Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να καθιδρύει Επιτροπές 
Κοινοτικού Εθελοντισμού, με σχετική απόφασή της που λαμβάνεται 
μετά από εισήγηση του αρμόδιου σε κάθε περίπτωση ΕΣΣΕ, η οποία 
στηρίζεται σε αξιολόγηση της συγκεκριμένης ανάγκης με τη 
συνεργασία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας: 
       Νοείται ότι σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας εισηγηθούν ότι υφίσταται ανάγκη σύστασης ΕΚΕ σε 
οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή της Δημοκρατίας, η σχετική 
εισήγηση του αντίστοιχου ΕΣΣΕ θεωρείται ως δεδομένη. 

       (2) Επιτροπή Κοινοτικού Εθελοντισμού καθιδρύεται σε κάθε 
περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 
του παρόντος Νόμου, η καθίδρυση Συμβουλίου Κοινοτικού 
Εθελοντισμού. 

       (3) Κάθε ΕΚΕ εκλέγεται και συντίθεται σύμφωνα με τις πρόνοιες 
των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 
14 του παρόντος Νόμου και λειτουργεί με βάση εσωτερικούς 
κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή. 

       (4) Κάθε Επιτροπή Κοινοτικού Εθελοντισμού υπάγεται διοικητικά 
και λειτουργικά στο ΕΣΣΕ της επαρχίας στα διοικητικά όρια της 
οποίας βρίσκεται η κοινότητα ή η ενορία στην οποία λειτουργεί, 
εφαρμόζει δε την πολιτική και τα προγράμματα που αποφασίζει ή 
εγκρίνει η Διοικούσα Επιτροπή μετά από εισήγηση του αρμόδιου 
ΕΣΣΕ. 

       (5) Το ΕΣΣΕ επιβλέπει και συντονίζει τη λειτουργία κάθε ΕΚΕ 
που λειτουργεί στην επαρχία του και έχει εξουσία να επεμβαίνει 
συμβουλευτικά ή διορθωτικά, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ή σκόπιμο. 

  
ΜΕΡΟΣ Γ 

 ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
  
Καθίδρυση 
Μητρώου 
Εθελοντικών 
Οργανώσεων. 

10.-(1) Καθιδρύεται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, την ευθύνη 
τήρησης, διαχείρισης και φύλαξης του οποίου έχει η Διοικούσα 
Επιτροπή, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου. 

          (2) Το Μητρώο χωρίζεται σε τρία μέρη, στο πρώτο από τα 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4081, 7/4/2006 61(I)/2006



 

 
9 

οποία καταχωρίζονται οι παγκύπριες εθελοντικές οργανώσεις, στο 
δεύτερο οι επαρχιακές εθελοντικές οργανώσεις και στο τρίτο οι 
τοπικές εθελοντικές οργανώσεις. 

          (3) Η διαδικασία εγγραφής εθελοντικής οργάνωσης στο 
Μητρώο ή διαγραφής από αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις 
πρόνοιες Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 14 του παρόντος Νόμου. 

          (4) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και κάθε αρμόδια 
αρχή της Δημοκρατίας έχει ελεύθερη πρόσβαση στα στοιχεία που 
βρίσκονται καταχωρισμένα στο Μητρώο. 

          (5) Βεβαίωση της εγγραφής οργάνωσης στο Μητρώο εκδίδεται 
από τη Γραμματεία προς κάθε εγγεγραμμένη οργάνωση, δωρεάν. 

          (6) Πληροφόρηση για την εγγραφή οργάνωσης στο Μητρώο 
δίδεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, μετά από σχετική γραπτή αίτηση. 

  
Εγγραφή 
οργάνωσης στο 
Μητρώο. 
 
 
 
 

11.-(1) Οργάνωση η οποία εγγράφεται στο Μητρώο αποκτά με την 
εγγραφή της την ιδιότητα του μέλους του ΠΣΣΕ. 

         (2) Η εγγραφή στο Μητρώο οποιουδήποτε ΕΣΣΕ ή ΣΚΕ ή 
οποιασδήποτε ΕΚΕ προσδίδει σε αυτό ή αυτήν την ιδιότητα του 
νομικού προσώπου, ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη εγγραφή τους ή 
μη στο Μητρώο Σωματείων και Ιδρυμάτων δυνάμει του περί 
Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου. 

