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1.	ΣΚΟΠΟΣ	&	ΣΤΟΧΟΙ

a. Να	στηρίξει	τη	διαδικασία	διαπραγματεύσεων	καθώς	και	κάθε	
πολιτική	προσπάθεια	για	επίτευξη	μιας	αμοιβαία	συμφωνηθείσας	
ομοσπονδιακής	λύσης,	μέσα	από	τη	δημιουργία	επιλογών	και	
υποβολή	εισηγήσεων	για	τη	διαπραγματευτική	διαδικασία.

b. Να	 ευαισθητοποιήσει	 την	 κοινωνία,	 να	 λάβει	 υπόψη	 και	 να	
ενσωματώσει	 τα	 σχόλια	 και	 τη	 συνεισφορά	 της	 ευρύτερης	
κοινωνίας	 και	 να	 βοηθήσει	 στην	 προετοιμασία	 των	 δύο	
κοινοτήτων	για	μια	λύση.	

c. Να	 δημιουργήσει	 αλληλοκατανόηση,	 πολλαπλές	 προοπτικές		
και	 κοινό	 όραμα	 για	 το	 μέλλον	 και	 να	 δημιουργήσει	 μια	
κουλτούρα	συνύπαρξης.

d. Να	 αποτελέσει	 ένα	 χώρο	 όπου	 οι	 πολίτες	 θα	 μπορούν	 να	
εγείρουν	και	να	συζητούν	θέματα	τα	οποία	δεν	περιλαμβάνονται	
στην	πολιτική	διαδικασία.

a.

b.

c.

d.
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2.	ΑΞΙΕΣ	&	ΑΡΧΕΣ

a. Η	δημιουργία	ενός	Ασφαλούς	Χώρου	για	συζήτηση	συνεπάγεται	
την	υιοθέτηση	των	πιο	κάτω	αξιών:
•	 Σεβασμός	και	Ανεκτικότητα
•	 Εμπιστοσύνη
•	 Πλουραλισμός	–	αναγνώριση	της	αξίας	των	διαφορετικών	

απόψεων
•	 Ελευθερία	του	λόγου
•	 Διαφάνεια

b. Το	Φόρουμ	θα	στοχεύει	στην	επίτευξη	συναίνεσης	(Consensus).	
Η	 Συναίνεση	 προϋποθέτει	 κατανόηση	 και	 σεβασμό	 των	
διαφορετικών	 απόψεων,	 συμπεριλαμβανομένου	 διαφωνίας	
και	 προϋποθέτει	 την	 αμοιβαία	 διευθέτηση	 τους,	 βάσει	
της	 οποίας	 μια	 συμφωνία	 μπορεί	 να	 προκύψει	 μέσω	 μιας	
ειλικρινούς	 διαδικασίας	 προσαρμογής	 θέσεων	 ανάμεσα	
στους	 συμμετεχόντες	 στο	 πνεύμα	 ενός	 αληθινού	 διαλόγου.	
Η	 συναίνεση,	 ενώ	 σηματοδοτεί	 ουσιαστική	 συμφωνία,	 δεν	
συνεπάγεται	ομοφωνία.	Σκοπός	του	φόρουμ	είναι	η	δημιουργία	
επιλογών,	αναγνωρίζοντας	τόσο	τα	κοινά	στοιχεία	όσο	και	τις	
διαφορές	προοπτικές	ή/και	τοποθετήσεις	που	θα	αποτελούν	το	
ενιαίο	έγγραφο.

a.

b.
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3.	ΕΝΤΟΛΗ	&	ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ	/	ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

a. Τα	συμμετέχοντα	μέλη	πρέπει	να	έχουν	εξουσιοδότηση		από	την	
οργάνωση	στην	οποία	ανήκουν.
i.	 Γραπτή	 εξουσιοδότηση	 του	 εκπρόσωπου	 των	 συμμετέ-
χουσων	οργανώσεων	ή	των	ομάδων	ενδιαφέροντος	ΜΚΟ.

b. Η	 νομιμοποίηση	 /	 αξιοπιστία	 του	 Φόρουμ	 απορρέει	 από	 τις	
οργανώσεις	που	συμμετέχουν	σε	αυτό,	συνεπώς	δεσμευόμαστε	
να	 αποτελούμε	 μια	 ανοιχτή	 πλατφόρμα	 συνεργασίας	 και	
συζήτησης	ανάμεσα	σε	πολιτικές	και	μη-πολιτικές	οργανώσεις	
και	από	τις	δύο	κοινότητες.

c. Το	Φόρουμ	 θα	 εξακολουθεί	 να	 αναζητεί	 τρόπους	 διατήρησης				
της	 νομιμοποίησης	 /	 αξιοπιστίας	 του	 μέσω	 της	 συμμετοχικό-
τητας	(τόσο	μέσα	απο	τη	συνεχής	συμμετοχή	οργανώσεων	όσο	
και	στη	κοινή	γνώμη	μέσω	δημόσιας	προβολής).

d. Η	δημόσια	προβολή,	τα	απτά	αποτελέσματα,	η	ταυτότητα	και	
η	 εικόνα	 του	Φόρουμ	είναι	σημαντικά	για	 τη	νομιμοποίηση	 /	
αξιοπιστία	του.

a.

b.

c.

d.
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4.	ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΔΙΑΤΑΞΗ

a. Ανταλλαγή	απόψεων	και	υποβολή	εισηγήσεων	στα	θέματα	των	
διαπραγματεύσεων	και	στο	Κυπριακό	πρόβλημα.

b. Συζήτηση	πολιτιστικών	και	εκπαιδευτικών	προκλήσεων	για	τη	
δημιουργία	μιας	κουλτούρας	συνύπαρξης.

c. Δημιουργία	 οικονομικών	 και	 κοινωνικών	 σύγκλισεων,	
συνεργιών	και	βιώσιμης	οικονομικής	ανάπτυξης.

d. Μέτρα	Οικοδόμησης	Εμπιστοσύνης	(ΜΟΕ).

e.	 Αντιμετώπιση	 των	 πρακτικών	 /	 καθημερινών	 δυσκολιών	 και	
προκλήσεων	που	δημιουργεί	το	Κυπριακό	πρόβλημα.

f. Επιπρόσθετα	 θέματα	 στην	 ημερήσια	 διάταξη	 μπορεί	 να	
περιλαμβάνουν	τη	διατύπωση	επικοινωνιακής	στρατηγικής	έτσι	
ώστε	το	Φόρουμ	να	πετύχει	τους	στόχους	του	καθώς	επίσης	και	
άλλα	διοικητικά	θέματα.

Σημείωση: Σε	 ότι	 αφορά	 την	 προτεραιότητα	 	 των	 θεμάτων	 στην	
ημερήσια	διάταξη,	το	Φόρουμ	θα	πρέπει	να	δώσει	έμφαση	σε	θέματα	
στα	οποία	μπορούν	να	επιτευχθούν	χειροπιαστά	αποτελέσματα.	

