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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ/
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΙΔΟΣ (Σημειώστε ✓ όπου απαιτείται)
ΛΕΣΧΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Δηλώνω ότι τα πιο πάνω είναι αληθή και με την υπογραφή μου εκπροσωπώ τις θέσεις του
Οργανωμένου Συνόλου / Πολιτιστικού Φορέα / Σωματείου μου και δηλώνω την αίτηση
συμμετοχής του στην Συντονιστική Επιτροπή οργανωμένων Συνόλων Δήμου Σωτήρας.

……………………………..
Πρόεδρος
Ολογράφως: ……………………………..

……………………………..
Γ. Γραμματέας
Ολογράφως: ……………………………..

Ημερομηνία: ……………………………..
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ΜΕΡΟΣ Α - ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ
Ο Δήμος Σωτήρας, αποσκοπώντας στον συντονισμό και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ
των Οργανωμένων Συνόλων και Σωματείων που δρουν στα δημοτικά όρια της Σωτήρας,
αποφασίζει τη σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής Οργανωμένων Συνόλων του Δήμου
Σωτήρας (Σ.Ε.Ο.Σ.Σ.).
ΟΡΑΜΑ:
Ο Δήμος Σωτήρας, έχει ως μια από τις αρμοδιότητές του, ως φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
την ανάπτυξη των Γραμμάτων και Τεχνών στη Σωτήρα, την ενημέρωση και τη συμμετοχή του
κοινού στο πολιτιστικό γίγνεσθαι, την προβολή των επιτευγμάτων της πολιτιστικής
δραστηριότητας των Οργανωμένων Φορέων της Σωτήρας, την προστασία των αξιών που
διέπουν τον εθελοντικό τομέα καθώς και τη διασφάλιση της παροχής των κατάλληλων
εφοδίων προς τους οργανωμένους φορείς και ομάδες της Σωτήρας.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
1. Η συγκέντρωση, καταγραφή και εποπτεία των Οργανωμένων Συνόλων της Σωτήρας
με στόχο τον συντονισμό, την συνεργασία αλλά και την ενδυνάμωση του ρόλου και
των ζητημάτων τους,
2. Η στήριξη των Οργανωμένων Συνόλων της Σωτήρας,
3. Η ενθάρρυνση των Οργανωμένων Ομάδων που δρουν στη Σωτήρα για
πρωτοβουλίες και έντονη ευαισθητοποίηση στα κοινά και στην εθελοντική συμμετοχή,
4. Η προβολή της δράσης των Οργανωμένων Συνόλων της Σωτήρας μέσω της
δημοσίευσης και διανομής εντύπων εκδηλώσεων ή άλλων ενημερωτικών εντύπων
αλλά και η δημόσια προβολή τους προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
5. Η συντονισμένη διεξαγωγή εκστρατειών ή/και εκδηλώσεων με την οργανωμένη
συμμετοχή των Οργανωμένων Ομάδων της Σωτήρας στα πλαίσια κοινής στρατηγικής
και δράσης,
6. Η κατάρτιση των μελών των Οργανωμένων Συνόλων της Σωτήρας όσον αφορά τη
δράση και τον ρόλο των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων,
7. Η ενεργός συμβολή στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών ή κρατικών προγραμμάτων, ή και
άλλων προγραμμάτων στήριξης των Οργανωμένων Συνόλων.
ΣΤΟΧΟΣ:
1. Προώθηση της ενδυνάμωσης της συνεργασίας και των σχέσεων με τις οργανώσεις
μέλη, μέσα από δημοκρατικές και διάφανες διαδικασίες εκπροσώπησης και ίσης
συμμετοχής, με σεβασμό στην πολυμορφία, αυτονομία και ανεξαρτησία της κάθε
εθελοντικής οργάνωσης,
2. Προώθηση, από κοινού με τις οργανώσεις μέλη, τις αρχές της ισότητας, της
κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, της μη-διάκρισης και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων,
3. Ανάδειξη της αυξανόμενης αξίας της συμβολής του εθελοντικού τομέα στην
κοινωνία/κοινότητα, στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και
ευημερία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού,
4. Υποστήριξη της δυναμικότητας και της δημιουργικότητας που πηγάζουν από τα
άτομα και τις κοινότητες μέσα από διάφορες μορφές εθελοντικής προσφοράς,
5. Υποστήριξη του έργου όλων των οργανωμένων ομάδων και ΜΚΟ στην προσπάθειά
τους για δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος που να προσφέρει όλες τις
αναγκαίες κοινωνικές υποδομές για βελτίωση της ποιότητας ζωής,
6. Η επισήμανση των κοινωνικών αναγκών του Δήμου και η συλλογική προώθηση των
απαιτούμενων κοινωνικών υπηρεσιών,
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7. Η κινητοποίηση των μελών των Οργανωμένων Συνόλων για συμμετοχή στην

ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της Σωτήρας,
8. Η διαφώτιση και εκπαίδευση των Οργανωμένων Συνόλων πάνω σε υφιστάμενες

ανάγκες και κοινωνικές υπηρεσίες.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ:
Με τον όρο «Οργανωμένα Σύνολα Σωτήρας» εννοούνται όλες οι οργανωμένες ομάδες Μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκαν και δρουν στα δημοτικά όρια Σωτήρας για το
συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών του.
Στα «Οργανωμένα Σύνολα Σωτήρας» υπάγονται όλα τα Σωματεία, Ιδρύματα ή Εθελοντικές
Οργανώσεις, τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως Σωματεία στον έφορο εταιρειών και
συμφωνούν με τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972 και τους Περί Σωματείων
και Ιδρυμάτων Κανονισμούς του 1973 ή/και είναι εγγεγραμμένα στο Παγκύπριο Συντονιστικό
Συμβούλιο Εθελοντισμού (εάν πρόκειται για Εθελοντικές Οργανώσεις). Σημειώνεται ότι
Οργανωμένα Σύνολα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο Σωματείων και
Ιδρυμάτων ή στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, αλλά δρουν στον Δήμο
Σωτήρας σε περίοδο άνω των πέντε (5) ετών και αποτελούν σημαντικά ιστορικά
Οργανωμένα Σύνολα, τότε έχουν δικαίωμα εγγραφής τους στην Σ.Ε.Ο.Σ.Σ. Στην Σ.Ε.Ο.Σ.Σ.
εντάσσονται και τα Πολιτιστικά Σύνολα του Δήμου Σωτήρας.
Τα Οργανωμένα Σύνολα τα οποία εντάσσονται στη Συντονιστική Επιτροπή Οργανωμένων
Συνόλων Σωτήρας θα πρέπει να συμφωνούν με τις Πρόνοιες ίδρυσης της Επιτροπής (Μέρος
Α’) και να ακολουθούν όλες τις διατάξεις που περιέχονται. Για την ένταξη των Οργανωμένων
Συνόλων στη Συντονιστική Επιτροπή υπογράφεται η παρούσα αίτηση (Έντυπο ΤΠ1).
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ:
Η Συντονιστική Επιτροπή Οργανωμένων Συνόλων Σωτήρας λειτουργεί υπό την καθοδήγηση
και εποπτεία της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Σωτήρας. Οι εξουσίες της Συντονιστικής
Επιτροπής Οργανωμένων Συνόλων Σωτήρας περιορίζονται στον συμβουλευτικό και
καθοδηγητικό χαρακτήρα των Οργανωμένων Συνόλων της Σωτήρας, καθώς και στην
περαιτέρω οικονομική ή άλλως πως στήριξή τους από τον Δήμο Σωτήρας. Προνοείται η
σύσταση Συμβουλίου της Συντονιστικής Επιτροπής που να απαρτίζουν η Πολιτιστική
Επιτροπή του Δήμου Σωτήρας ως Διοικούσα Επιτροπή και οι εκπρόσωποι των
Οργανωμένων Συνόλων Σωτήρας ως μέλη. Η Συντονιστική Επιτροπή Οργανωμένων
Συνόλων υπάγεται ιεραρχικά στην Πολιτιστική Επιτροπή Σωτήρας ως όργανο του Δήμου.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Ο.Σ.Σ:
Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Οργανωμένων Συνόλων Σωτήρας είναι υποχρεωμένα:
1. Να εγγράφονται στους καταλόγους της Συντονιστικής Επιτροπής και να συμφωνούν
πλήρως με τις πρόνοιες και διατάξεις του παρόντος και να τηρούν τις προϋποθέσεις
που τίθενται από τη Συντονιστική Επιτροπή αλλά και από την Πολιτιστική Επιτροπή
του Δήμου Σωτήρας.
2. Να ενημερώνουν τον Δήμο Σωτήρας για τις αλλαγές στη σύσταση του Διοικητικού
Συμβουλίου και να αποστέλλουν ετησίως (από 1η μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτος)
κατάλογο με το πλήρες Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Να ακολουθούν τις διατάξεις και τις πρόνοιες των εντύπων ΤΠ1 και ΤΠ2, καθώς και
των όρων χρήσης των Χώρων Εκδηλώσεων του Δήμου Σωτήρας.
4. Να συνεργάζονται με τον Δήμο Σωτήρας με στόχο τον εμπλουτισμό του Πολιτιστικού
Προϊόντος του Δήμου Σωτήρας και της παράλληλης προσφοράς κοινωνικού και
πολιτιστικού έργου στους Δημότες της Σωτήρας.
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5. Να παρίστανται στις συνεδρίες που συγκαλούνται από τη Συντονιστική Επιτροπή
Οργανωμένων Συνόλων Σωτήρας και την Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου Σωτήρας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΩΤΗΡΑΣ:
Με την συμμετοχή τους στην Συντονιστική Επιτροπή Οργανωμένων Συνόλων Σωτήρας τα
Οργανωμένα Σύνολα επωφελούνται των πιο κάτω δικαιωμάτων από το Δημοτικό Συμβούλιο
Σωτήρας:
1. Συμμετοχή στα ετήσια σχέδια χορηγιών για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις,
2. Δικαίωμα αποστολής μηνυμάτων SMS μέσω της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει ο
Δήμος Σωτήρας για μία (1) μόνον εγκριθείσα εκδήλωση κατά το έντυπο ΤΠ2.
3. Αναγραφή στα διμηνιαία έντυπα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Σωτήρας,
4. Παροχή χώρων εκδηλώσεων Δήμου Σωτήρας για διεξαγωγή εκδηλώσεων (Δημοτικό
Θέατρο Σωτήρας, Αμφιθέατρο Δήμου Σωτήρας, παραλιακό αμφιθέατρο Δήμου
Σωτήρας) ή και οποιωνδήποτε άλλων χώρων και υποστατικών που υπάγονται στην
δικαιοδοσία του Δήμου Σωτήρας, όπως πλατείες, παραλίες κλπ., σύμφωνα πάντα με
τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης τους, όπως προνοούνται και καθορίζονται
από τον Δήμο Σωτήρας.
5. Παροχή δημόσιων χώρων για διεξαγωγή πρόβας (σε συνεργασία με τη Σχολική
Εφορεία Σωτήρας),
6. Προβολή σημαντικών αιτημάτων των Οργανωμένων Συνόλων προς την κεντρική
διοίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
7. Κοινή διεξαγωγή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, εκστρατειών, χοροεσπερίδων,
συνεδρίων κ.τ.λ.,
8. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα τα οποία επιφέρουν πολλαπλά
οικονομικά οφέλη.
9. Τοποθέτηση πανό σε ειδικές δημόσιες πινακίδες του Δήμου (η τοποθέτηση των πανό
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο εβδομαδιαία πανό ανά εκδήλωση).

