
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 

Την Τετάρτη 07 Απριλίου 2021, ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ Δρ Χρίστος Μηνά συναντήθηκε με τον 

Επίτροπο Εθελοντισμού κ Γιάννη Γιαννάκη στα γραφεία του Επιτρόπου.  Ο Δρ Μηνά σημείωσε 

ότι η ΑΑΕΚ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Γραφείου του Επίτροπου Εθελοντισμού και Μη-

Κυβερνητικών Οργανώσεων για την εκπόνηση προσχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Ενεργό 

Πολιτότητα και τον Εθελοντισμό 

Η Στρατηγική και τα Σχέδια Δράσης της ΑΑΕΚ αποτελούν επίσης προϊόντα έντονης διαβούλευσης 

και κοινής προσπάθειας των κοινωνικών φορέων, των επαγγελματιών, των ατόμων που βιώνουν 

το πρόβλημα, του κρατικού και του εθελοντικού τομέα, και μια απτή δέσμευση για από κοινού 

ανάληψη της ευθύνης για διαχείριση του προβλήματος. Η Εθνική Στρατηγική της ΑΑΕΚ 

αναγνωρίζει την προληπτική αξία που έχει η ποικιλότροπη στήριξη και η δημιουργική 

δραστηριότητα των παιδιών και των νέων, όπως επίσης και την εμπλοκή τους στον εθελοντισμό, 

μέσω του οποίου καλλιεργείται ο αλτρουισμός, η αλληλεγγύη, η προσφορά προς το συνάνθρωπο 

και την κοινωνία, καθώς επίσης και οι οργανωμένες και διαδραστικές εξορμήσεις στη φύση ειδικού 

σκοπού και στόχου άθλησης, ψυχαγωγίας και σύσφιξης οικογενειακών ή φιλικών σχέσεων (σελ. 

50, Εθνική Στρατηγική ΑΑΕΚ). 

Συνεπώς, και στο Σχέδιο Δράσης 2021-2028 της ΑΑΕΚ, όπως εξήγησε ο Δρ Μηνά, 

συμπεριλαμβάνονται δράσεις που αναγνωρίζουν την έμπρακτη συμβολή του Γραφείου του 

Επίτροπου Εθελοντισμού, όπως οι προληπτικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις στο 

περιβάλλον της Τοπικής Κοινωνίας για την αποτροπή της χρήσης παράνομων και νόμιμων 

ουσιών και της ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια στα παιδιά, η παροχή στήριξης σε άτομα 

που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού για την υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής, και η 

υποστήριξη της κοινωνικής επανένταξης των ατόμων με ιστορικό εξάρτησης μέσα από την 

προώθηση της ενεργούς συμμετοχής στην κοινότητα και την προώθηση δραστηριοτήτων.  Ο 

εθελοντισμός είναι αναπόσπαστο μέρος ενός υγιούς τρόπου ζωής, και η ΑΑΕΚ αναγνωρίζει την 

σημασία του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού στην καλλιέργεια της νοοτροπίας που θα 

ενθαρρύνει αυτές τις δραστηριότητες. 