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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5.	ΔΟΜΕΣ	ΚΑΙ	ΔΙΟΙΚΗΣΗ	
(Βλέπε Παράρτημα 1)

5.1.	ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

1. Η	Ολομέλεια	είναι	το	ανώτερο		σώμα	του	Φόρουμ.

2. Η	Ολομέλεια	αποτελείται	από	πέντε	(5)	Τομείς:	(i)	ΤΚ	Πολιτικά	
Κόμματα,	 (ii)	 ΕΚ	 Πολιτικά	 Κόμματα,	 (iii)	 Συνδικαλιστικές	
Οργανώσεις,	 (iv)	 Επιχειρηματικές	 και	 Επαγγελματικές	
Οργανώσεις,	και	(v)	ΜΚΟ.

3. Οι	 τακτικές	 σύνοδοι	 της	 Ολομέλειας	 θα	 λαμβάνουν	 χώρα	
τουλάχιστον	κάθε	δύο	(2)	μήνες.

4. Προεδρείο	της	Ολομέλειας
a. Δύο	(2)	Συντονιστές	ή/και	Διαμεσολαβητές	(facilitators),
b. Δύο	 (2)	 Πρόεδροι	 από	 την	 Συντονιστική	 Επιτροπή	 (από	

τούδε	και	στο	εξής	«ΣΕ»)	–	Ένας	(1)	από	κάθε	κοινότητα	εκ	
περιτροπής	για	περίοδο	δύο	(2)	Συνόδων	της	Ολομέλειας.

5. Λειτουργίες	της	Ολομέλειας:
a. Η	 Ολομέλεια	 αποφασίζει	 με	 συναίνεση*	 για	 τα	 θέματα	

της	 ημερήσιας	 διάταξης	 από	 τον	 κατάλογο	 των	 θεμάτων	
που	 προτείνονται	 από	 τους	 Τομείς.	 (Για	 τη	 διαδικασία	
καθορισμού	 της	 ημερήσιας	 διάταξης	 στις	 τακτικές	
συνόδους	της	Ολομέλειας	βλέπε	Τμήμα	5.2).	Για	κάθε	θέμα	
της	ημερήσιας	διάταξης	που	εγκρίνεται	από	την	Ολομέλεια,	
δημιουργείται	μια	Θεματική	Ομάδα	Εργασίας. 

*	 Συναίνεση	 προϋποθέτει	 κατανόηση	 και	 σεβασμό	 των	 διαφορετικών	 απόψεων,	
συμπεριλαμβανομένου	διαφωνίας	και	προϋποθέτει	την	αμοιβαία	διευθέτηση	τους,	βάσει	της	
οποίας	 η	 συμφωνία	 μπορεί	 να	 προκύψει	 μέσω	 μιας	 ειλικρινούς	 διαδικασίας	 προσαρμογής	
θέσεων	ανάμεσα	στους	συμμετεχόντες	στο	πνεύμα	ενός	αληθινού	διαλόγου.	Η	συναίνεση,	ενώ	
σηματοδοτεί	ουσιαστική	συμφωνία,	δεν	συνεπάγεται	ομοφωνία.

a.
b.

a.

1.

2.

3.

4.

5.



10 	KIBRIS	DİYALOG	FORMU	•	CYPRUS	DIALOGUE	FORUM	•	ΚΥΠΡΙΑΚΟ	ΦΟΡΟΥΜ	ΔΙΑΛΟΓΟΥ

b. Η	Ολομέλεια	καλεί	τις	οργανώσεις	ή/και	τους	εκπρόσωπους	
που	 ενδιαφέρονται	 να	συμμετέχουν	σε	μια	συγκεκριμένη	
Θεματική Ομάδα Εργασίας (από	τούδε	και	στο	εξής	ΘΟΕ)	
να	ορίσουν	τα	μέλη	τους.	Η	Ολομέλεια	δίνει	εντολή	στις	
ΘΟΕ	 προκειμένου	 να	 προετοιμάσουν	 Όρους	 Αναφοράς	
(από	τούδε	και	στο	εξής	ΟρΑ),	για	το	συγκεκριμένο	θέμα	
της	ημερησίας	διάταξης	(Για	τη	διαδικασία	προετοιμασίας	
ΟρΑ	για	θεμάτα	της	ημερήσιας	διάταξης	βλέπε	Τμήμα	5.3)

c. Η	 Ολομέλεια	 αναθεωρεί	 και	 οριστικοποιεί	 τους	 Όρους	
Αναφοράς,	 για	 το	 συγκεκριμένο	 θέμα	 της	 ημερησίας	
διάταξης.

d. Η	 Ολομέλεια	 εξετάζει	 την	 πρόοδο	 που	 επιτελείται	 στις	
ΘΟΕ.

e.	 Η	Ολομέλεια	 εξετάζει	 τις	 επιλογές	 που	 προκύπτουν	 από	
τις	εργασίες	των	ΘΟΕ	και	αποφασίζει	για	το	τελικό	ενιαίο	
κείμενο	με	συναίνεση*.

6. Η	δυνατότητα	προσθήκης	ενός	θέματος	στην	ημερήσια	διάταξη	
υπό	την	μορφή	του	κατεπείγοντος	κατά	τη	διάρκεια	της	τακτικής	
συνόδου	 της	 Ολομέλειας	 υπάρχει	 μόνο	 στην	 έναρξη	 	 κάθε	
συνόδου	 της	Ολομέλειας,	 εάν	 υπάρχει	 συναίνεση*	 και	 στους	
πέντε	(5)	Τομείς	του	Φόρουμ.

*	 Συναίνεση	 προϋποθέτει	 κατανόηση	 και	 σεβασμό	 των	 διαφορετικών	 απόψεων,	
συμπεριλαμβανομένου	διαφωνίας	και	προϋποθέτει	την	αμοιβαία	διευθέτηση	τους,	βάσει	της	
οποίας	 η	 συμφωνία	 μπορεί	 να	 προκύψει	 μέσω	 μιας	 ειλικρινούς	 διαδικασίας	 προσαρμογής	
θέσεων	ανάμεσα	στους	συμμετεχόντες	στο	πνεύμα	ενός	αληθινού	διαλόγου.	Η	συναίνεση,	ενώ	
σηματοδοτεί	ουσιαστική	συμφωνία,	δεν	συνεπάγεται	ομοφωνία.

b.

c.

d.

e.

