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Γενικό Πλαίσιο 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου 2017 υιοθέτησε την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 

(2017-2022), η οποία αποτυπώνει για πρώτη φορά, το όραμα της πολιτείας για τους νέους της 

(14 - 35 ετών), ως ακολούθως:  

«Όλοι ανεξαιρέτως οι νέοι της Κύπρου να έχουν τις ευκαιρίες και την ενδυνάμωση 

ώστε να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους σε όλους τους τομείς της ζωής 

τους και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους για το καλό των ιδίων αλλά και της 

κοινωνίας». 

Σύμφωνα με την ίδια Απόφαση, Εθνικός συντονιστής για τη σύσταση, εφαρμογή και 

παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ) είναι ο Οργανισμός Νεολαίας 

Κύπρου (ΟΝΕΚ), με βάση και τον Περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμο 1994 έως 2007.  

Για σκοπούς υλοποίησης της Στρατηγικής, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Μηχανισμό 

Παρακολούθησής της ο οποίος προνοούσε τη σύσταση Δια-υπηρεσιακής Ομάδας Εργασίας για 

τη Νεολαία (Παράρτημα 1) και τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης. Τα 

σώματα αυτά εργάζονται για τον καταρτισμό δύο τριετών Σχεδίων Δράσης (2017-2019 και 2020-

2022), την εφαρμογή και αξιολόγησή τους.  

Μέσω της Δια-υπηρεσιακής Ομάδας Εργασίας για τη Νεολαία διασφαλίζεται η διατομεακή 

προσέγγιση στα θέματα νεολαίας, ο διαρκής συντονισμός και η στενή συνεργασία όλων των 

φορέων του κράτους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, στους πιο κάτω οκτώ τομείς:  

• Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 

•  Κοινωνική Ενσωμάτωση 

• Συμμετοχή 

• Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

• Υγεία και Ευεξία 

• Εθελοντισμός 

• Νέοι και Κόσμος 

• Δημιουργικότητα και Πολιτισμός 

 

Η δε Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελεί το σημείο συνάντησης και διαλόγου 

των διαφόρων κρατικών φορέων με τους νέους. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα μέλη της Δια-

υπηρεσιακής Ομάδας Εργασίας για τη Νεολαία πλέον του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, 

δεδομένου ότι η ενεργός εμπλοκή και συμμετοχή των νέων σε όλα τα θέματα τα οποία τους 

αφορούν, αποτελεί δομικό στοιχείο και αρχή της Στρατηγικής. 

Ως εκ τούτου, στις 30 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής υπό την καθοδήγηση έμπειρων μελών της Διευθύνουσας Επιτροπής για θέματα 

Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (CDEJ) και του Συμβουλευτικού Σώματος των Νέων 
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(Advisory Council on Youth) της Επιτροπής. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 

υποστηρικτικών μέτρων του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη του, με σκοπό τη 

διαμόρφωση συνεκτικών, ολιστικών πολιτικών για τη νεολαία οι οποίες να αναδεικνύουν τους 

νέους ως το πολυτιμότερο κομμάτι τη κοινωνίας τους και να επενδύουν σ’ αυτούς ενώ 

παράλληλα, ν’ αναγνωρίζουν το δικαίωμα συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση των 

αποφάσεων που αφορούν στο μέλλον τους.  

Κατά τη συνάντηση, η ομάδα εμπειρογνωμόνων διαπίστωσε τη δυναμική της Δια-υπηρεσιακής 

Ομάδας Εργασίας και κατονόμασε ως εντυπωσιακή τη σύνθεσή της. Τόνισε μάλιστα ότι, η 

Κύπρος θα μπορέσει να αποτελέσει πρότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν ολοκληρώσει βασικά 

στάδια της ΕΣΝ. Συγκεκριμένα, στην έκθεση απολογισμού τους, ανέφεραν: 

‘’There are already strong proofs for developing a very effective cross-sectoral 

youth policy in Cyprus which might have a potential to serve as an example of good 

practice at European level: 

- A very impressive cross-sectoral composition of the national working group for 

developing the Action Plan that covers key cross-sectoral actors and other 

stakeholders and a wide scope of thematic fields of youth strategy. Some members 

of this group are in a position with a decision making mandate; all of them show 

expertise, experience and enthusiasm as well as motivation and readiness to take 

action. The national pride was perceived.  

- A very well-functioning structure for cross-sectoral coordination was established 

in the Youth Board of Cyprus which enjoys a political support and has adequate 

human and financial resources for developing and implementing cross-sectoral 

youth policy.  

- The main coordinating body (Youth Board of Cyprus) has clear ideas what to do 

and how to achieve fixed goals’’. 

Οργάνωση Σχεδίου Δράσης 

 

Στη συνέχεια, διαμορφώθηκε το πλαίσιο ανάπτυξης του Α’ Σχεδίου Δράσης, το οποίο στοχεύει 

στην καταγραφή και οργάνωση όλων των δράσεων που υλοποιούνται ήδη ή προγραμματίζονται 

άμεσα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι προτεραιότητας ανά θεματική Ενότητα της ΕΣΝ οι 

οποίοι έχουν τεθεί από τους νέους. Σε πρώτη φάση, έχουν καταγραφεί οι δράσεις που 

υλοποιούνται ήδη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δη τα νέα μέτρα του ιδίου του 

ΟΝΕΚ τα οποία υλοποιούν από τη μία συγκεκριμένους στόχους της Στρατηγικής και ταυτόχρονα, 

ως οριζόντια μέτρα ενισχύουν τη θεσμοθέτηση των ενεργειών και εργαλείων του Μηχανισμού 

Παρακολούθησης της ΕΣΝ. 

Το Σχέδιο παρέχει πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούν τις 

στρατηγικές προτεραιότητες ανά μέτρο, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, τον αρμόδιο φορέα 
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υλοποίησης καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς, τον προσδιορισμό των πηγών 

χρηματοδότησης και την ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού. Συνακόλουθα, για να 

μπορεί να εκτιμηθεί κατά πόσον και με ποιο τρόπο έχουν επιτευχθεί οι στρατηγικοί στόχοι, έχουν 

τεθεί από την κάθε υπηρεσία, σε αρκετά μέτρα, δείκτες απόδοσης. Οι δείκτες, ποσοτικοί ή 

ποιοτικοί, είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της προόδου στην πάροδο του 

χρόνου, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες στην κυβέρνηση και στο κοινό για την εξέλιξη της 

προκαθορισμένης στρατηγικής.  

Νοείται ότι, τα αναλυτικά κείμενα των μέτρων και προγραμμάτων του Σχεδίου Δράσης όπως 

επίσης τα έντυπα, νομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά εργαλεία, μηχανισμοί κοκ που απαιτούνται για 

την υλοποίηση όλων των σχετικών διαδικασιών είναι στην κατοχή και υπό την ευθύνη των 

αρμόδιων φορέων. 

Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι τα υπό αναφορά μέτρα δεν εξαντλούν το σύνολο 

των πιθανών δράσεων που μπορούν να ενταχθούν στην ΕΣΝ. Στην παρούσα φάση 

περιλαμβάνονται αυτά που υλοποιούνται ή είναι ώριμα προς υλοποίηση. Η προσπάθεια 

σχεδιασμού του Σχεδίου Δράσης δεν τερματίζεται όταν η στρατηγική κινείται προς τη φάση 

υλοποίησης. H στρατηγική θα εξελίσσεται και προσαρμόζεται ετησίως στη βάση ανάπτυξης δια-

τομεακής συνεργασίας, η οποία έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς οι τομείς ενδιαφέροντος 

των νέων άπτονται των αρμοδιοτήτων πολλών κρατικών υπηρεσιών.  

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της, μέσω της αξιολόγησης και παρακολούθησης 

των δραστηριοτήτων και μέσω του διαλόγου με τους ιδίους τους νέους, θα προκύπτουν νέα 

στοιχεία αναπροσαρμογής των εν λόγων μέτρων αλλά και νέα μέτρα προς υλοποίηση.  

Αστάθμητο παράγοντα αποτελούν και οι τυχόν αλλαγές στις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες 

της χώρας μας, οι οποίες μπορούν να μεταβάλουν τα στοιχεία της Στρατηγικής. 

Η εν λόγω Στρατηγική ακολουθεί έναν όχι τόσο παραδοσιακό τρόπο σχεδιασμού, αφού βασίζεται 

στη λογική της συμμετοχικής ανάπτυξης και του μοντέλου συν-διαμόρφωσης, τόσο με τις 

κρατικές υπηρεσίες όσο και με τους ιδίους τους νέους. Επομένως, κρίνεται σημαντικό όπως 

συνεχισθεί περαιτέρω ο διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, κατά τη φάση εφαρμογής 

του υφιστάμενου Σχεδίου και της αξιολόγησής του, η οποία θα οδηγήσει στο επόμενο τριετές 

Σχέδιο και στην ολοκλήρωση της Στρατηγικής στο βάθος της εξαετίας, με απώτερο σκοπό την 

από κοινού πλέον θέσπιση στρατηγικών στόχων.  

Σταδιακά, θα καλούνται και νέοι φορείς να συμβάλουν στην υλοποίηση της Στρατηγικής όπως οι 

Τοπικές Αρχές καθώς επίσης μη κυβερνητικοί οργανισμοί και οργανώσεις νεολαίας που 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της νεολαίας και ως εκ τούτου παρέχουν υπηρεσίες 

και εκτελούν προγράμματα που αφορούν στους νέους.  

Στόχος της Στρατηγικής είναι να συμμετέχουν ενεργά και οι ίδιοι οι νέοι στη διαδικασία. 

Επομένως, θα πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις και άλλες ενέργειες που σκοπό θα έχουν την 

αξιολόγηση των μέτρων από τους νέους και την κατάθεση νέων εισηγήσεων.  
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Ακολούθως, θα ετοιμάζεται και παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού 

Παιδείας και Πολιτισμού, ετήσια έκθεση προόδου της υλοποίησης των μέτρων και της επίτευξης 

των στόχων της Στρατηγικής, με πρώτο απολογισμό το 2018. Θα ακολουθήσει ο τριετής 

απολογισμός το 2019, ο οποίος θα σηματοδοτεί την έναρξη του δεύτερου Σχεδίου Δράσης. 

Επομένως, με τον απολογισμό της ετήσιας εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης πιθανόν να 

κατατίθεται αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης για τα επόμενα έτη έκαστης τριετίας το οποίο θα 

περιλαμβάνει τα νεότερα μέτρα που αφορούν στον τομέα. 

Το υφιστάμενο έγγραφο είναι δηλαδή η απαρχή για την ανατροφοδότηση του όλου συστήματος, 

με τελικό στόχο την καλύτερη γνώση των αναγκών και απόψεων της νεολαίας, τη λογική σύνδεση 

μεταξύ των δράσεων των κρατικών φορέων από τη μια και της κοινωνίας των πολιτών από την 

άλλη, των Τοπικών Αρχών και άλλων παραγόντων, την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, 

τον εντοπισμό επικαλύψεων ή κενών, την εκτίμηση της επίδρασης όποιων αποφάσεων στις νέες 

γενιές και όπου είναι εφικτό, τη λήψη διορθωτικών μέτρων στην πορεία.  

Οριζόντια Μέτρα 

 

Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και παρακολούθηση της Στρατηγικής, ο ΟΝΕΚ προχώρησε 

στη δημιουργία ειδικού Τμήματος. Στόχος του είναι ο σχεδιασμός συντονισμένων ενεργειών 

ανάπτυξης, εφαρμογής και παρακολούθησης της Στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη το 

ευρωπαϊκό και διεθνές γενικό πλαίσιο πολιτικών και μέτρων για τη νεολαία. 

Βάσει αυτού, έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην καλύτερη γνώση των συνθηκών 

διαβίωσης και των στάσεων των νέων - σε εθνικό και τοπικό επίπεδο - συμβάλλοντας έτσι στη 

χάραξη στοιχειοθετημένης πολιτικής για τη νεολαία. Αυτό επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη 

και τις δύο διαστάσεις της γνώσης: την έρευνα / επιστημονική γνώση και  την πρακτική / 

βιωματική γνώση.  

Με σκοπό την προώθηση της συστηματικής και διεπιστημονικής έρευνας στα θέματα νεολαίας 

και την απόκτηση γνώσης αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των νέων, ο ΟΝΕΚ έχει 

συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του κονδύλι για διεξαγωγή ερευνών μέσα από την αγορά 

υπηρεσιών από εταιρείες ερευνών από τη μια και μέσα από την ανάπτυξη συνεργασίας με 

ευρωπαϊκά δίκτυα έρευνας από την άλλη.  

Ένα τέτοιο Δίκτυο είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την Πολιτική για τη Νεολαία (EKCYP), 

που λειτουργούν από κοινού το Συμβούλιο της Ευρώπης και η ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 

αναπτυχθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία λειτουργεί ως ενιαίο σημείο πρόσβασης σε 

αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το EKCYP 

στοχεύει στην ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης μεταξύ των τριών τομέων της έρευνας, της 

πολιτικής και της πρακτικής εφαρμογής.  

Επιπρόσθετα, από το 2017 ο ΟΝΕΚ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Youth Wiki, το οποίο 

δημιούργησε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 
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Πολιτισμού της ΕΕ, κάτω από το στόχο για καλύτερη γνώση και κατανόηση των πολιτικών για τη 

νεολαία του Ανανεωμένου Πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον Τομέα της Νεολαίας 

(2010 - 2018). Το Youth Wiki είναι ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια που σκοπό έχει τη συλλογή 

δεδομένων αναφορικά με τις εν λόγω πολιτικές των κρατών μελών βάσει συγκεκριμένων 

κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων. Η πλατφόρμα αυτή σκοπεύει να βελτιώσει την 

πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημοσιότητα, την αξιοποίηση και ανανέωση των πολιτικών 

για τη νεολαία και ταυτόχρονα των αποτελεσμάτων τους. 

Ταυτόχρονα, οι νέοι ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά σε κάθε 

σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων ως ενεργοί συμμετέχοντες στη δική τους ανάπτυξη και στην 

ανάπτυξη της ευρύτερης κοινωνίας. Γι’ αυτό, ο Οργανισμός, είτε αυτόβουλα είτε με τη 

συνεργασία άλλων φορέων, προχωρεί τακτικά στην πραγματοποίηση τοπικών και εθνικών 

διαβουλεύσεων για διάφορα θέματα που αφορούν στους νέους. 

Παράλληλα, τα ακόλουθα σώματα και προγράμματα ενισχύουν τον πιο πάνω στόχο 

εφαρμόζοντας μεθόδους και εργαλεία που σκοπό έχουν την όσο το δυνατό μεγαλύτερη 

αντιπροσώπευση των νέων: 

Συμβουλευτικά Σώματα 

Με βάση τον Νόμο περί Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Ν. 33(I)/1994, ο ΟΝΕΚ διαθέτει τα 

ακόλουθα Συμβουλευτικά Σώματα, τα οποία διασφαλίζουν τη συμμετοχή των νέων στη 

διαδικασία λήψεως αποφάσεων: 

1. Πολιτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ως Πρόεδρο, και από τους αντιπροσώπους κάθε μιας Οργάνωσης Νεολαίας των κομμάτων που 

διαθέτουν Κοινοβουλευτική Ομάδα, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις αντίστοιχες οργανώσεις.  

2. Συνδικαλιστικό Σώμα στο οποίο μετέχουν εργατικές, αγροτικές και επιστημονικές 

οργανώσεις Νεολαίας, καθώς και σπουδαστικές ομοσπονδίες και οργανώσεις με παγκύπριο 

χαρακτήρα και αποδεδειγμένη δράση. Το Συνδικαλιστικό Σώμα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο 

του Συμβουλίου, ως Πρόεδρο, από τη Συνδικαλιστική Επιτροπή και από τη Σπουδαστική 

Επιτροπή.  

Η Συνδικαλιστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ως 

Πρόεδρο, και από δύο αντιπροσώπους καθενός από τα τμήματα νεολαίας των μαζικών 

συνδικαλιστικών και αγροτικών οργανώσεων, που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις.  

Η Σπουδαστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ως Πρόεδρο, και από 

δύο αντιπροσώπους κάθε σπουδαστικής ομοσπονδίας ή οργάνωσης που πληροί τις 

προϋποθέσεις πιο πάνω, καθώς και των μαθητικών οργανώσεων. 

3. Γενικό Συμβουλευτικό Σώμα (ΓΣΣ), το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού του Συμβουλίου, ως Πρόεδρο, και από δύο εκπροσώπους κάθε μιας από τις 

οργανώσεις νεολαίας που είναι μέλος του ΓΣΣ. 
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Οι αρμοδιότητες του Συμβουλευτικού Σώματος είναι οι εξής: 

(α) Εκφράζει απόψεις και υποβάλλει εισηγήσεις όσον αφορά τις γενικές αρχές της πολιτικής για 

τη νεολαία και 

(β) συμμετέχει στα διάφορα προγράμματα και στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες 

του Οργανισμού. 

Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας 

Βάσει του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τη Συμμετοχή των Νέων στην Τοπική και Περιφερειακή Ζωή, ο 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων 

Κύπρου, προωθεί τη λειτουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας (ΔΚΣΝ).  

Τα ΔΚΣΝ έχουν συμβουλευτικό ρόλο προς την τοπική αυτοδιοίκηση αφού σκοπός τους είναι να 

καταγράφουν και να προωθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση τις εισηγήσεις τω νέων για ο,τι τους 

αφορά και επηρεάζει. Αποτελούν δηλαδή μια δομή συνεχούς και ουσιαστικής σύνδεσης και 

διαλόγου της νεολαίας με τις τοπικές αρχές, ούτως ώστε να διευκολύνονται οι Δήμοι και οι 

Κοινότητες στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των νέων και επομένως 

να προχωρούν στην ανάλογη επίλυση των προβλημάτων αυτών. 

Εθνική Σύνοδος Νέων 

Με τη θεσμοθέτηση της Συνόδου, o Οργανισμός Νεολαίας επιδιώκει στη δημιουργία ενός  

φόρουμ μέσα από το οποίο οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν απόψεις, ιδέες, 

σκέψεις αλλά και προβληματισμούς για το παρόν αλλά και το μέλλον τους. Η Σύνοδος αποτελεί 

μέσο γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των νέων και των αρμοδίων χάραξης πολιτικής 

προσφέροντας τους παράλληλα την ευκαιρία να έχουν άμεση εμπλοκή στις διαδικασίες λήψεως 

αποφάσεων.    

Τα αποτελέσματα της Α’ και Β’ Συνόδου έχουν αποτυπωθεί ήδη στην Εθνική Στρατηγική για τη 

Νεολαία.          

Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΝ 

Η Επιτροπή όπως έχει αναφερθεί ήδη, αποτελεί σημείο συνάντησης και διαλόγου των διαφόρων 

κρατικών φορέων με τους νέους. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα 

Εργασίας για τους νέους (η οποία αποτελείται από όλες τις κρατικές υπηρεσίες που σχετίζονται 

με τα θέματα νεολαίας), πλέον το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Στην Επιτροπή δύναται να 

συμμετέχουν και άλλοι σχετικοί φορείς μετά από σχετική πρόσκληση του ΟΝΕΚ που θα 

συντονίζει την Επιτροπή.   

Ηλεκτρονική Συμμετοχή 

Η μέθοδος e-participation συμβάλλει στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στη 

διαδικασία λήψεως αποφάσεων και χάραξης πολιτικής αλλά και στη διερεύνηση των αναγκών 
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τους με σκοπό τη συνεκτίμησή τους, προτού μία απόφαση ληφθεί. Μέσα από αυτό το εργαλείο 

οι νέοι μπορούν να συμβάλουν στον καθορισμό προτεραιοτήτων, να συνομιλήσουν και να 

συναποφασίσουν με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, να καταθέσουν τις απόψεις τους σε μία 

διαδικασία ανοικτού διαλόγου και να εισηγηθούν έργα που κατά τη γνώμη τους βελτιώνουν και 

προάγουν την ευημερία των νέων, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο. 

Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUth. Το EUth είναι 

ένα τριετές ερευνητικό πρόγραμμα επιχορηγημένο από το Horizon 2020, στο οποίο συμμετέχουν 

11 εταίροι από 8 διαφορετικές χώρες. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων 

στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και η αύξηση της εμπιστοσύνης τους προς τους μηχανισμούς 

λήψεως αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένη πλατφόρμα με την 

ονομασία ‘’Opin’’, την οποία ο ΟΝΕΚ χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της Εθνικής Στρατηγικής για 

τη Νεολαία.   

Το υφιστάμενο Σχέδιο Δράσης έχει ήδη τεθεί προς συζήτηση με τους νέους μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας ‘’Opin’’. Σκοπός της διαβούλευσης είναι η συνεκτίμηση των απόψεων 

των νέων σε ό,τι τους αφορά και προς διευκόλυνση της συμμετοχής τους πρόκειται να 

οργανωθούν τοπικές διαβουλεύσεις κατά το 2018. 

Μνημόνια Συνεργασίας 

Με σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση των σχέσεων του Οργανισμού με διάφορους φορείς, 

προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας, ο ΟΝΕΚ συνομολογεί μνημόνια 

συνεργασίας. Οι συνεργασίες επιτρέπουν την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την 

ενδυνάμωση των νέων, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα αλλά και την 

αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων για τον καταρτισμό προτάσεων πολιτικής για τη 

νεολαία, την υλοποίηση και παρακολούθηση της ΕΣΝ. 

Διεθνής Εξωστρέφεια 

Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής είναι η εξωστρέφεια 

μέσω των συνεργειών που θα αναπτυχθούν και διατηρηθούν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

επίπεδο. 

Ο ΟΝΕΚ συμμετέχει ενεργά στα όργανα διοίκησης, στις ομάδες και επιτροπές νεολαίας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κοινοπολιτείας και των Ηνωμένων 

Εθνών. Παράλληλα, συντονίζει την αποστολή εκπροσώπων νέων σε διάφορα σώματα και 

συνέδρια διεθνούς εμβέλειας παρέχοντας τόσο οικονομική υποστήριξη όσο και καθοδήγηση. Με 

αυτό τον τρόπο συμβάλλει στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

και διεθνούς πολιτικής για τη νεολαία, στην αποτελεσματικότερη διαμόρφωση των θέσεων της 

κυβέρνησης στα θέματα νεολαίας και μεριμνά για τη συνεκτίμηση των απόψεων των νέων της 

Κύπρου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

Πιο κάτω παρατίθενται οι στόχοι και προτεραιότητες ανά Θεματική Ενότητα και ακολουθούν οι 

πίνακες με τα μέτρα υλοποίησής τους ανά Θεματική Ενότητα. 

Στους αναλυτικούς πίνακες που παρουσιάζονται μετά από τις Προτεραιότητες, φαίνονται 

συνοπτικά τα μέτρα, ο αριθμός της προτεραιότητας που υλοποιούν (πχ ο αριθμός 1.1. 

παραπέμπει στην πρώτη θεματική Ενότητα και στην πρώτη της προτεραιότητα), ο αρμόδιος 

φορέας υλοποίησης και οι εμπλεκόμενοι φορείς, η χρονική διάρκεια, ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός, η πηγή προέλευσής του και οι δείκτες απόδοσης. Αρχικά παρατίθενται τα 

μέτρα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και ακολούθως τα μέτρα των υπολοίπων Υπηρεσιών. 

Θεματική Ενότητα Α: Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 

 

Θεματική Ενότητα Α: Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 

Στόχος 1:Ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας στους νέους 
 

Στόχος 2:Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων και της ένταξής τους στην αγορά 
εργασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα εργασιακά τους δικαιώματα 
 

 
Οι προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων, είναι οι ακόλουθες: 
 

Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 
 
Προτεραιότητες στη Θεματική Ενότητα Α: Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 

 
1.1 Να αναπτυχθεί η επιχειρηματική κουλτούρα, η δημιουργικότητα και η καινοτομία 

μέσα από τα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης αλλά και μέσα από την παροχή ευκαιριών 
μη τυπικής μάθησης. 
 

1.2.      Να προωθηθούν διατομεακές συμπράξεις και σχέδια για ανάπτυξη του επιχειρηματικού 
πνεύματος των νέων και καλύτερη διασύνδεση του επιχειρηματικού κόσμου και του 
τομέα νεολαίας. 

 

 
1.3 Να υπάρχει οριζόντια καθοδήγηση, ενημέρωση και κατάρτιση για ανάληψη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού πλάνου. 

 

 
1.4 Να δημιουργηθούν κατάλληλα σχέδια με στόχο την ενίσχυση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας. 
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1.5 Να προωθηθεί και να ενισχυθεί το πνεύμα συλλογικότητας και  συνεργασίας  των νέων 
στον τομέα της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. 
 

 
1.6 Να προσφερθούν ευκαιρίες απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους. 

 

 
1.7 Να καλλιεργηθεί η κουλτούρα επαγγελματικής προσαρμοστικότητας (career 

adaptability) στους νέους. 
 

 
1.8 Να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και η εργασιακή ή άλλης μορφή εκμετάλλευσης στο 

χώρο εργασίας. 
 

1.9       Να προωθηθεί και να υποστηριχθεί η κατάλληλη έρευνα σχετικά με την πρόβλεψη 
δεξιοτήτων και αντιστοίχιση επαγγελμάτων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

 

1.10   Να προωθηθούν προγράμματα που  απαμβλύνουν την ανεργία στους νέους και 
προσφέρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1.  Κέντρα Ενίσχυσης της 

Επιχειρηματικότητας των Νέων   

Στόχος: υποστήριξη άνεργων ηλικίας 15 -

29 ετών που θέλουν να αναλάβουν 

επιχειρηματική πρωτοβουλία και 

παράλληλα η προώθηση της 

επιχειρηματικής κουλτούρας. 

Συγκεκριμένα παρέχεται: εκπαίδευση και 

κατάρτιση για ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων, καθοδήγηση μέσα από την 

ανάπτυξη δικτύου συμβούλων και 

μεντόρων. 

1.1., 1.3., 1.7.  ΟΝΕΚ                                        

Ενδιάμεσος 

Φορέας 

Υπουργείο 

Εργασίας 

(παρακολούθηση 

και 

χρηματοδότηση 

του 

προγράμματος) 

30 μήνες  300,000.00€ που 

αναλύεται ως εξής: 

2017: 75,000.00€ 

2018: 150,000.00€ 

2019: 75,000.00€      

Το έργο 

χρηματοδοτείται 

85% από το  

Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο 

και δύναται να 

συγχρηματοδοτηθεί 

από την 

Πρωτοβουλία για 

την Απασχόληση των 

Νέων 

Αριθμός 

συμμετεχόντων ανά 

έτος:  

2017: Δ/Ε  

2018 200 άτομα  

2019 300 άτομα  

2020 100 άτομα 

2.  Makerspace: ένας χώρος όπου 

παρέχονται τα τεχνολογικά και άλλα 

εργαλεία τα οποία θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν οι νέοι για τη δημιουργία 

κατασκευών, ρομπότ και άλλων 

1.1., 1.3., 1.5.  ΟΝΕΚ                                                                       

Δήμος Λάρνακας 

Συνεχόμε

νη δράση  

77,000.00€ ετησίως Αριθμός παρουσιάσεων 

σε χώρους και 

εκδηλώσεις τρίτων: 

2018: 5, 2019: 8, 2020: 

10,  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

πρωτοτύπων.     

                

Αριθμός παρουσιάσεων 

στο Makerspace: 2018: 

56, 2019: 10 2020: 12, 

Aριθμός σεμιναρίων: 

2018: 10, 2019: 15, 

2020: 15,  

Αριθμός κοινών 

εκδηλώσεων 2018: 2, 

2019: 3, 2020: 3, 

Αριθμός ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων: 2018: 

1, 2019:1, 2020:1, 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

προγράμματων: 2018:1, 

2019: 1, 2020: 1, 

Διοργάνωση 

εκδηλώσεων: 2018: 1, 

2019: 1, 2020: 1, 

Αριθμός 

εκπροσωπήσεων: 2018: 

1, 2019: 2, 2020: 2 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

3.  Active Youth 

 Στόχος: Ενημέρωση νέων για τα σχέδια 

απασχόλησης που εμπίπτουν στο Youth 

Guarantee που υπάρχουν διαθέσιμα 

προς αξιοποίηση και ώθηση τους να 

εγγραφούν στη Δημόσια Υπηρεσία 

Απασχόλησης. 