         (3) Κάθε οργάνωση που καθιδρύεται με απόφαση του ΠΣΣΕ 
δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7, 8 και 9 του παρόντος Νόμου 
εγγράφεται χωρίς άλλη διαδικασία στο Μητρώο. 

         (4) Κάθε εθελοντική οργάνωση η οποία επιθυμεί να εγγραφεί 
στο Μητρώο υποβάλλει σχετική αίτηση προς τη Διοικούσα Επιτροπή, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου. 

  
Υποχρεώσεις 
οργανώσεων 
μελών του 
ΠΣΣΕ. 

12. Κάθε οργάνωση, η οποία καθίσταται μέλος του ΠΣΣΕ με την 
εγγραφή της στο Μητρώο, υποχρεούται να- 

(α) υποβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή κάθε χρόνο, το 
αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου, συνοπτικό 
ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τη δράση και την 
υλοποίηση των προγραμμάτων της κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, 
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(β) αποστέλλει κάθε χρόνο στη Διοικούσα Επιτροπή 
αντίγραφο του οικονομικού προϋπολογισμού της για το 
επόμενο ημερολογιακό έτος, ο οποίος έχει υποβληθεί στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας της Δημοκρατίας. 

(γ) υποβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή κάθε χρόνο, το 
αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου, συνοπτικό 
ενημερωτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων 
για το επόμενο ημερολογιακό έτος, 

(δ) εφαρμόζει τη γενική πολιτική η οποία χαράσσεται δυνάμει 
των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 5 του 
παρόντος Νόμου, 

(ε) επιτρέπει και αποδέχεται συμβουλευτικό ρόλο του ΠΣΣΕ, 
δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ε) του άρθρου 5 του 
παρόντος Νόμου, και 

(στ) καταβάλλει προς το ΠΣΣΕ ετήσια χρηματική συνδρομή, 
το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 14 του παρόντος Νόμου. 

  
Διαγραφή 
οργάνωσης από 
το Μητρώο. 

13. -(1) Οργάνωση εγγεγραμμένη στο Μητρώο, η οποία αρνείται ή 
παραλείπει αδικαιολόγητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που 
ορίζονται στο άρθρο 12 του παρόντος Νόμου, δυνατό να διαγραφεί 
από το Μητρώο με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. 

     (2) Οργάνωση μπορεί να διαγραφεί από το Μητρώο με απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής, σε περίπτωση που η λειτουργία της ή οι 
ενέργειες και αποφάσεις της είναι ασυμβίβαστες με την πολιτική, τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις του ΠΣΣΕ. 

     (3) Απόφαση για διαγραφή οργάνωσης από το Μητρώο 
λαμβάνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες Κανονισμών που εκδίδονται 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου. 

     (4) Κάθε οργάνωση η οποία έχει διαγραφεί δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου έχει δικαίωμα να προσφύγει γραπτώς στην 
αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ζητήσει 
την ακύρωση της απόφασης για διαγραφή της. 

     (5) Σε περίπτωση προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, η απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης για επικύρωση ή ακύρωση της διαγραφής οργάνωσης 
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από το Μητρώο λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και είναι τελεσίδικη. 
  

ΜΕΡΟΣ Δ 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  
Κανονισμοί. 14. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το ΠΣΣΕ 

μπορεί να εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, αναφορικά με οποιοδήποτε ή όλα τα ακόλουθα 
ζητήματα: 

(α) Τη σύνθεση, τις δραστηριότητες και τη διαχείριση των 
ζητημάτων του ΠΣΣΕ. 

(β) τη σύγκληση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής 
Συνέλευσης. 

(γ) τον τρόπο εκλογής και τη σύνθεση της Διοικούσας 
Επιτροπής, τα των συνεδριάσεών της, τα της απαρτίας, της 
ψηφοφορίας και τα της εκπροσώπησής της σε διάφορους 
διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς, καθώς και στις δημόσιες 
αρχές. 

(δ) τον τρόπο εκλογής και τις αρμοδιότητες των 
αξιωματούχων του ΠΣΣΕ. 

(ε) τον τρόπο σύστασης, τη σύνθεση, τη διοίκηση και την 
εκπροσώπηση των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων 
Εθελοντισμού, των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού και 
των Επιτροπών Κοινοτικού Εθελοντισμού. 

(στ) τον τρόπο και τη διαδικασία εγγραφής οργάνωσης στο 
Μητρώο και διαγραφής της από αυτό.  