6.
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7. Έκτακτη Σύνοδος της Ολομέλειας	 μπορεί	 να	πραγματοποιηθεί		
όταν	 	 προκύπτει	 κάποιο	 θέμα	 ή/και	 ζήτημα	 το	 οποίο	 χρήζει	
άμεσης	συζήτησης	και	χειρισμού	πριν	από	την	πραγματοποίηση	
της	 επικείμενης	Τακτικής	 συνόδου	 της	Ολομέλειας.	 Έκτακτη	
Σύνοδος	 της	 Ολομέλειας	 μπορεί	 να	 προκύψει	 μέσα	 απο	 τις	
ακόλουθες	περιπτώσεις	και	διαδικασίες:	
a)	Μέσω εσωτερικού αίτηματος:	οι	συμμετέχουσες	οργανώσεις/
εκπροσώποι,	 μπορούν	 να	 εγείρουν	 θέμα/ζήτημα	 για	 σύγκλιση	
Έκτακτης	Σύνοδου	της	Ολομέλειας,	νοουμένου	ότι:

i.	Υπάρχει	υποστήριξη	υπέρ	του	αιτήματος	από	τουλάχιστον	
μια	(1)	οργάνωση/ένα	(1)	εκπρόσωπο	από	το	κάθε	Τομέα	Ή 
ii.	 Οποιοσδήποτε	 Τομέας	 υποστηρίζει	 το	 αίτημα	 με	
συναίνεση*.

b)	Μέσω εξωτερικού αιτήματος	 –	Η	 	 ΣΕ	 λαμβάνει	 αίτημα	
από	εξωτερικούς	φορείς	για	σύγκλιση	Έκτακτης	Σύνοδου	της	
Ολομέλειας.

Η	ΣΕ	θα	αξιολογει	και	θα	αποφασίζει	για	οποιαδήποτε	εξωτερικά	
αίτηματα	 με	 συναίνεση*.	 Οι	 αποφάσεις	 που	 λαμβάνονται	 από	
την	 ΣΕ	 πρέπει	 να	 αναφέρονται	 στην	Ολομέλεια	 (π.χ.	 αποδοχή	 ή	
απόρριψη	εξωτερικού	αιτήματος	για	σύγκλιση	Έκτακτης	Σύνοδου	
της	Ολομέλειας).

*	 Συναίνεση	 προϋποθέτει	 κατανόηση	 και	 σεβασμό	 των	 διαφορετικών	 απόψεων,	
συμπεριλαμβανομένου	διαφωνίας	και	προϋποθέτει	την	αμοιβαία	διευθέτηση	τους,	βάσει	της	
οποίας	 η	 συμφωνία	 μπορεί	 να	 προκύψει	 μέσω	 μιας	 ειλικρινούς	 διαδικασίας	 προσαρμογής	
θέσεων	ανάμεσα	στους	συμμετεχόντες	στο	πνεύμα	ενός	αληθινού	διαλόγου.	Η	συναίνεση,	ενώ	
σηματοδοτεί	ουσιαστική	συμφωνία,	δεν	συνεπάγεται	ομοφωνία.

7.
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5.2.	ΤΟΜΕΙΣ

1. Οι	 Τομείς	 ενεργούν	 ως	 μηχανισμοί	 οικοδόμησης	 συναίνεσης	
και	επίλυσης	αδιεξόδων	στο	Φόρουμ.	

2. Συναντήσεις	Τομέων	 λαμβάνουν	 χώρα	μια	φορά	 το	 μήνα	 για	
να	συζητούνται	θέματα	της	ημερήσιας	διάταξης	και	η	πρόοδος	
που	 επιτελείται	 –	 Οι	 συναντήσεις	 των	 Τομέων	 πρέπει	 να	
πραγματοποιούνται	 τουλάχιστον	 μια	 φορά	 εντός	 δεκαπέντε	
(15)	ημερών	πριν	από	κάθε	Τακτική	σύνοδο	της	Ολομέλειας.

3. Οι	Τομείς	εκλέγουν/διορίζουν	τα	μέλη	της	ΣΕ.

4. Οι	 Τομείς	 προτείνουν	 θέματα	 της	 ημερήσιας	 διάταξης	 προς	
συζήτηση	 στην	 Ολομέλεια.	 Κάθε	 Τομέας	 ιεραρχεί	 τρία	 (3)	
θέματα	 για	 την	 ημερήσια	 διάταξη	 τα	 οποία	 υποβάλλονται	
στην	 Ολομέλεια	 από	 τις	 ακόλουθες	 κατηγορίες:	 πολιτικής/	
οικονομίας/	παιδείας-πολιτισμού.

5. Συνιστάται	 όπως	 υπάρχει	 ισορροπημενη	 εκπροσώπηση	 των	
φύλων.	

6. Διαδικασία	αίτησης	για	συμμετοχή	στο	Φόρουμ:

• Βήμα 1: Ο	κάθε	Τομέας	αξιολογεί	τις	νέες	αιτήσεις	συμμετοχής	
και	 λαμβάνει	 αποφάσεις	 επ’αυτών.	 Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	
διαδικασίας	αιτήσεων	το	δικαίωμα	και	η	διαδικασία	έφεσης	θα	
πρέπει	 να	 είναι	 γνωστά	και	σαφή	προς	 τους	αιτούντες.	Κάθε	
απόφαση	 απόρριψης	 θα	 πρέπει	 να	 συνοδεύεται	 από	 γραπτή	
αιτιολόγηση.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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• Βήμα 2: Οργανώσεις	οι	οποίες	επιθυμούν	να	εφεσιβάλουν	την	
απόρριψη	της	αίτησής	τους	πρέπει	να	απευθύνουν	την	έφεσή	
τους	στην	ΣΕ.	Η	ΣΕ	αξιολογεί	την	αιτιολόγηση	που	παρέχει	ο	
Τομέας	και	την	έφεση	του	οργανισμού	–	ο	ρόλος	της	είναι	να	
υποβάλει	εισήγηση	στην	Ολομέλεια	σχετικά	με	την	έφεση.

• Βήμα 3: Κάθε	 Τομέας	 λογοδοτεί	 στην	 Ολομέλεια	 για	 την	
απόρριψη	 αιτήσεων	 –	 έτσι	 χρειάζεται	 να	 αιτιολογήσει	 την	
απόφασή	του	στην	Ολομέλεια

• Βήμα 4: Αφού	 η	 Ολομέλεια	 λάβει	 την	 απόφασή	 της,	 η	
απόφαση	ανακοινώνεται	επίσημα	στην	οργάνωση.
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5.2.1.	ΤΟΜΕΑΣ	ΤΩΝ	ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	ΚΟΜΜΑΤΩΝ

1. Κριτήρια Συμμετοχής:
a. Τα	 πολιτικά	 κόμματα	 που	 εκπροσωπούνται	 με	 αιρετούς	

αντιπροσώπους	 στα	 αντίστοιχα	 νομοθετικά	 σώματα	 θα	
συμμετέχουν	 στον	 Τομέα	 των	 Πολιτικών	 Κομμάτων	 του	
Φόρουμ.

b. Στην	περίπτωση	νεοσυσταθέντων	κομμάτων	 (των	οποίων	
οι	 αιρετοί	 αντιπρόσωποι	 έχουν	 αποχωρήσει	 προκειμένου	
να	δημιουργήσουν	κάποιο	άλλο	κόμμα)	θα	καλούνται	στην	
Ολομέλεια	μόνο	υπό	την	ιδιότητα	του	μέλους-παρατηρητή	
χωρίς	 δικαιώματα	 ενεργούς	 συμμετοχής	 μέχρις	 ότου	 το	
νεοσυσταθέν	 κόμμα	 λάβει	 την	 πολιτική	 νομιμότητα	 από	
τους	ψηφοφόρους	κατά	τις	επόμενες	εκλογές.