1.4. ONEK                                   

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Πρόνοιας και 

Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

(Τμήμα 

Εργασίας), 

Συμβούλιο 

Νεολαίας 

Κύπρου, 

Κυπριακός 

Οργανισμός 

Κέντρων 

Νεότητας 

(ΚΟΚΕΝ) 

18 μήνες 351,429.00€ 

Το έργο 

συγχρηματοδοτείται 

από τη Γενική 

Διεύθυνση 

Απασχόλησης, 

Κοινωνικών 

Υποθέσεων & 

Κοινωνικής Ένταξης 

της ΕΕ κατά 80% και 

από εθνικούς 

πόρους κατά 20%.    

Μακροπρόθεσμος 

στόχος: Μείωση του 

ποσοστού ανεργίας 

στην Κύπρο κάτω του 

Ευρωπαϊκού μέσου 

όρου (8.7%) 

 

4.  Υπηρεσίες Συμβούλων Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στα Κέντρα 

Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ): 

Συμβουλευτική για σχεδιασμό 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας (νέες 

δεξιότητες, βελτίωση ευκαιριών 

1.1., 1.7.  ΟΝΕΚ                                          24 μήνες 80,000.00€       Αριθμός 

συμβουλευομένων από 

ΣΕΠ ανά έτος:  

2018: 500 νέοι  

2019: 550 νέοι  

2020: 600 νέοι 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

εργοδότησης, βιογραφικό σημείωμα, 

τρόποι αναζήτησης εργασίας, ανάληψη 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, 

ενημέρωση για Ευρωπαϊκές και εθνικές 

ευκαιρίες). 

Πληροφορίες για σπουδές και κατάρτιση 

στην Κύπρο και χώρες του εξωτερικού. 

Καθοδήγηση για τις επιλογές μαθημάτων 

σε μαθητές. 

Βοήθεια για τη συμπλήρωση αιτήσεων 

για πρόσβαση σε Δημόσια Πανεπιστήμια. 

5.  Η  Βασική Δράση 2 του Erasmsu+ 

(Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της 

Νεολαίας) έχει ως ένα εκ των βασικών 

της στόχων την προώθηση της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης, της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των 

μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων 

μεταξύ νέων υπό τη μορφή διακρατικών 

πρωτοβουλιών. Επίσης, προωθείται η 

διατομεακή συνεργασία και η 

διασύνδεση του τομέα νεολαίας με το 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 

1.5., 1.6., 1.7., 1.8.,  

Εθνική Υπηρεσία 

Erasmus+: 

Νεολαία 

2014-

2020 

2017: 529,869.00€ 

2018: 549,574.00€ 

2019: 598,111.00€  

1. Το ποσοστό των 

εγκεκριμένων σχεδίων 

Στρατηγικής 

Συνεργασίας που 

εμπλέκουν εταιρείες ή 

άλλους κοινωνικο-

οικονομικούς φορείς 

ενεργούς στον 

εργασιακό κόσμο ως 

συμμετέχουσες 

οργανώσεις.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

κόσμο του επιχειρείν και το χώρο της 

εργασίας.  

2017: 90% των 

εγκεκριμένων 

αιτήσεων. 2018: 100% 

των εγκεκριμένων 

αιτήσεων. 2020: 100% 

των εγκεκριμένων 

αιτήσεων.  

2.  Το ποσοστό των 

διατομεακών 

εγκεκριμένων σχεδίων 

σε σχετικούς τομείς. 

2017: 90% των 

εγκεκριμένων 

αιτήσεων. 2018: 100% 

των εγκεκριμένων 

αιτήσεων. 2020: 100% 

των εγκεκριμένων 

αιτήσεων   

6.  Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την 

Απασχόληση Άνεργων Νέων ηλικίας 

μέχρι 25 ετών                                                                                                                                                                                         

Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε 

1.6, 1.10 Τμήμα Εργασίας 2017-

2019 

4,000,000.00€ 700 επωφελούμενοι 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα ύψους 

50% ή 60% του μισθολογικού κόστους 

για πρόσληψη άνεργων νέων όλων των 

κατηγοριών και όσων δεν μετέχουν σε 

προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 

(άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη 

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - ΔΥΑ ).  

7.  Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την 

Απασχόληση Άνεργων  νέων  25-29                                                                                                                                                                              

Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε 

εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα.  Η 

επιχορήγηση θα είναι 70% του 

μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο 

τις €8.400. 

1.6., 1.10 

 

Τμήμα Εργασίας 2017-

2020 

6,700,000.00€ 800 επωφελούμενοι 

8.  Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για 

Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες 

Παθήσεις.                                                                                                                                                                                          

Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε 

εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα για 

πρόσληψη άνεργων ατόμων με Χρόνιες 

Παθήσεις εγγεγραμμένων στη ΔΥΑ. Η 

επιχορήγηση θα είναι 75% του 

1.8.  Τμήμα Εργασίας  

 

Παγκύπρια 

Ομοσπονδία 

Συνδέσμων 

2017-

2019 

1,000,000.00€ 100 επωφελούμενοι 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο 

τις  €10.000. 

Πασχόντων και 

Φίλων 

9.  Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την 

Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία.                                                                                                  

Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε 

εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα για 

πρόσληψη άνεργων ατόμων με αναπηρία 

εγγεγραμμένων στη ΔΥΑ.  Η επιχορήγηση 

είναι 75% του μισθολογικού κόστους με 

ανώτατο όριο τις €20.000. 

1.8. Τμήμα Εργασίας  

 

Κυπριακή 

Συνομοσπονδία 

Οργανώσεων 

Αναπήρων 

2017-

2019 

2,000,000.00€ 100 επωφελούμενοι 

10.  Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την 

Πρόσληψη Ληπτών ΕΕΕ σε  συνδυασμό 

με την ολοκλήρωση 3-μήνης Κατάρτισης.                                                                                                                  

 Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας 

σε εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα για 

πρόσληψη άνεργων ληπτών ΕΕΕ 

εγγεγραμμένων στη ΔΥΑ  οι οποίοι έχουν 

παρακολουθήσει και ολοκληρώσει 

πρόγραμμα κατάρτισης για τρις (3) μήνες 

στον ίδιο εργοδότη.  Η επιχορήγηση είναι 

1.6., 1.10 Τμήμα Εργασίας 

 

Αρχή Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

(ΑνΑΔ) 

2017-

2019 

5,000,000.00€             

(Το Σχέδιο της ΑνΑΔ 

καλύπτει την 

τρίμηνη κατάρτιση 

με προϋπολογισμό 

€392,000 για 850 

λήπτες ΕΕΕ). 

850 επωφελούμενοι 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

60% του μισθολογικού κόστους με 

ανώτατο όριο τις  €6.000.  

11.  Σχέδιο Παροχής Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία (σε 

συνεργασία με την Οργάνωση 

Παραπληγικών Κύπρου)                                                                                                                      

Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε 

εργοδότες, μη κερδοσκοπικά νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που 

απασχολούν εργαζομένους και 

εκπροσωπούν ή παρέχουν υπηρεσίες σε 

άτομα με αναπηρίες, για πρόσληψη 

άνεργων ατόμων εγγεγραμμένα στη ΔΥΑ) 

για να παρέχουν υποστηρικτικές 

υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία.  Η 

επιχορήγηση είναι 70% του 

μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο 

της €24.000.  

1.6., 1.8., 1.10.  

 

Τμήμα Εργασίας  

 

Οργάνωση 

Παραπληγικών 

Κύπρου 

2017-

2019 

2,400,000.00€ 100 επωφελούμενοι 

12.  Ενημερωτική εκστρατεία για την 

ενεργοποίηση των νέων. Η εκστρατεία 

θα αφορά στην ενημέρωση των νέων 

που βρίσκονται σε αδράνεια για 

1.6., 1.10. Τμήμα Εργασίας 2018 200,000.00€ 1) 10.000 νέοι 15-29 

ετών να ενημερωθούν 

2) Αύξηση του 

ποσοστού των άνεργων 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

αξιοπρεπή εργασία καθώς και για τη 

στήριξη που προσφέρεται από 

οργανισμούς όπως τη Δημόσια Υπηρεσία 

Απασχόλησης για θέματα αγοράς 

εργασίας.   

νέων που εγγράφονται 

στη ΔΥΑ σε 45% 

13.  Αναβάθμιση/ανάπτυξη του 

μηχανογραφικού συστήματος της 

Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης           

Ανάπτυξη καινούριου σύγχρονου 

μηχανογραφικού συστήματος της ΔΥΑ 

μετά από σχετική μελέτη 

1.6., 1.10. Τμήμα Εργασίας 2019-

2022 

800,000.00€   

14.  Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τη 

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης                                                        

Θα προσληφθούν 30 έκτακτοι 

Εργασιακοί Σύμβουλοι οι οποίοι θα 

προσφέρουν εξατομικευμένη 

εξυπηρέτηση σε άνεργους που ανήκουν 

σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 

(π.χ. νέους) και 30 έκτακτοι Εργατικοί 

Λειτουργοί οι οποίοι θα ενδυναμώσουν 

την ικανότητα της ΔΥΑ για εξυπηρέτηση 

των ατόμων που προσέρχονται στα 

1.6., 1.10.  

 

Τμήμα Εργασίας 2017-

2019 

3,000,000.00€ 1) 30% των νέων (15-29 

ετών που είναι 

εγγεγραμμένοι στη ΔΥΑ 

να παραπέμπονται σε 

εξατοπικευμένη 

εξυπηρέτηση              

2) Αύξηση του 

ποσοστού των άνεργων 

νέων που εγγράφονται 

στη ΔΥΑ σε 45% 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

γραφεία της με σκοπό την προσφορά 

περισσότερο ποιοτικών υπηρεσιών. 

15.  Κατάρτιση των έκτακτων Εργασιακών 

Συμβούλων και των έκτακτων 

Εργατικών Λειτουργών 

1.6., 1.10.  

 

Τμήμα Εργασίας 2017-

2019 

100,000.00€ 1) Αύξηση των 

τοποθετήσεων σε 

εργασία μέσω της ΔΥΑ 

κατά 20%             

2) Αύξηση των κενών 

θέσεων που 

καταχωρούνται στη ΔΥΑ 

κατά 20% 

16.  Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με 

Αποφοίτους Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Το Σχέδιο παρέχει κίνητρα 

σε επιχειρήσεις για να προσφέρουν 

θέσεις εργασίας, πρακτική κατάρτιση και 

εργασιακή πείρα διάρκειας έξι μηνών σε 

απόφοιτους κάτω των 30 ετών. 

1.10.  ΑνΑΔ Μέχρι 

2021 

2017: €5 εκ.                                                       

2018: €5.5 εκ. 

Ποσοστό απασχόλησης 

συμμετεχόντων 6 

περίπου μήνες μετά την 

ολοκλήρωση της 

συμμετοχής τους. 

17.  Μελέτες προβλέψεων απασχόλησης 

στην Κυπριακή Οικονομία. Η πιο 

πρόσφατη σειρά προβλέψεων 

απασχόλησης για την Κύπρο καλύπτει 

1.9.  

 

ΑνΑΔ     
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

την περίοδο 2017-2027 και περιλαμβάνει 

προβλέψεις για τις ανάγκες 

απασχόλησης σε 52 τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας και σε 309 επαγγέλματα 

που καλύπτουν το σύνολο της κυπριακής 

οικονομίας. 

18.  Πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών     

Το Μέτρο παρέχει οικονομική στήριξη 

για την πρώτη εγκατάσταση νέων, άνω 

των 18 και κάτω των 40 ετών, στον τομέα 

της γεωργίας. Στόχος είναι η ενθάρρυνση 

νέων που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν στον τομέα, 

διευκολύνοντας την είσοδό τους στον 

κλάδο.  

1.1., 1.3., 1.9.  

 

Κυπριακός 

Οργανισμός 

Αγροτικών 

Πληρωμών 

(ΚΟΑΠ)  

 

Υπουργείο 

Γεωργίας, 

Αγροτικής 

Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος 

3 χρόνια  4,660,000.00€ Ενίσχυση σε 240 νέους 

γεωργούς 

19.  Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης 

Αγροτικών Επαγγελμάτων στην 

Κοινότητα Κοίλη στην Πάφο. Στο κτίριο 

που θα ανεγερθεί θα διοργανώνονται 

1.6.  Επαρχιακή 

Διοίκηση Πάφου  

 

Διάρκεια 

κατασκευ

αστικών 

εργασιών 

1,863,000.00 € 

(Συνολικός 

1 Περιφερειακό Κέντρο 

Εκπαίδευσης Αγροτικών 

Επαγγελμάτων στην 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

εκπαιδευτικές διαλέξεις σχετικά με τα 

αγροτικά επαγγέλματα και 

επιδείξεις/παραγωγή αγροτικών 

προϊόντων και μετασυλλεκτική 

διαχείριση των νωπών προϊόντων.  

Μονάδα 

Ευρωπαϊκών 

Ταμείων – ΥΠΕΣ 

(Μονάδα 

Εφαρμογής 

Μέτρου 7, 

Κυπριακός 

Οργανισμός 

Αγροτικών 

Πληρωμών, 

Υπουργείο 

Γεωργίας, 

Αγροτικής 

Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, 

Κοινοτικά 

Συμβούλια) 

- 18 

μήνες. 

προϋπολογισμός 

συμπ. του ΦΠΑ) 

Κοινότητα Κοίλη στην 

Πάφο. 

20.  Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας. Το Σχέδιο 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη 

και προώθηση της επιχειρηματικότητας 

των νέων (από 20 έως 40 ετών) που 

1.1., 1.2. Υπουργείο 

Ενέργειας, 

Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και 

2014 - 

2020. 

16,000,000.00€  (α) να δημιουργηθούν 

400 νέες επιχειρήσεις 

και (β) να 

δημιουργηθούν 800 

νέες θέσεις εργασίας.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 

επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε 

οικονομική . Οι χορηγίες που θα 

παραχωρούνται στους νέους και νέες 

που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται 

στο 50% πάνω στο κόστος των 

επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης  με 

ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση 

τις €70.000 για δραστηριότητες που 

αφορούν τη μεταποίηση και τις €50.000 

για άλλες δραστηριότητες στους τομείς 

των υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου 

και τουρισμού.   

Τουρισμού 

(ΥΕΕΒΤ) 

 

Γενική Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 

Συντονισμού και 

Ανάπτυξης 

(ΕΠΣΑ). 

21.  Σχέδιο Δράσης: Εθνική Συμμαχία 

Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας 

Η Εθνική Συμμαχία στοχεύει στην αύξηση 

της συνολικής προσφοράς ψηφιακά 

εξειδικευμένων/καταρτισμένων 

επαγγελματιών, έτσι ώστε να καταστεί 

δυνατή η επίτευξη μιας καλύτερα 

ισορροπημένης προσφοράς και ζήτησης 

όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες.  

1.9.  Ψηφιακός 

Πρωταθλητής και  

Τμήμα 

Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών 

 

40 φορείς του 

δημόσιου  και 

ιδιωτικού τομέα , 

2016-

2019 

2,000,000.00€ 

περίπου 

Πιστοποίηση ψηφιακών 

δεξιοτήτων σε  

μαθητές, ανέργους και 

στρατιώτες για τα έτη 

2016-2019 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

συμπεριλαμβανο

μένων 

Υπουργείων, 

εργοδοτών, 

πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων, 

εταιρειών και 

Συνδέσμων 

Πληροφορικής 

22.  Εθνική Δήλωση Πολιτικής για ενίσχυση 

του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος 

στην Κύπρο 

Η Δήλωση καθιερώνει ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής και ένα 

στοχευμένο σχέδιο δράσης για την 

ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

οικοσυστήματος της Κύπρου. Σκοπός 

είναι η προώθηση και ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας με την περαιτέρω 

ανάπτυξη και ενδυνάμωση του 

υφιστάμενου επιχειρηματικού 

οικοσυστήματος.  

1.1., 1.2., 1.4., 1.5.,  

1.7. 

Υπουργείο 

Ενέργειας, 

Εμπορίου, 

Βιομηχανίας & 

Τουρισμού  

2015-

2020 

Δεν υπάρχει 

συνολικός 

προϋπολογισμός. Τα 

τμήματα που έχουν 

την ευθύνη 

υλοποίησης των 

δράσεων 

προβαίνουν σε 

σχετικές πρόνοιες 

στο δικό τους 

προϋπολογισμό.  

Η Δήλωση 

περιλαμβάνει τόσο 

δείκτες συνολικής 

απόδοσης όσο και 

δείκτες απόδοσης των 

δράσεων. Οι δείκτες 

συνολικής απόδοσης 

είναι: 

 • Αύξηση των νέων 

επιχειρήσεων που 

δημιουργούνται 

ετησίως κατά 20% 

• Αύξηση του ποσοστού 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

H Δήλωση Πολιτικής αναγνωρίζει πέντε 

άξονες προτεραιότητας: 

α. Καλλιέργεια επιχειρηματικής 

κουλτούρας   

β. Βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος 

γ. Επιχειρηματική καινοτομία  

δ. Ενίσχυση της πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση 

ε. Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 

αγορές 

Οι πέντε πυλώνες εξειδικεύονται 

περαιτέρω μέσα από ένα στοχευμένο 

Σχέδιο Δράσης και ορίζοντα υλοποίησης 

το 2020. Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί ένα 

δυναμικό έγγραφο το οποίο 

αναθεωρείται και εμπλουτίζεται σε 

ετήσια βάση ανάλογα με τις ανάγκες τις 

επιχειρηματικής κοινότητας. 

βιωσιμότητας των 

επιχειρήσεων, κατά τα 

πρώτα δύο χρόνια 

λειτουργίας τους, κατά 

25% μέχρι το 2020 

• Αύξηση του αριθμού 

των υψηλού ρυθμού 

ανάπτυξης (≥ 10 ποσ. 

μον.) επιχειρήσεων 

κατά 50% ετησίως   

• Αύξηση του αριθμού 

των εργαζομένων σε 

νέες επιχειρήσεις (start-

ups) κατά 10% και σε 

μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις κατά 5% 

μέχρι το 2020. 

23.  Οι Καθηγητές/τριες Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) του 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

1.7.  Υπουργείο 

Παιδείας και 

Πολιτισμού -

  Εμπίπτει μέσα στον 

προϋπολογισμό 

εργοδότησης 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

(ΥΠΠ), μέσα από την ομαδική 

συμβουλευτική ενημερώνουν τους 

μαθητές για της σύγχρονες τάσεις της 

αγοράς εργασίας  

Υπηρεσία 

Συμβουλευτικής 

και 

Επαγγελματικής 

Αγωγής 

Καθηγητών ΣΕΑ του 

ΥΠΠ 

24.  "Θέσπιση Μηχανισμών Επικύρωσης Μη 

Τυπικής/Άτυπης Μάθησης" 

Στόχος του έργου είναι η προώθηση της 

θέσπισης μηχανισμών για την επικύρωση 

της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Η 

λειτουργία μηχανισμών θα παρέχει στα 

άτομα τη δυνατότητα να επικυρώσουν 

τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες που απέκτησαν μέσω μη 

τυπικής και άτυπης μάθησης. Με την 

επικύρωση θα αποκτούν προσόντα, τα 

οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν για 

εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή 

άλλους σκοπούς. 

1.1.  Υπουργείο 

Παιδείας και 

Πολιτισμού. 

 

 ΓΔ ΕΠΣΑ, 

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Πρόνοιας και 

Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, 

Μονάδα 

Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού 

Ταμείου 

(Ενδιάμεσος 

Φορέας) 

2016-

2023 

Συνολικός 

προϋπολογισμός: 

1,400,000.00€  

2016: 12,000.00€ 

2017: 79,000.00€ 

2018: 244,000.00€ 

2019: 181,000.00€ 

2020: 216,000.00€ 

2021: 201,000.00€ 

2022: 220,000.00€ 

2023: 247,000.00€ 

Από την πιλοτική 

εφαρμογή του 

Μηχανισμού θα 

επωφεληθεί αριθμός 

500 ατόμων, οι οποίοι 

θα αξιοποιήσουν την 

πιλοτική εφαρμογή του 

μηχανισμού για να 

επικυρώσουν τη 

μάθηση που απέκτησαν 

στους τομείς της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, 

του εθελοντισμού και 

της νεολαίας. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

25.  Ανάπτυξη της Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 

Το Έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των 

υποδομών που στηρίζουν τους θεσμούς 

που 

αποτελούν τους κύριους πυλώνες της 

Τεχνικής Εκπαίδευσης όπως οι πιο κάτω 

• Μέση Τεχνική και Επαγγελματική 

Εκπαίδευση (κανονική πρωινή φοίτηση). 

• Νέα Σύγχρονη Μαθητεία. 

• Εσπερινές Τεχνικές Σχολές (σχολεία 

δεύτερης ευκαιρίας επιπέδου ΜΤΕΕ). 

• Απογευματινά και Βραδινά Τμήματα 

Τεχνικών Σχολών. 

• Μεταλυκειακά Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ). 

1.1., 1.6., 1.10. 

 

Υπουργείο 

Παιδείας και 

Πολιτισμού  

 

ΓΔ ΕΠΣΑ, 

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Πρόνοιας και 

Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, 

Μονάδα ΕΚΤ 

(Ενδιάμεσος 

Φορέας) 

2014-

2023 

Συνολικός 

προϋπολογισμός: 

15,900,000.00€ 

(1) Αριθμός 

Συμμετεχόντων 

ανώτερης 

δευτεροβάθμιας (ISCED 

3) ή 

μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4): 

6.800, (2) 

Συμμετέχοντες στη Νέα 

Σύγχρονη Μαθητεία: 

350, (3) Δημιουργία, 

Συγγραφή 

και Λειτουργία Νέων 

Προγραμμάτων 

Σπουδών: 53, (4) 

Ποσοστό σπουδαστών 

που ολοκληρώνουν την 

Τεχνική και 

Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και 

Κατάρτισης: 92%, (5) 

Ποσοστό μαθητών της 

ΜΤΕΕ (πρωινή φοίτηση) 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

που ολοκληρώνουν την 

Τεχνική και 

Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση: 85%.  



Θεματική Ενότητα Β: Κοινωνική Ενσωμάτωση 

 

Θεματική Ενότητα Β: Κοινωνική Ενσωμάτωση 

Στόχος 1: Διασφάλιση ισοτιμίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 

Στόχος 2: Δημιουργία κουλτούρας που να προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση 
 

 
Οι προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων, είναι οι ακόλουθες: 
 

Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 
 
Προτεραιότητες στη Θεματική Ενότητα Β: Κοινωνική 
Ενσωμάτωση 

Υπουργεία Κυβερν
ητικές 
Υπηρεσί
ες 

Άλλοι 
Οργανι- 
σμοί 

 

 
2.1    Να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και πληροφόρηση 

των νέων αναφορικά με τα δικαιώματα όλων των 
ομάδων με λιγότερες ευκαιρίες ή και που 
απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 

 

 
 
 

√ 
 

 
 
 

√ 
 

 
 
 

√ 
 

 
2.2    Να αναπτυχθούν δράσεις οι οποίες να συμβάλλουν 

στην κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή των 
νέων  με λιγότερες ευκαιρίες ή και που 
απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 

 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
2.3    Να αναπτυχθούν δράσεις που να συμβάλλουν στον 

περιορισμό των αποκλεισμών μεταξύ των Ε/Κ και 
Τ/Κ νέων. 

 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
2.4     Να προωθηθούν δράσεις κοινωνικής  ενσωμάτωσης 

και απόρριψης του κοινωνικού αποκλεισμού στο 
σχολικό περιβάλλον. 

 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 
 

 
2.5    Να προωθηθούν ενέργειες και δράσεις οι οποίες θα 

πολλαπλασιάσουν την ικανότητα των υπό 
κοινωνικό αποκλεισμό απειλούμενων ομάδων για 
κοινωνική συμμετοχή (π.χ. ειδικός εξοπλισμός, 
προδιαγραφές δομημένου περιβάλλοντος, κτλ). 

 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
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2.6     Να αξιοποιηθούν η δημιουργική έκφραση, οι τέχνες 
και η εκμάθηση ξένων γλωσσών ως μέσα 
σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας. 

 

 
√ 
 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
2.7    Να προωθηθεί η συμμετοχή ατόμων με λιγότερες 

ευκαιρίες σε προγράμματα κινητικότητας με στόχο 
την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 

 

√ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1.  Κέντρα Πληροφόρησης 
Νέων (ΚΕΠΛΗ):  
Σκοπός: να παρέχουν 
γενική πληροφόρηση σε 
μια σειρά θεμάτων που 
αφορούν τους νέους. Στο 
πλαίσιο αυτό προσφέρουν: 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
(επαγγελματικός 
προσανατολισμός, 
ψυχολογική στήριξη) μέσα 
από εξατομικευμένες 
συναντήσεις αλλά και 
άλλες δράσεις, όπως: 
εργαστήρια, διαλέξεις, 
εκδηλώσεις κ.ά.  

2.1., 2.2., 2.7. ΟΝΕΚ Συνεχόμενη 
δράση  

241,943.00€              Αριθμός εκδηλώσεων ανά 
έτος: 2018: 20 εκδηλώσεις, 
2019: 30 εκδηλώσεις, 2020: 
40 εκδηλώσεις,  
Αριθμός παρουσιάσεων σε 
χώρους /εκδηλώσεις τρίτων 
ανά έτος: 2018: 20, 2019: 25, 
2020: 30  
Αριθμός συμμετεχόντων στις 
καλοκαιρινές σχολές μαθητών 
ανά έτος: 75.  

2.  Φεστιβάλ Νέων                                                                        
Στόχος του Φεστιβάλ είναι 
να προβάλει τα 
προγράμματα και τις 
υπηρεσίες του Οργανισμού 
Νεολαίας αλλά κυρίως να 
αναδείξει τη δράση που οι 
ίδιοι οι νέοι αναπτύσσουν.             
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα 
από την συμμετοχή 

  ΟΝΕΚ                                     
Συμβούλιο 
Νεολαίας, Κέντρο 
Υποστήριξης 
ΜΚΟ,  

Ετήσια Δράση 30,000.00€   60 οργανώσεις νεολαίας, 
τουλάχιστον 1000 επισκέπτες, 
κοινωνικές δράσεις  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

οργανώσεων νεολαίας 
αλλά και οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται σε 
θέματα που αφορούν τους 
νέους, την παρουσίαση 
καινοτόμων δράσεων που 
αναπτύσσουν ομάδες νέων 
ή άτομα, την παρουσίαση 
καλλιτεχνικής έκφρασης 
και δημιουργίας και τέλος 
την παρουσίαση δράσεων 
που αφορούν ανθρώπινα 
δικαιώματα, κοινωνικές 
διακρίσεις, 
περιβαλλοντικές δράσεις 
κ.α. Περιλαμβάνει πολλές 
δραστηριότητες όπως NGO 
Fair, ανοιχτές συζητήσεις, 
εργαστήρια, παρουσιάσεις, 
εγκαταστάσεις τέχνης, 
συναυλία, χορό, και άλλα.  

3.  Μία από τις Βασικές 
Δράσεις του Erasmus+ 
είναι η Βασική Δράση 1 
στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η 
Κινητικότητα ατόμων που 

2.7., ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Erasmus+: 
Νεολαία) & Ε.Ε 

Η διάρκεια του 
Προγράμματος 
Erasmus+ είναι 
από το 2014 - 
2020 

Ο προϋπολογισμός 
του Προγράμματος 
Erasmus+ είναι 
ετήσιος.  
Για το 2017, το 
ποσό 

Οι πιο κάτω Δείκτες αφορούν 
στην περίοδο 2017 - 2020:                         
1. Αριθμός συμμετεχόντων σε 
εγκεκριμένα σχέδια της εν 
λόγω υποδράσης για το 2017 
είναι 600, για το 2018 400 και 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της νεολαίας 
(Mobility of Youth Workers) 
η οποία στηρίζει την 
επαγγελματική ανάπτυξη 
των ατόμων που 
δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της νεολαίας. 

χρηματοδότησης 
για τη 
συγκεκριμένη 
υποδράση είναι 
294,271.00€ και 
για το 2018 είναι 
289,770.00€. Για το 
έτος 2019: 
393,334.00€  
Το Πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται 
100% από την 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 
 

για το 2020 είναι 600.                              
2. Αριθμός συμμετεχόντων σε 
εγκεκριμένα σχέδια της ΒΔ1 
με τη συμμετοχή γειτονικών 
χωρών (Partner countries) του 
Προγράμματος για το 2017 
είναι 650, για το 2018 400 και 
για το 2020 500.                          
3. Ποσοστών ατόμων με 
λιγότερες ευκαιρίες που 
συμμετέχουν σε σχέδια της 
ΒΔ1 του Προγράμματος για το 
2017 είναι 33% , για το 2018 
35% και για το 2020 είναι 38%                             
4. Ποσοστό εγκεκριμένων 
αιτήσεων της ΒΔ1 με 
θεματική "Ενσωμάτωση 
ατόμων με λιγότερες 
ευκαιρίες" για το 2017 είναι 
30%, για το 2018 32% και για 
το 2020 35%.                                  