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΙΤΗΤΕΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με κύρια καταστατική επιδίωξη την προώθηση του
πολιτισμού της Κύπρου και ειδικότερα της Σωτήρας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα
με τις διατάξεις της κυπριακής Νομοθεσίας και επιδεικνύουν αξιόλογη παρουσία στα
πολιτιστικά δρώμενα της Σωτήρας.
Από τους Δικαιούχους αποκλείονται:
 Εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
 Οργανωμένα Σύνολα, Σωματεία ή και Ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται εκτός των
Δημοτικών ορίων Σωτήρας ή έχουν έδρα άλλη περιοχή εκτός Σωτήρας,
 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
 Οργανωμένα σύνολα υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
συνδικαλιστικών οργανώσεων,
 Ιδρύματα που έχουν συσταθεί από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς,
 Κομματικές οργανώσεις ή κομματικές οργανώσεις νεολαίας,

ΜΕΡΟΣ Γ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
1. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο ειδικό έντυπο ΤΠ1 το οποίο οι
Πολιτιστικοί Φορείς / Οργανωμένα Σύνολα Σωτήρας μπορούν να προμηθεύονται από το
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Δημαρχείο Σωτήρας (Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 22, 5390 Σωτήρα) ή από την ιστοσελίδα του
Δήμου Σωτήρας www.sotira.org.cy.
2. Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα πιο κάτω:
i. Καταστατικό Οργανισμού (όπου ισχύει)
ii. Μητρώο Εγγραφής (όπου ισχύει)
iii. Κατάλογος με Ονόματα Διοικητικού Συμβουλίου
3. Διευκρινίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αιτήσεις οι οποίες φθάνουν ταχυδρομικά ή
παραδίδονται με το χέρι στο Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Σωτήρας, στην εξής
διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Μακαρίου Γ’ 22
5390 Σωτήρα
Καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή υπό οποιανδήποτε άλλη μορφή (π.χ. επιστολή, φαξ).

Σωτήρα, 20 Απριλίου 2015
Επιτροπή Πολιτισμού
Δήμου Σωτήρας
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