2. Στο	επίπεδο	των	συναντήσεων	των	Τομέων,	τα	Ελληνοκυπριακά	
(ΕΚ)	 και	 τα	 Τουρκοκυπριακά	 (ΤΚ)	 Πολιτικά	 Κόμματα	 θα	
συνέρχονται	από	κοινού.

1.

2.

a.

b.
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5.2.2.	ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ	ΤΟΜΕΑΣ

1. Σύνθεση/Κριτήρια για Συμμετοχή: 
a. Η	 συμμετοχή	 στον	 Συνδικαλιστικό	 Τομέα	 είναι	 ανοικτή	

σε	όλες	τις	οργανώσεις	οι	οποίες	είναι	 ταξινομημένες	ως	
συνδικαλιστικές	οργανώσεις		

b. Οι	συνδικαλιστικές	οργανώσεις	που	εκπροσωπούνται	από	
συλλογικές	 Συνδικαλιστικές	 Οργανώσεις	 (οργανώσεις	
-	 ομπρέλα)	 οι	 οποίες	 ήδη	 συμμετέχουν	 στο	 Φόρουμ	 δεν	
μπορούν	να	συμμετέχουν	στον	Συνδικαλιστικό	Τομέα.

c. Ένας	αντιπρόσωπος	από	κάθε	συνδικαλιστική	οργάνωση	θα	
συμμετέχει	στις	συναντήσεις	του	Φόρουμ.	Ένας	δεύτερος	
αντιπρόσωπος	 θα	 κατονομάζεται	 για	 να	 αντικαθιστά	 τον	
πρώτο	σε	περίπτωση	απουσίας	του	τελευταίου.

1.
a.

b.

c.
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5.2.3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ	ΤΟΜΕΑΣ

1. Ο	 Επιχειρηματικός	 Τομέας	 περιλαμβάνει	 οργανισμούς	 που	
συμβάλουν	ενεργά	στην	οικονομία.
Σύνθεση και Κριτήρια Συμμετοχής: Καθορίστηκαν	 τρεις	
κατηγορίες	 οργανώσεων/συνδέσμων	 στον	 προσδιορισμό	 του	
Επιχειρηματικού	Τομέα:	
a. Επιμελητήρια: Οργανώσεις οι οποίες εκπροσωπούν 

συλλογικά	 επιχειρηματικά	 συμφέροντα	 στην	 οικονομία.		
Οι	 οργανώσεις	 αυτές	 εκπροσωπούν	 μείζων	 κομμάτι	 της	
οικονομίας	και	αποτελούν	τους	κοινωνικούς	εταίρους	στα	
νομοθετικά	σώματα.

b. Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι: Σύνδεσμοι	 οι	 οποίοι	
εκπροσωπούν	επαγγελματίες	ως	άτομα.

c. Κλαδικοί Σύνδεσμοι: Σύνδεσμοι	οι	οποίοι	αποτελούνται	
από	 επιχειρήσεις	 που	 εκπροσωπούν	 συγκεκριμένους	
κλάδους	 της	 οικονομίας.	 Οι	 Οργανώσεις	 θα	
κατηγοριοποιούνται	ανάλογα	με	τον	επιχειρηματικό	τομέα	
στον	 οποίον	 ανήκουν.	 Οι	 κλάδοι	 που	 εντοπίστηκαν	 και	
αποτελούν	τον	επιχειρηματικό	κόσμο	και	στις	δύο	κοινότητες	
είναι	οι	εξής	σε	αλφαβητική	σειρά:	Βιομηχανία,	Γεωργία	
και	 Κτηνοτροφία,	 Εμπόριο,	 Επαγγελματικές	 Υπηρεσίες,	
Κατασκευαστική	 Βιομηχανία	 και	 Ακίνητα,	 Μεταφορές,	
Τουρισμός,	 Υπηρεσίες	 Υγείας,	 Χρηματοπιστωτικές	
Υπηρεσίες.

2. Ο	Επιχειρηματικός	Τομέας	 θα	 λειτουργεί	 μέσω	 μιας	 αιρετής/
διορισθείσας	 Εκτελεστικής Επιτροπής,	 η	 οποία	 θα	 τον	
εκπροσωπεί	στην	Ολομέλεια	(Βλέπε	Παράρτημα	3Γ).

3. Στο	επίπεδο	των	συναντήσεων	των	Τομέων,	θα	συμμετάσχουν	
όλες	οι	οργανώσεις	(Επιμελητήρια,	Επαγγελματικοί	Σύνδεσμοι,	
Κλαδικοί	Σύνδεσμοι)	που	είναι	μέλη	του	Φόρουμ.

1.

2.

3.

a.

b.

c.
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4. Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής (18 άτομα):
a. Τέσσερα (4) μέλη από τα Επιμελητήρια (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, 

KIBSO, KTTO)	 –	 Οι	 εκπρόσωποι	 των	 Επιμελητηρίων	
διορίζονται	κατευθείαν	από	τις	οργανώσεις	αυτές	ως	μέλη	
της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	

b. Δέκα (10) μέλη από τους Κλαδικούς Συνδέσμους	 –	 Τα	
δέκα	 (10)	 μέλη	 της	 Εκτελεστικής	 Επιτροπής	 εκλέγονται	
από	 το	 σύνολο	 των	 Κλαδικών	 Συνδέσμων	 του	 Τομέα.		
Οι	 υποψήφιοι	 θα	 προέρχονται	 από	 τους	 εξής	 κλάδους:	
Εμπόριο,	 Τουρισμός,	 Χρηματοπιστωτικές	 Υπηρεσίες,	
Μεταφορές	και	Κατασκευαστική	Βιομηχανία	καθώς	αυτοί	
εκπροσωπούν	 τους	 κλάδους-κλειδιά	 της	 οικονομίας	 με	
βάση	τη	συμβολή	τους	στο	ΑΕΠ.

c. Τέσσερα (4) μέλη από Επαγγελματικούς Συνδέσμους	 –	Τα	
4	 μέλη	 της	 Εκτελεστικής	 Επιτροπής	 εκλέγονται	 από	 το	
σύνολο	 των	 Επαγγελματικών	 Συνδέσμων	 του	 Τομέα.		
Κάθε	 κοινότητα	 θα	 εκλέγει	 2	 μέλη	 για	 να	 εκπροσωπούν	
τα	 συμφέροντα	 των	 Επαγγελματικών	 Συνδέσμων	 στην	
Ολομέλεια.	