4.  Οι Δραστηριότητες 
Διακρατικών Συνεργασιών 
(TCA) αποτελούν ένα 
εργαλείο για τις Εθνικές 
Υπηρεσίες μέσω του 
οποίου εφαρμόζονται οι 

2.7. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Erasmus+), Ε.Ε, 
Εθνικές 
Υπηρεσίες 
Προγράμματος 

Η διάρκεια του 
Προγράμματος 
Erasmus+ είναι 
από το 2014 - 
2020 

Ο προϋπολογισμός 
του Πρoγράμματος 
Erasmus+ είναι 
ετήσιος. Για το 
2017 το ποσό που 
αναλογεί στο TCA 

Συνολικός αριθμός 
συμμετεχόντων σε TCA - 
2017: 58, 2018: 60, 2019: 60, 
2020: 60 (ο αριθμός των 
ατόμων που στηρίζει η 
Υπηρεσία εξαρτάται από τον 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

προτεραιότητες και οι 
στόχοι του Προγράμματος 
Erasmus+  και 
προωθούνται οι συνέργειες 
μεταξύ ΕΥ και 
συμμετεχόντων.  

Erasmus+ σε 
άλλες χώρες και 
SALTO Resource 
Centres 

είναι 203,975.70€ 
και για το 2018 
είναι 225,872.00€. 
Για το 2019 είναι 
256,333.00€. 
Το Πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται 
100% από την 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

διαθέσιμο προϋπολογισμό 
καθώς και από τον αριθμό 
των δραστηριοτήτων που 
φιλοξενεί η Υπηρεσία).  

5.  Η Βασική Δράση 2  
(Στρατηγικές Συμπράξεις 
στον τομέα της Νεολαίας) 
του Erasmus+ έχει ως μια 
από τις θεματικές την 
κοινωνική ενσωμάτωση.  

2.2., 2.4., 2.5. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Erasmus+: 
Νεολαία) & Ε.Ε. 

2014-2020 Για το 2017 
529,869.00€ & για 
το 2018 
549,574.00€. Για το 
2019&2020 δε 
διαθέτουμε ακόμη 
στοιχεία για τον 
προυπολογισμό. Το 
Πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται 
100% από την 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

Ποσοστό εγκεκριμένων 
σχεδίων με θέμα σχετικό με 
την ενσωμάτωση ατόμων με 
λιγότερες ευκαιρίες στη ΒΔ2. 
2017: 28% 
2018: 10%  
2020: 15% 

6.  Στο πλαίσιο των 
Ανταλλαγών Νέων του 
Erasmus+ , επιχορηγούνται 
κινητικότητες νέων 13-30 

2.2., 2.7. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Erasmus+: 
Νεολαία) & Ε.Ε. 

2014-2020 2017: €744.593 
2018:€767.089 
2019: €917.779 

1) Το ποσοστό των ΑμΕΑ που 
συμμετέχουν σε σχέδια 
κινητικότητας της Βασικής 
Δράσης 1. 2017: 4.7% 2018: 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ετών με στόχο την 
ανάπτυξη 
δεξιοτήτων/ικανοτήτων και 
γνώσεων γύρω από  
συγκεκριμένες θεματικές, 
την ενεργό πολιτότητα, την 
κοινωνική ενσωμάτωση 
κτλ.  

Το Πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται 
100% από την 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

4%. 2020: 5% 
2) Το ποσοστό των νέων με 
λιγότερες ευκαιρίες που 
συμμετέχουν σε σχέδια 
κινητικότητας της Βασικής 
Δράσης 1, για το 2017 έχει 
τεθεί στο 33%, για το 2018 
35% και για το 2020 38% . 
3) Το ποσοστό των 
εγκεκριμένων σχεδίων της 
Βασικής Δράσης 1 με θέματα 
σχετικά με την ενσωμάτωση 
των νέων με λιγότερες 
ευκαιρίες, έχει τεθεί για το 
2017 στο 30%, για το 2018 
32% και 35% για το 2020.  

7.  Σχέδιο Παροχής Κινήτρων 
για Πρόσληψη Ατόμων με 
Χρόνιες Παθήσεις.                                                                                                                                              
Το Σχέδιο αφορά την 
παροχή χορηγίας σε 
εργοδότες στον ιδιωτικό 
τομέα για πρόσληψη 
άνεργων ατόμων με 
Χρόνιες Παθήσεις (άνεργα 
άτομα εγγεγραμμένα στη 
Δημόσια Υπηρεσία 

2.5.  Τμήμα Εργασίας  

 
Παγκύπρια 
Ομοσπονδία 
Συνδέσμων 
Πασχόντων και 
Φίλων 

2017-2019 1,000,000.00€ 100 επωφελούμενοι 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Απασχόλησης - ΔΥΑ). Η 
επιχορήγηση θα είναι 75% 
με μέγιστο ποσό 
10,000.00€ 

8.  Σχέδιο Παροχής Κινήτρων 
για την Πρόσληψη Ατόμων 
με Αναπηρία.                                                                                                  
Το Σχέδιο αφορά την 
παροχή χορηγίας σε 
εργοδότες στον ιδιωτικό 
τομέα για πρόσληψη 
άνεργων ατόμων με 
αναπηρία (άνεργα άτομα 
εγγεγραμμένα στη Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης - 
ΔΥΑ).  Η επιχορήγηση θα 
είναι 75% με μέγιστο ποσό 
20,000.00€. 

2.5.  Τμήμα Εργασίας  

 
Κυπριακή 
Συνομοσπονδία 
Οργανώσεων 
Αναπήρων 

2017-2019 2,000,000.00€ 100 επωφελούμενοι 

9.  Σχέδιο Παροχής 
Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών σε Άτομα με 
Αναπηρία. Το Σχέδιο 
αφορά την παροχή 
χορηγίας σε εργοδότες, μη 
κερδοσκοπικά νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου, που απασχολούν 

2.5.  Τμήμα Εργασίας  

 
Οργάνωση 
Παραπληγικών 
Κύπρου 

2017-2019 2,400,000.00€ 100 επωφελούμενοι 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

εργαζομένους και 
εκπροσωπούν ή παρέχουν 
υπηρεσίες σε άτομα με 
αναπηρίες, για πρόσληψη 
άνεργων ατόμων 
εγγεγραμμένα στη Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης - 
ΔΥΑ για να παρέχουν 
υποστηρικτικές υπηρεσίες 
στα άτομα με αναπηρία.  Η 
επιχορήγηση είναι 70% του 
μισθολογικού κόστους με 
ανώτατο όριο της 
24,000.00€.  

10.  "Δημιουργία και 
λειτουργία ανοικτού 
κέντρου υποδοχής για 
ασυνόδευτους ανήλικους".                                                                                                         
Το έργο συγχρηματοδοτεί 
την λειτουργία ενός 
ανοιχτού κέντρου 
υποδοχής για  άρρενες που 
εισήλθαν στην χώρα ως 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, 
ηλικίας 13- 18 ετών.  

2.2.  Hope For 
Children -UNCRC 
Policy Center 

 
1. Πολυδύναμο 
Δημοτικό Κέντρο 
Λευκωσίας.           
2. Action P.R 
&Publications 
LTD 

 Το έργο 
υλοποιείται στο 

1. 17/11/2015-
16/11/2017 
 
2. 17/11/2017- 
16/11/2019 

1. 1,033,367.07€ 
(Συνολικός)  
 
2. 1,136,703.07€ 
(Συνολικός)              

Αριθμός ασυνόδευτων 
ανήλικων ΥΤΧ (Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών) που 
διαμένουν στο Κέντρο. 
(Μέγιστος αριθμός 
διαμενόντων: 45 ανήλικοι).
  



39 
 

Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

πλαίσιο του 
Προγράμματος 
2014-2020 του 
Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης. Η 
Υπεύθυνη Αρχή 
του Ταμείου 
είναι η Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών 

2.  "Προγράμματα 
απασχόλησης των 
διαμενόντων στο Κέντρο 
Υποδοχής και Φιλοξενίας 
Αιτητών Διεθνούς 
Προστασίας στην 
Κοφίνου."                                                                                                                                               
Η υλοποίηση του έργου 
προσφέρει στους 
διαμένοντες την 
δυνατότητα συμμετοχής σε 
διαφορετικού τύπου 
δραστηριότητες με στόχο 
την απασχόληση, 

2.2.  Ερυθρός Σταυρός  

 
Enoros 
Consulting Ltd 

 
Το έργο 
υλοποιείται στο 
πλαίσιο του 
Προγράμματος 
2014-2020 του 
Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης. Η 
Υπεύθυνη Αρχή 

1. 01/12/2016 -
30/11/2017  

                   
2. 14/02/2018 - 

13/02/2019  

1. 160,000.00 € 
(Συνολικός)    
 
2. 175,981.31€ 
(Συνολικός)  
 
Μικρό ποσοστό 
του 
προϋπολογισμού    
του έργου αφορά 
παραδοτέα ειδικά 
εφήβους και 
παιδιά. 

Α. Αριθμός ανήλικων σχολικής 
ηλικίας που διαμένουν στο 
Κέντρο, οι οποίοι θα 
επωφεληθούν από τα 
προγράμματα απογευματινής 
μελέτης.    (Επίτευξη τιμής 
στόχου για την  περίοδο 
υλοποίησης 01/12/2016 -
30/11/2017 : 58 άτομα)  
(Τιμή στόχου για την περίοδο 
υλοποίησης 14/02/2018 - 
13/02/2019: 31 άτομα)                                                                    
Β. Αριθμός ανήλικων 
προσχολικής και σχολικής 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

εκπαίδευση, ψυχαγωγία 
και κυρίως τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των 
διαμενόντων. Ειδικά για 
εφήβους και παιδιά, 
προσφέρονται μαθήματα 
γυμναστικής, τέχνης και 
θεάτρου. Επίσης 
προσφέρεται  βοήθεια σε 
εφήβους για απογευματινή 
μελέτη. 

του Ταμείου 
είναι η Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών 

ηλικίας που διαμένουν στο 
Κέντρο οι οποίοι θα 
επωφεληθούν από τα 
προγράμματα απασχόλησης. 
(Επίτευξη τιμής στόχου για 
την  περίοδο υλοποίησης 
01/12/2016 -30/11/2017 : 114 
άτομα)  
(Τιμή στόχου για την περίοδο 
υλοποίησης 14/02/2018 - 
13/02/2019: 61 άτομα) 

3.  "Εκπαίδευση για ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων."                                                                                 
Το έργο αφορά στη 
διοργάνωση και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών 
συναντήσεων 
(σεμιναρίων/βιωματικών 
εργαστηρίων), τα οποία 
στοχεύουν στην 
πληροφόρηση και 
ανάπτυξη εξειδικευμένων 
κοινωνικών δεξιοτήτων 
στους Υπηκόους Τρίτων 
Χωρών.  

2.2.  Hope For 
Children -UNCRC 
Policy Center  

 
Πολυδύναμο 
Κέντρο 
Λευκωσίας 

 
Το έργο 
υλοποιείται στο 
πλαίσιο του 
Προγράμματος 
2014-2020 του 
Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης. Η 

7/12/2016-
6/12/2017 

59,986.42€             
(Συνολικός).  
Μέρος ποσοστό 
του 
προϋπολογισμού   
του έργου αφορά 
παραδοτέα ειδικά 
εφήβους και 
παιδιά. 

Αριθμός συμμετεχόντων  στις 
εκπαιδευτικές συναντήσεις 
(Επίτευξη στόχου: 113 άτομα) 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Υπεύθυνη Αρχή 
του Ταμείου 
είναι η Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

4.  "Πρόγραμμα Εκμάθησης 
της Ελληνικής Γλώσσας σε 
ανήλικους Υπηκόους 
Τρίτων Χωρών"                                                                                                        
Το έργο υλοποιεί 
πρόγραμμα ενισχυτικής 
εκμάθησης ελληνικών για 
ανήλικους Υπηκόους 
Τρίτων χωρών. Ειδικά για 
ανήλικους ηλικίας 13-18 
ετών υλοποιούνται δύο 
τμήματα εκμάθησης 
ελληνικών κατά την 
διάρκεια της καλοκαιρινής 
περιόδου 2017.  

2.2., 2.4.  Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού.  

 
1. Centre for the 
Advancement of 
Research and 
Development in 
Educational 
Technology LTD 
(CARDET). 2. 
INNOVADE LI LTD 

 Το έργο 
υλοποιείται στο 
πλαίσιο του 
Προγράμματος 
2014-2020 του 

1. 22/11/2016-
15/9/2017  

                         
 
2. 01/11/2017- 

30/09/2018 

1. 319,980.88€                       
(Συνολικός) 

 
2. 351,738.48€ 

(Συνολικός)                 

Αριθμός εκπαιδευόμενων 
ανήλικων οι οποίοι θα 
επωφεληθούν από το 
πρόγραμμα (Επίτευξη τιμής 
στόχου για την  περίοδο 
υλοποίησης 22/11/2016-
15/9/2017: 286 άτομα)  
(Τιμή στόχου για την περίοδο 
υλοποίησης 01/11/2017- 
30/09/2018: Τουλάχιστον 302  
άτομα)                                              
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης. Η 
Υπεύθυνη Αρχή 
του Ταμείου 
είναι η Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών 

5.  "Πιλοτικό Πρόγραμμα 
Αναδοχής Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων Αιτητών/ 
Δικαιούχων Διεθνούς 
Προστασίας"                                                                  
Το έργο συγχρηματοδοτεί 
την διοργάνωση και 
εφαρμογή ενός πιλοτικού 
προγράμματος Αναδοχής. 
Το πρόγραμμα  
περιλαμβάνει συστηματική 
διαδικασία 
ψυχοκοινωνικής 
αξιολόγησης υποψήφιων 
ανάδοχων γονέων, και 
εκπαίδευση σε γονικά 
καθήκοντα.   

2.2.  Hope For 
Children -UNCRC 
Policy Center 

 Το έργο 
υλοποιείται στο 
πλαίσιο του 
Προγράμματος 
2014-2020 του 
Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης. Η 
Υπεύθυνη Αρχή 
του Ταμείου 
είναι η Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων του 

07/12/2016-
06/12/2017 

84,596.17€ 
(Συνολικός) 

25 Αριθμός εγκεκριμένων 
ανάδοχων γονέων, 
κατάλληλοι για τοποθέτηση 
ασυνόδευτων ανηλίκων. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Υπουργείου 
Εσωτερικών 

6.  "Μέτρα για βελτίωση της 
κοινωνικής και 
εκπαιδευτικής ένταξης 
παιδιών τρίτων χωρών 
στην Κύπρο."                                                                              
Σκοπός του έργου είναι η 
κοινωνική και εκπαιδευτική 
ένταξη μαθητών τρίτων 
χωρών στο κυπριακό 
σχολείο μέσω 
ενδυνάμωσης των 
εκπαιδευτικών και της 
σχέσης σχολείου και 
γονέων-υπηκόων τρίτων 
χωρών.  

2.4.  Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

 Το έργο 
υλοποιείται στο 
πλαίσιο του 
Προγράμματος 
2014-2020 του 
Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης. Η 
Υπεύθυνη Αρχή 
του Ταμείου 
είναι η Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών 

04/1/2017-
30/6/2018  

233,972.67€ 
(Συνολικός)   

1.Αριθμός Διευθυντών 
σχολείων, διαμεσολαβητών-
υποστηρικτών Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών που 
επιμορφώθηκαν (Τιμή 
στόχου: 588 άτομα)  
2.Αριθμός διαμεσολαβητών-
υποστηρικτών Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών που 
επιμορφώθηκαν (Τιμή 
στόχου: 22 άτομα)  
 3.Έμμεσος στόχος:  Παιδιά 
ομάδας στόχου που θα 
επωφεληθούν από τη 
διαμεσολάβηση και την 
επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών/στελεχών 
(Τιμή στόχου: Τουλάχιστον 
113 άτομα)   

7.  "Εκστρατεία ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης της 
κοινής γνώμης και της 
τοπικής κοινωνίας."                                                                                  

2.2.  OPINION & 
ACTION SERVICES 
Ltd 

1. 12/12/2016-
30/11/2017 

 

1. 250,000.00€ 
(Συνολικός) 

 

Α. Αριθμός ατόμων που θα 
συμμετέχουν στις 
διαδραστικές συνεδρίες/ 
βιωματικά εργαστήρια/ 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Το έργο αφορά σε 
εκστρατεία ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης της 
κοινής γνώμης σε θέματα 
που σχετίζονται με τους 
αιτητές και δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας και 
τη μετανάστευση, 
ενισχύοντας το αίσθημα 
της αποδοχής της 
διαφορετικότητας με τίτλο 
"AWARE".  

 Το έργο 
υλοποιείται στο 
πλαίσιο του 
Προγράμματος 
2014-2020 του 
Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης. Η 
Υπεύθυνη Αρχή 
του Ταμείου 
είναι η Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών 

2. 01/12/2017- 
30/11/2018  

2. 275,000.00€   
(Συνολικός) 

διαλέξεις                               Β. 
Αριθμός διαδραστικών 
συνέδριων/ βιωματικών 
εργαστηρίων / διαλέξεων. 

8.  "Κέντρα εξυπηρέτησης 
Μεταναστών''                                                                                   
Σκοπός του έργου είναι η 
δημιουργία, λειτουργία και  
διαχείριση των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Μεταναστών 
τα οποία παρέχουν 
υποστηρικτικές υπηρεσίες 
σε Υπήκοους Τρίτων Χωρών 
(ΥΤΧ) για αποδοτικότερη 
ένταξη τους στην κοινωνία 

2.2.  Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας  

 
Cardet LTD, 
ΤΕΠΑΚ, 
Πανεπιστήμιο 
Νεάπολης 

 Το έργο 
υλοποιείται στο 
πλαίσιο του 

1. 01/12/2016-
30/11/2017 

 
2. 15/12/2017- 

14/12/2018 

1. 599,999.98€ 
(Συνολικός) 

 
2. 659,999.82€ 
(Συνολικός) 

Α. Αριθμός ατόμων που  θα 
προσέλθουν στο Κέντρο για 
ενημέρωση (Επίτευξη τιμής 
στόχου για την  περίοδο 
υλοποίησης 01/12/2016-
30/11/2017: 1963 άτομα)  
(Τιμή στόχου για την περίοδο 
υλοποίησης 15/12/2017- 
14/12/2018: Τουλάχιστον 
1000 άτομα)                                                                                                                 
Β. Αριθμός ατόμων που  θα 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

της Κύπρου. Προσφέρονται 
εξατομικευμένες υπηρεσίες 
σε ΥΤΧ περιλαμβανομένου 
ενημέρωσης και 
πληροφόρησης για τα 
δικαιώματα και  
υποχρεώσεις τους, βοήθεια 
για εξεύρεση εργασίας και 
στέγης, ενημέρωση για 
ευκαιρίες εκπαίδευσης, 
συμβουλευτική στήριξη 
κτλ.  

Προγράμματος 
2014-2020 του 
Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης. Η 
Υπεύθυνη Αρχή 
του Ταμείου 
είναι η Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών 

επωφεληθούν από 
συγκεκριμένες υπηρεσίες του 
έργου (Επίτευξη τιμής στόχου 
κατά την  περίοδο 
υλοποίησης 01/12/2016-
30/11/2017: 1217 άτομα)  
(Τιμή στόχου για την περίοδο 
υλοποίησης 15/12/2017- 
14/12/2018: Τουλάχιστον 
1000 άτομα)                                                                              

9.  "Προγράμματα Ένταξης 
για Τοπικές αρχές" .                                               
Υλοποιούνται ενέργειες οι 
οποίες προωθούν την 
ένταξη των Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην 
Κυπριακή κοινωνία, 
ανάλογα με τις 
εξειδικευμένες ανάγκες της 
κάθε επαρχίας. Το έργο 
περιλαμβάνει ενέργειες 
δικτύωσης και προώθησης 
της συνεργασίας μεταξύ 
τοπικών αρχών και 
οργανωμένων συνόλων 

2.2.  Για κάθε 
ξεχωριστό έργο, 
φορέας 
υλοποίησης είναι 
ένας από τους 
ακόλουθους 
Δήμους. (Δήμος 
Λευκωσίας, 
Δήμος 
Αγλαντζιάς,  
Δήμος Λεμεσού, 
Δήμος 
Παραλιμνίου, 
Δήμος 
Γεροσκήπου). 

Έτος 2017 
Έτος 2018 
 
  

1. 745,080.00€  
2. 746,200.29€ 
(Συνολικοί 
προϋπολογισμοί  
και για τους 5 
Δήμους που 
υλοποιούν 
ξεχωριστά έργα). 
Από αυτό τον 
προϋπολογισμό  
μικρό ποσοστό  
αφορά ειδικά 
ανήλικους. 

Α. Αριθμός εκδηλώσεων   
(Επίτευξη τιμής στόχου για τα 
έργα που υλοποιήθηκαν το 
έτος 2017: 21 εκδηλώσεις)  
(Τιμή στόχου για τα έργα που 
υλοποιούνται το έτος 2018: 
Περίπου 20 εκδηλώσεις)                                                                                       
Β. Αριθμός Προγραμμάτων, 
κατάρτισης, απασχόλησης, 
ενημέρωσης και  φροντίδας 
παιδιών (Επίτευξη τιμής 
στόχου για τα έργα που 
υλοποιήθηκαν το έτος 2017: 
37 προγράμματα)  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΥΤΧ, ενέργειες παροχής 
προγραμμάτων κοινωνικής 
πρόνοιας για την ομάδα 
στόχο, ενέργειες 
κατάρτισης, ενδυνάμωσης 
ικανοτήτων και 
προσανατολισμού, καθώς 
και μικτές ενέργειες 
πολιτιστικών και αθλητικών 
ανταλλαγών μεταξύ της 
ομάδας στόχου και της 
τοπικής κοινωνίας.   
  

 
 Το έργο σε κάθε 
επαρχία έχει ως 
εταίρους στην 
υλοποίηση,  
άλλους Δήμους 
και Κοινοτικά 
Συμβούλια  της 
επαρχίας. 

Το έργο 
υλοποιείται στο 
πλαίσιο του 
Προγράμματος 
2014-2020 του 
Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης. Η 
Υπεύθυνη Αρχή 
του Ταμείου 
είναι η Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών 

(Τιμή στόχου για τα έργα που 
υλοποιούνται το έτος 2018: 
Περίπου 40 προγράμματα)                                                                               

10.  "Πρόγραμμα Εκμάθησης 
Ελληνικής Γλώσσας".                                                                                      

2.2.  KES College 

 

01/07/2017-
31/12/2018 

285,929.12€ 
(Συνολικός)              

1.Αριθμός Υπηκόων Τρίτων 
Χωρών (ΥΤΧ) που θα 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Στόχος του έργου είναι η 
στήριξη της διαδικασίας 
ένταξης των Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην 
κυπριακή κοινωνία μέσα 
από την εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας και 
εξοικείωση των 
ωφελούμενων με τη χρήση 
της, βελτιώνοντας την 
ικανότητα κοινωνικής 
ένταξης καθώς και την 
πρόληψη του κοινωνικού 
αποκλεισμού.  

Το έργο 
υλοποιείται στο 
πλαίσιο του 
Προγράμματος 
2014-2020 του 
Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης. Η 
Υπεύθυνη Αρχή 
του Ταμείου 
είναι η Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών 

εκπαιδευτούν στην ελληνική 
γλώσσα (Τιμή στόχου: 
Τουλάχιστον 234 άτομα)   
2.Αριθμός εκπαιδευόμενων 
ΥΤΧ που θα επιτύχουν στην 
τελική εξέταση (Τιμή στόχου: 
Τουλάχιστον 224 άτομα)   

11.  Σχεδιασμός "Στήριξη 

Ευάλωτων Ομάδων 

Πληθυσμού" Σκοπός του 

Σχεδιασμού είναι η παροχή 

Υπηρεσιών 

προσαρμοσμένης Φυσικής 

Δραστηριότητας ή 

προμήθειας αθλητικού 

υλικού για τις ανάγκες της 

άσκησης Οργανωμένων 

2.2.  Κυπριακός 

Οργανισμός 

Αθλητισμού 

(ΚΟΑ) 

 

 Κυπριακή 

Συνομοσπονδία 

Οργανώσεων 

Διαχρονικός 

Σχεδιασμός 

30,000.00€ Ο Σχεδιασμός να 

εξυπηρετήσει δικαιούχους 

φορείς καλύπτοντας ανάγκες 

σε θέματα προσαρμοσμένης 

Φυσικής Αγωγής και της 

αξιοποίησης του 

εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Φορέων Ατόμων με 

Αναπηρίες (ΑμΕΑ) και 

Ατόμων με Χρόνιες 

Παθήσεις.  

Αναπήρων 

(ΚΥΣΟΑ) 

12.  Σχεδιασμός "Αντιμετώπιση 

της Εξάρτησης από 

Νόμιμες και Παράνομες 

Ουσίες" Σκοπός του 

Σχεδιασμού να παρέχει 

στήριξη σε Προγράμματα 

αντιμετώπισης των 

εξατησιογόνων ουσιών σε 

συνεργασία με την Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου (ΑΑΕΚ). 

2.2.  Κυπριακός 

Οργανισμός 

Αθλητισμού 

(ΚΟΑ) 

 / Αρχή 

Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων 

Κύπρου (ΑΑΕΚ) 

 

Γραφείο 

Επιτρόπου 

Εθελοντισμού,  

Ένωση Δήμων 

Κύπρου, 

Ένωση 

Κοινοτήτων 

Κύπρου, 

Μέχρι το 2020 5,000.00€ 

(Προϋπολογισμός 

ΚΟΑ) 

Να προμηθεύει κάθε χρόνο 

με αθλητικό υλικό 60-80 

μαθητές/αθλητές ευάλωτων 

ομάδων 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΜΚΟ,  

Υπουργείο 

Παιδείας και 

Πολιτισμού 

13.  Σειρά από δράσεις 

(προγράμματα) με σκοπό 

να εφοδιάσουν τους/τις 

Καθηγητές/τριες 

Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικής Αγωγής 

(ΣΕΑ) με νέες γνώσεις και 

δεξιότητες που τους 

ενισχύουν να χειρίζονται τα 

θέματα κοινωνικής 

ενσωμάτωσης. 

Προγράμματα:                   

1. Διαμεσολάβηση στο 

σχολείο:    

2. Ενδυνάμωση 

 

2.2., 2.3., 2.4.  Υπηρεσία 

Συμβουλευτικής 

και 

Επαγγελματικής 

Αγωγής (ΥΣΕΑ) 

Υπουργείου 

Παιδείας και 

Πολιτισμού 

(ΥΠΠ)  

 

Ομάδα Άμεσης 

Παρέμβασης 

(ΟΑΠ) ΥΠΠ 

      



50 
 

Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

14.  Ψυχοκοινωνικές 

Δεξιότητες 

 Τμήμα Φυλακών  

- Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως 

Αύγουστο 2017   

15.  Changing Youth Stories  Τμήμα Φυλακών  

- Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως 

 

Eurosuccess 
Consulting, 
Erasmus+ 

Σεπτέμβριο 

2017 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

16.  Πρόγραμμα Wide Wings  Τμήμα Φυλακών  

- Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως    

Πανεπιστήμιο 

Νεάπολις 

07/2016 – 

07/2017 

  



Θεματική Ενότητα Γ: Συμμετοχή 

 

Θεματική Ενότητα Γ: Συμμετοχή  

Στόχος 1: Διασφάλιση της συμμετοχής των νέων σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων για 
τη διαμόρφωση πολιτικών που να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και απόψεις τους 
 

Στόχος 2: Ενδυνάμωση των νέων για ενεργό συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή 
 

 
Οι προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων, είναι οι ακόλουθες: 

Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 
 
Προτεραιότητες στη Θεματική Ενότητα Γ: Συμμετοχή 

 
3.1  Να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή των νέων στον καταρτισμό πολιτικών που τους αφορούν. 
 

 
3.2  Να καλλιεργηθεί η κουλτούρα ενεργού πολιτότητας στους νέους. 
 

 
3.3  Να ενημερωθούν οι νέοι για τους τρόπους συμμετοχής (με φιλικά προς τους νέους μέσα 

όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης). 
 

 
3.4   Να προσαρμοστούν οι μηχανισμοί συμμετοχής με βάση τις ανάγκες των νέων ώστε να 

αντηχούν τους τρόπους επικοινωνίας/συμμετοχής/ενημέρωσης των νέων. 
 

 
3.5  Να υιοθετηθούν εργαλεία ψηφιακής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής διαβούλευσης και 

συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή. 
 

