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Την προσοχή του κοινού εφιστά το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού

Πληθαίνουν οι παράνομοι έρανοι
Όσοι διενεργούν έρανοι^, οφείλουν να παρουσιάζουν έγκριση απο την Αρχή Αδειων η την Επαρχιακή Διοίκηση
ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

τροπος Εθελοντισμού, Γιαννάκης Γιαν Εθελοντισμού είτε στην Αστυνομία σε

Αγγίζοντας τις ευαίσθητες χορ
δές των πολιτών, για φαινό
μενα όπως η βία στην οικο
γένεια ή παιδιά με ασθένειες
και επικαλούμενοι το συναίσθημα του
κοινού, πολλά είναι τα παράνομα κυ
κλώματα ή εγγεγραμμένες οργανώσεις
αμφιβόλου δραστηριότητας, που παρα
πλανούν το κοινό, εισπράττοντας χρή
ματα για να βοηθήσουν δήθεν τις ευά
λωτες ομάδες του πληθυσμού. Το φαι
νόμενο μάλιστα των εράνων είναι ιδιαί
τερα έντονο πριν και κατά τη διάρκεια
εορταστικών περιόδων.
Σε πολλές περιπτώσεις η εκμετάλ
λευση από τις ομάδες αυτές γίνεται με
ποικίλους τρόπους, μιας και έχει παρα
τηρηθεί ότι κυκλώματα σε κοινότητες
προσεγγίζουν ηλικιωμένους, οι οποίοι
χωρίς να ζητήσουν αποδεικτικό για τη
νομιμότητα του εράνου, δίνουν από το
υστέρημα τους, ενώ σε πολλές μάλιστα
περιπτώσεις οι επιτήδειοι επιστρατεύουν
ακόμη και μικρά παιδιά.

νάκη, ανέφερε ότι υπάρχει έξαρση σε
δραστηριότητες συλλογής χρημάτων
μέσω τηλεφώνου ή πώλησης αντικει
μένων, χωρίς να εξασφαλιστεί άδεια
εράνου, για τη στήριξη δήθεν ευπαθών
ομάδων ή οργανώσεων, το προϊόν των
οποίων δεν καταλήγει στην πραγμα
τική οργάνωση. Πρόσθεσε, παράλλη
λα, ότι έχει διαπιστωθεί πως οι πολί
τες δεν γνωρίζουν τον τρόπο με τον
οποίο πρέπει να ελέγχουν τη νομιμό
τητα των αδειών/εγγράφων που τους
παρουσιάζουν οι επιτήδειοι για να
αποδείξουν τη νομιμότητα του ερά
νου. Κληθείς να απαντήσει ποια είναι
τα έγγραφα που πρέπει να κατέχουν
όσοι νόμιμα διενεργούν εράνους, ο κ.
Γιαννάκη απάντησε ότι πρέπει να κα
τέχεται σχετική έγκριση είτε από το

Υπουργείο Εσωτερικών εάν πρόκειται
για έρανο σε παγκύπρια βάση, είτε
από τον Έπαρχο της επαρχίας στην
οποία διενεργείται ο έρανος.
Καταληκτικά ο κ. Γιαννάκη κάλεσε
το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό
Άγνοια του κοινού
και επιφυλακτικό, και να προβαίνει σε
Μιλώντας στη «Σημερινή» ο Επί επώνυμες καταγγελίες είτε στο Γραφείο

περιπτώσεις που αντιληφθεί ότι κάποιο
πρόσωπο ή οργανισμός διενεργεί παρά
νομα έρανο.
Προειδοποιεί το Συμβούλιο
Εθελοντισμού

Από την πλευρά του, το Παγκύπριο
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
(ΠΣΣΕ), σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εσωτερικών, κατέγραψε κάποια χρήσιμα
σημεία του «Περί Διενέργειας Εράνων
Νόμου», τα οποία πρέπει να γνωρίζει
το κοινό, ώστε να ελέγχει τη νομιμότητα
των εράνων όταν το προσεγγίζουν άτο
μα που διενεργούν εράνους. Αυτά, είναι
τα εξής:
1. Ποιες δραστηριότητες θεωρούνται ως
έρανος;

Έρανος είναι οποιαδήποτε έκκληση
προς το κοινό ή ομάδα του κοινού, με
επιστολές, ανακοινώσεις ή άλλα έντυπα
ή έγγραφα ή μέσω του ταχυδρομείου,
του Τύπου, του τηλεφώνου, του ραδιο
φώνου, της τηλεόρασης, του ηλεκτρο
νικού ταχυδρομείου ή του διαδικτύου
ή σε τόπο εργασίας και/ή με έκκληση
ρητώς ή σιωπηρώς, σε οδούς ή σε άλ
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λους δημοσίους τόπους, να καταβάλει
με ή χωρίς αντιπαροχή, χρήματα ή άλλα
περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι χρή
ματα, για κάποιο φιλανθρωπικό, αγα
θοεργό ή θρησκευτικό σκοπό, καθώς
και για ανέγερση μνημείων.
2. Επιτρέπονται οι οδικοί έρανοι;

Νοουμένου ότι θα έχει εξασφαλιστεί
η απαιτούμενη άδεια από την κατά πε
ρίπτωση αρμόδια Αρχή (Υπουργείο Εσω
τερικών, Επαρχιακή Διοίκηση), επιτρέ
πονται σε οποιαδήποτε οδό, πλατεία,
μονοπάτι, ανοικτό τόπο, ή χώρο στον

οποίο το κοινό έχει δικαίωμα διόδου,
αλλά απαγορεύονται ρητά στα φώτα τρο
χαίας, ή όταν αυτοί που διενεργούν τους
εράνους εμποδίζουν την τροχαία κίνη
ση, παρεμποδίζεται το δημόσιο οδικό
δίκτυο, κτλ.