5. Εκλογή των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής:
a. Συμμετέχουσες	 οργανώσεις	 έχουν	 δικαίωμα	 ψήφου	 μόνο	

για	 την	 εκλογή	 των	 μελών	 της	 Εκτελεστικής	 Επιτροπής	
που	 εκπροσωπούν	 την	 κατηγορία	 τους	 (Επιμελητήρια,	
Επαγγελματικοί	Σύνδεσμοι,	Κλαδικοί	Σύνδεσμοι)	

b. Κάθε	συμμετέχουσα	οργάνωση	θα	έχει	μία	ψήφο	για	την	
εκλογή	των	μελών	που	θα	εκπροσωπούν	την	κατηγορία	της	
στην	Εκτελεστική	Επιτροπή.

4.

5.

a.

b.

c.

a.

b.
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5.2.4. ΤΟΜΕΑΣ	ΤΩΝ	ΜΚΟ

1. Ο	Τομέας	 των	ΜΚΟ	 θα	 οργανώνεται	 σε	 δώδεκα	 (12)	 ομάδες	
ενδιαφέροντος.	Αυτές	είναι	(σε	αλφαβητική	σειρά):	Αθλητισμός,	
Ανθρωπιστικά	 θέματα	 /	 Ανθρώπινα	 δικαιώματα	 /	 Κοινωνική	
Πρόνοια,	 Γυναικείες	 Οργανώσεις,	 Θρησκεία,	 Νεολαία,	 Οργ.	
Οικοδόμηση	 Ειρήνης,	 Περιβάλλον,	 Πολιτικές	 Γυναικείες	
Οργανώσεις,	 Πολιτικές	 Οργανώσεις	 Νεολαίας,	 Τέχνες	 και	
Πολιτισμός,	Φοιτητικές	Οργανώσεις	(Βλ.	Παράρτημα	3Α). 

2. Η	συμμετοχή	των	ΜΚΟ	στην	Ολομέλεια	του	Φόρουμ	θα	γίνεται	
μέσω	αιρετών	εκπροσώπων	από	κάθε	ομάδα	ενδιαφέροντος. 

3. Κριτήρια για συμμετοχή ΜΚΟ στο Φόρουμ – Τα	ακόλουθα	
κριτήρια	εφαρμόζονται	τόσο	σε	Εγγεγραμμένες	όσο	και	σε	Μη-
εγγεγραμμένες	ΜΚΟ:
a. Εκλογή	 μελών	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 /	 Εκτελεστικής	

Επιτροπής	μέσα	από	δημοκρατικές	διαδικασίες
b. Υποβολή	καταστατικών.
c. Υπογραφή	 εντύπου	 Δήλωσης	 (κώδικα	 ηθικής	 και	

δεοντολογίας)	συμμετοχής	στο	Φόρουμ.
d. Επίδειξη	δραστηριότητας:

i.	 σε	 τουλάχιστον	 μια	 (1)	 Γενική	 Συνέλευση	 κατά	 τα	
τελευταία	τρία	(3)	χρόνια	Ή	απόδειξη	ότι	η	ΜΚΟ	διαθέτει	
τουλάχιστον	πενήντα	(50)	μέλη/	υποστηριχτές,	
ΚΑΙ
ii.	λίστα	δραστηριοτήτων	για	περίοδο	τριών	(3)	ετών.		

e.	 Συμμετοχή	σε	ομάδες	ενδιαφέροντος	–	οι	ΜΚΟ	πρέπει	να	
υποδεικνύουν	μια	κύρια	/	πρωταρχική	ομάδα	ενδιαφέροντος	
καθώς	και	δευτερεύουσες	ομάδες	ενδιαφέροντος.

f. Κάθε	 δύο	 (2)	 θητείες	 (4	 χρόνια)	 ο	Τομέας	 των	ΜΚΟ	 θα	
επαληθεύει	 ότι	 όλες	 οι	 οργανώσεις	 μέλη	 του	 Τομέα	
εξακολουθούν	να	ικανοποιούν	τα	κριτήρια	συμμετοχής.

1.

2.

3.

a.

b.
c.

d.

e.

f.
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4. Ομάδες Ενδιαφέροντος ΜΚΟ – Ελάχιστος	 αριθμός	
οργανώσεων	για	την	ενεργοποίηση		μιας	ομάδας	ενδιαφέροντος:
a. Τουλάχιστον	3	οργανώσεις	που	να	εκπροσωπούν	και	τις	δύο	

κοινότητες.	 Στις	 περιπτώσεις	 δικοινοτικών	 οργανώσεων,	
αυτές	 θεωρούνται	 ότι	 αντιπροσωπεύουν	 τα	 συμφέροντα	
και	των	δύο	κοινοτήτων.		

5. Εκπρόσωποι ΜΚΟ
a. Εκπρόσωποι:	 Δύο	 (2)	 εκπρόσωποι	 ανά	 Ομάδα	

Ενδιαφέροντος.		Ένας	(1)	από	κάθε	κοινότητα.
b. Οι	 Εκπρόσωποι	 έχουν	 θητεία	 δύο	 (2)	 χρόνων	 στην	

Ολομέλεια.
c. Για	 το	 τρόπο	 εκλογής	 εκπροσώπων	 των	 ΜΚΟ	 βλέπε	

Παράρτημα	3Β.

6. Συμμετοχή των ΜΚΟ στις ΘΟΕ
a. Όχι	περισσότερα	από	ένα	(1)	μέλη	από	κάθε	οργάνωση.
b. Για	θέματα	της	ημερήσιας	διάταξης	που	σχετίζονται	άμεσα	

με	μια	ομάδα	ενδιαφέροντος	ΜΚΟ,	η	ομάδα	ενδιαφέροντος	
θα	έχει	προτεραιότητα	συμμετοχής.

4.

5.

6.

a.

a.

b.

c.

a.
b.



20 	KIBRIS	DİYALOG	FORMU	•	CYPRUS	DIALOGUE	FORUM	•	ΚΥΠΡΙΑΚΟ	ΦΟΡΟΥΜ	ΔΙΑΛΟΓΟΥ

5.3.	ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ	ΟΜΑΔΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Οι	 Θεματικές	 Ομάδες	 Εργασίας	 (ΘΟΕ)	 είναι	 διατομεακές	
ομάδες	 που	 εντέλλονται	 από	 την	 Ολομέλεια	 να	 συζητήσουν	
συγκεκριμένα	 θέματα	 της	 ημερήσιας	 διάταξης	 και	 να	
δημιουργήσουν	επιλογές.

2. Οι	 ΘΟΕ	 θα	 είναι	 ad hoc	 ομάδες	 βάσει	 των	 συγκεκριμένων	
ζητημάτων	 και/ή	 θεμάτων	 στην	 ημερήσια	 διάταξη	 που	 θα	
αποφασίζονται	από	την	Ολομέλεια.		

3. Εκτός	 εάν	 αποφασισθεί	 διαφορετικά	 από	 την	 Ολομέλεια,	 ο	
μέγιστος	αριθμός	ΘΟΕ	που	μπορούν	να	δημιουργηθούν	και	να	
λειτουργούν	ταυτόχρονα	και	παράλληλα	είναι	τρεις	(3).		