 
3.6  Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τους νέους, να γίνεται και εκτίμηση 

των επιπτώσεων που θα έχουν στους ιδίους.  
 

 
3.7  Να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για όλους τους νέους. 

 

 
3.8   Να αναπτυχθούν ευκαιρίες δια-γενεακής ευαισθητοποίησης και διαλόγου. 
 

 
3.9   Να ενισχυθεί περαιτέρω η συμμετοχή των νέων σε οργανωμένα σύνολα. 
 

 



Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1.  Κέντρα Πληροφόρησης Νέων 

(ΚΕΠΛΗ): σκοπός: να παρέχουν 

γενική πληροφόρηση σε μια σειρά 

θεμάτων που αφορούν τους νέους. 

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρουν: 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

(επαγγελματικός 

προσανατολισμός, ψυχολογική 

στήριξη) μέσα από 

εξατομικευμένες συναντήσεις 

αλλά και άλλες δράσεις, όπως: 

εργαστήρια, διαλέξεις, εκδηλώσεις 

κ.ά  

3.2., 3.3., 3.7., 3.9. ΟΝΕΚ Διαχρονι-

κή 

εφαρμο-

γή 

241,943.00€ 

ετησίως         

Αριθμός εκδηλώσεων ανά έτος: 

2018: 20 εκδηλώσεις, 2019: 30 

εκδηλώσεις, 2020: 40 

εκδηλώσεις,  

Αριθμός παρουσιάσεων σε 

χώρους /εκδηλώσεις τρίτων 

ανά έτος: 2018: 20, 2019: 25, 

2020: 30,  

Αριθμός συμμετεχόντων στις 

καλοκαιρινές σχολές μαθητών 

ανά έτος: 75.  

2.  Πρωτοβουλίες Νέων: 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα το 

οποίο παρέχει κίνητρα στους 

νέους για κινητικότητα και ενεργό 

συμμετοχή στα πολιτικά, 

πολιτιστικά, αθλητικά και 

κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου. 

Στόχος του είναι η ενθάρρυνση 

των νέων να χρησιμοποιούν τη 

3.2., 3.7., 3.9.  ΟΝΕΚ Το 

Πρόγραμ

μα είναι 

ετήσιο με 

ημερομη

νία 

έναρξης 

1/1/ - 

31/12/ 

2017: 943,804.00€  

2018: 943,804.00€  

2019: 943,804.00€ . 

ΣΥΝΟΛΟ: 

2,831,412.00€. 

Σημειώνεται ότι 

στο εν λόγω ποσό 

περιλαμβάνονται 

και οι Κεντρικές 

Ποσοτικοί Δείκτες:  Αριθμός 

αιτήσεων που υποβλήθηκαν και 

αναμένονται να υποβληθούν,  

ετησίως: 2017: 730, 2018: 734,    

2019: 740.  Στόχος Α': Αύξηση 

αριθμού  αιτήσεων από 

καινούργιους αιτητές: 2017: 10, 

2018: 10, 2019: 15, Στόχος Β': 

Αύξηση αριθμού αιτήσεων που 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

μέθοδο της άτυπης, μη τυπικής 

μάθησης και να συμμετέχουν σε 

εθελοντικές δραστηριότητες, 

συμβάλλοντας έτσι στη 

δημιουργία ενεργών  πολιτών. 

του 

τρέχοντο

ς έτους.   

Δράσεις του ΟΝΕΚ 

ύψους 167,000.00€               

εμπίπτουν στη δράση 7 - Σχέδια 

Καινοτομίας και 

Δημιουργικότητας: Το 2017: 14, 

2018: 18, 2019: 24.   Στόχος Γ': 

Αύξηση αριθμού αιτήσεων που 

εμπίπτουν στη Κατηγορία Α' - 

Άτυπη Ομάδα Νέων.               

3.  Διαρθρωμένος Διάλογος - 

προώθηση της συμμετοχής των 

νέων μέσω διαβουλεύσεων σε 

θέματα που προκύπτουν από 

Ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια 

έκαστης Προεδρίας αλλά και των 

προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για τη Νεολαία 

3.2. Εθνική Ομάδα 

Διαρθρωμένου 

Διαλόγου 

(Συντονιστής  το 

Συμβούλιο 

Νεολαίας 

Κύπρου. Στην 

Ομάδα 

συμμετέχουν 

εκπρόσωποι από 

το Υπουργείο 

Παιδείας και 

Πολιτισμού και 

τον Οργανισμό 

Ετήσια 

βάση 

30,000.00€ το 

μέγιστο σε ετήσια 

βάση (το 80% των 

συνολικών εξόδων  

καλύπτεται από 

την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το 

20% από τον 

προϋπολογισμό  

ΟΝΕΚ). Το ποσό 

των 30.000 αφορά 

έκαστο έτος (2017, 

2018, 2019) 

1. Αριθμός συμμετεχόντων στις 

διαβουλεύσεις: για το 2017: 

200, για το 2018: 200-250, για 

το 2019: 200-250,      

2. Αριθμός διαβουλεύσεων: για 

το 2017: 10, για το 2018: 10-15, 

για το 2019: 15,                          

3.Προβολή/προώθηση 

Διαρθρωμένου διαλόγου μέσα 

από παρουσιάσεις: Για το 2017: 

25, για το 2018: 25-27, για το 

2019: 25-27.                 

4.Αξιοποίηση/Υλοποίηση 

προτάσεων από τις 

διαβουλεύσεις και τα 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Νεολαίας 

Κύπρου) 

αποτελέσματα τους: για το 

2017: 1-2 προτάσεις, για το 

2018: 1-2 προτάσεις, για το 

2019: 1-2προτάσεις,  

5. Αριθμός νέων που 

ενημερωθήκαν από τις 

παρουσιάσεις/προβολή 

Διαρθρωμένου Διαλόγου: για 

το 2017: 1000 άτομα, για το 

2018: 1000-1200, για το 2019: 

1200 

4.  Έρευνες : στόχος η διερεύνηση 

θεμάτων για σχεδιασμό 

αποτελεσματικών πολιτικών για 

τους νέους από τα αρμόδια κέντρα 

λήψεως αποφάσεων. Επίσης 

Βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του ΟΝΕΚ / 

ενίσχυση της συμμετοχής των 

νέων σε ό,τι τους αφορά. 

Παράλληλα στόχος μέσα από τις 

έρευνες είναι η  ανάπτυξη και 

3.1., 3.4., 3.7. ΟΝΕΚ Ετήσια 

Βάση 

2017: 40.000 ευρώ 

2018: 35.000 ευρώ  

2019: 35.000 ευρώ  

(α) Αριθμός Ερευνών - για το 

2017: 1 έρευνα, για το 2018: 2-

3 έρευνες, για το 2019: 2-3 

έρευνες, (β) Προώθηση 

αποτελεσμάτων στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων με αριθμό 

αντιτύπων των  ερευνών - για 

το 2017: 0, για το 2018: 60-100 

αντίτυπα, για το 2019: 60-100 

αντίτυπα, (γ) Υποβολή 

προτάσεων προς των Δ.Σ. μετά 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

υλοποίηση προγραμμάτων & 

υπηρεσιών που βασίζονται σε 

τεκμηριωμένα στοιχεία τα οποία 

αποτυπώνουν ξεκάθαρα την 

υφιστάμενη κατάσταση και τη 

φωνή των νέων 

την ολοκλήρωση των ερευνών: 

Για το 2017: 0, για το 2018: 1-2, 

για το 2019: 1-2, (δ) 

Δημοσιογραφική για 

παρουσίαση ερευνών: 2017:1, 

2018:1, 2019:1 

5.  Φεστιβάλ Νέων                                                                        

Στόχος του Φεστιβάλ είναι να 

προβάλει τα προγράμματα και τις 

υπηρεσίες του Οργανισμού 

Νεολαίας αλλά κυρίως να 

αναδείξει τη δράση που οι ίδιοι οι 

νέοι αναπτύσσουν.             Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσα από την 

συμμετοχή οργανώσεων νεολαίας 

αλλά και οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται σε θέματα 

που αφορούν τους νέους, την 

παρουσίαση καινοτόμων δράσεων 

που αναπτύσσουν ομάδες νέων ή 

άτομα, την παρουσίαση 

καλλιτεχνικής έκφρασης και 

3.2., 3.9. ΟΝΕΚ,                

Συμβούλιο 

Νεολαίας, Κέντρο 

Υποστήριξης ΜΚΟ                

Ετήσια 

Δράση 

30,000.00€ 60 οργανώσεις νεολαίας, 

τουλάχιστον 1000 επισκέπτες, 

κοινωνικές δράσεις  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

δημιουργίας και τέλος την 

παρουσίαση δράσεων που 

αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, 

κοινωνικές διακρίσεις, 

περιβαλλοντικές δράσεις κ.α. 

Περιλαμβάνει πολλές 

δραστηριότητες όπως NGO Fair, 

ανοιχτές συζητήσεις, εργαστήρια, 

παρουσιάσεις, εγκαταστάσεις 

τέχνης, συναυλία, χορό, και άλλα.  

6.  Μία από τις Βασικές Δράσεις του 

Erasmus+ είναι η Βασική Δράση 1 

στην οποία συμπεριλαμβάνεται η 

Κινητικότητα ατόμων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της νεολαίας (Mobility of Youth 

Workers) η οποία στηρίζει την 

επαγγελματική ανάπτυξη των 

ατόμων που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της νεολαίας. 

3.2., 3.3., 3.8. ΟΝΕΚ (Εθνική 

Υπηρεσία 

Προγράμματος 

Erasmus+: 

Νεολαία.) και Ε.Ε. 

Η 

διάρκεια 

του 

Προγράμ

ματος 

Erasmus+ 

είναι από 

το 2014 - 

2020 

Ο προϋπολογισμός 

του Προγράμματος 

Erasmus+ είναι 

ετήσιος. Για το 

2017, το ποσό 

χρηματοδότησης 

για τη 

συγκεκριμένη 

υποδράση είναι 

294,271.00€ και 

για το 2018 είναι 

289,770.00€. Για τα 

Οι πιο κάτω Δείκτες αφορούν 

στην περίοδο 2017 - 2020:                         

1. Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εγκεκριμένα σχέδια της εν λόγω 

υποδράσης για το 2017 είναι 

600, για το 2018 400 και για το 

2020 είναι 600.                              

2. Αριθμός συμμετεχόντων σε 

εγκεκριμένα σχέδια της ΒΔ1 με 

τη συμμετοχή γειτονικών 

χωρών (Partner countries) του 

Προγράμματος για το 2017 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

έτη 2019- 

393,334.00€  

 

είναι 650, για το 2018 400 και 

για το 2020 500.                      

3. Ποσοστών ατόμων με 

λιγότερες ευκαιρίες που 

συμμετέχουν σε σχέδια της ΒΔ1 

του Προγράμματος για το 2017 

είναι 33% , για το 2018 35% και 

για το 2020 είναι 38%                             

4. Ποσοστό εγκεκριμένων 

αιτήσεων της ΒΔ1 με θεματική 

"Ενσωμάτωση ατόμων με 

λιγότερες ευκαιρίες" για το 

2017 είναι 30%, για το 2018 

32% και για το 2020 35%.                

7.  Οι Δραστηριότητες Διακρατικών 

Συνεργασιών (TCA) αποτελούν ένα 

εργαλείο για τις Εθνικές Υπηρεσίες 

μέσω του οποίου εφαρμόζονται οι 

προτεραιότητες και οι στόχοι του 

Προγράμματος Erasmus+  και 

προωθούνται οι συνέργειες μεταξύ 

ΕΥ και συμμετεχόντων.  

3.2.,3.3,.3,8 ΟΝΕΚ (Εθνική 

Υπηρεσία 

Προγράμματος 

Erasmus+: 

Νεολαία., Ε.Ε., 

Εθνικές 

Υπηρεσίες 

Προγράμματος 

Η 

διάρκεια 

του 

Προγράμ

ματος 

Erasmus+ 

είναι από 

Ο προϋπολογισμός 

του Πρoγράμματος 

Erasmus+ είναι 

ετήσιος. Για το 

2017 το ποσό που 

αναλογεί στο TCA 

είναι 203,975.70€ 

και για το 2018 

Συνολικός αριθμός 

συμμετεχόντων σε TCA - 2017: 

58, 2018: 60, 2019: 60, 2020: 60 

(ο αριθμός των ατόμων που 

στηρίζει η Υπηρεσία εξαρτάται 

από τον διαθέσιμο 

προϋπολογισμό καθώς και από 

τον αριθμό των 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Erasmus+ άλλων 

χωρών και SALTO 

Resource Centres  

το 2014 - 

2020 

είναι 225,872.00€. 

Για το 2019: 

256,333.00€ 

δραστηριοτήτων που φιλοξενεί 

η Υπηρεσία).  

8.  Erasmus+: Νεολαία, Βασική Δράση 

3, ΚΑ347 - Διαρθρωμένος 

Διάλογος. Συναντήσεις μεταξύ 

νέων και φορέων χάραξης 

πολιτικής στον τομέα της 

Νεολαίας. 

3.1., 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5., 3.6., 3.7., 3.8. 

ΟΝΕΚ (Εθνική 

Υπηρεσία 

Erasmus+: 

Νεολαία) και Ε.Ε. 

2014-

2020 

2017: 100,166.00€ 

2018: 100,166.00€ 

2019: 102,658.00€   

Αριθμός των νέων που 

συμμετέχουν στη ΒΔ3. Για το 

2017 & 2018, ο στόχος αυτός 

έχει τεθεί στο 900 και για το 

2020 στο 1000. 

9.  Στο πλαίσιο των Ανταλλαγών 

Νέων του Erasmus+ , 

επιχορηγούνται κινητικότητες 

νέων 13-30 ετών με στόχο την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων/ικανοτήτων 

και γνώσεων γύρω από  

συγκεκριμένες θεματικές, την 

ενεργό πολιτότητα, την κοινωνική 

ενσωμάτωση κτλ.  

3.2.,3.3.,3.8. ΟΝΕΚ (Εθνική 

Υπηρεσία 

Προγράμματος 

Erasmus+: 

Νεολαία.) και Ε.Ε. 

2014-

2020 

2017: 744,593.00€ 

2018: 767,089.00€ 

2019: 917,779.00€ 

1) Το ποσοστό των ΑμΕΑ 

(ατόμων με αναπηρίες) που 

συμμετέχουν σε σχέδια 

κινητικότητας της Βασικής 

Δράσης 1 για το 2017 έχει τεθεί 

στο 4%, στο 2018 έχει τεθεί στο 

4% και για το 2020 στο 5% 

2) Το ποσοστό των νέων με 

λιγότερες ευκαιρίες που 

συμμετέχουν σε σχέδια 

κινητικότητας της Βασικής 

Δράσης 1, για το 2017 έχει τεθεί 

στο 33%, για το 2018 στο 35% 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

και για το 2020 38% 

3) Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων σε σχέδια 

Βασικής Δράσης 1 έχει τεθεί για 

το 2017 & 2018 σε 1500 και για 

το 2020 σε 1600.  

10.  Δημοτικά και Κοινοτικά 

Συμβούλια Νεολαίας (ΔΚΣΝ) - 

Πρόγραμμα συνεργασίας ΟΝΕΚ με 

την τοπική αυτοδιοίκηση.  Στόχος η 

συνεκτίμηση των απόψεων και 

αναγκών των νέων κατά τη λήψη 

αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο 

3.1.,3.2.  ΟΝΕΚ - Τοπικές 

Αρχές, Ένωση 

Δήμων και Ένωση 

Κοινοτήτων 

Διαχρονι-

κή 

Τα ΔΚΣΝ 

επιχορηγούνται για 

τις δράσεις τους 

από τον ΟΝΕΚ 

μέσω του 

Προγράμματος 

«Πρωτοβουλίες 

Νέων»  

10% Ετήσια αύξηση των ΔΚΣΝ 

(2017: 45, 2018:50, 2019: 55, 

Σύνολο: 55).  

90% ΔΚΣΝ να διατηρηθούν.                           

70-90% των ΔΚΣΝ να είναι 

ενεργά (2017: 70%, 2018: 80%, 

2019: 90%).                                

70-100% να έχουν επηρεάσει 

τις αποφάσεις της Τοπικής τους 

Αρχής με έστω και μία 

εισήγηση που θα έχει 

υιοθετηθεί (2017: 70%, 2018: 

80%, 2019: 100%).  

Θετικά αποτελέσματα 

αξιολόγησης εμπλεκομένων 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

(2017: Δ/Ε, 2018: 65%, 2019: 

70%). 

11.  Εθνική Σύνοδος Νέων - στόχο έχει 

την ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ 

των νέων και φορέων χάραξης 

πολιτικής 

3.1., 3.2.  ΟΝΕΚ Υλοποιεί 

ται κάθε 

χρόνο 

30,000.00€ ετησίως Διατήρηση αριθμού 

συμμετοχής νέων (2017: 500, 

2018: 500, 2019: 500).                               

Τα θετικά αποτελέσματα 

αξιολόγησης συμμετεχόντων 

και εμπλεκομένων να είναι 

πάνω από 70% ετησίως. 

Εισηγήσεις νέων που 

υιοθετήθηκαν από κρατικές 

υπηρεσίες (20% ετησίως). 30% 

Συμμετοχή νέων από  περιοχές 

εκτός Λ/σίας & νέων με 

λιγότερες ευκαιρίες, ετησίως. 

12.  E-Participation "Opin'' - 

πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης με νέους στα 

θέματα που τους αφορούν 

3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 

3.5., 3.7.   

ΟΝΕΚ 

 

European Youth 

Information and 

2017 - 

2018 

10,000.00€ 

Χρηματοδότηση 

από Horizon 2020 

Συμμετοχή νέων (2017: 20, 

2018: 100, 2019:200, Σύνολο: 

320). 70% Ικανοποίηση από τη 

χρήση της πλατφόρμας (φιλική 

κλπ) 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Counselling 

Agency (ERYICA)  

13.  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Eurodesk: 
Κύριος σκοπός του είναι η παροχή 
πληροφόρησης σχετικά με 
Ευρωπαϊκές πολιτικές και 
ευκαιρίες που ενδιαφέρουν τους 
νέους και τα άτομα τα οποία 
ασχολούνται με τη νεολαία. 
Επίσης, το Eurodesk αποτελεί τη 
βασικότερη υποστηρικτική δομή 
του προγράμματος Erasmus+.  
 

3.2., 3.3., 3.7., 3.9. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματος 
Erasmus+: 
Νεολαία) και Ε.Ε. 

2014-
2020  
 

2017: 70,948.00€ 
2018: 60,874.00€ 

1. Αριθμός ατόμων που έθεσαν 
ερώτημα: 2017: 40, 2018: 50, 
2019: 60  
2. Αριθμός ατόμων που 
συμμετείχαν σε εκδηλώσεις 
2017: 400, 2018: 500, 2019: 600 
3. Αριθμός εκδηλώσεων & 
παρουσιάσεων από Eurodesk & 
από τρίτους 2017:15,  2018: 20, 
2019: 25. 
 

14.  Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της 

Επιτρόπου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού  

30 έφηβοι ηλικίας 13-17 οι οποίοι 

αφού ενημερωθούν για τα 

δικαιώματα του παιδιού 

καταθέτουν μέσα από μια 

διαδικασία διαβούλευσης με την 

Επίτροπο απόψεις και εισηγήσεις 

σχετικά με την εφαρμογή τους 

3.1.  Γραφείο 

Επιτρόπου 

Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του 

Παιδιού  

 

Υπουργείο 

Παιδείας και 

Πολιτισμού 

1 χρόνος 

θητεία 

κατά την 

οποία 

διεξάγο-

νται 5-7 

συναντή-

σεις των 

μελών 

3,300.00€ 1. Αριθμός αιτήσεων για 

επίδειξη ενδιαφέροντος  

2. Συνολικός αριθμός 

παρουσιών κατά τις 

συναντήσεις  

3. Ατομικός αριθμός παρουσιών 

κατά τις συναντήσεις  

4. Αριθμός ενημερωμένων 

απόψεων που κατατίθενται  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

5. Ενδιαφέρον που 

επιδεικνύεται κατά τις 

συναντήσεις  

15.  Πρόγραμμα Επισκέψεων της 

Επιτρόπου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού στα 

σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης  

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων 

διεξάγονται βιωματικά εργαστήρια 

σε εκπροσώπους των παιδιών σε 

συγκεκριμένο θέμα που άπτεται 

των δικαιωμάτων του παιδιού και 

ακολουθεί διαβούλευση) 

3.6.  Γραφείο 

Επιτρόπου 

Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του 

Παιδιού

 Υπουργείο 

Παιδείας και 

Πολιτισμού 

Οι επισκέ 

ψεις 

διεξάγο 

νται 

ετησίως, 

εντός του 

ωραρίου 

λειτουρ 

γίας των 

σχολικών 

μονάδων 

κατά τη 

διάρκεια 

μιας 

εργάσι 

μης 

μέρας 

1,000.00€ 1. Αριθμός σχολικών μονάδων 

που απευθύνουν πρόσκληση 

στην Επίτροπο  

2. Επίπεδο ενδιαφέροντος από 

τους μαθητές κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψης 

16.  Πρόγραμμα εκπαίδευσης 

Κεντρικών Μαθητικών 

3.2.  Γραφείο 

Επιτρόπου 

Το 

πρόγραμ

500.00€ 1. Αριθμός αιτήσεων από 

σχολικές μονάδες  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Συμβουλίων (ΚΜΣ) αναφορικά με 

το Δικαίωμα του Παιδιού στη 

συμμετοχή (βιωματικά εργαστήρια 

στα μέλη του ΚΜΣ μιας σχολικής 

μονάδας με στόχο την 

ενδυνάμωση τους για διεκδίκηση 

και άσκηση του δικαιώματος στη 

συμμετοχή στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας αλλά και 

γενικότερα στην κοινωνία) 

Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του 

Παιδιού 

 

Υπουργείο 

Παιδείας και 

Πολιτισμού 

μα θα 

διεξάγε 

ται 

ετησίως, 

εντός του 

ωραρίου 

λειτουρ 

γίας των 

σχολικών 

μονάδων 

κατά τη 

διάρκεια 

μιας 

εργάσι 

μης 

μέρας 

2. Επίδειξη ενδιαφέροντος από 

τα μέλη του Κεντρικού 

Μαθητικού Συμβουλίου  

3. Επίδειξη ενδιαφέροντος από 

τη Διεύθυνση της σχολικής 

μονάδας  

4. Δράσεις που θα προωθηθούν 

από τα Μέλη του ΚΜΣ που 

συμμετέχει 

17.  Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Στις δημόσιες διαβουλεύσεις 

μπορούν να συμμετέχουν μαθητές, 

φοιτητές, οργανωμένα σύνολα, 

ανέντακτοι πολίτες και 

οποιοιδήποτε άλλοι φορείς, 

3.1., 3.2., 3.7., 3.8.  Γραφείο 

Επιτρόπου 

Εθελοντισμού και 

ΜΚΟ σε 

συνεργασία με τα 

Υπουργεία, 

Δ/Ε γιατί 

ο σκοπός 

είναι να 

εφαρμόζε

ται σε 

τακτά 

Δεν έχει σημαντικό 

κόστος 

Αριθμός διαβουλεύεσεων και 

αριθμός συμμετεχόντων ανά 

έτος  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ανάλογα με την ομάδα στόχου και 

τη θεματική που θα καθορίζεται. 

Στόχος είναι η διαβούλευση του 

Προέδρου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και των Πολιτειακών 

Αξιωματούχων με την κοινωνία 

των πολιτών και κυρίως τους 

νέους, για θέματα που τους 

απασχολούν και τους 

προβληματίζουν και οι απόψεις 

τους να λαμβάνονται υπόψη πριν 

η Κυβέρνηση καταλήξει στην 

τελική υιοθέτηση αποφάσεων, 

μέτρων και πολιτικών. 

Ημικρατικούς 

Οργανισμούς, 

Ανεξάρτητες 

Υπηρεσίες του 

Κράτους  

 

ΜΚΟ, ανένταχτοι 

πολίτες, 

Συνδέσμοι, 

Οργανωμένοι 

Φορείς, Κοινωνία 

των πολιτών κλπ 

χρονικά 

διαστήμα

τα σε 

ετήσια 

βάση 

ανάλογα 

με τα 

θέματα 

που έχει 

σκοπό να 

προωθή-

σει το 

κάθε 

Υπουρ-

γείο, 

Υπηρεσία 

κλπ 

18.  Ημέρα του Πολίτη. Η Ημέρα του 

Πολίτη απορρέει από την ανάγκη 

για ενθάρρυνση της συμμετοχής 

των πολιτών στα κοινά και 

στοχεύει στη βελτιστοποίηση των 

3.2.  Γραφείο 

Επιτρόπου 

Εθελοντισμού και 

ΜΚΟ  

 

Πραγματ

οποιείται 

σε ετήσια 

βάση 

Δ/Ε  Αριθμός συμμετεχόντων ανά 

έτος  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

παρεχόμενων υπηρεσιών στην 

κοινωνία και στον κάθε πολίτη 

ξεχωριστά.  

Υπουργεία,  

Λύκεια, 

Πανεπιστήμια 

19.  Χάρτα των Δικαιωμάτων και των 

Υποχρεώσεων του Ενεργού 

Πολίτη: Στόχος της Χάρτας είναι 

ενθάρρυνση των πολιτών να 

συμμετέχουν στα κοινά. 

3.1., 3.2., 3.7.  Γραφείο 

Επιτρόπου 

Εθελοντισμού και 

ΜΚΟ 

 

Υπουργεία, 

Υπηρεσίες, 

Κοινωνία των 

πολιτών 

Δ/Ε γιατί 

ο σκοπός 

είναι να 

εφαρμόζε

ται πάντα 

Δ/Ε  Δ/Ε- η διανομή της Χάρτας θα 

συνεχιστεί μέχρι τα τέλη του 

2018 επομένως δεν έχουν για 

την ώρα καθοριστεί δείκτες 

20.  Έγγραφο Πολιτικής σχετικά με την 

ενδυνάμωση της Κοινωνίας των 

Πολιτών. Το έγγραφο πολιτικής 

στοχεύει στην ενδυνάμωση του 

ρόλου και της δράσης της 

Κοινωνίας των Πολιτών στην 

Κύπρο. 

3.1., 3.2., 3.3. Γραφείο 

Επιτρόπου 

Εθελοντισμού και 

ΜΚΟ  

 

Υπουργεία, 

Υπηρεσίες, ΜΚΟ, 

Δ/Ε γιατί 

ο σκοπός 

είναι να 

εφαρμόζε

ται πάντα 

Δ/Ε  Δ/Ε 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Κοινωνία των 

πολιτών 

21.  Πλατφόρμα «ΠΡΟΣΦΕΡΩ». Η 

πλατφόρμα αποτελεί ένα 

διαδραστικό μέσο επικοινωνίας 

των ΜΚΟ με τους πολίτες, οι 

οποίοι είτε επιθυμούν να  

προσφέρουν με διάφορους 

τρόπους, είτε χρήζουν στήριξης. 

3.3.  Γραφείο 

Επιτρόπου 

Εθελοντισμού και 

ΜΚΟ 

 

 ΑΤΗΚ , MKO 

Δ/Ε γιατί 

ο σκοπός 

είναι να 

εφαρμόζε

ται πάντα 

Δ/Ε γιατί παρέχεται 

δωρεάν από την 

Cyta 

Αριθμός Οργανώσεων που 

εντάσσονται στην πλατφόρμα 

ανά έτος και αριθμός 

επισκεψιμότητας πολιτών ανά 

έτος 

22.  Πλατφόρμα ePetition. Σκοπός του 

Έργου είναι η δημιουργία μιας 

πλατφόρμας για την Εθνική 

Πρωτοβουλία πολιτών. Μέσω της 

Πλατφόρμας αυτής οι πολίτες/νέοι 

θα μπορούν να καταχωρούν 

πρωτοβουλίες και να ψηφίζουν 

πρωτοβουλίες που αφορούν 

αρμοδιότητες της Κυβέρνησης. 

3.5. Μονάδα 

Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης 

(ΜΔΜ)/Τμήμα 

Υπηρεσιών 

Πληροφορικής 

(ΤΥΠ) Υπουργείου 

Οικονομιών 

Δεν 

Εφαρμόζ

εται (ΔΕ) 

Στα πλαίσια των 

συνήθων 

εγκεκριμένων 

πιστώσεων 

Στο παρόν στάδιο δεν έχουν 

καθοριστεί οποιοιδήποτε 

δείκτες 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

23.  Πλατφόρμα για Δημόσια 

Διαβούλευση η οποία στοχεύει 

στη δημοσιοποίηση όλων των 

δημοσίων διαβουλεύσεων μέσω 

διαδικτύου από ένα και μόνο 

σημείο.  