γείου Εσωτερικών, η οποία έχει αναρ να έχει Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης

τημένο Επικαιροποιημένο Κατάλογο με
όλες τις σε ισχύ εκδοθείσες άδειες ερά
νου στη Δημοκρατία, όπου διευκρινί
ζεται ο φορέας που αδειοδοτήθηκε, ο
σκοπός, ο τρόπος καθώς και ο χρόνος
διεξαγωγής του εράνου.
• Σε περίπτωση εράνου με επιστολές,
ανακοινώσεις ή άλλα έντυπα ή έγγραφα,
το κείμενο των επιστολών, ανακοινώ
σεων, ή άλλων εντύπων ή εγγράφων
πρέπει να κοινοποιούνται προς την κατά
περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών και
σχετική αναφορά πρέπει να υπάρχει σ'
αυτά τα έγγραφα. Συγκεκριμένα, όλα
τα πιο πάνω πρέπει να έχουν γραπτή
αναφορά ότι εξασφαλίστηκε άδεια από
την Αρχή Αδειών και τον αριθμό της
άδειας.

99

υπογραμμένο από τον διοργανωτή. Η
έγκριση άδειας του διοργανωτή είναι
αναρτημένη στον ειδικό επικαιροποι ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ημένο κατάλογο εγκεκριμένων εράνων καλούνται να
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσω προβαίνουν
τερικών.
σε καταγγελία
• Όσοι διενεργούν εράνους ηλικίας στην Αστυνομία
μεταξύ ι6 και ι8 ετών, έχουν γραπτή σε περίπτωση
συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων που υποπτευ
τους. Εάν υπάρχει υποψία ότι δεν υπάρ θούν ότι i\ias
χει σχετική συγκατάθεση, το κοινό μπο
έρανο5 είναι
ρεί να επικοινωνεί με την κατά περί
napavouos
πτωση αρμόδια Αρχή Αδειών.
6. Ποια άλλα αποδεικτικά πρέπει να ζη
τούμε;

• Απόδειξη παραλαβής από τον διορ
γανωτή ή αυτόν που διενεργεί τον έρα
νο.

4. Τι πρέπει να ελέγχουμε στην άδεια;

7. Πότε n πώληση περιοδικών, εντύπων
• Ότι είναι υπογραμμένη από τον
Πρόεδρο της κατά περίπτωση αρμόδιας
ή αντικειμένων συνιστά έρανο;
Αρχής Αδειών (Υπουργείο Εσωτερικών
Η πώληση περιοδικών, εντύπων ή
• Πριν ο πολίτης δώσει χρήματα για
ή Επαρχιακή Διοίκηση).
άλλων αντικειμένων από οργανωμένους
δραστηριότητα εράνου, πρέπει να ζητά
• Ότι ο έρανος διεξάγεται την περίο φορείς που αποσκοπεί στην ενίσχυση
να δει την άδεια του εράνου, η οποία
του ταμείου τους για αξιοποίηση για φι
εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρ δο, στην περιοχή και με τον τρόπο που
λανθρωπικό, αγαθοεργό ή θρησκευτικό
μόδια Αρχή Αδειών (Υπουργείο Εσωτε αναγράφεται στην άδεια.
σκοπό, καθώς και για την ανέγερση
ρικών ή Επαρχιακή Διοίκηση) ή το Πι
• Ότι το έμβλημα/σήμα που χρησι
μνημείων, συνιστά έρανο και επομένως
στοποιητικό Εξουσιοδότησης αυτών που μοποιείται για τον έρανο είναι το ίδιο
πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις
διενεργούν τους εράνους (που πρέπει με αυτό της άδειας.
του νόμου για τους εράνους.
να είναι υπογραμμένο από τον αδειούχο
Καταληκτικά, το Παγκύπριο Συντο
διοργανωτή και σφραγισμένο από την
5. Τι πρέπει να ελέγχουμε γι' αυτούς
νιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, καλεί
αρμόδια Αρχή Αδειών).
που διενεργούν εράνους
το κοινό να προβαίνει άμεσα σε καταγ
• Με σκοπό την επιβεβαίωση της
• Πρέπει να γνωρίζουμε ότι απαγο
γελία στην Αστυνομία σε περίπτωση που
ισχύος και της αυθεντικότητας της άδει ρεύεται ρητά η συμμετοχή προσώπων κά
διαπιστώσει ή υποψιαστεί ότι ένας έρα
ας εράνου, το κοινό μπορεί να επισκέ τω των ι6 ετών, στη διενέργεια εράνου.
νος είναι παράνομος.
πτεται και την ιστοσελίδα του Υπουρ
• Αυτός που διενεργεί έρανο πρέπει
3. Πώς ελέγχουμε εάν έρανος είναι νό
μιμος και έχει άδεια;
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