4. Σύνθεση Θεματικών Ομάδων Εργασίας:  
a. Όχι	 πέραν	 του	 ενός	 (1)	 ατόμου	 για	 κάθε	 συμμετέχουσα	

οργάνωση.	
b. Μέγιστος	αριθμός	τριάντα	(30)	μελών	για	κάθε	ΘΟΕ.		
c. Πρόσκληση	 συμμετοχής	 εξωτερικών	 εμπειρογνωμόνων	

και/ή	 Συναφών	 Οργανώσεων	 όταν	 και	 εάν	 χρειάζεται	
ανάλογα	με	το	υπό	συζήτηση	θέμα	της	ημερήσιας	διάταξης.

d. Οι	ΘΟΕ	θα	υποστηρίζονται	από	τη	Γραμματεία.
e.	 Διαμεσολαβητές	Περιεχομένου/Εμπειρογνώμονες	(Content	

(Expert)	Facilitators):	έμπειροι,		γνώστες,	αξιόπιστοι,	ικανοί	
και	σεβαστοί	από	όλες	τις	συμμετέχουσες	οργανώσεις.	

5. Διαδικασίες χειρισμού θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 
στις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (Βλέπε Παράρτημα 2) 
a. Η	 ΘΟΕ	 λαμβάνει	 εντολή	 από	 την	 Ολομέλεια	 για	 να	

συζητήσει	ένα	θέμα	της	ημερήσιας	διάταξης.	

1.

2.

3.

4.

5.

a.

b.
c.

d.
e.

a.
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b. Για	κάθε	θέμα	της	ημερήσιας	διάταξης	η	ΘΟΕ	προετοιμάζει	
Όρους	Αναφοράς	(ΟρΑ)	πριν	από	την	έναρξη	των	εργασιών	
της.		Αυτοί	περιλαμβάνουν	τα	εξής:	
i. Ξεκάθαρο	 καθορισμό	 του	 θέματος	 της	 ημερήσιας	

διάταξης	με	στόχο	να	επιτευχθεί	ένα	αποτέλεσμα.		
ii. Διαχωρισμό	του	θέματος	στα	συνιστώντα	του	μέρη	και	

υποκατηγορίες	και	εισήγηση	ιεράρχησης.		
iii. Προσέγγιση	των	θεμάτων	της	ημερήσιας	διάταξης	με	

τρόπο	που	να	συμπεριλαμβάνει	την	οπτική	γωνία		και	
των	δύο	κοινοτήτων.		

iv.	 Καθορισμό	της	αναγκαίας	έρευνας	και	πληροφοριών.		
v.	 Εντοπισμό	 και	 ιεράρχηση	 εμπειρογνωμόνων,	 των	

οποίων	η	συμβολή	στη	συζήτηση	θεωρείται	αναγκαία.	
vi.	 Καθορισμό	χρονοδιαγράμματος	για	τις	συζητήσεις	της	

ΘΟΕ.
c. Μόλις	ολοκληρωθούν	οι	ΟρΑ	υποβάλλονται	στους	Τομείς	

για	εξέταση	και	εισηγήσεις.	
d. Οι	 ΟρΑ	 της	 ημερήσιας	 διάταξης	 (και	 οι	 εισηγήσεις	 από	

τους	Τομείς)	παρουσιάζονται	στην	Ολομέλεια	για	έγκριση.	
e.	 Μόλις	η	Ολομέλεια	εγκρίνει	τους	ΟρΑ	η	Θεματική	Ομάδα	

Εργασίας	ξεκινά	τις	εργασίες	της:
i. Ζητώντας	υποβολή	απόψεων	επί	των	θεμάτων	από	τις	

συμμετέχουσες	οργανώσεις
ii. Συνεργαζόμενη	με	τη	Γραμματεία	για	τη	συγκέντρωση	

όλων	των	συναφών	πληροφοριών	που	είναι	αναγκαίες	
για	την	έναρξη	της	συζήτησης.	

f. Η	 ΘΟΕ	 υποβάλει	 το	 τελικό	 προϊόν	 της	 (το	 οποίο	
περιλαμβάνει	 το	 ενιαίο	 κείμενο)	 μαζί	 με	 εισηγήσεις	 για	
το	πώς	το	αποτέλεσμα	αυτό	θα	πρέπει	να	χρησιμοποιηθεί	
και/ή	να	διαδοθεί.		

b.

c.

d.

e.

f.

i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.

i.

ii.
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5.4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ	

1. Η	Συντονιστική	Επιτροπή	(από	τούδε	και	στο	εξής	ΣΕ)	θα	δρα	
ως	σώμα		συντονισμού	και	υλοποίησης.	Δε	θα	διαθέτει	εξουσίες	
λήψης	αποφάσεων.

2. Ο	ρόλος	της	ΣΕ	είναι	να	υλοποιεί	τις	αποφάσεις	που	λαμβάνονται	
από	την	Ολομέλεια	και	να	δίνει	αναφορά	σε	αυτή	για	την	πρόοδο	
της	εξέλιξής	τους.		

3. Η	ΣΕ	 δημιουργεί	 και	 διατηρεί	 ανοικτά	 κανάλια	 επικοινωνίας	
με	 την	 πολιτική	 ηγεσία	 και	 την	 επίσημη	 διαδικασία	
διαπραγματεύσεων,	 καθώς	 και	 άλλους	 φορείς	 βάσει	 εντολής	
που	θα	της	δοθεί	από	την	Ολομέλεια.

4. Η	 ΣΕ	 θα	 λαμβάνει	 και	 θα	 μοιράζεται	 τις	 πληροφορίες	 που	
αποκτά	μόνο	μέσω	«επισήμων»	καναλιών:
a. Πρέπει	 να	μοιράζεται	 τις	αναφορές	που	λαμβάνει	με	 την	

Ολομέλεια.
b. Οι	πληροφορίες	που	λαμβάνονται	πρέπει	να	κοινοποιούνται	

στη	συναφή	θεματική	ομάδα	εργασίας.	

5. Οι	αποφάσεις	της	ΣΕ	πρέπει	να	αναφέρονται	στην	Ολομέλεια.		

6. Εξετάζει	 τα	 αιτήματα	 έφεσης	 που	 αφορούν	 συμμετοχή	 στο	
Φόρουμ	και	κάνει	εισηγήσεις	στην	Ολομέλεια.	