3.5. Τμήμα Υπηρεσιών 

Πληροφορικής 

(ΤΥΠ) Υπουργείου 

Οικονομιών 

Δεν 

Εφαρμόζ

εται (ΔΕ) 

Στα πλαίσια των 

συνήθων 

εγκεκριμένων 

πιστώσεων 

Στο παρόν στάδιο δεν έχουν 

καθοριστεί οποιοιδήποτε 

δείκτες 

24.  Χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης ως ένα ισχυρό μέσο 

επικοινωνίας 

3.5.  Τμήμα Υπηρεσιών 

Πληροφορικής 

(ΤΥΠ) Υπουργείου 

Οικονομιών 

 

Κυβερνητικοί 

Οργανισμοί 

Δεν 

Εφαρμόζ

εται (ΔΕ) 

Στα πλαίσια των 

συνήθων 

εγκεκριμένων 

πιστώσεων 

Στο παρόν στάδιο δεν έχουν 

καθοριστεί οποιοιδήποτε 

δείκτες 

25.  Διαδικτυακοί Τόποι (ΔΤ) των 

Κυβερνητικών Οργανισμών 

προσβάσιμοι και από άτομα με 

αναπηρίες. Ολοκλήρωση της 

μετατροπής των υφιστάμενων και 

ανάπτυξη νέων ΔΤ με βάση την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102, για να 

επιτρέπεται σε όλους τους 

3.5. Τμήμα Υπηρεσιών 

Πληροφορικής 

(ΤΥΠ) Υπουργείου 

Οικονομιών, 

Κυβερνητικοί 

Οργανισμοί 

1.Μέχρι 

23/9/19: 

όλοι οι 

νέοι 

διαδικτυ

ακοί 

τόποι και 

εφαρμο 

Υφιστάμενοι ΔΤ: 

Στα πλαίσια των 

συνήθων 

εγκεκριμένων  

πιστώσεων.  

Για 

ανάπτυξη/βελτίω 

ση η-Υπηρεσιών σε 

Στο παρόν στάδιο δεν έχουν 

καθοριστεί οποιοιδήποτε 

δείκτες 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

πολίτες/νέους με αναπηρία να 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση 

πολιτικής και γενικότερα στις 

αποφάσεις της Κυβέρνησης 

(υποβολή παραπόνων, feedback, 

εισηγήσεων, κλπ) 

γές 

φορητών 

συσκευ 

ών  

2. Μέχρι 

23/9/20: 

υφιστάμε

νοι 

διαδικτυ

ακοί 

τόποι  

3. Μέχρι 

23/6/21: 

υφιστάμε

νες 

εφαρμο 

γές για 

φορητές 

συσκευές  

Κυβ. Οργανισμούς: 

Ανάλογα με τη 

σχετική προκήρυξη 

διαγωνισμού 

προσφοράς 

26.  Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την 

Ισότητα μεταξύ Ανδρών και 

Γυναικών 2014-2017                       

3.7. Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας 

2014-

2017 

 Περιλαμβάνονται στο Σχέδιο 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Το   Στρατηγικό   Σχέδιο   Δράσης  

για  την  Ισότητα Ανδρών και 

Γυναικών 2014-2017 περιλάμβανε 

τους ακόλουθους έξι βασικούς 

στόχους προτεραιότητας:  

(α)  Αποτελεσματική προώθηση  

της Ισότητας μεταξύ ανδρών και 

Γυναικών/ Διοικητική 

Μεταρρύθμιση, 

(β)  Εκσυγχρονισμός/Βελτίωση του 

Νομοθετικού Πλαισίου,  

(γ)  Ισόρροπη Συμμετοχή στις 

θέσεις Λήψης Αποφάσεων,  

(δ)  Εξάλειψη / Καταπολέμηση / 

Αντιμετώπιση της βίας κατά των 

Γυναικών,                                           

(ε)  Οικονομική Ενδυνάμωση των 

Γυναικών– Εξάλειψη της Φτώχειας, 

(στ)  Εξάλειψη Στερεοτύπων και 

Κοινωνικών Προκαταλήψεων. 

 

Τάξεως/Μονάδα 

Ισότητας 

______________   

Υπουργεία/Υπηρε

σίες, Επίτροπος 

Ισότητας των 

Φύλων και άλλοι 

φορείς Ισότητας, 

Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, 

Γυναικείες και 

Μη-Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, 

ερευνητικοί και 

ακαδημαϊκοί 

φορείς, κ.ά 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

27.  Παροχή οικονομικής στήριξης 

προς Οργανώσεις και άλλους 

Φορείς - Εξέταση αιτήσεων 

Γυναικείων Οργανώσεων  Εθνικού 

Μηχανισμού για τα Δικαιώματα 

της Γυναίκας για καταβολή ετήσιας 

χορηγίας και Οργανώσεων και 

άλλων φορέων για επιχορήγηση 

για την υλοποίηση προγραμμάτων 

και δράσεων που προάγουν την 

ισότητα των φύλων 

 Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας 

Τάξεως/Μονάδα 

Ισότητας 

______________   

Μη-Κυβερνητικές 

Οργανώσεις,  

άλλους φορείς 

ή/και φυσικά 

πρόσωπα 

 Συνολικό ετήσιο 

κονδύλι Εθνικού 

Μηχανισμού για τα 

Δικαιώματα της 

Γυναίκας: 

344,000.00€ 

 

 



Θεματική Ενότητα Δ: Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

 
 

Θεματική Ενότητα Δ: Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Στόχος 1: Διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους νέους 
 

Στόχος 2: Διασφάλιση παροχής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων 
 

 
Οι προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων, είναι οι ακόλουθες: 
 

Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 
 
Προτεραιότητες στη Θεματική Ενότητα Δ: Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

 
4.1  Να υιοθετηθούν καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας (επισκέψεις, πειράματα, ομάδες 

εργασίας, βιωματικές μεθόδοι, e-learning). 
 

 
4.2    Να υπάρχει διαρκής επιμόρφωση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και 

ευκαιρίες κατάρτισης όσων εργάζονται με τους νέους (youth workers). 
 

 
4.3    Να προωθηθεί η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. 
 

 
4.4  Να προωθηθεί η αποκέντρωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης για 

περαιτέρω ενίσχυση της πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές. 
 

 
4.5   Να ενισχυθεί η διασύνδεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων 

κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται αρνητικά 
η λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος ως προς την αναγκαιότητα που υπάρχει να 
παρέχονται σε καθολική βάση και χωρίς να υποβαθμίζονται, προγράμματα και 
κλάδοι,  από όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 
 

 
4.6  Να ενισχυθεί η πρόσβαση όλων των νέων σε υπηρεσίες καθοδήγησης και 

συμβουλευτικής. 
 

 
4.7   Να ενισχυθεί ο θεσμός του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού και να λάβει 

τη μορφή καθοδήγησης επαγγελματικού προσανατολισμού και διαχείρισης 
σταδιοδρομίας (Coaching). 
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4.8  Να αναπτυχθούν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία να προωθούν τη 

δημιουργικότητα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τις δημοκρατικές αρχές, την 
ειρήνη, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την κριτική σκέψη. 

 

 
4.9  Οι νέοι που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης να υποστηριχθούν 

κατάλληλα για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν περαιτέρω τις 
προοπτικές εκπαίδευσης και απασχόλησής τους. 

 

 
4.10 Να αναπτυχθούν και να προωθηθούν περαιτέρω οι ευκαιρίες δια βίου μάθησης στους 

νέους. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1.  Κέντρα Ενίσχυσης της 
Επιχειρηματικότητας 
των Νέων   
Στόχος: υποστήριξη 
άνεργων ηλικίας 15 -29 
ετών που θέλουν να 
αναλάβουν 
επιχειρηματική 
πρωτοβουλία και 
παράλληλα η προώθηση 
της επιχειρηματικής 
κουλτούρας. 
Συγκεκριμένα θα 
παρέχεται: εκπαίδευση 
και κατάρτιση για 
ανάπτυξη 
επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων, καθοδήγηση 
μέσα από την ανάπτυξη 
δικτύου συμβούλων και 
μεντόρων. 

4.4., 4.6., 4.9. ΟΝΕΚ                     
Ενδιάμεσος 
Φορέας 
Υπουργείο 
Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

30 μήνες  300,000.00€ που 
αναλύεται ως εξής: 
2017: 75,000.00€ 
2018: 150,000.00€ 
2019: 75,000.00€   Το 
έργο χρηματοδοτείται 
85% από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και δύναται να 
συγχρηματοδοτηθεί 
από την Πρωτοβουλία 
για την Απασχόληση 
των Νέων  

Αριθμός συμμετεχόντων ανά 
έτος: 2018: 200 άτομα, 
2019: 300 άτομα, 2020: 100 

2.  Makerspace: ένας χώρος 
όπου παρέχονται τα 
τεχνολογικά και άλλα 
εργαλεία τα οποία θα 
μπορούν να 
χρησιμοποιούν οι νέοι 

4.1., 4.8., 4.9.  ΟΝΕΚ                                      
Δήμος Λάρνακας 

Συνεχόμε
νη δράση  

77,000.00€          Αριθμός παρουσιάσεων σε 
χώρους και εκδηλώσεις 
τρίτων: 2018: 5, 2019: 8, 
2020: 10, Αριθμός 
παρουσιάσεων στο 
Makerspace: 2018: 56, 2019: 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

για τη δημιουργία 
κατασκευών, 
πρωτοτύπων, ρομπότ και 
άλλων πρωτοτύπων.     
                

10 2020: 12, Aριθμός 
σεμιναρίων: 2018: 10, 2019: 
15, 2020: 15, Αριθμός 
κοινών εκδηλώσεων 2018: 2, 
2019: 3, 2020: 3, Αριθμός 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων: 2018: 1, 
2019:1, 2020:1, Αριθμός 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων: 2018:1, 
2019: 1, 2020: 1, 
Διοργάνωση εκδηλώσεων: 
2018: 1, 2019: 1, 2020: 1, 
Αριθμός εκπροσωπήσεων: 
2018: 1, 2019: 2, 2020: 2 

3.  Υπηρεσίες Συμβούλων 
Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού στα 
Κέντρα Πληροφόρησης 
Νέων (ΚΕΠΛΗ): 
Συμβουλευτική για 
σχεδιασμό 
επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας (νέες 
δεξιότητες, βελτίωση 
ευκαιριών εργοδότησης, 
βιογραφικό σημείωμα, 

4.5., 4.6. ΟΝΕΚ                      24 μήνες 80,000.00€             Αριθμός συμβουλευομένων 
από ΣΕΠ ανά έτος: 500 νέοι, 
ανά τριετία 1.650 νέοι 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

τρόποι αναζήτησης 
εργασίας, ανάληψη 
επιχειρηματικής 
πρωτοβουλίας, 
ενημέρωση για 
Ευρωπαϊκές και εθνικές 
ευκαιρίες). 
Πληροφορίες για 
σπουδές και κατάρτιση 
στην Κύπρο και χώρες 
του εξωτερικού. 
Καθοδήγηση για τις 
επιλογές μαθημάτων σε 
μαθητές. 
Βοήθεια για τη 
συμπλήρωση αιτήσεων 
για πρόσβαση σε 
Δημόσια Πανεπιστήμια. 

4.  Active Youth - Στόχος: 
Ενημέρωση νέων για τα 
σχέδια απασχόλησης που 
εμπίπτουν στο Youth 
Guarantee που υπάρχουν 
διαθέσιμα προς 
αξιοποίηση και ώθηση 
τους να εγγραφούν στη 

4.9. ONEK                                   
Υπουργείο 
Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
(Τμήμα 
Εργασίας), 
Συμβούλιο 

18 μήνες 351,429.00€                  
Το έργο 
συγχρηματοδοτείται 
από τη Γενική 
Διεύθυνση 
Απασχόλησης, 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων & 
Κοινωνικής Ένταξης 

Μακροπρόθεσμος στόχος: 
Μείωση του ποσοστού 
ανεργίας στην Κύπρο κάτω 
του Ευρωπαϊκού μέσου 
όρου (8.7%) 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης. 

Νεολαίας 
Κύπρου, 
Κυπριακός 
Οργανισμός 
Κέντρων 
Νεότητας 
(ΚΟΚΕΝ) 

της ΕΕ κατά 80% και 
από εθνικούς πόρους 
κατά 20%.  

5.  Κέντρα Πληροφόρησης 
Νέων (ΚΕΠΛΗ): σκοπός: 
να παρέχουν γενική 
πληροφόρηση σε μια 
σειρά θεμάτων που 
αφορούν τους νέους. Στο 
πλαίσιο αυτό 
προσφέρουν: 
Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες 
(επαγγελματικός 
προσανατολισμός, 
ψυχολογική στήριξη) 
μέσα από 
εξατομικευμένες 
συναντήσεις αλλά και 
άλλες δράσεις, όπως: 
εργαστήρια, διαλέξεις, 
εκδηλώσεις κ.ά  

4.1., 4.2., 4.4., 4.6., 
4.8., 4.10. 

ΟΝΕΚ Διαχρονι 
κή 
εφαρμο 
γή 

241,943.00€                      Αριθμός εκδηλώσεων ανά 
έτος: 2018: 20 εκδηλώσεις, 
2019: 30 εκδηλώσεις, 2020: 
40 εκδηλώσεις, Αριθμός 
παρουσιάσεων σε χώρους 
/εκδηλώσεις τρίτων ανά 
έτος: 2018: 20, 2019: 25, 
2020: 30 Αριθμός 
συμμετεχόντων στις 
καλοκαιρινές σχολές 
μαθητών ανά έτος: 75.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

6.  Πρωτοβουλίες Νέων: 
Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα το οποίο 
παρέχει κίνητρα στους 
νέους για κινητικότητα 
και ενεργό συμμετοχή 
στα πολιτικά, 
πολιτιστικά, αθλητικά και 
κοινωνικά δρώμενα της 
Κύπρου. Στόχος του είναι 
η ενθάρρυνση των νέων 
να χρησιμοποιούν την 
μέθοδο της άτυπης, μη 
τυπικής μάθησης, να 
συμμετέχουν σε 
εθελοντικές 
δραστηριότητες, 
συμβάλλοντας έτσι, στη 
δημιουργία ενεργών  
πολιτών 

4.8., 4.10. ΟΝΕΚ Το 
Πρόγραμ
μα είναι 
ετήσιο με 
ημερομην
ία 
έναρξης 
1/1/ - 
31/12/ 
του 
τρέχοντος 
έτους.   

2017: 943,804.00€  
2018: 943,804.00€  
2019: 943,804.00€ . 
ΣΥΝΟΛΟ: 
2,831,412.00€. 
Σημειώνεται ότι στο 
εν λόγω ποσό 
περιλαμβάνονται και 
οι Κεντρικές Δράσεις 
του ΟΝΕΚ ύψους 
167,000.00€               

Ποσοτικοί Δείκτες:  Αριθμός 
αιτήσεων που υποβλήθηκαν 
και αναμένονται να 
υποβληθούν ετησίως.            
2017: 730, 2018: 734, 
2019:740.  Στόχος Α': Αύξηση 
αριθμού  αιτήσεων από 
καινούργιους αιτητές: 2017: 
10, 2018: 10, 2019: 15, 
Στόχος Β': Αύξηση αριθμού 
αιτήσεων που εμπίπτουν 
στη δράση 7 - Σχέδια 
Καινοτομίας και 
Δημιουργικότητας: Το 2017: 
14, 2018: 18, 2019: 24.   
Στόχος Γ': Αύξηση αριθμού 
αιτήσεων που εμπίπτουν 
στη Κατηγορία Α' - Άτυπη 
Ομάδα Νέων.  

7.  Steamers 
Το πρόγραμμα  
προσφέρει εργαστήρια 
Ρομποτικής, 
Προγραμματισμού,  Film 
Making, Φωτογραφίας, 
Graphic Design, 

4.1., 4.8., 4.10 ΟΝΕΚ Διαχρονι 
κή 
εφαρμο 
γή 

2017: €240.000 
2018: €240.000 

Αριθμός εργαστηρίων ανά 
επαρχία: 
2016 – 2017 (ακαδημαϊκό 
έτος) 
Λευκωσία: 38 
Λεμεσός: 21 
Πάφος: 75 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Δημιουργικής Γραφής, 
Μουσικής, Θεάτρου και 
Τέχνης σε παιδιά και 
νέους ηλικίας 6 – 35 
χρόνων. 
Στόχος των εργαστηρίων 
είναι η υγιής 
απασχόληση, η 
ψυχαγωγία και 
εκμάθηση, η καλλιέργεια 
της εκφραστικότητας και 
της δημιουργικότητας, 
καθώς επίσης η 
ψυχοσυναισθηματική 
ενδυνάμωση και η 
προσωπική ανάπτυξη 
των συμμετεχόντων. 

Αριθμός συμμετεχόντων στα 
εργαστήρια ανά επαρχία: 
2016 – 2017 (ακαδημαϊκό 
έτος) 
Λευκωσία: 217  
Λεμεσός: 148 
Πάφος: 513  
 
2017 - 2018 (ακαδημαϊκό 
έτος) 
Λευκωσία. αρ 
συμμετεχόντων: 240  
Λεμεσός αρ. 
συμμετεχόντων: 39 
Πάφος αρ. συμμετεχόντων: 
310 
 
2018 - 2019 (ακαδημαϊκό 
έτος) 
Λευκωσία. αρ 
συμμετεχόντων: 240  
Λεμεσός αρ. 
συμμετεχόντων: 39 
Πάφος αρ. συμμετεχόντων: 
310 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

8.  Μία από τις Βασικές 
Δράσεις του Erasmus+ 
είναι η Βασική Δράση 1 
στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η 
Κινητικότητα ατόμων που 
δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της νεολαίας 
(Mobility of Youth 
Workers) η οποία 
στηρίζει την 
επαγγελματική ανάπτυξη 
των ατόμων που 
δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της νεολαίας. 

4.2. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματος 
Erasmus+: 
Νεολαία.) και Ε.Ε. 

Η 
διάρκεια 
του 
Προγράμ
ματος 
Erasmus+ 
είναι από 
το 2014 - 
2020 

Ο προϋπολογισμός 
του Προγράμματος 
Erasmus+ είναι 
ετήσιος. Για το 2017, 
το ποσό 
χρηματοδότησης για 
τη συγκεκριμένη 
υποδράση είναι 
294,271.00€ και για το 
2018 είναι 
289,770.00€. Για το 
2019 είναι 
393,334.00€. 

Οι πιο κάτω Δείκτες 
αφορούν στην περίοδο 2017 
- 2020:      
1. Αριθμός συμμετεχόντων 
σε εγκεκριμένα σχέδια της 
εν λόγω υποδράσης για το 
2017 είναι 600, για το 2018 
στο 400 και για το 2020 είναι 
600.                                          

9.  Οι Δραστηριότητες 
Διακρατικών 
Συνεργασιών (TCA) 
αποτελούν ένα εργαλείο 
για τις Εθνικές Υπηρεσίες 
μέσω του οποίου 
εφαρμόζονται οι 
προτεραιότητες και οι 
στόχοι του 
Προγράμματος Erasmus+  
και προωθούνται οι 

4.2. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματος 
Erasmus+: 
Νεολαία.), Ε.Ε., 
Εθνικές 
Υπηρεσίες 
Προγράμματος 
Erasmus+ άλλων 
χωρών και SALTO 
Resource Centres 

Η 
διάρκεια 
του 
Προγράμ
ματος 
Erasmus+ 
είναι από 
το 2014 - 
2020 

Ο προϋπολογισμός 
του Προγράμματος 
Erasmus+ είναι 
ετήσιος. Για το 2017 
το ποσό που αναλογεί 
στο TCA είναι 
203,975.70€ και για το 
2018 είναι 
225,872.00€. Για το 
2019 είναι 
256,333.00€ 

Συνολικός αριθμός 
συμμετεχόντων σε TCA - 
2017: 58, 2018: 60, 2019: 60, 
2020: 60 (ο αριθμός των 
ατόμων που στηρίζει η 
Υπηρεσία εξαρτάται από τον 
διαθέσιμο προϋπολογισμό 
καθώς και από τον αριθμό 
των δραστηριοτήτων που 
φιλοξενεί η Υπηρεσία).  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

συνέργειες μεταξύ ΕΥ και 
συμμετεχόντων.  

10.  Η Βασική Δράση 2  
(Στρατηγικές Συμπράξεις 
στον τομέα της 
Νεολαίας) του Erasmus+ 
προωθεί εκτός από την 
επιχειρηματική 
εκπαίδευση και τη 
δημιουργία 
εκπαιδευτικών 
εργαλείων για χρήση από 
τους νέους.  

4.1, 4.2., 4.3., 4.4, 
4.5., 4.6, 4.8., 4.9, 
4.10. 

ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματος 
Erasmus+: 
Νεολαία.) και Ε.Ε. 

2014-
2020 

Για το 2017: 
529,869.00€, για το 
2018: €549,574.00 και 
για το 2019: 
598,111.00€ 

1. Το ποσοστό των 
εγκεκριμένων σχεδίων 
Στρατηγικής Συνεργασίας 
που εμπλέκουν εταιρείες ή 
άλλους κοινωνικο-
οικονομικούς φορείς 
ενεργούς στον εργασιακό 
κόσμο ως συμμετέχουσες 
οργανώσεις. 2017: 90% των 
εγκεκριμένων αιτήσεων. 
2018: 100% των 
εγκεκριμένων αιτήσεων. 
2020: 100% των 
εγκεκριμένων αιτήσεων.  
2.  Το ποσοστό των 
διατομεακών εγκεκριμένων 
σχεδίων σε σχετικούς τομείς. 
2017: 90% των εγκεκριμένων 
αιτήσεων. 2018: 100% των 
εγκεκριμένων αιτήσεων. 
2020: 100% των 
εγκεκριμένων αιτήσεων   
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
 

10.  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Eurodesk: Κύριος σκοπός 
του είναι η παροχή 
πληροφόρησης σχετικά 
με Ευρωπαϊκές πολιτικές 
και ευκαιρίες που 
ενδιαφέρουν τους νέους 
και τα άτομα τα οποία 
ασχολούνται με τη 
νεολαία. Επίσης, το 
Eurodesk αποτελεί τη 
βασικότερη 
υποστηρικτική δομή του 
προγράμματος Erasmus+.  
 

4.1., 4.10. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματος 
Erasmus+: 
Νεολαία) και Ε.Ε. 

2014-
2020  
 

2017: 70,948.00€       
2018: 60,874.00€ 

1. Αριθμός ατόμων που 
έθεσαν ερώτημα, 2017: 40, 
2018: 50, 2019: 60  
2.Αριθμός ατόμων που 
συμμετείχαν σε εκδηλώσεις 
2017: 400, 2018: 500, 2019: 
600  
3.Αριθμός εκδηλώσεων & 
παρουσιάσεων από 
Eurodesk & από τρίτους 
2017: 15  2018: 20, 2019: 25 
 

11.  Erasmus+ - Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση  

Βασική Δράση 1 – 

Μαθησιακή Κινητικότητα 

ατόμων για σκοπούς 

εκπαίδευσης, 

κατάρτισης, διδασκαλίας, 

φοίτησης ή απόκτησης 

4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 
4.9., 4.10. 

ΙΔΕΠ Διά Βίου 
Μάθησης  

 
Γενική Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και 
Ανάπτυξης - ΓΔ 
ΕΠΣΑ (ως Εθνική 
Αρχή του 

2014-
2020 

4,924,953.00€ για το 
2017                              
Ο προϋπολογισμός 
στους επιμέρους 
τομείς κατανέμεται ως 
ακολούθως για το 
έτος 2017:  
Σχολική εκπαίδευση: 
237,991.00€  
Τριτοβάθμια 

Αριθμητικοί στόχοι μέχρι το 
2020 (ετησίως): 
Φοιτητές/Νέοι απόφοιτοι 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 
600 
Προσωπικό Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης: 170 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – 
Κινητικότητα μεταξύ των 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

εργασιακής εμπειρίας 

(αναλόγως του τομέα) 

στους ακόλουθους 

τομείς:  

•Σχολική Εκπαίδευση 

(Κινητικότητα 

εκπαιδευτικών και 

λοιπού προσωπικού) 

•Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση (Κινητικότητα 

σπουδαστών αρχικής 

επαγγελματικής 

κατάρτισης/νέων 

αποφοίτων & 

εκπαιδευτών/λοιπού 

προσωπικού) 

•Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

(Κινητικότητα 

φοιτητών/νέων 

αποφοίτων & 

Προγράμματος) 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού,  
Κέντρο 
Παραγωγικότητας 

εκπαίδευση: 
2,839,140.00€  
Διεθνής κινητικότητα 
(Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση): 
522,279.00€  
Επαγγελματική 
εκπαίδευση και 
κατάρτιση:  
1,289,115.00€  
Εκπαίδευση ενηλίκων: 
36,428.00€  

Χωρών του Προγράμματος 
και των Χωρών Εταίρων: 190 
Εκπαιδευόμενοι και Νέοι 
Απόφοιτοι Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης: 520 
Προσωπικό Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης: 80 
Προσωπικό Σχολικής 
Εκπαίδευσης: 100 
Προσωπικό Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων: 25 
% Απορρόφησης κονδυλίων 
από την Εθνική Υπηρεσία 
(ποσοστό δέσμευσης): 100% 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ακαδημαϊκών/λοιπού 

προσωπικού) 

•Εκπαίδευση Ενηλίκων 
(Κινητικότητα 
εκπαιδευτικών και 
λοιπού προσωπικού)  

12.  Erasmus+  Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση  

Βασική Δράση 2 – 
Στρατηγικές Συμπράξεις 
με σκοπό την ανταλλαγή 
πρακτικών ή την εξέλιξη 
κάποιας καινοτομίας 
μεταξύ διαφόρων 
δημόσιων ή/και 
ιδιωτικών οργανισμών 
(π.χ. σχολείων, 
ερευνητικών κέντρων, 
δήμων, εταιρειών, 
εκπαιδευτικών κέντρων 
κλπ) σχετικών με το θέμα 
της σύμπραξης στους 
ακόλουθους τομείς:  
•Σχολική Εκπαίδευση  

4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 
4.9., 4.10.. 

ΙΔΕΠ Διά Βίου 
Μάθησης  

 
Γενική Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και 
Ανάπτυξης - ΓΔ 
ΕΠΣΑ (ως Εθνική 
Αρχή του 
Προγράμματος) 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού,  
Κέντρο 
Παραγωγικότητας 

2014-
2020 

2,931,601.00€ για το 
2017  
Ο προϋπολογισμός 
στους επιμέρους 
τομείς κατανέμεται ως 
ακολούθως  για το 
έτος 2017:  
Σχολική εκπαίδευση: 
1,294,280.00€  
Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: 
455,261.00€  
Επαγγελματική 
εκπαίδευση και 
κατάρτιση: 
618,055.00€  
Εκπαίδευση ενηλίκων: 
564,005.00€  

Στόχοι μέχρι το 2020 
(ετησίως) για όλους τους 
τομείς Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης:  
Ποσοστό έγκρισης 
διατομεακών αιτήσεων: 50% 
Ποσοστό έγκρισης αιτήσεων 
που εμπλέκουν επιχειρήσεις 
ή άλλους κοινωνικο-
οικονομικούς φορείς: 50% 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

•Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση 
•Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 
•Εκπαίδευση Ενηλίκων 

13.  Μετατροπή του 
Δημοτικού Σχολείου 
Κοιλανίου σε Κέντρο 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Το 
ΚΠΕ Κοιλανίου θα 
στοχεύει στην παροχή 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων με 
κεντρικό θέμα το αμπέλι 
και τη λαϊκή παράδοση 
και θα χρησιμεύει επίσης 
ως ερευνητικό κέντρο για 
την αμπελοκαλλιέργεια, 
και για τη διοργάνωση 
διαλέξεων σε θέματα 
περιβάλλοντος και 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς των 
κοινοτήτων της περιοχής.  

4.1.  Επαρχιακή 
Διοίκηση 
Λεμεσού  

 
Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων – 
Υπουργείο 
Εσωτερικών 
(Μονάδα 
Εφαρμογής 
Μέτρου 7), 
Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αγροτικών 
Πληρωμών, 
Υπουργείο 
Γεωργίας, 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, 

Διάρκεια 
κατασκευ
αστικών 
εργασιών 
- 12 
μήνες. 