(ζ) το ύψος οποιουδήποτε τέλους πληρωτέου για υπηρεσίες 
που δυνατό να προσφέρει το ΠΣΣΕ προς τρίτους. 

(η) την εκπλήρωση των σκοπών του ΠΣΣΕ. 

(θ)την πλήρωση κενών θέσεων που δυνατό να 
δημιουργηθούν σε οποιοδήποτε όργανο του ΠΣΣΕ. 

(ι) τον καθορισμό πληρωτέων συνδρομών από τα μέλη. 

(ια) τον καθορισμό του εμβλήματος του ΠΣΣΕ. 

(ιβ) τον καθορισμό οποιουδήποτε ζητήματος το οποίο, 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, χρειάζεται ή είναι δεκτικό 
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καθορισμού. και 

(ιγ) γενικά την εφαρμογή ή την ευχερέστερη πραγμάτωση των 
σκοπών του παρόντος Νόμου. 

         (2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν 
μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεσή τους η Βουλή με απόφασή 
της δεν τους τροποποιήσει ή ακυρώσει στο σύνολό τους ή σε μέρος 
τους, τότε αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, οι 
Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας και αρχίζει η ισχύς τους από τη δημοσίευσή τους.  Σε 
περίπτωση τροποποίησής τους, συνολικής ή μερικής, από τη Βουλή, 
οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί από τη Βουλή και η 
ισχύς τους αρχίζει από τη δημοσίευσή τους. 

  
Απαγόρευση 
χρήσης 
εμβλήματος 
κλπ. 

15. Απαγορεύεται η, από οποιοδήποτε πρόσωπο, άλλο από 
αξιωματούχο ή εξουσιοδοτημένο μέλος του ΠΣΣΕ, χρήση για 
οποιοδήποτε σκοπό του εμβλήματος του ΠΣΣΕ ή η οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση ή η παραποίηση του εμβλήματος τούτου, ή 
του ονόματος «Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού», 
«Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού», «Συμβούλιο 
Κοινοτικού Εθελοντισμού», «Επιτροπή Κοινοτικού Εθελοντισμού» ή 
των συντομογραφιών τους. 

  
ΜΕΡΟΣ Ε 

 ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 
  
Χρήση 
ονόματος ή 
σφραγίδας 
χωρίς 
εξουσιοδότηση. 

16. Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί χωρίς δέουσα εξουσιοδότηση 
το όνομα ή τη σφραγίδα του ΠΣΣΕ ή οποιουδήποτε ΕΣΣΕ ή ΣΚΕ ή 
οποιασδήποτε ΕΚΕ είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 
καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και στις δυο ποινές, της φυλάκισης και 
της χρηματικής ποινής. 

  
Παραποίηση ή 
αλλοίωση 
εγγράφου. 

17. Πρόσωπο το οποίο παραποιεί ή αλλοιώνει έγγραφο ή αρχείο του 
ΠΣΣΕ ή οποιουδήποτε ΕΣΣΕ, ΣΚΕ ή οποιασδήποτε ΕΚΕ με σκοπό 
να το χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε σκοπό ή να αποκομίσει 
οποιοδήποτε όφελος είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 
καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που 
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δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες λίρες, ή και στις δυο ποινές, της 
φυλάκισης και της χρηματικής ποινής. 

  
Αντιποίηση 
αξιώματος ή 
αξιωματούχου. 

18. Πρόσωπο το οποίο αντιποιείται αξίωμα ή αξιωματούχο του ΠΣΣΕ 
ή οποιουδήποτε ΕΣΣΕ, ΣΚΕ ή οποιασδήποτε ΕΚΕ με σκοπό την 
απόκτηση οικονομικού οφέλους είναι ένοχο αδικήματος και, σε 
περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δυο χρόνια ή σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή και στις δυο ποινές, 
της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής. 

  
Συναίνεση του 
Γενικού 
Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας. 

19. Δεν ασκείται ποινική δίωξη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 14 του παρόντος Νόμου, παρά μόνο με την έγγραφη 
συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

  
  

ΜΕΡΟΣ ΣΤ 
 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  
Διοικητική 
συνέχεια του 
Παγκύπριου 
Συμβουλίου 
Ευημερίας. 
152 του 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.-(1) Οι αξιωματούχοι του Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας ή 
οποιουδήποτε ΕΣΕ, ΣΚΕ ή οποιασδήποτε ΕΚΕ οι οποίοι έχουν 
εκλεγεί δυνάμει των διατάξεων του περί Παγκύπριου Συμβουλίου 
Ευημερίας Νόμου και των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει 
τούτου και κατέχουν αξίωμα κατά την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόμου, θεωρούνται ως αξιωματούχοι του ΠΣΣΕ ή του 
αντίστοιχου ΕΣΣΕ, ΣΚΕ ή της αντίστοιχης ΕΚΕ στα αντίστοιχα 
αξιώματα, μέχρι την εκλογή νέων αξιωματούχων σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προνοούνται στους Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου. 