7. Δομή και Σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής 
a. Δύο	(2)	μέλη	από	κάθε	Τομέα	–	σύνολο	δέκα	(10)	μέλη.
b. Πρέπει	να	υπάρχει	ισορροπία	μεταξύ	των	κοινοτήτων	όσον	

αφορά	στον	αριθμό	των	Μελών.	
c. Καμία	 ιεραρχία	 μεταξύ	 των	 μελών	 της	 ΣΕ	 –	 τα	 μέλη	

της	 ΣΕ	 θα	 αναθέτουν	 καθήκοντα	 μεταξύ	 τους	 ανάλογα	
με	 τα	 καθήκοντα	 που	 πρέπει	 να	 διεκπεραιωθούν	 και	 τις	
δεξιότητες		των	μελών	της.

d. Η	θητεία	της	ΕΥ	θα	είναι	διετής.	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a.

b.

a.
b.

c.

d.
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8. Μέθοδος Εκλογής των Μελών της Συντονιστικής Επιτροπής 
a.	 Τα	Μέλη	της	ΣΕ	εκλέγονται/διορίζονται	από	τους	Τομείς
b. Στον	 Τομέα	 των	 Πολιτικών	 Κομμάτων	 τα	 μέλη	 της	 ΣΕ	

διορίζονται	απο	τα	ΕΚ	και	ΤΚ	πολιτικά	κόμματα.	
c. Στον	Τομέα	των	ΜΚΟ	τα	μέλη	της	ΣΕ	εκλέγονται	μεταξύ	

των	Εκπροσώπων	των	ΜΚΟ	από	τους	εκπρόσωπους.	
d. Στον	 Επιχειρηματικό	Τομέα	 τα	Μέλη	 της	 ΣΕ	 εκλέγονται	

μεταξύ	 των	 μελών	 της	 Εκτελεστικής	 Επιτροπής	 από	 τα	
μέλη	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής.	

e.	 Στον	Συνδικαλιστικό	Τομέα	τα	μέλη	της	ΣΕ	εκλέγονται	από	
τις	συμμετέχουσες	οργανώσεις.		

9. Διαδικασία Λήψεως Αποφάσεων στην Συντονιστική 
Επιτροπή 
a. Απαρτία	Συνάντησης:	έξι	(6)	στους	δέκα	(10).	
b. Συναίνεση*	μεταξύ	των	παρόντων	για	τη	λήψη	αποφάσεων.	
c. Η	Επιτροπή	Υλοποίησης	δύναται	να	καλέσει	άλλα	άτομα	

στη	συζήτηση/συνεδρία	ανάλογα	με	το	υπό	συζήτηση	θέμα.

*	 Συναίνεση	 προϋποθέτει	 κατανόηση	 και	 σεβασμό	 των	 διαφορετικών	 απόψεων,	
συμπεριλαμβανομένου	διαφωνίας	και	προϋποθέτει	την	αμοιβαία	διευθέτηση	τους,	βάσει	της	
οποίας	 η	 συμφωνία	 μπορεί	 να	 προκύψει	 μέσω	 μιας	 ειλικρινούς	 διαδικασίας	 προσαρμογής	
θέσεων	ανάμεσα	στους	συμμετεχόντες	στο	πνεύμα	ενός	αληθινού	διαλόγου.	Η	συναίνεση,	ενώ	
σηματοδοτεί	ουσιαστική	συμφωνία,	δεν	συνεπάγεται	ομοφωνία.

a.
b.

c.

d.

e.

8.

9.

a.
b.
c.
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5.5.	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1. Υποστηρίζει	 την	 Ολομέλεια	 /	 Τομείς	 /	 Θεματικές	 Ομάδες	
Εργασίας	/	Συντονιστική	Επιτροπή
a. Διαμεσολαβητές	 -	 Η	 Ολομέλεια	 διαθέτει	 το	 δικαίωμα	

τελικής	 έγκρισης	 του	 διορισμού	 των	 Διαμεσολαβητών	
Περιεχομένου/Εμπειρογνωμόνων	(content/expert	facilitators) 
στις	Θεματικές	Ομάδες	Εργασίας.

b. Ερευνητές	 –	 Συντονιστές:	 ετοιμασία	 εγγράφων,	
διαβούλευση	με	εμπλεκόμενους	φορείς	για	τη	συγκέντρωση	
αναγκαίων	 πληροφοριών,	 τεχνική	 και	 υλικοτεχνική	
υποστήριξη.

2. Η	 Γραμματεία	 συνεργάζεται	 στενά	 με	 την	 ΣΕ.	 Όλες	 οι	
δραστηριότητες	 πρέπει	 να	 συντονίζονται	 στενά	 μεταξύ	 της	
Συντονιστικής	Επιτροπής	και	της	Γραμματείας.	

3. Η	Γραμματεία	λογοδοτεί	στην	Ολομέλεια.

4. Η	 Γραμματεία	 δεν	 μπορεί	 να	 αποκαλύψει	 οποιαδήποτε	
πληροφορία	 αναφορικά	 με	 το	 περιεχόμενο	 των	 συζητήσεων	
εκτός	εάν	αποφασιστεί	διαφορετικά	από	την	Ολομέλεια.	

5. Η	 Γραμματεία	 βοηθά	 στη	 δημιουργία	 και	 διατήρηση	 της	
ψηφιακής	πλατφορμας	και	βάσης	δεδομένων	που	απαιτούνται	
για	τις	εργασίες	του	Φόρουμ.		

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a.

b.
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Β   

Ψηφοφορία	για	Εκλογή	Εκπροσώπων	Τομέα	των	
ΜΚΟ	στην	Ολομέλεια
1. Υποψήφιοι: 

•	 Οι	οργανώσεις	μπορούν	να	ορίσουν	μόνο	υποψήφιους	για	την	
κύρια	/	πρωταρχική	ομάδα	ενδιαφέροντος	τους.

•	 Οι	 υποψήφιοι	 πρέπει	 να	 έχουν	 την	 εξουσιοδότηση	 της	
οργάνωσής	τους.

•	 Μόνο	1	υποψήφιος	ανά	οργάνωση.
•	 Οι	 υποψήφιοι	 μπορούν	 να	 διεκδικήσουν	 εκλογή	 μόνο	 2	

διαδοχικές	θητείες.

2. Σύστημα ψηφοφορίας
•	 Διασταυρωμένη	 Ψήφος	 σε	 όλες	 τις	 διάφορες	 ομάδες	

ενδιαφέροντος.
•	 Οι	δοθείσες	ψήφοι	των	οργανώσεων	στην	κύρια	/πρωταρχική	

τους	 ομάδα	 ενδιαφέροντος	 θα	 σταθμίζονται	 με	 συντελεστή	
βαρύτητας	δύο	(2)	ενώ	οι	δοθείσες	ψήφοι	των	οργανώσεων	σε	
υποψηφίους	 άλλων	 ομάδων	 ενδιαφέροντος	 θα	 σταθμίζονται	
με	συντελεστή	βαρύτητας	ένα	(1).

•	 Κάθε	οργάνωση	μπορεί	να	συμπληρώσει	ένα	(1)	ψηφοδέλτιο	
με	μέγιστο	αριθμό	τεσσάρων	(4)	προτιμήσεων.

•	 Οι	 δύο	 (2)	 προτιμήσεις	 θα	 πρέπει	 να	 δοθούν	 στην	 κύρια/	
πρωταρχική	 ομάδα	 ενδιαφέροντος	 τους	 (και	 πρέπει	 να	
κατανεμηθούν	σε	1	Ε/Κ	και	1	Τ/Κ	υποψήφιο).