498,000.00€ 
(Συνολικός 
προϋπολογισμός 
συμπ. του ΦΠΑ) 

1 Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στο Δημοτικό 
Σχολείο Κοιλανίου- Α' φάση 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Κοινοτικό 
Συμβούλιο 
Κοιλανίου, 
Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 
Κύπρου, 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

14.  Κέντρο Κοινωνικών 
Παροχών Δήμου 
Σωτήρας. Πρόκειται για 
ένα πολυδύναμο κέντρο 
εκπαίδευσης και 
απασχόλησης νέων μέσω 
διαφόρων θεματικών 
κύκλων.  

4.1.  Επαρχιακή 
Διοίκηση 
Αμμοχώστου  

 
Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων – 
Υπουργείο 
Εσωτερικών 
(Μονάδα 
Εφαρμογής 
Μέτρου 7), 
Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αγροτικών 
Πληρωμών, 
Υπουργείο 
Γεωργίας, 

Διάρκεια 
κατασκευ
αστικών 
εργασιών 
- 18 
μήνες. 

1,730,870.00€ 
(Συνολικός 
προϋπολογισμός 
συμπ. του ΦΠΑ) 

1 Πολυδύναμο Κέντρο 
Κοινωνικών Παροχών Δήμου 
Σωτήρας.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, 
Δήμος Σωτήρας 

15.  Περιφερειακό Κέντρο 
Εκπαίδευσης Αγροτικών 
Επαγγελμάτων στην 
Κοινότητα Κοίλη  
στην Πάφο 

4.1.  Επαρχιακή 
Διοίκηση Πάφου 

 
 Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων – 
Υπουργείο 
Εσωτερικών 
(Μονάδα 
Εφαρμογής 
Μέτρου 7), 
Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αγροτικών 
Πληρωμών, 
Υπουργείο 
Γεωργίας, 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, 
Κοινοτικά 
Συμβούλια 

Διάρκεια 
κατασκευ
αστικών 
εργασιών 
- 18 
μήνες. 

1,863,000.00€ 
(Συνολικός 
προϋπολογισμός 
συμπ. του ΦΠΑ) 

1 Περιφερειακό Κέντρο 
Εκπαίδευσης Αγροτικών 
Επαγγελμάτων στην 
Κοινότητα Κοίλη στην Πάφο. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

16.  Περιφερειακό 
Πολυδύναμο / 
Πολιτιστικό Κέντρο 
Ακάμα, στον Κάθηκα για 
εκπαίδευση των Νέων 
σε θέματα που 
σχετίζονται με την 
βιοποικιλότητα της 
περιοχής του Ακάμα. 

4.1 Επαρχιακή 
Διοίκηση Πάφου 

 
 Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων – 
Υπουργείο 
Εσωτερικών 
(Μονάδα 
Εφαρμογής 
Μέτρου 7), 
Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αγροτικών 
Πληρωμών, 
Υπουργείο 
Γεωργίας, 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, 
Κοινοτικά 
Συμβούλια 

Διάρκεια 
κατασκευ
αστικών 
εργασιών 
- 18 
μήνες. 

1,221,680.00 € 
(Συνολικός 
προϋπολογισμός 
συμπ. του ΦΠΑ) 

1 Περιφερειακό 
Πολυδύναμο/Πολιτιστικό 
Κέντρο Ακάμα (Κάθηκας), 
περιλαμβανομένου Χώρων 
Εκπαίδευσης, Απασχόλησης, 
Αναψυχής και Άθλησης 
παιδιών και νέων. 

17.  Εισαγωγή πιστοποίησης 
ψηφιακών δεξιοτήτων 
(ECDL) σε μαθητές 

4.5.  Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού  

 

2017 - 
2019 

Συνολικός €1,7 εκ. 
(2016-17: 215,000.00€ 
2017-18: 647,000.00€ 
2018-19: 862,000.00€) 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Υπουργείο 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων (ΤΗΕ) / 
Ψηφιακός 
Πρωταθλητής 

18.  Κρατική Φοιτητική 
Μέριμνα                                
Ο Νόμος περί Κρατικής 
Φοιτητικής Χορηγίας 
καθορίζει το πλαίσιο 
παραχώρησης της 
φοιτητικής χορηγίας και 
των φοιτητικών 
επιδομάτων στις 
οικογένειες των 
φοιτητών. O περί της 
Κρατικής Φοιτητικής 
Μέριμνας Νόμος του 
2015 στοχεύει: (α) στην 
οικονομική στήριξη των 
οικογενειών των 
φοιτητών, (β) στην 
παροχή ίσων ευκαιριών 
για εισδοχή στην 
Ανώτερη Εκπαίδευση και 
ακολούθως στην 

4.9., 4.10.  Υπηρεσία 
Φοιτητικής 
Μέριμνας της 
Διεύθυνσης 
Ανώτερης και 
Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου 
Παιδείας και 
Πολιτισμού  

 
Δεν υπάρχουν 
άλλοι 
εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Δεν 
υπάρχει 
συγκεκρι
μένος 
χρονικός 
περιορισ
μός στη 
νομοθε 
σία 

Προϋπολογισμός 
2017: 58,930,498.00€ 

Δεν υπάρχουν 



90 
 

Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ολοκλήρωση των 
σπουδών των φοιτητών 
και (γ) Διασφαλίζει την 
ίση μεταχείριση των 
οικογενειών των 
φοιτητών που 
σπουδάζουν στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό 

19.  Υπηρεσία 
Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικής Αγωγής 
(ΥΣΕΑ) 
Σε όλα τα σχολεία Μέσης 
και Μέσης Τεχνικής 
Εκπαίδευσης υπάρχουν 
Καθηγητές/τριες 
Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικής Αγωγής 
(ΣΕΑ) που αναλαμβάνουν 
την ενημέρωση των 
μαθητών σε ότι αφορά 
εκπαιδευτικές επιλογές, 
θέματα αυτογνωσίας, και 
παρέχουν ατομική ή/και 
ομαδική Συμβουλευτική 
και Επαγγελματική 

4.6., 4.7.  Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού-ΥΣΕΑ 

  Εμπίπτει στον 
προϋπολογισμό 
εργοδότησης 
Καθηγητών ΣΕΑ του 
ΥΠΠ 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Καθοδήγηση στους/στις 
μαθητές/τριες.      

20.  Τίτλος: "Θέσπιση 
Μηχανισμών 
Επικύρωσης Μη 
Τυπικής/Άτυπης 
Μάθησης" 
Στόχος του έργου είναι η 
προώθηση της θέσπισης 
μηχανισμών για την 
επικύρωση της μη 
τυπικής και άτυπης 
μάθησης. Η λειτουργία 
μηχανισμών θα παρέχει 
στα άτομα τη δυνατότητα 
να επικυρώσουν τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες 
και τις ικανότητες που 
απέκτησαν μέσω μη 
τυπικής και άτυπης 
μάθησης. Με την 
επικύρωση θα αποκτούν 
προσόντα, τα οποία θα 
μπορούν να 
αξιοποιήσουν για 
εκπαιδευτικούς, 

4.3., 4.10.  Το Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού  

 
Γενική Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και 
Ανάπτυξης - ΓΔ 
ΕΠΣΑ, Γραφείο 
Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και 
ΜΚΟ, ΟΝΕΚ, 
Υπουργείο 
Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, 
Μονάδα 
Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού 
Ταμείου - ΕΚΤ 
(Ενδιάμεσος 
Φορέας). 

2016-
2023 

Συνολικός 
προϋπολογισμός: 
1,400,000.00€  
2016: 12,000.00€ 
2017: 79,000.00€ 
2018: 244,000.00€ 
2019: 181,000.00€ 
2020: 216,000.00€ 
2021: 201,000.00€ 
2022: 220,000.00€ 
2023: 247,000.00€ 

Από την πιλοτική εφαρμογή 
του Μηχανισμού θα 
επωφεληθεί αριθμός 500 
ατόμων, οι οποίοι θα 
αξιοποιήσουν την πιλοτική 
εφαρμογή του μηχανισμού 
για να επικυρώσουν τη 
μάθηση που απέκτησαν 
στους τομείς της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, του 
εθελοντισμού και της 
νεολαίας. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

επαγγελματικούς ή 
άλλους σκοπούς. 

21.  Ανάπτυξη της Τεχνικής 
και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης 
Το Έργο αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη των υποδομών 
που στηρίζουν τους 
θεσμούς που αποτελούν 
τους κύριους πυλώνες 
της Τεχνικής 
Εκπαίδευσης όπως οι πιο 
κάτω: 
• Μέση Τεχνική και 
Επαγγελματική 
Εκπαίδευση - MTEE 
(κανονική πρωινή 
φοίτηση). 
• Νέα Σύγχρονη 
Μαθητεία. 
• Εσπερινές Τεχνικές 
Σχολές (σχολεία δεύτερης 
ευκαιρίας επιπέδου 
ΜΤΕΕ). 
• Απογευματινά και 
Βραδινά Τμήματα 

4.5.  Το Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

 
Γενική Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και 
Ανάπτυξης – ΓΔ 
ΕΠΣΑ, Υπουργείο 
Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, 
Μονάδα 
Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού 
Ταμείου - ΕΚΤ 
(Ενδιάμεσος 
Φορέας). 

2014-
2023 

Συνολικός 
προϋπολογισμός: 
15,900,000.00€   
2015: 66,090.00€  
2016: 668,924.00€  
2017: 2,574,204.00€ 
2018: 3,031,038.00€ 
2019: 1,996,838.00€ 
2020: 2,131,834.00€ 
2021: 1,936,834.00€ 
2022: 2,248,834.00€ 
2023: 1,245,404.00€ 

(1) Αριθμός Συμμετεχόντων 
ανώτερης δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή 
μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4): 
6.800,  
(2) Συμμετέχοντες στη Νέα 
Σύγχρονη Μαθητεία: 350,  
(3) Δημιουργία, Συγγραφή 
και Λειτουργία Νέων 
Προγραμμάτων Σπουδών: 
53,  
(4) Ποσοστό σπουδαστών 
που ολοκληρώνουν την 
Τεχνική και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση: 
92%,  
(5) Ποσοστό μαθητών της 
ΜΤΕΕ (πρωινή φοίτηση) που 
ολοκληρώνουν την Τεχνική 
και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση: 
85%.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Τεχνικών Σχολών. 
• Μεταλυκειακά 
Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ). 

22.  "Συμβουλευτική και 
Επαγγελματική 
Καθοδήγηση για άτομα 
Εκτός Απασχόλησης, 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΝΕΕΤ)". 
Το έργο στοχεύει στην 
ενίσχυση της προσφοράς 
Υπηρεσιών 
Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικής 
Καθοδήγησης σε άτομα 
NEET ηλικίας 15-24 ετών. 
Στόχοι: Όλες οι ενέργειες 
αποσκοπούν στην 
επίτευξη του κεντρικού 
στόχου για Ενίσχυση της 
απασχόλησης των νέων 
ηλικίας 15-24 ετών και 
διευκόλυνση της εισόδου 
τους στην αγορά 

4.6., 4.9. Υπουργείο  
Παιδείας και  
Πολιτισμού  

 
Γενική Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και 
Ανάπτυξης – ΓΔ 
ΕΠΣΑ, 
Υπουργείο 
Εργασίας 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
Μονάδα 
Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού 
Ταμείου - ΕΚΤ  
(Ενδιάμεσος 
Φορέας) 

2014-
2020 

Συνολικός 
προϋπολογισμός: 
1,200,000.00€  
2017: 100,000.00€ και 
2018: 1,100,000.00€ 

1) Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων κάτω 
των 25 ετών: 4000, 
2) Άνεργοι συμμετέχοντες 
που ολοκληρώνουν την 
παρέμβαση που 
υποστηρίζεται από την 
Πρωτοβουλία για την 
Απασχόληση των Νέων – 
ΠΑΝ: 4000, 
3) Άνεργοι συμμετέχοντες 
που λαμβάνουν προσφορά 
εργασίας, συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση, μαθητεία ή 
πρακτική άσκηση αμέσως 
μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους: 40%, 
4) Άνεργοι συμμετέχοντες 
που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

εργασίας. Το έργο 
αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση της 
διαρκώς αυξανόμενης 
ανεργίας των νέων και 
ειδικότερα της ομάδας 
ατόμων NEET. 

που αποκτούν εξειδίκευση, 
ή που κατέχουν θέση 
απασχόλησης 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους: 40%,  
5) Μακροχρόνια άνεργοι 
συμμετέχοντες που 
ολοκληρώνουν την 
παρέμβαση που 
υποστηρίζεται από την ΠΑΝ:  
400.  
6) Μακροχρόνια άνεργοι 
συμμετέχοντες που 
λαμβάνουν προσφορά 
εργασίας, συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης, μαθητείας ή 
πρακτικής άσκησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους: 40%.  
7) Μακροχρόνια άνεργοι 
συμμετέχοντες που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή 
που αποκτούν εξειδίκευση, 
ή που κατέχουν θέση 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους: 40%.  
8) Οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες που 
βρίσκονται εκτός 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
οι οποίοι ολοκληρώνουν την 
παρέμβαση που 
υποστηρίζεται από την 
ΠΑΝ: 80%.  
9) Οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες που 
βρίσκονται εκτός 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
οι οποίοι λαμβάνουν 
προσφορά εργασίας, 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, 
μαθητείας ή πρακτικής 
άσκησης αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους: 
30%.  
10) Οικονομικά μη ενεργοί 
συμμετέχοντες που 
βρίσκονται εκτός 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 
που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/ κατάρτιση, 
που αποκτούν εξειδίκευση ή 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους: 60%.  
11) Συμμετέχοντες σε 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση, 
σε προγράμματα κατάρτισης 
που οδηγούν σε 
επαγγελματικό προσόν, 
μαθητεία ή πρακτική 
άσκηση εντός έξι μηνών 
από τη λήξη της συμμετοχής 
τους: 20%.  
12) Συμμετέχοντες που 
εργάζονται εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους: 40%.  
13) Συμμετέχοντες που 
αυτοαπασχολούνται εντός 
έξι μηνών από τη λήξη 
της συμμετοχής τους: 7,5% 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

23.  Θεματολόγιο 
Επιμορφωτικών Κέντρων 
(101 διαφορετικά 
θέματα) 

4.3.  Επιμορφωτικά 
Κέντρα, 
Διεύθυνση 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

Οκτώβρι 
ος- Μάϊος 
εκάστου 
έτους 

ΕΤΗΣΙΟΣ: 
1,800,000.00€ 

Η ηλικιακή ομάδα 15-65 
χρονών να ξεπεράσει ή να 
κυμανθεί γύρω στο 80% των 
συμμετεχόντων στα θέματα 
των Επιμορφωτικών 
Κέντρων  

24.  Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης Ομογενών 
Εκπαιδευτικών 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 

4.2  Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 
Κύπρου                  
- Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού,      
Υπηρεσία 
Αποδήμων 
(Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας) 

Ετησίως - 
Από Μάιο 
μέχρι 
Ιούλιο για 
τις χώρες 
του 
Εύξεινου 
Πόντου  

70,000.00€ Αριθμός νέων 
ενδιαφερόμενων 
εκπαιδευτικών για να 
παρακολουθήσουν το 
πρόγραμμα 

25.  Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης για 
Ομογενείς 
Εκπαιδευτικούς από τα 
Κοινοτικά Σχολεία της 
Αρχιεπισκοπής των 
Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής 

4.2.  Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 
Κύπρου                  
- Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού,      
Υπηρεσία 
Αποδήμων 

Ετησίως -
2 
βδομάδες 
για το 
πρόγραμ
μα με τις 
ΗΠΑ 

20,000.00€ Αριθμός νέων 
ενδιαφερόμενων 
εκπαιδευτικών για να 
συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

(Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας) 

26.  Συνεργασία με Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου    
(DISTANCE LEARNING)            
Θέμα:  Ιστορία της 
Κύπρου 

4.5 Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου,  
Υπηρεσία 
Αποδήμων 
(Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας) 

Ετησίως 30,000.00€ Αριθμός συμμετεχόντων 

27.  Συνεργασία με 
Πανεπιστήμιο Κύπρου    
(6 Υποτροφίες για ΜΒΑ) 

4.8 Πανεπιστήμιο 
Κύπρου,  
Υπηρεσία 
Αποδήμων 
(Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας) 

Ετησίως  10,250.00€ (Κόστος 
ανά υποτροφία)    
έκαστος επιλεγόμενος 
καταβάλλει 5,125.00€ 
και τις υπόλοιπες 
5,125.00€ τις 
καταβάλλει το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου   

Αριθμός ατόμων που θα 
αξιοποιήσουν την 
παρεχόμενη υποτροφία 

28.  Δεξιότητες 
Ηλεκτρονικών 
Υπολιγιστών 
Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα ανάπτυξης 
δεξιοτήτων Η/Υ που 
προσφέρεται στο πλαίσιο 

 Τμήμα Φυλακών  
- Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Ολόχρονα   
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

των μαθημάτων του 
Σχολείου 

29. Ε Εγγραμματισμός                   
Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα ανάπτυξης 
δεξιοτήτων 
εγγραμματισμού και 
πρόληψης του 
αναλφαβητισμού που 
προσφέρεται στο πλαίσιο 
των μαθημάτων του 
Σχολείου 

 Τμήμα Φυλακών  
- Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Ολόχρονα   

30.  Εσπερινό Γυμνάσιο              
Σύστημα 
Προπαρασκευαστικής 
Μαθητείας για 
επανένταξη στον 
Γυμνασιακό Κύκλο 
Εκπαίδευσης           

 Τμήμα Φυλακών  
- Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

Ολόχρονα   



Θεματική Ενότητα Ε: Υγεία και Ευεξία 

 

Θεματική Ενότητα Ε: Υγεία και Ευεξία 

Στόχος 1:Απρόσκοπτη και ίση πρόσβαση σε ποιοτικές και φιλικές προς τους νέους υπηρεσίες 
υγείας 
 

Στόχος 2:Προαγωγή της υγείας και ευεξίας και πρόληψης της ασθένειας 
 

 
Οι προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων, είναι οι ακόλουθες: 
 

Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 
 
Προτεραιότητες στη Θεματική Ενότητα Ε: Υγεία και Ευεξία 

 
5.1 Να διασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι στην Κύπρο μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγείας 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους και στον υψηλότερο βαθμό. 
 

 
5.2  Να διασφαλιστεί η δια-υπηρεσιακή συνεργασία 

σε θέματα υγείας. 

 
5.3  Να προωθηθεί η ηλεκτρονική υγεία (e-health). 
 

 
5.4 Να υπάρχει περιεκτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση σε θέματα 

αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων των νέων και πρόσβαση των νέων σε 
υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού. 

 

 
5.5 Να προωθηθεί η εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της υγείας και πρόληψης της 

ασθένειας ειδικά για τους νέους. 
 

5.6 Να αναπτυχθούν και να προωθηθούν περαιτέρω προγράμματα υγιούς απασχόλησης και 
άθλησης. 

 

5.7 Να καλλιεργηθεί κουλτούρα φυσικής δραστηριοποίησης και θετικής στάσης προς τον 
αθλητισμό. 

 

 



 

Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1.  Κέντρα Πληροφόρησης Νέων 
(ΚΕΠΛΗ):  
Σκοπός: να παρέχουν γενική 
πληροφόρηση σε μια σειρά 
θεμάτων που αφορούν τους 
νέους. Στο πλαίσιο αυτό 
προσφέρουν: Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες (επαγγελματικός 
προσανατολισμός, ψυχολογική 
στήριξη) μέσα από 
εξατομικευμένες συναντήσεις 
αλλά και άλλες δράσεις, όπως: 
εργαστήρια, διαλέξεις, 
εκδηλώσεις κ.ά  

5.6. ΟΝΕΚ Διαχρονική 
εφαρμογή  

241,943.00€    
ετησίως            

Αριθμός εκδηλώσεων ανά 
έτος 20,  
Αριθμός παρουσιάσεων σε 
χώρους /εκδηλώσεις 
τρίτων ανά έτος: 20, 
Αριθμός συμμετεχόντων 
στις καλοκαιρινές σχολές 
μαθητών ανά έτος: 75.  

2.  Πρόγραμμα "Μικρή Άρκτος":   
Πρόγραμμα για παροχή 
υπηρεσιών ψυχοεπαίδευσης, 
προσωπικής ανάπτυξης και 
ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης 
μέσα από την ανάπτυξη 
προσωπικών δεξιοτήτων 
(επικοινωνίας, λήψης 
αποφάσεων, επίλυσης 
προβλημάτων) και 
ενδυνάμωσης προσωπικών 
παραγόντων (αυτοεκτίμηση, 

5.1., 5.2., 5.4., 5.5., 
5.6., 5.7.  

ΟΝΕΚ    

 
 Σχολεία, 
Κυπριακός 
Οργανισμός 
Κέντρων 
Νεότητας 
(ΚΟΚΕΝ), 
Δημοτικές και 
Κοινοτικές Αρχές, 
Πανεπιστήμια 

Διαχρονικό 
Πρόγραμ 
μα 

43,000.00€ ετησίως            2017:  
1. Αριθμός 
αποσπασματικών δράσεων 
που υλοποιούνται: 87  
2. Αριθμός Ομάδων: 15      
3. Αριθμός ατόμων που 
παρακολουθούν τις 
δράσεις: 1582                
2018:  
1. Αριθμός 
αποσαπσπατικών 
δράσεων: 100         
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

αυτοπεποίθηση, διαχείριση 
καθημερινότητας, διαχείριση 
άγχους). Προσφέρει επίσης 
δράσεις ευαισθητοποίησης σε 
ψυχοκοινωνικά ζητήματα και 
φαινόμενα σε επιλεγμένες 
ομάδες πληθυσμού (μαθητές, 
νέους γονείς, νεαρούς 
επαγγελματίες κοκ). 

2. Αριθμός ομάδων: 15    
3. Αριθμός ατόμων που 
παρακολούθησαν δράσεις: 
1700                  
2019:  
1. Αριθμός 
αποσπασματικών 
δράσεων: 100                  
2. Αριθμός ομάδων: 20     
3. Αριθμός ατόμων που 
παρακολούθησαν τις 
δράσεις: 1800 

3.  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Ατομικές 
συναντήσεις με Ψυχολόγους 
για σκοπούς συμβουλευτικής ή 
/ και ψυχολογικής στήριξης ή / 
και προσωπικής ανάπτυξης. 
Προσφέρονται υπηρεσίες σε 
άτομα, ζευγάρια και 
οικογένειες.  

5.1., 5.2., 5.5. ΟΝΕΚ Διαχρονικό 
Πρόγραμ 
μα 

65,000.00€ /έτος για 
το 2017, 2018 & 
2019 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
€195,000.00)  

2017:  
1.  Αριθμός ΑΤΟΜΩΝ που 
εξυπηρετήθηκαν: 265   
2. Αριθμός ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
που πραγματοποιήθηκαν: 
998  
2018:  
1. Αύξηση  στον Αριθμό 
ατόμων που 
εξυπηρετούνται στους 300 
2. Αύξηση κατά 10% 
Αριθμός συναντήσεων που 
γίνονται (1100)  
3. Έκβαση περιστατικών: 
αύξηση στο ποσοστό 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Ολοκλήρωσης κατά 20%  
2019:  
1. Αύξηση Ατόμων που 
εξυπηρετούνται κατά 10% 
σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο.  
2. Διατήρηση του αριθμού 
συναντήσεων στις 1100   
 3. Αύξηση του ποσοστού 
Ολοκλήρωσης στο 75% των 
περιπτώσεων  

4.  ΓΡΑΜΜΗ 1410 & 
Συμβουλευτική Μέσω 
Διαδικτύου 
Το 1410 είναι η Γραμμή 
Βοήθειας που απευθύνεται σε 
όλους όσους θέλουν να πάρουν 
υπεύθυνες απαντήσεις για 
θέματα που αφορούν στην 
καθημερινότητά τους, αλλά και 
για πιο σύνθετα θέματα όπως 
ουσίες εξάρτησης, θέματα 
σεξουαλικότητας, διατροφικές 
διαταραχές κ.α. Η 
Συμβουλευτική Μέσω 
Διαδικτύου παρέχει τις ίδιες 

5.1., 5.3., 5.5.  ΟΝΕΚ,                  
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

Διαχρονικό 
Πρόγραμ 
μα 

43,000.00€ / έτος για 
το 2017, 2018 & 
2019 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
€129,000.00)     

2017:  
1. Αριθμός κλήσεων 
(τηλεφωνικών): 1100  
2. Αριθμός επισκεπτών στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα 
τουλάχιστον: 80.         
2018:  
1. Αύξηση στις 
τηλεφωνικές κλήσεις κατά 
10%  
2. Αύξηση στις κλήσεις στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα 
κατά 10%    
2019:  
1. Αύξηση στις 
τηλεφωνικές κλήσεις κατά 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

υπηρεσίες με την Γραμμή 1410 
αλλά ηλεκτρονικά. 

10% σε σχέση με το 2018 
2. Αύξηση στις κλήσεις στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα 
κατά 10% σε σχέση με το 
2018 

5.  Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
ΡΙΝ 
Σκοπός του συγκεκριμένου 
προγράμματος είναι η 
επιχορήγηση Σχεδίων τα οποία 
στοχεύουν στην πρόληψη ή τη 
μείωση των συμπεριφορών 
εξάρτησης καθώς και της 
προβληματικής ενασχόλησης 
με τα τυχερά παιχνίδια και τον 
στοιχηματισμό, μέσω της 
κινητοποίησης και 
ενδυνάμωσης των ίδιων των 
νέων, καθώς και την ενίσχυση 
της μάθησης και στήριξης από 
συνομήλικους. 

5.1., 5.2., 5.5., 5.6.  ΟΝΕΚ και Εθνική 
Αρχή 
Στοιχημάτων - 
ΕΑΣ 

μέχρι 
31/12/201
8 με 
πιθανότη 
τα 
ανανέωσης 
για το 2019 

150,000.00€ για 
2018. Για τα επόμενα 
έτη δεν γνωρίζουμε 
διότι προέρχεται εξ 
ολοκλήρου από την 
Εθνική Αρχή 
Στοιχημάτων - ΕΑΣ η 
οποία δεν μας έχει 
ανακοινώσει την 
πρόθεσή της.      

2017: Δ/Ε (το πρόγραμμα 
βρισκόταν σε φάση 
διαπραγμάτευσης και 
σχεδιασμού)        
2018:  
1. Δράσεις γνωστοποίησης 
του προγράμματος: 5  
2. Υλοποίηση 
προϋπολογισμού κατά 70%                            
2019:  
1. Αύξηση στον  Αριθμός 
Αιτήσεων κατά 25% σε 
σχέση με το 2018  
2. Ποσοστό υλοποίησης 
προϋπολογισμού 80%  

6.  Πρωτοβουλίες Νέων: 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα το 
οποίο παρέχει κίνητρα στους 
νέους για κινητικότητα και 
ενεργό συμμετοχή στα 
πολιτικά, πολιτιστικά, αθλητικά 

5.5., 5.7. Οργανισμός 
Νεολαίας 
Κύπρου - ONEK 

Το 
Πρόγραμ 
μα είναι 
ετήσιο με 
ημερομηνί
α έναρξης 

2017: 943,804.00€  
2018: 943,804.00€  
2019: 943,804.00€ . 
ΣΥΝΟΛΟ: 
2,831,412.00€. 
Σημειωνεται ότι στο 

Ποσοτικοί Δείκτες:  
Αριθμός αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν και 
αναμένονται να 
υποβληθούν  ετησίως.            
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

και κοινωνικά δρώμενα της 
Κύπρου. Στόχος του είναι η 
ενθάρρυνση των νέων να 
χρησιμοποιούν την μέθοδο της 
άτυπης, μη τυπικής μάθησης, 
να συμμετέχουν σε εθελοντικές 
δραστηριότητες, συμβάλλοντας 
έτσι, στη δημιουργία ενεργών  
πολιτών 

1/1/ - 
31/12/ του 
τρέχοντος 
έτους.   

εν λόγω ποσο 
περιλαμβάνονται και 
οι Κεντρικές Δράσεις 
του ΟΝΕΚ ύψους 
167,000.00€               

2017: 730, 2018: 734,    
2019: 740.   
Στόχος Α': Αύξηση αριθμού  
αιτήσεων από 
καινούργιους αιτητές: 
2017: 2, 2018: 10, 2019: 
15,  
Στόχος Β': Αύξηση αριθμού 
αιτήσεων που εμπίπτουν 
στη δράση 7 - Σχέδια 
Καινοτομίας και 
Δημιουργικότητας. Το 
2017: 14, 2018: 18, 2019: 
24.    
Στόχος Γ': Αύξηση αριθμού 
αιτήσεων που εμπίπτουν 
στη Κατηγορία Α' - Άτυπη 
Ομάδα Νέων.  