       (2) Οργανώσεις και πρόσωπα που ήσαν μέλη του Παγκύπριου 
Συμβουλίου Ευημερίας ή οποιουδήποτε ΕΣΕ, ΣΚΕ ή οποιασδήποτε 
ΕΚΕ αμέσως πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου 
θεωρούνται ως μέλη του ΠΣΣΕ ή του αντίστοιχου ΕΣΣΕ, ΣΚΕ ή της 
αντίστοιχης ΕΚΕ, η δε ιδιότητά τους αυτή θα ρυθμιστεί με βάση τις 
διαδικασίες που προνοούνται στους Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου. 

         (3) Κάθε πράξη ή απόφαση ή ενέργεια η οποία έχει ληφθεί ή 
συντελεστεί νόμιμα από τα αρμόδια όργανα του Παγκύπριου 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4081, 7/4/2006 61(I)/2006



 

 
14 

 
 
 
152 του 1989. 

Συμβουλίου Ευημερίας ή οποιουδήποτε ΕΣΕ, ΣΚΕ ή οποιασδήποτε 
ΕΚΕ κατά την ενάσκηση των εξουσιών τους δυνάμει των διατάξεων 
του περί Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου και των 
Κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει τούτου, θεωρείται ως πράξη 
ή απόφαση ή ενέργεια η οποία έχει ληφθεί ή συντελεστεί από τα 
αρμόδια όργανα του ΠΣΣΕ ή του αντίστοιχου ΕΣΣΕ, ΣΚΕ ή της 
αντίστοιχης ΕΚΕ. 

  
Οικονομική 
συνέχεια του 
Παγκύπριου 
Συμβουλίου 
Ευημερίας. 

152 του 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

152 του 1989. 

21.-(1) Κάθε οικονομική απόφαση, πράξη ή ενέργεια η οποία έχει 
ληφθεί ή συντελεστεί νόμιμα από τα αρμόδια όργανα του Παγκύπριου 
Συμβουλίου Ευημερίας ή οποιουδήποτε ΕΣΕ, ΣΚΕ ή οποιασδήποτε 
ΕΚΕ κατά την ενάσκηση των εξουσιών τους δυνάμει των διατάξεων 
του περί Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου και των 
Κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει τούτου, θεωρείται ως 
απόφαση, πράξη ή ενέργεια η οποία έχει ληφθεί ή συντελεστεί από 
τα αρμόδια όργανα του ΠΣΣΕ ή του αντίστοιχου ΕΣΣΕ, ΣΚΕ ή της 
αντίστοιχης ΕΚΕ. 

         (2) Κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία η οποία έχει αποκτηθεί 
νόμιμα με απόφαση, πράξη ή ενέργεια δυνάμει των διατάξεων του 
περί Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου και των Κανονισμών 
που έχουν εκδοθεί δυνάμει τούτου θεωρείται ότι αποτελεί κινητή ή 
ακίνητη περιουσία του ΠΣΣΕ ή του αντίστοιχου ΕΣΣΕ, ΣΚΕ ή της 
αντίστοιχης ΕΚΕ. 

  
Επιφύλαξη. 22. Τίποτε στον παρόντα Νόμο δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο 

την υπόσταση, τις δραστηριότητες ή τις εξουσίες που έχουν 
παραχωρηθεί δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου σε σωματεία, 
ιδρύματα ή οργανώσεις. 

  
Κατάργηση του 
περί 
Παγκύπριου 
Συμβουλίου 
Ευημερίας 
Νόμου. 
152 του 1989. 
 
152 του 1989. 

 

 

 

23.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου 
ο περί Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμος καταργείται. 
       
 
 
(2) Οι Κανονισμοί που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του περί 
Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου θα θεωρείται ότι έχουν 
εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα τυγχάνουν εφαρμογής 
κατ’ αναλογία μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα δημοσιευτούν 
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου. 
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