•	 Τουλάχιστον	μια	(1)	(στο	μέγιστο	2)	προτιμήσεις	στις	άλλες	
ομάδες	ενδιαφέροντος	ανεξαρτήτως	κοινότητας.

3. Εφορευτική Επιτροπή
•	 Μια	 ad-hoc	 Επιτροπή	 αποτελούμενη	 από	 3	 Τ/Κ	 και	 3Ε/Κ	

μέλη	που	δεν	είναι	υποψήφιοι	και	δεν	εκπροσωπούν	την	ίδια	
οργάνωση.

•	 Ο	 ρόλος	 της	 είναι	 να	 καταμετρήσει	 τις	 ψήφους	 και	 να	
ανακοινώσει	τα	αποτελέσματα	των	εκλελεγμένων	εκπροσώπων.

1.

2.

3.
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Αιτήσεις	ΜΚΟ	για	Συμμετοχή	στο	Κυπριακό	Φόρουμ	
Διαλόγου	και	Διαδικασία	Αξιολόγησης	Αιτήσεων

Παραρτημα 4Α - Διαδικασία	Αξιολόγησης	Αιτήσεων	ΜΚΟ

a. Αίτηση	Συμμετοχής:	οι	ΜΚΟ	θα	πρέπει	να	υποβάλουν	αίτηση	
συμμετοχής	στο	Φόρουμ	συμπληρώνοντας	ένα	Έντυπο	Αίτησης.	

b. Για	 την	 αξιολόγηση	 των	 αιτήσεων	 συστήνεται	 μια	 ad-hoc	
Επιτροπή	Αξιολόγησης.

c. Σύνθεση	της	Ad-hoc	Επιτροπής	Αξιολόγησης:
•	 Δύο	μέλη	από	κάθε	ομάδα	ενδιαφέροντος	(1ΕΚ/1ΤΚ).

d. Ρόλος	της	Ad-hoc	επιτροπής	–	αξιολόγηση	των	αιτήσεων	από	
ΜΚΟ	για	συμμετοχή	στο	Φόρουμ
•	 Η	Ad	 hoc	 επιτροπή	 θα	 λογοδοτεί	 για	 τις	 αποφάσεις	 της	

στην	Ολομέλεια.

•	 Αξιολόγηση	των	αιτήσεων	με	βάση	τα	κριτήρια	συμμετοχής.

•	 Οι	 ΜΚΟ	 έχουν	 το	 δικαίωμα	 έφεσης	 σε	 περίπτωση	
απόρριψης	της	αίτησής	τους.

•	 Διαδικασία	αξιολόγησης	των	αιτήσεων	και	έφεσης	(όπως 
εφαρμόζεται σε όλους τους Τομείς του Φόρουμ – Διαδικασίες 
υποβολής αιτήσεων και εφέσεων).

a.

b.

c.

d.
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4B    ΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΜΚΟ	

Αίτηση	για	Συμμετοχή	στο	Κυπριακό	Φόρουμ	
Διαλόγου	-	Τομέας	ΜΚΟ
  
1.	Ονομασία	Οργάνωσης:	 	 	 	 	 	

2.	Εγγεγραμμένη	(αν	και	όπου	ισχύει):	 	 	 	 	

a.	Αριθμός	Εγγραφής:	 	 	 	 	 	

 

b.	Πρόσφατη	Ημερομηνία	Ανανέωσης:	 	 	 	 	 	

   

c.	Ημερομηνία	τελευταίας	διεξαχθείσας	γενικής	συνέλευσης:	 	 	

   

3.	Μέλη	 	

a.	Συνολικός	Αριθμός	Μελών:	 	 	 	 	 	

    

b.	Αριθμός	Εκτελεστικών	Μελών:	 	 	 	 	 	

   

4.	Σύνθεση	Εκτελεστικής	Επιτροπής:	 	 	 	 		 								

Ονοματεπώνυμο																																									Θέση

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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5.	Σύντομη	εισαγωγή	και	ιστορικό	της	Οργάνωσης

a.	Στόχοι	Οργάνωσης:	 	 	 	 	 	 	

         

         

         

         

         

     

b.	Σύντομη	περιγραφή	πρόσφατων	δραστηριοτήτων:	 	 	 	

         

         

         

         

         

       

c.	Ομάδες-Στόχοι	της	Οργάνωσης:	 	 	 	 	 	
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d.	Τομείς	δραστηριότητας	της	Οργάνωσης	(Παρακαλούμε	όπως	επιλέξετε	από	τον	
πιο	κάτω	κατάλογο	μόνο	ένα	τομέα	πρωταρχικού	ενδιαφέροντος		και	οποιουσδήποτε	
άλλους	δευτερεύοντες	τομείς	ενδιαφέροντος)		

Τομέας	ενδιαφέροντος	 					 															Πρωταρχικός					Δευτερεύοντες
        
 

1						Νεολαία
2						Γυναίκες
3						Περιβάλλον
4      Ανθρωπιστικά	&	Ανθρώπινα	Δικαιώματα
5						Θρησκεία	
6						Παιδεία
7						Οικοδόμηση	Ειρήνης
8						Αθλητισμός
9						Τέχνες	και	Πολιτισμός
10				Πολιτικές	Γυναικείες	Οργανώσεις
11				Πολιτικές	Οργανώσεις	Νεολαίας
12				Φοιτητικές	Οργανώσεις

13				Άλλο	(παρακαλώ	καθορίστε)….

6.	 Πηγές	 Χρηματοδότησης	 –	 Δωρητές	 και	 Εσωτερικές	 Οργανωτικές	 Πηγές.		
Παρακαλώ	σημειώστε	τις	συναφείς	πληροφορίες	απαντώντας	με	ΝΑΙ	ή	ΟΧΙ	εκτός	
εάν	καθορίζεται	διαφορετικά:	

Πηγές Χρηματοδότησης

Όνομα	Δωρητή/Δωρητών:	(Αν	ισχύει,	αναφέρετε	συγκεκριμένα)

Συνδρομές	Μελών:

Δωρεές	/	φιλανθρωπία	

Δραστηριότητες	παραγωγής	εισοδήματος	
(Αν	ισχύει	αναφέρετε	συγκεκριμένα)

Άλλο	(παρακαλώ	καθορίστε)

7.	Επισυνημμένα	έγγραφα
Παρακαλούμε	όπως	επισυνάψετε	τα	εξής	έγγραφα	στην	αίτηση:
A.		Καταστατικό
Β.	Επιστολή	Προθέσεως	και	Ενδιαφέροντος	Συμμετοχής	στο	Κυπριακό	Φόρουμ	
Διαλόγου
Γ.	Έγγραφο	που	να	αποδεικνύει	ότι	δόθηκε	εντολή	συμμετοχής	από	την	Οργάνωση	
(π.χ.	συναφή	πρακτικά	ή	άλλη	απόδειξη	απόφασης	συμμετοχής)		

(σημειώστε	όλους	τους  
συναφείς	τομείς)

(σημειώστε	
μόνο	ένα)