7.  Στρατηγική για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού στην Υγεία – Η 

Στρατηγική αποσκοπεί στη 

δημιουργία ενός πλαισίου 

δράσης για βελτίωση της 

υφιστάμενης κατάστασης μέσα 

από μεθόδους διατομεακής 

5.1., 5.2.  Υπουργείο Υγείας  

 
Υπηρεσίες 
Δημόσιου τομέα, 
ΜΚΟ, κα 

2017-2025 Κάθε εμπλεκόμενος 
φορέας θα αναλάβει 
την υλοποίηση των 
δράσεων που τον 
αφορούν με ίδια 
κονδύλια 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

συνεργασίας για παροχή 

ολιστικής φροντίδας υγείας 

προς το παιδί, με την ενεργό 

εμπλοκή και των ίδιων των 

παιδιών. Το περιεχόμενο της 

Στρατηγικής, θέτει τις 

κατευθυντήριες γραμμές για 

τους εμπλεκόμενους φορείς, 

στα θέματα αρμοδιότητάς τους. 

 
8.  Πρόγραμμα έγκαιρης 

ανίχνευσης και αντιμετώπισης 
στοματολογικών 
προβλημάτων. Πρόκειται για 
υφιστάμενο πρόγραμμα το 
οποίο σταδιακά διευρύνεται με 
στόχο τη συμπερίληψη όσο το 
δυνατό περισσότερων 
ηλικιακών ομάδων παιδιών και 
εφήβων.   Το πρόγραμμα 
στοχεύει στο να λαμβάνουν 
δωρεάν στοματολογική 
εξέταση όλα τα παιδιά ηλικίας 
5,6,11,15 ετών ενώ παράλληλα 
να γίνεται αγωγή στοματικής 

5.1., 5.5.  Οδοντιατρικές 
Υπηρεσίες  

 
Υπουργείο 
Υγείας, 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού, 
Κλινική 
Στοματογναθοπρ
οσωπικής 
Χειρουργικής 
Νοσοκομείου 
Λευκωσίας, ΠΟΣ 
(Παγκύπριος 

Είναι ένα 
συνεχιζόμε
νο 
πρόγραμμ
α των 
Οδοντιατρι
κών 
Υπηρεσιών  

Προϋπολογισμός 
Οδοντιατρικών 
Υπηρεσιών 

Το πρόγραμμα 
αξιολογείται μέσα από τα 
στατιστικά στοιχεία των 
Οδοντιατρικών Υπηρεσιών 
ως προς τον αριθμό των 
παιδιών που λαμβάνουν 
οδοντιατρική φροντίδα 
από το δημόσιο τομέα 
αλλά και ως προς το είδος 
της φροντίδας που τους 
προσφέρεται. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

υγείας. Για τα παιδιά ηλικίας 11 
ετών το πρόγραμμα καλύπτει 
επίσης και τα έξοδα για 
αντιμετώπιση διαφόρων 
στοματολογικών προβλημάτων. 
Παιδιά όλων των ηλικιών που 
είναι αδύνατη η παροχή 
οδοντιατρικής φροντίδας στο 
οδοντιατρείο αντιμετωπίζονται 
υπό γενική αναισθησία.  

Οδοντιατρικός 
Σύλλογος) 

9.  Εθνική Στρατηγική για την 
Προστασία, Προαγωγή και 
Υποστήριξη του Μητρικού 
Θηλασμού στην Κύπρο 
Στόχος της Στρατηγικής είναι η 
προαγωγή της υγείας της 
μητέρας, του βρέφους και της 
Δημόσιας Υγείας, μέσω της 
ανάπτυξης Εθνικής Πολιτικής 
(ΕΠ) για την Προστασία, την 
Προαγωγή και την Υποστήριξη 
του Μητρικού Θηλασμού. 

5.2, 5.5 Υπουργείο 
Υγείας, Εθνική 
Επιτροπή 
Προστασίας, 
Προαγωγής και 
Υποστήριξης του 
Μητρικού 
Θηλασμού 

2018-2023 Υπουργείο Υγείας και 
εμπλεκόμενοι, κάθε 
εμπλεκόμενος 
φορέας θα αναλάβει 
την υλοποίηση των 
δράσεων που τον 
αφορούν με ίδια 
κονδύλια 

Ποσοστά Μητρικού 
Θηλασμού στη βάση 
δεικτών του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας και της 
UNICEF 

10.  Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη 
σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία των 
νέων στην Κύπρο (νέοι 

5.1., 5.2., 5.4., 5.5.  Υπουργείο Υγείας  

 
Υπηρεσίες 
Δημόσιου τομέα, 
ΜΚΟ, κα 

2018-2025 Κάθε εμπλεκόμενος 
φορέας θα αναλάβει 
την υλοποίηση των 
δράσεων που τον 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ορίζονται τα άτομα ηλικίας 15-
29 ετών). 

αφορούν με ίδια 
κονδύλια 

11.  Προώθηση Ηλεκτρονικής 
Υγείας στον τομέα της υγείας – 
Συγχρηματοδοτούμενο έργο 
από ΕΕ και Εθνικούς πόρους 
και δεν αφορά μόνο τους 
νέους αλλά ολόκληρο τον 
πληθυσμό της χώρας. 

5.3.  Υπουργείο Υγείας 

 
 ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Αναλόγως 
του έργου  

  Ποσοστό Ολοκλήρωσης της 
δράσης αναλόγως του 
έργου 

12.  Συμμετοχή ενήλικων νέων στα 
Προγράμματα Διακοπής του 
Καπνίσματος. Στόχοι: 
ενημέρωση και διακοπή του 
καπνίσματος 

5.1.  Υπουργείο Υγείας  

 
Υπηρεσίες 
ψυχικής Υγείας 
Υπουργείου 
Υγείας 

Συνεχόμε 
νο 

    

13.  Ενημερωτικές εκστρατείες που 
αφορούν τους νέους για το 
κάπνισμα 

5.5.  Υπουργείο Υγείας  

 
Εθνική Επιτροπή 
για τον Έλεγχο 
του καπνού 

2-3 έτη 2,000.00€ -3,000.00€ 
ετήσιος 
προϋπολογισμός  

αριθμός συμμετοχών 

14.  Σχολιατρική Υπηρεσία -
Υπηρεσία Επισκεπτών/τριών 
Υγείας.      Οι υπηρεσίες 
προσφέρονται στους μαθητές  
Μέσης και Μέσης-Τεχνικής 
εκπαίδευσης μέσα στα πλαίσια 

5.1., 5.2.  Υπουργείο Υγείας  
- Σχολιατρική 
Υπηρεσία 

 

Κατά τη 
διάρκεια 
της 
Σχολικής 
Χρονιάς 

Προϋπολογισμός 
Υπουργείου Υγείας 

Αριθμός -σύνολο 
εξετασθέντων μαθητών 
κατά την σχολική χρόνια. 
Αριθμός- σύνολο δοθέντων 
παραπομπών σε ειδικούς , 
Αριθμός -σύνολο 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

των δραστηριοτήτων της 
Σχολιατρικής Υπηρεσίας. 
Αφορούν κυρίως  την έγκαιρη 
ανίχνευση, αντιμετώπιση και 
παρακολούθηση προβλημάτων 
υγείας των μαθητών στο 
πλαίσιο του σχολείου, την  
ανάπτυξη υγειών στάσεων και 
συμπεριφοράς, τη  διασφάλιση 
υγιεινών περιβαλλοντικών 
συνθηκών στο σχολικό χώρο  
καθώς και  την πρόληψη  
λοιμωδών νοσημάτων.  

Συνεργασία με το 
Υπουργείο 
Παιδείας 

επιβεβαίωσης 
προβλήματος                   

15.   Σχολιατρική Υπηρεσία-
Υπηρεσία Επισκεπτών/τριών 
Υγείας     Προγράμματα Αγωγής 
Υγείας στους μαθητές  Μέσης 
και Μέσης-Τεχνικής 
εκπαίδευσης. 
 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας για το HIV/AIDS 
και τα Σεξουαλικά 
Μεταδιδόμενα Νοσήματα σε 
μαθητές Α΄ τάξης Λυκείου. 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για 
την αντισύλληψη και τα 

5.2., 5.5.   Υπουργείο Υγείας  
- Σχολιατρική 
Υπηρεσία 

 
Συνεργασία με το 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

Κατά τη 
διάρκεια 
της 
Σχολικής 
Χρονιάς 

Προϋπολογισμός 
Υπουργείου Υγείας 

Αριθμός- σύνολο  
διαλέξεων  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα σε μαθητές της Β΄ ή 
Γ΄ Λυκείου και Τεχνικών 
Σχολών. 
Διαλέξεις για την πρόληψη του 
HIV/AIDS, στους μαθητές της Γ΄ 
Γυμνασίου. 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
"Tαξιδεύοντας προς τον κόσμο 
των ενηλίκων" στους μαθητές Α 
Γυμνασίου.  

16.  Κέντρα Προστασίας 
Μητρότητας και  Ευημερίας 
Παιδιού. Στις υπηρεσίες που 
παρέχονται στα Κέντρα 
Προστασίας Μητρότητας και 
Ευημερίας Παιδιού (ΚΠΜΠ)  
από τις Υπηρεσίες 
Επισκεπτών/τριών  Υγείας  
περιλαμβάνονται νέοι.   Τα 
(ΚΠΜΠ) στοχεύουν στην 
προσφορά  ποιοτικής 
προληπτικής φροντίδας υγείας 
στη μητέρα και γενικά στην 
οικογένεια. Η δικτύωση των 
ΚΠΜΠ έχει γίνει με βασικό 
στόχο την εύκολη πρόσβαση 

5.1.  Υπουργείο Υγείας 
- Κλάδος 
Επισκεπτών/ 
τριών Υγείας 

Καθόλη τη 
διάρκεια 
του έτους 

Προϋπολογισμός 
Υπουργείου Υγείας 

Αριθμός - σύνολο 
εγγεγραμμένων νέων και 
σύνολο επισκέψεων από 
άτομα της ομάδας νέων 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

στις υπηρεσίες που 
παρέχονται, ολόκληρου του 
πληθυσμού της χώρας, ακόμη 
και των κατοίκων των πιο 
απομακρυσμένων περιοχών 
της Κύπρου. Μέσα από τα 
ΚΠΜΠ οι Επισκέπτες/τριες 
Υγείας έχουν να 
διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην προστασία των 
εφήβων αφού είναι σε θέση να 
επισημαίνουν οικογενειακές 
καταστάσεις υψηλού κινδύνου, 
που μπορεί να υποδηλώνουν 
ότι υπάρχει κίνδυνος 
κακοποίησης εφήβου ή να 
επισημάνουν κακοποίηση στα 
πρώτα της στάδια. 

17.  Διαλέξεις σε μέλλοντες γονείς 
και εγκύους.  Οι διαλέξεις 
απευθύνονται σε  μέλλοντες 
γονείς και έγκυες, με στόχο την 
ενημέρωση, τη διαφώτιση και 
την   προετοιμασία των νέων 
γονιών για το νέο τους  ρόλο  
ώστε να     μπορέσουν    να 

5.5. Υπουργείο 
Υγείας-  ΔΝΥ - 
Κλάδος 
Επισκεπτών/ 
τριών Υγείας 

Καθόλη τη 
διάρκεια 
του έτους 

Προϋπολογισμός 
Υπουργείου Υγείας 

Αριθμός διαλέξεων σε 
μέλλοντες γονείς και 
εγκύους και αριθμός 
συμμετεχόντων 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ανταπεξέλθουν στο 
σημαντικότατο έργο του 
γονιού.   
   

18.  Υπηρεσίες προς 
Φυλακισμένους. Παροχή 
συμβουλευτικής-ατομικό 
επίπεδο σε κρατούμενους για 
θέματα εμβολιαστικής 
κάλυψης και πιθανούς τρόπους 
μετάδοσης και μη   μετάδοσης 
ασθενειών ( Aids, Ηπατίτιδα   
Α,Β,C, Γρίππη, Τέτανος  κ.ά.). με 
στόχο τη διατήρηση της  
Δημόσιας   Υγείας και την 
πρόληψη μετάδοσης   
ασθενειών.  Διενέργεια 
εμβολιασμών 

5.1., 5.2.  Υπουργείο Υγείας 
-  ΔΝΥ - Κλάδος 
Επισκεπτών/ 
τριών  Υγείας  

 
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης 

Καθόλη τη 
διάρκεια 
του έτους 

Προϋπολογισμός 
Υπουργείου Υγείας 

Αριθμός - σύνολο 
εμβολιασμών στους 
φυλακισμένους 

19.  Εγκλωβισμένοι. Ανθρωπιστική 
βοήθεια στους εγκλωβισμένους 
σε συνεργασία με Υπηρεσία  
Ανθρωπιστικών  Θεμάτων,  
Ερυθρό Σταυρό καθώς και 
άλλους    Επαγγελματίες Υγείας 
με στόχο την παροχή ιατρικής 

5.1.  
5.2.  

Υπουργείο Υγείας 
- Κλάδος 
Επισκεπτών/ 
τριών Υγείας 

 
Υπηρεσία  
Ανθρωπιστικών  

Καθόλη τη 
διάρκεια 
του έτους 

Προϋπολογισμός 
Υπουργείου Υγείας 

Αριθμός - σύνολο 
επισκέψεων των 
εγκλωβισμένων 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

και φαρμακευτικής  βοήθειας   
προς τους εγκλωβισμένους. 

Θεμάτων,  
Ερυθρός Σταυρός 

20.  Προγράμματα σε ειδικές 
ομάδες.  Εμβολιασμοί και 
προγράμματα  προστασίας και 
προαγωγής  υγείας σε  ειδικές 
ομάδες. Παροχή  υπηρεσιών σε   
πολιτικούς πρόσφυγες και  
αιτητές Διεθνούς Προστασίας 
με στόχο την παροχή   
φροντίδας της ίδιας στάθμης 
σε όλους, ανεξάρτητα από την 
εθνικότητα   και την    
κοινωνικοοικονομική τους 
κατάσταση. 

5.1., 5.2.  Υπουργείο Υγείας 
– ΔΝΥ - Κλάδος 
Επισκεπτών/ 
τριών  Υγείας 

Σύμφωνα 
με τις 
ανάγκες 

Προϋπολογισμός 
Υπουργείου Υγείας 

Αριθμός - σύνολο 
επισκέψεων και σύνολο 
εμβολιασμών  

21.  Εμβολιασμοί Ενηλίκων και 
ταξιδιωτών. Οδηγίες και 
συμβουλευτική όσον  αφορά 
την πρόληψη  νοσημάτων σε 
ενήλικες  και τις συνθήκες 
υγιεινής για  ταξιδιώτες σε  
αναπτυσσόμενες ή τροπικές 
χώρες. Διενέργεια 
απαραίτητων εμβολιασμών. 

5.1.  Υπουργείο Υγείας 
- Κλάδος 
Επισκεπτών/ 
τριών  Υγείας 

Καθόλη τη 
διάρκεια 
του έτους 

Προϋπολογισμός 
Υπουργείου Υγείας 

Αριθμός - σύνολο 
επισκέψεων στο Τμήμα 
Ενηλίκων και Ταξιδιωτών, 
Αριθμός - σύνολο 
εμβολιασμών στο Τμήμα 
Ενηλίκων και Ταξιδιωτών 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

22.  Πρόληψη και διερεύνηση 
λοιμωδών νοσημάτων. Παροχή 
συμβουλευτικής-ατομικό 
επίπεδο σε άτομα με λοιμώδη 
νοσήματα (Φυματίωση, 
Μηνιγγίτιδα  κ.ά.) με στόχο  τη 
βελτίωση του επιπέδου υγείας 
του γενικού πληθυσμού και  
βελτίωση της Δημόσιας Υγείας.  

5.1.  Υπουργείο Υγείας 
- Κλάδος 
Επισκεπτών/ 
τριών  Υγείας 

Σύμφωνα 
με τις 
ανάγκες 

Προϋπολογισμός 
Υπουργείου Υγείας 

Αριθμός - σύνολο 
περιστατικών λοιμωδών 
νοσημάτων 

23.  Κατ’ οίκον επισκέψεις σε 
οικογένειες. Κατ’ οίκον 
επίσκεψη πραγματοποιείται αν 
κριθεί  αναγκαίο ή μετά από 
αίτημα των γονιών ή 
κοινωνικής υπηρεσίας.  
Βελτίωση του επιπέδου  υγείας 
του γενικού πληθυσμού και 
πρόληψης των  ασθενειών 
μέσα από την ανάπτυξη   
προγραμμάτων προώθησης του 
υγιεινού  τρόπου ζωής στην 
κοινότητα. 

5.1.  Υπουργείο Υγείας 
- Κλάδος 
Επισκεπτών/ 
τριών Υγείας 

Σύμφωνα 
με τις 
ανάγκες 

Προϋπολογισμός 
Υπουργείου Υγείας 

Αριθμός κατ' οίκον 
επισκέψεων  

24.  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Πρόληψη των Παιδικών 
Ατυχημάτων και των 
ΔηλητηριάσεωνΤο Σχέδιο 
Δράσης στοχεύει στην 

5.2., 5.5.  Υπουργείο Υγείας 

 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού, Υπ. 

12/2016- 
12/2021 

5,000.00€ Σύνολο δράσεων που 
υλοποιούνται ανά έτος 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ουσιαστική μείωση της 
νοσηρότητας και θνησιμότητας 
από ακούσιες κακώσεις όπως 
είναι οι οδικές συγκρούσεις, οι 
δηλητηριάσεις, τα εγκαύματα, 
οι πτώσεις, ο πνιγμός και η 
ασφυξία, θέτοντας 
ρεαλιστικούς στόχους και 
αξιοποιώντας τις καλές 
πρακτικές άλλων χωρών. 
Η υλοποίηση του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης με ορίζοντα το 
2020, σύμφωνα με το όραμα 
της Επιτροπής, στοχεύει σε 
μείωση κατά 30% της παιδικής 
θνησιμότητας, και της 
συχνότητας και της βαρύτητας 
των παιδικών τραυματισμών. 

Μεταφορών 
Επικοινωνιών και 
Έργων, Υπ. 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, 
Αστυνομία 
Κύπρου, 
Παιδιατρική 
Εταιρεία Κύπρου, 
Κυπριακός 
Σύνδεσμος, 
Κυπριακή 
Εταιρεία 
Πιστοποίησης 

25.  Εθνική Στρατηγική για τις 
Ρευματικές Παθήσεις. Όραμα 
της Στρατηγικής αποτελεί η 
κοινωνική αναβάθμιση των 
ατόμων με ρευματικές 
παθήσεις και η πλήρης ένταξή 
τους στην κοινωνία. Κύριος 
στόχος είναι η έγκαιρη 
διάγνωση, θεραπεία και 

5.2.  Υπουργείο Υγείας 

 
 Ρευματολογική 
Εταιρεία,Υπ. 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Αασφαλίσεων,Πα
γκύπριος 
ΣύνδεσμοςΦυσιο

09/2015-
09/ 2018 

4,000.00€ Σύνολο δράσεων που 
υλοποιούνται ανά έτος 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

αποκατάσταση των ασθενών με 
ρευματικές παθήσεις, έτσι 
ώστε να μειωθεί η νοσηρότητα 
και η αναπηρία από αυτές, 
μέσω μιας σφαιρικής 
αντιμετώπισης, βελτίωσης και 
αναβάθμισης των υφιστάμενων 
υπηρεσιών, αξιοποίησης και 
συνεργασίας όλων των φορέων 
του δημόσιου και ιδιωτικού 
φορέα, αλλά και δημιουργία 
αντίστοιχων νέων δομών. 

θερπαυτών, 
Αντιρευματικός 
Σύνδεσμος 
Κύπρου, 

26.  Εθνική Στρατηγική για τον 
Διαβήτη. Στόχος της 
Στρατηγικής είναι να 
αποτελέσει το πρώτο εργαλείο 
για την προώθηση 
αποτελεσματικών 
προγραμμάτων για την υγεία 
και τον καλύτερο συντονισμό 
μεταξύ του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα σε σχέση με 
τον ΣΔ. 

5.2., 5.5., 5.6., 5.7.  Υπουργείο Υγείας  

 
Διαβητολογική 
Εταιρεία, 
Ενδοκρινολογική 
Εταιρεία, 
Παγκύπριος 
Διαβητικός 
σύνδεσμος, 
Σύνδεσμος 
Ατόμων με 
διαβήτη Κύπρου, 
ΜΜΕ, Σύνδεσμος 
Ποδολόγων, 
Παγκύπριος 

4/2016- 
4/2021 

  Σύνολο δράσεων που 
υλοποιούνται ανά έτος 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Σύνδεσμος 
Διαιτολόγων 
Κύπρου 

27.  Εθνική Στρατηγική για τον 
Καρκίνο. Στόχος είναι η 
Οργανωμένη αντιμετώπιση της 
ασθένειας σύμφωνα με τις 
συστάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας και της ΕΕ. 

5.1., 5.2., 5.4.  Υπουργείο Υγείας 

 
Εθνική Επιτροπή 
Καρκίνου και 
εμπλεκόμενοι 
ΜΚΟ 

9/2016-
9/2021 

  Σύνολο δράσεων που 
υλοποιούνται ανά έτος 

28.  Εθνική Στρατηγική για τις 
Σπάνιες Ασθένειες όραμα της 
οποίας είναι η διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης όλων των 
ασθενών με Σπάνια Νοσήματα 
σε ένα άρια οργανωμένο 
σύστημα ιατρικής φροντίδας 
και μέριμνας. 

5.1., 5.2.  Υπουργείο Υγείας  

 
Υπουργείο 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
(Τμήμα 
Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης), 
Παγκύπριος 
Ιατρικός 
Σύλλογος - ΠΙΣ, 
Ινστιτούτο 
Νευρολογίας & 
Γενετικής Κύπρου 
- 
ΙΝΓΚ, 

4/2018-
4/2022 

  Σύνολο δράσεων που 
υλοποιούνται ανά έτος 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Εταιρεία 
Ανθρώπινης 
Γενετικής,  
Παγκύπρια 
Ομοσπονδία 
Συνδέσμων 
Πασχόντων και 
Φίλων – ΠΟΣΠΦ, 
Παγκύπρια 
Συμμαχία 
Σπανίων 
Νοσημάτων  

29.  Στατιστική Ανάλυση 
Δεδομένων: 
Περιγραφή: τα δεδομένα θα 
συλλεγούν από άλλους φορείς 
και θα δοθούν σε κατάλληλη 
ηλεκτρονική μορφή για 
στατιστική αξιολόγηση. Η 
στατιστική ανάλυση μπορεί να 
γίνει  από την Μονάδα 
Παρακολούθησης Υγείας 
(Υπουργείο Υγείας). 
Στόχοι: η δημιουργία 
αναφορών, με πίνακες και 
γραφήματα, καθώς και σχόλια 
όπου χρειάζεται.  

5.2.  Μονάδα 
Παρακολούθη 
σης Υγείας 
(Υπουργείο 
Υγείας)  

 
οποιοσδήποτε 
(θα έχει συλλέξει 
δεδομένα) 

Όσο 
χρειαστεί 
για την 
στατιστική 
ανάλυση 
των 
δεδομένων 

Eντός ωραρίου 
εργασίας 

Δημιουργία αναφοράς 
(report), η οποία θα δοθεί 
στον αρμόδιο φορέα ο 
οποίος έχει συλλέξει τα 
δεδομένα 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

30.  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για 
την άμεση αντιμετώπιση 
Καρδιακής Ανακοπής.  
Πρόγραμμα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών (καθηγητών 
φυσικής αγωγής) μέσης 
εκπαίδευση για την 
αντιμετώπιση της καρδιακής 
ανακοπής με στόχο την 
αποτελεσματική διδασκαλία 
και εκπαίδευση των μαθητών 
μέσης εκπαίδευση τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα. 

5.5. Λειτουργός 
Αναζωογόνησης 
του Υπουργείου 
Υγείας σε 
συνεργασία με το 
γραφείο Φυσικής 
Αγωγής του 
Υπουργείου 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

Κάθε 
Σχολική 
χρονιά 
(δύο ώρες 
εκπαίδευ 
σης για 
κάθε 
μαθητή)  
 
  

Προϋπολογισμός 
Υπουργείου Υγείας 

Ο αριθμός των ετήσιων 
Προγραμμάτων και ο 
αριθμός των μαθητών που 
συμμετέχουν 

31.  Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 
Πρόληψη σε Νεανικό 
Πληθυσμό   
Εργαστήρια Ανάπτυξης Ψυχικής 
Ανθεκτικότητας. Η παρέμβαση 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο  
καθολικής  πρόληψης με  στόχο 
την ενδυνάμωση  των μαθητών 
και την προώθηση της 
ψυχοκοινωνικής τους 
ανάπτυξης. Βραχύχρονη 
εφαρμογή, εστιάζεται στους 
άξονες Πρόληψη σε 

5.2.  
5.5. 

Υπουργείο Υγείας 
-ΔΝΥ- 
Νοσηλευτές 
Ψυχικής Υγείας, 
Συνεργασία με το 
Υπουργείο 
Παιδείας 

Κατά τη 
διάρκεια 
της 
Σχολικής 
Χρονιάς 

Προϋπολογισμός 
Υπουργείου Υγείας 

Αριθμός - σύνολο  
Εργαστηρίων 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Εξαρτητικές Συμπεριφορές  
(Εξαρτησιογονες Ουσίες – 
Τζόγος – Διαδίκτυο ). 

32.  Εφαρμογή συστηματικών 
ελέγχων σε χώρους αναψυχής 
όπου συχνάζουν ανήλικα 
άτομα, και σε υποστατικά που 
πωλούν αλκοόλ κοντά σε 
σχολεία που φοιτούν μαθητές 
ηλικιών 15-18  

5.2.  Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 
Κύπρου - ΑΑΕΚ 

 
Αστυνομία 
Κύπρου  

Συνεχής 
Διαδικασία 

  Αριθμός υποστατικών που 
συχνάζουν ανήλικα άτομα 
που εντοπίστηκαν 
Αριθμός ελέγχων και 
ποσοστό συμμόρφωσης 
κατά τη διάρκεια των 
ελέγχων 

33.  Σχέδιο Δράσης για την 
Αντιμετώπιση των επιβλαβών 
συνεπειών του καπνίσματος  
 

5.1.  Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 
Κύπρου - ΑΑΕΚ 

 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού,  
Υπουργείο 
Άμυνας/Εθνική 
Φρουρά,  
Νομική 
Υπηρεσία, 
ΜΜΕ, 
Βουλή των 
Αντιπροσώπων,  

Μέχρι 
2020  

Προϋπολογισμός 
ΑΑΕΚ και 
Εμπλεκόμενων 
Φορέων 

Ποσοστά 
ολοκλήρωσης/προώθησης 
των δράσεων 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Υπουργείο 
Υγείας, 
Υπουργείο 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, 
Αστυνομία 
Κύπρου, 
Ιατρικές 
Εταιρείες/Σύνδεσ
μοι 

34.  Σύσταση Εθνικής 
Συμβουλευτικής 
Επιτροπής για τον Έλεγχο του 
Καπνίσματος 
 

5.1.  Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 
Κύπρου - ΑΑΕΚ 
 

Συνεχής 
διαδικασία  

  

35.  Εθνική Στρατηγική για την 
αντιμετώπιση της εξάρτησης 
από παράνομες ουσίες και την 
επιβλαβή χρήση αλκοόλ για 
την περίοδο 2013-2020. 
Σύσταση Εθνικής Επιτροπής 
για την Αντιμετώπιση του 
Συνδρόμου Εμβρυικού 
Αλκοολισμού και του 
Φάσματος Διαταραχής 
Εμβρυικού Αλκοολισμού για 
υλοποίηση της Προτεραιότητας 

5.1., 5.2., 5.4., 5.5. Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 
Κύπρου - ΑΑΕΚ 

 
Υπουργείο 
Υγείας, 
Παγκύπριος 
Ιατρικός 
Σύλλογος, 
Παγκύπριος 
Σύνδεσμος 

Μέχρι το 
2020  

Προϋπολογισμός 
ΑΑΕΚ και Υπουργείο 
Υγείας   
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

2 (Πρόληψη συνδρόμου 
εμβρυικού αλκοολισμού και 
φάσματος διαταραχής 
εμβρυικού αλκοολισμού και 
παροχή επαρκούς φροντίδας 
για τα παιδιά και τις 
οικογένειές τους) και επί 
μέρους στόχους και δράσεις 
που αφορούν στην προστασία 
της εγκύου και του αγέννητου 
παιδιού  

Νοσηλευτών και 
Μαιών,  
Παγκύπριος 
Φαρμακευτικός 
Σύλλογος, 
Σύνδεσμος 
Διαιτολόγων και 
Διατροφολόγων 
Κύπρου, 
Οργανωμένα 
Σύνολα 
Νεολαίας, 
Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα,  
Ένωση Δήμων 
Κύπρου/Ένωση 
Κοινοτήτων 
Κύπρου, 
ΟΝΕΚ, 
Αρχηγείο,  
Παγκύπριο 
Συντονιστικό 
Συμβούλιο 
Εθελοντισμού -
ΠΣΣΕ και Σώμα 
Εθελοντών  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Παγκύπριο 
Σύνδεσμο 
Νοσηλευτών και 
Μαιών – 
ΠΑΣΥΝΜ, 
ΜΚΟ 
 

36.  Παροχή αθλητικών 
δραστηριοτήτων/ 
προγραμμάτων για δωρεάν 
συμμετοχή και παροχή 
δωρεάν αθλητικού 
εξοπλισμού για παιδιά/ νέους 
που ανήκουν στις ευάλωτες 
ομάδες 

5.5.., 5.6.  Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 
Κύπρου – ΑΑΕΚ, 
Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αθλητισμού,  
Γραφείο 
Επιτρόπου 
Εθελοντισμού, 
Ένωση Δήμων, 
Κύπρου, 
Ένωση 
Κοινοτήτων 
Κύπρου, MKO 

Συνεχής 
Διαδικασία 

  • Αριθμός συναντήσεων 
• Δημιουργία 
πρωτοκόλλου 
• Αριθμός 
εξυπηρετούμενων 
• Τύπος υπηρεσιών που 
παρέχονται 
• Δημιουργία εντύπου για 
καταγραφή περιστατικών 
(ηλεκτρονική καταγραφή- 
ενημέρωση κάθε 6 μήνες) 

37.  Παροχή οικονομικής στήριξης 
παιδιών που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες για 
συμμετοχή σε δραστηριότητες 

5.6.  
5.7.  

Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 
Κύπρου – ΑΑΕΚ, 
Υπουργείο 

  Προϋπολογισμός 
Υπουργείου 
Παιδείας και 
Πολιτισμού  

Αριθμός παιδιών/εφήβων 
που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

υγιούς απασχόλησης της δικής 
τους επιλογής 

Παιδείας και 
Πολιτισμού 
(Συντονιστική 
Επιτροπή Αγωγής 
Υγείας και 
Πολιτότητας) 

38.  Ενίσχυση της προώθησης των 
μέτρων για στήριξη της 
εφαρμογής της νομοθεσίας 
για την πλήρη απαγόρευση 
του καπνίσματος στο σχολικό 
περιβάλλον 

5.5.  Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 
Κύπρου – ΑΑΕΚ, 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 
(Συντονιστική 
Επιτροπή Αγωγής 
Υγείας και 
Πολιτότητας), 
Υπουργείο 
Υγείας, 
Παγκύπρια 
Συνομοσπονδία 
Ομοσπονδιών 
Συνδέσμων 
Γονέων 
Δημόσιων 
Σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης, 

    Αριθμός μαθητών που 
συμμετείχαν σε 
προγράμματα πρώιμης 
παρέμβασης 
Αριθμός μαθητών που 
συμμετείχαν σε 
προγράμματα διακοπής 
του καπνίσματος 
Αριθμός καταγγελιών με 
βάση το σύστημα 
λογοδότησης του ΥΠΠ 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

39.  Ανάπτυξη προτάσεων για 
υλοποίηση προγραμμάτων 
που να ενισχύουν την 
πρόσβαση σε υποστηρικτικές 
υπηρεσίες από τις ευάλωτες 
ομάδες 

5.1., 5.5., 5.6.   Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 
Κύπρου – ΑΑΕΚ, 
ΜΚΟ, 
Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα 

    Αριθμός προγραμμάτων 
που προέκυψαν 
Διαθέσιμα κονδύλια για 
σκοπούς εφαρμογής των 
προγραμμάτων 
Εκθέσεις υλοποίησης 
προγραμμάτων 

40.  Παροχή υπηρεσιών πολύ-
επίπεδης στήριξης από Δήμους 
και Κοινότητες (π.χ. 
κοινωνική/ ψυχολογική και 
εναλλακτικές δραστηριότητες 

5.6. Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 
Κύπρου – ΑΑΕΚ, 
Υπουργείο 
Εσωτερικών, 
Ένωση Δήμων 
Κύπρου, 
Ένωση 
Κοινοτήτων 
Κύπρου, Γραφείο 
Επιτρόπου 
Εθελοντισμού, 
Παγκύπριο 
Συντονιστικό 
Συμβούλιο 
Εθελοντισμού 
ΠΣΣΕ, 
Παγκύπρια 
Συνομοσπονδία 

  Αριθμός συναντήσεων για 
εγκαθίδρυση συνεργασιών 
Ανάπτυξη υπηρεσιών 
Είδος και αριθμός 
παρεχόμενων υπηρεσιών 
Αριθμός παιδιών 
Αξιολόγηση 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Ομοσπονδιών 
Συνδέσμων 
Γονέων 
Δημόσιων 
Σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης 

41.  Αναθεώρηση και 
παρακολούθηση 
πρωτόκολλου Συνεργασίας 
Παραπομπής Νεαρών 
Συλληφθέντων από την 
Αστυνομία Κύπρου – ΥΚΑΝ σε 
Θεραπευτικά Κέντρα των 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας και σε Μη 
Κρατικά Θεραπευτικά Κέντρα 

5.2.  Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 
Κύπρου – ΑΑΕΚ, 
Αστυνομία 
Κύπρου- 
Υπηρεσία 
Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών 
(ΥΚΑΝ) & 
Γραφείο 
Πρόληψης, 
ΜΚΟ, 
Υπουργείο Υγείας 
(Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας), 
Οργανισμός 
Νεολαίας 
Κύπρου 

Συνεχής 
Διαδικασία 

  Αριθμός ατόμων που 
παραπέμφθηκαν 
Αριθμός ατόμων που 
ολοκλήρωσαν το 
θεραπευτικό πρόγραμμα 
Αριθμός νέων 
προγραμμάτων του ΜΚΟ 
που προστέθηκαν στο 
Πρωτόκολλο 

42.  Σχέδιο Δράσης για 
Αντιμετώπιση της  

5.1 Αρχή 
Αντιμετώπισης 

Μέχρι το 
2020 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Προβληματικής και 
Παθολογικής ενασχόλησης 
από τα Τυχερά Παιχνίδια  
2018-2020 
 

Εξαρτήσεων 
Κύπρου - ΑΑΕΚ 
 

43.  Λειτουργία τηλεφωνικής 
Γραμμής 1402, η οποία έχει 
στόχο την παροχή υπηρεσιών 
ενημέρωσης και 
πληροφόρησης, στήριξης και 
κινητοποίησης, διαχείρισης 
κρίσης, διασύνδεσης και 
παραπομπής, σε ένα αρκετά 
ευρύ φάσμα από υπηρεσίες για 
το συγκεκριμένο θέμα της 
χρήσης και της εξάρτησης 
 

5.1 Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 
Κύπρου - ΑΑΕΚ 
 

Συνεχής    

44.  Πρόγραμμα "Αθλητισμός Για 
Όλους"                                     
Όραμα του Προγράμματος 
είναι η ενασχόληση της 
μεγάλης μάζας του πληθυσμού 
της Κύπρου με τον αθλητισμό, 
η αποκόμιση των οφελών της 
άσκησης και η παροχή ίσων 
ευκαιριών άθλησης σε όλους 
τους πολίτες, ανεξαρτήτως 

5.6., 5.7.  Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αθλητισμού - 
ΚΟΑ 

Το 
Πρόγραμ 
μα 
λειτουργεί 
για 11 
μήνες, 
Σεπτέμβριο 
– Ιούλιο 
έκαστου 
έτους. 

Ο προϋπολογισμός 
του Προγράμματος 
για το έτος 2017 
ανέρχεται στις 
1,917,000.00€ 

Στόχος του Προγράμματος 
είναι η μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή των Πολιτών  



128 
 

Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

εθνικότητας, φύλου, ηλικίας, 
κοινωνικής θέσης, πνευματικής 
ή φυσικής κατάστασης, 
μόρφωσης, σωματικής 
ακεραιότητας, οικονομικής 
κατάστασης και κοινωνικής 
τάξης.                                                                         
- Βασικοί στόχοι του 
Προγράμματος είναι : 
- Η δια βίου άσκηση και η 
άσκηση ως μέρος της ζωής 
- Η βελτίωση της σωματικής και 
πνευματικής υγείας του 
ατόμου 
- Η καλλιέργεια χαρακτήρα και 
προσωπικότητας μέσα στα 
πλαίσια του ευ αγωνίζεσθε και 
της ευγενούς άμιλλας 
- Η αθλητική διαπαιδαγώγηση 
των ατόμων και ειδικά των 
παιδιών με απώτερο στόχο την 
εξάλειψη της βίας από τον 
αθλητισμό 
- Η υγιής ενασχόληση της 
νεολαίας και η αποφυγή κακών 
συνηθειών, μείωση της 
εγκληματικότητας, ναρκωτικά 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

και άλλα κοινωνικά 
προβλήματα 
- Η κοινωνική συνοχή, η ανοχή 
και κατανόηση μεταξύ των 
πολιτών μέσα από τα 
προγράμματα άσκησης 

45.  Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής 
στην Εθνική Φρουρά και 
Σώματα Ασφαλείας. Σκοπός 
της Φυσικής Αγωγής στην 
Εθνική Φρουρά: 
- Ο συνδυασμός της γύμνασης 
της ψυχαγωγίας των 
στρατιωτών μέσω των 
αθλοπαιδιών. 
- Η συνέχιση της αγωνιστικής 
δραστηριότητας των αθλητών 
στρατιωτών. 
- Η προαγωγή του δίκαιου 
παιγνιδιού (fair play), όπου 
αναπτύσσει την ηθικότητα και 
τη σωστή, δίκαιη 
συμπεριφορά. 
- Τελικός σκοπός η στελέχωση 
της Εθνικής Φρουράς με 
αξιόμαχους εθνοφρουρούς, οι 
οποίοι θα είναι ικανοί να 

5.6., 5.7.  Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αθλητισμού - 
ΚΟΑ 

Το 
Πρόγραμ 
μα 
λειτουργεί 
για 12 
μήνες. 

Ο προϋπολογισμός 
του Προγράμματος 
για το έτος 2017 
ανέρχεται στις 
580,500.00€ 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ανταπεξέλθουν και να φέρουν 
εις πέρας οποιαδήποτε 
στρατιωτική αποστολή. 

46.  Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης 
Αναπτυξιακού Αθλητισμού 
(ΕΣΥΑΑ)  

5.5.  Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αθλητισμού - 
ΚΟΑ 

 
Ομοσπονδίες/ 
Σωματεία/ 
Συλλόγοι 

7 μήνες για 
κάθε 
αγωνιστική 
περίοδο 
ανάλογα 
τη 
λειτουργία 
των 
πρωταθλη
μάτων ή το 
άθλημα 

1,200,000.00€  Μαζικοποίηση αθλητών 

47.  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Αθλητισμού, 23 - 30 
Σεπτεμβρίου             
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Αθλητισμού έχει καθιερωθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ως η μεγαλύτερη ετήσια 
ευρωπαϊκή αθλητική 
εκστρατεία. Συμμετέχουν σε 
αυτήν 35 ευρωπαϊκές χώρες. 
Στόχος η ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση των ευρωπαϊκών 
πολιτών για τα οφέλη της 

5.1., 5.2., 5.5., 5.6.,  
5.7.  

Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αθλητισμού - 
ΚΟΑ 

 
Όλοι οι φορείς 
που σχετίζονται ή 
και εμπλέκονται 
με τη φυσική 
δραστηριότητα 
και τον 
αθλητισμό. Π.χ. 
Αθλητικές 

Η 
υλοποίηση 
του έργου 
είναι 1 
χρόνος και 
ανανεώνετ
αι σε 
ετήσια 
βάση από 
την ΕΕ 

Για το 2017 είναι 
100,000.00€.  

Αριθμός συμμετοχής 
πολιτών στις διάφορες 
δράσεις που 
διοργανώνονται κατά τη 
διάρκεια της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Αθλητισμού, ο 
Αριθμός των διοργανωτών 
και συνδιοργανωτών 
δράσεων, οι καλές 
πρακτικές που προκύπτουν 
μέσα από τις δράσεις που 
διοργανώνονται 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

φυσικής δραστηριότητας και η 
παροχή ευκαιριών για να 
γνωρίσουν και δοκιμάσουν 
διάφορες μορφές αθλητικές 
ενασχόλησης έτσι ώστε να τις 
εντάξουν στην καθημερινότητα 
τους 

Ομοσπονδίες και 
Σωματεία, Υγεία, 
Νεολαία, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, 
Εκπαίδευση, 
κ.ο.κ 

48.  Σχεδιασμός Υψηλής Επίδοσης                                     
Ο Κυπριακός Οργανισμός 
Αθλητισμού - ΚΟΑ σε 
συνεργασία με την Κυπριακή 
Ολυμπιακή Επιτροπή - ΚΟΕ 
έθεσε σε εφαρμογή τον 
Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης, ο 
οποίος αποτελεί την ανώτερη 
βαθμίδα των Σχεδιασμών που 
αναφέρεται στους 
πρωταθλητές και αφορά την 
οικονομική και επιστημονική 
στήριξη της Πολιτείας προς 
αυτούς, μέσα από στοχευμένες 
επιχορηγήσεις.                                                                          
Ο άμεσος σκοπός του 
Σχεδιασμού είναι η στήριξη των 
αθλητών υψηλού επιπέδου 
μέσα από την παροχή 

5.6.  Στο Σχεδιασμό 
Υψηλής Επίδοσης 
υπεύθυνος είναι 
ο Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αθλητισμού - 
ΚΟΑ 

 
Ο Σχεδιασμός 
Υψηλής Επίδοσης 
υλοποιείται με 
την στήριξη της 
Κυπριακής 
Ολυμπιακής 
Επιτροπής - ΚΟΕ 
και των οικείων 
Ομοσπονδιών. 

Ο εν λόγω 
Σχεδια- 
σμός 
προγραμμ
ατίζεται 
για την 
Προ-
Ολυμπιακή 
περίοδο 
1/1/2017 – 
31/12/202
0. Διαρκεί 
11 μήνες 
κάθε 
έτους. 

Ο προϋπολογισμός 
του Σχέδιου για το 
έτος 2017 ανέρχεται 
στις 437,500.00€ 

Σκοπός του Σχεδιασμού 
είναι η όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη σε αριθμό 
εκπροσώπηση και 
διάκριση της Κύπρου και 
κατάκτηση μεταλλίων σε 
μεγάλες Διεθνείς 
διοργανώσεις με 
αποκορύφωμα τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

οικονομικής και επιστημονικής  
στήριξης. 

49.  Σχέδιο Στήριξης Νεαρών 
Πρωταθλητών 
Ο Κυπριακός Οργανισμός 
Αθλητισμού - ΚΟΑ αποφάσισε 
την εφαρμογή ενός Εθνικού 
Σχεδιασμού Στήριξης Νεαρών 
Πρωταθλητών Ατομικών 
Ολυμπιακών Αθλημάτων με 
σκοπό να καταστεί ο 
ακρογωνιαίος λίθος της 
έναρξης μιας πετυχημένης και 
μακροχρόνιας πορείας των 
νέων αθλητών.                                                 
-Ο άμεσος σκοπός του 
Σχεδιασμού είναι η στήριξη των 
νεαρών πρωταθλητών μέσα 
από την παροχή κάθε δυνατής 
επιστημονικής, τεχνικής, 
ψυχολογικής, και οικονομικής 
υποστήριξης 

5.6.  Στο Σχέδιο 
Στήριξης Νεαρών 
Πρωταθλητών 
υπεύθυνος είναι 
ο Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αθλητισμού - 
ΚΟΑ.  

 
Στο Σχέδιο 
Στήριξης Νεαρών 
Πρωταθλητών 
υλοποιείται με 
την στήριξη των 
οικείων 
Ομοσπονδιών. 

 Το Σχέδιο 
Στήριξης 
Νεαρών 
Πρωταθλητ
ών 
ξεκίνησε  
το 2005 και 
διαρκεί για 
9 μήνες 
κάθε έτος. 

Ο προϋπολογισμός 
του Σχέδιου για το 
έτος 2017 ανέρχεται 
στις 180,000.00€ 

Η συμμετοχή και η 
διάκριση σε αγώνες 
υψηλού επιπέδου όπως 
Ολυμπιακοί, Παγκόσμιοι 
κ.λ.π. 

50.  Πρόγραμμα από Νέο σε Νέο 
Σειρά βιωματικών εργαστηρίων 
για την πρόληψη της χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών στο 

 Τμήμα Φυλακών  
- Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας 
Τάξεως, 

08/2017   
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

πλαίσιο θερινών σχολείων το 
2015, 2016 και 2017. 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

51.  Τηλεφωνική Γραμμή «1498» 
της Υ.ΚΑ.Ν., μέλος του δικτύου 
FESAT (The European 
Foundation  of Drug Help Lines), 
επιλαμβάνεται αιτήματα 
βοήθειας, ενημέρωσης, 
πληροφόρηση από κλήσεις για 
θέματα ουσιοεξαρτήσεων και 
λειτουργεί σε 24ωρη βάση.  

5.1. Υπηρεσία 
Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών 
(Υ.ΚΑ.Ν.) 
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Συνεχής 
Διαδικασία 

 Αρ. περιπτώσεων που  
απευθύνθηκαν στην  
τηλεφωνική γραμμή 1498 

52.  Εκδηλώσεις, διαλέξεις / 
παρουσιάσεις, βιωματικά 
εργαστήρια, ενημερωτικό 
υλικό (σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή), 
ηλεκτρονικά παιγνίδια και 
εφαρμογές, μνημόνια 
συνεργασίας, έρευνες κ.α. στο 
πλαίσιο της Χάρτας Οδικής 
Ασφάλειας 

 Γραφείο 
Πρόληψης, 
Διαφώτισης και 
Μελετών του 
Τμήματος 
Τροχαίας 
Αρχηγείου 
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

   

53.  Υλοποίηση Δράσεων στο 
πλαίσιο της Εθνικής 
Στρατηγικής για την 
«Πρόληψη και Αντιμετώπιση 

 Τμήμα 
Καταπολέμησης 
Εγκλήματος 
Αστυνομίας 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

της Βίας στο Σχολείο 2018-
2022» του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, όπως 
ενδυνάμωση του ρόλου 
Κοινοτικής Αστυνόμευσης, 
ετοιμασία διδακτικών 
ενοτήτων με θέματα 
νομοθεσιών και αδικημάτων, 
συμμετοχή στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και στο 
Κεντρικό και Επαρχιακό Δίκτυο 
για αποτελεσματικό χειρισμό 
περιστατικών βίας. 

Κύπρου (Γραφείο 
Χειρισμού 
θεμάτων 
Πρόληψης / 
Καταπολέμησης 
της Βίας στην 
Οικογένεια), 
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 



Θεματική Ενότητα ΣΤ: Εθελοντισμός 

  
 

Θεματική Ενότητα ΣΤ: Εθελοντισμός 

Στόχος 1: Καλλιέργεια εθελοντικής κουλτούρας και προώθηση της εθελοντικής 

δραστηριοποίησης των νέων 

Στόχος 2: Επίσημη αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσα από τον 
εθελοντισμό 
 

 
Οι προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων, είναι οι ακόλουθες: 
 

Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 
 
Προτεραιότητες στη Θεματική Ενότητα ΣΤ: Εθελοντισμός 

 
6.1    Να θεσμοθετηθεί ο εθελοντισμός και να προωθούνται εθελοντικές δράσεις εντός και εκτός 

των σχολικών-πανεπιστημιακών μονάδων ή / και εργασιακού περιβάλλοντος. 
 

 
6.2    Να εκπαιδευτούν οι νέοι ως προς  τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους ως εθελοντές. 
 

 
6.3    Να προωθηθούν σύγχρονες μορφές εθελοντισμού. 
 

 
6.4 Να θεσπιστούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού 

αναγνώρισης εθελοντικής προσφοράς. 
 

 
6.5   Να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εθελοντών ούτως ώστε να μην υπάρχει εκμετάλλευση. 
 

 
6.6  Να υπάρχει στήριξη των εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Oργανώσεων (MKO). 
 

 
6.7  Να προωθηθεί ο εθελοντισμός σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο ως μέσο έκφρασης της 

αλληλεγγύης. 
 



Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1.  Κέντρα Πληροφόρησης Νέων 
(ΚΕΠΛΗ):  
Σκοπός: να παρέχουν γενική 
πληροφόρηση σε μια σειρά 
θεμάτων που αφορούν τους 
νέους. Στο πλαίσιο αυτό 
προσφέρουν: 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
(επαγγελματικός 
προσανατολισμός, ψυχολογική 
στήριξη) μέσα από 
εξατομικευμένες συναντήσεις 
αλλά και άλλες δράσεις, όπως: 
εργαστήρια, διαλέξεις, 
εκδηλώσεις κ.ά  

6.2., 6.3., 6.6. ΟΝΕΚ Συνεχόμε 
νη δράση  

241,943.00€              Αριθμός εκδηλώσεων 
ανά έτος: 2018: 20 
εκδηλώσεις, 2019: 30 
εκδηλώσεις, 2020: 40 
εκδηλώσεις,  
Αριθμός παρουσιάσεων 
σε χώρους /εκδηλώσεις 
τρίτων ανά έτος: 2018: 
20, 2019: 25, 2020: 30  
Αριθμός συμμετεχόντων 
στις καλοκαιρινές σχολές 
μαθητών ανά έτος: 75.  

2.  Ομάδα Εθελοντών Νέων 
Αναγνωρίζοντας το ρόλο της 
εθελοντικής προσφοράς, τόσο 
στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των νέων 
ανθρώπων, όσο και στην 
καλλιέργεια συλλογικής 
συνείδησης και κοινωνικής 
αλληλεγγύης, ο ΟΝΕΚ 
δημιούργησε την «Ομάδα 
Εθελοντών Νέων» 
συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα 

6.1., 6.2., 6.3.  ΟΝΕΚ Διαχρονικό Δ/Ε 2017: 1. Επανα-
ενεργοποίηση της 
Ομάδας                                    
Για το 2018:  
1. Αριθμός (ενεργών) 
μελών στην Ομάδα 
Εθελοντών: τουλάχιστον 
40 άτομα  
2. Αριθμός δράσεων / 
παρεμβάσεων: 
τουλάχιστον 2                
Για το 2019:  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

στην προώθηση του 
εθελοντισμού ανάμεσα στους 
νέους.                                            
H Ομάδα αποτελείται από 
όσους νέους θέλουν να 
προσφέρουν μέσα από τις 
πρωτοβουλίες του ΟΝΕΚ και 
παράλληλα να αποκτήσουν 
πολύτιμες εμπειρίες. 

1. Αύξηση μελών κατά 
50%  
2. Aύξηση δράσεων της 
Ομάδας σε τουλάχιστον 5 

3.  Πρωτοβουλίες Νέων: 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα το 
οποίο παρέχει κίνητρα στους 
νέους για κινητικότητα και 
ενεργό συμμετοχή στα 
πολιτικά, πολιτιστικά, αθλητικά 
και κοινωνικά δρώμενα της 
Κύπρου. Στόχος του είναι η 
ενθάρρυνση των νέων να 
χρησιμοποιούν την μέθοδο της 
άτυπης και μη τυπικής 
μάθησης και να συμμετέχουν 
σε εθελοντικές 
δραστηριότητες, συμβάλλοντας 
έτσι στη δημιουργία ενεργών  
πολιτών 

6.3., 6.6. ΟΝΕΚ Το 
Πρόγραμ 
μα είναι 
ετήσιο με 
ημερομηνί
α έναρξης 
1/1/ - 
31/12/ του 
τρέχοντος 
έτους.   

2017: 943,804.00€  
2018: 943,804.00€  
2019: 943,804.00€ . 
ΣΥΝΟΛΟ: 
2,831,412.00€. 
Σημειώνεται ότι στο 
εν λόγω ποσό 
περιλαμβάνονται και 
οι Κεντρικές Δράσεις 
του ΟΝΕΚ ύψους 
167,000.00€               

Ποσοτικοί Δείκτες:  
Αριθμός αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν και 
αναμένονται να 
υποβληθούν ετησίως.            
2017: 730, 2018: 734    
2019:740.   
Στόχος Α': Αύξηση 
αριθμού  αιτήσεων από 
καινούργιους αιτητές: 
2017: 5, 2018: 10, 2019: 
15,  
Στόχος Β': Αύξηση 
αριθμού αιτήσεων που 
εμπίπτουν στη δράση 7 - 
Σχέδια Καινοτομίας και 
Δημιουργικότητας: Το 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

2017: 14, 2018: 18, 2019: 
24.    
Στόχος Γ': Αύξηση 
αριθμού αιτήσεων που 
εμπίπτουν στη Κατηγορία 
Α' - Άτυπη Ομάδα Νέων.               

4.  Φεστιβάλ Νέων                                                                        
Στόχος του είναι να προβάλει 
τα προγράμματα και τις 
υπηρεσίες του ΟΝΕΚ και να 
αναδείξει τη δράση που 
αναπτύσσουν οι νέοι.             
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από 
την συμμετοχή οργανώσεων 
νεολαίας  και οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται σε θέματα 
που αφορούν τους νέους και 
την παρουσίαση  δράσεων που 
αναπτύσσουν. Περιλαμβάνει  
δραστηριότητες όπως  ανοιχτές 
συζητήσεις, εργαστήρια, 
παρουσιάσεις, τέχνη, 
συναυλία, χορό, και άλλα.  

6.3., 6.6. ΟΝΕΚ          
Συμβούλιο 
Νεολαίας, Κέντρο 
Υποστήριξης 
ΜΚΟ, 

Ετήσια 
Δράση 

30,000.00€ ετησίως 60 οργανώσεις νεολαίας, 
τουλάχιστον 1000 
επισκέπτες ανά έτος.  
180 οργανώσεις και 3000 
για την τριετία  2017-
2019 

5.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης είναι το νέο 
Πρόγραμμα/Πρωτοβουλία της 
Ε.Ε. με στόχο την  παροχή 

6.1., 6.7. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία του 
Erasmus+: 
Νεολαία) 

2018-2020 Προϋπολογισμός για 
την Κύπρο για το 
2018: 787,435.00€. 
Δε διαθέτουμε 

1.  Ο αριθμός των 
συμμετεχόντων σε 
σχέδια εθελοντισμού έχει 
τεθεί για το 2018 στο 40, 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

επιπρόσθετων ευκαιριών 
εθελοντισμού, εργασίας και 
πρακτικής άσκησης σε νέους 
18-30 ετών των Κρατών Μελών 
της Ε.Ε σε θέματα 
αλληλεγγύης.  

 
Για το εν λόγω 
Πρόγραμμα, έχει 
δημιουργηθεί 
Συμβουλευτική 
Επιτροπή σε 
εθνικό επίπεδο, 
αποτελούμενη 
από 
εκπροσώπους 
του Υπουργείου 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 
(Γραφείο 
Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών 
Υποθέσεων), 
Υπουργείου 
Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ΓΔ 
ΕΠΣΑ, Γραφείου 
Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και 
ΜΚΟ    

οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία. 
Χρηματοδοτείται 
από ΕυρωπαΪκή 
Επιτροπή 

για τον ένα κύκλο 
υποβολής αιτήσεων που 
αναμένεται να 
λειτουργήσει το 
Πρόγραμμα για το 2018.  
Λόγω μη διαθέσιμων 
στοιχείων και δεδομένων 
για το εν λόγω 
Πρόγραμμα, δεν 
μπορούν να τεθούν 
στόχοι για ολόκληρη την 
τριετία.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

6.  Η Δράση "Σχέδια 
Εθελοντισμού" (πρώην 
Ευρωπαϊκή Εθελοντική 
Υπηρεσία (EVS) του Erasmus+  
δίνει τη δυνατότητα σε νέους 
ηλικίας 17-30 ετών να 
παρέχουν υπηρεσία πλήρους 
απασχόλησης σε εθελοντική 
βάση, διάρκειας 2 έως και 12 
μηνών σε κάποια άλλη χώρα 
εντός ή εκτός της ΕΕ. 
 
  

6.1, 6.2., 6.3., 6.4., 
6.5., 6.6. 

ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία του 
Erasmus+: 
Νεολαία) και Ε.Ε.  

2014 - 
2020 

Για το 2017, το ποσό 
χρηματοδότησης για 
το EVS είναι 
1,270,793.00€ και 
για το 2018 θα είναι 
895,367.00€. Από το 
2019 δε θα 
υφίσταται δράση 
εθελοντισμού κάτω 
από το Erasmus+ 

Αριθμός νέων εθελοντών 
σε εγκεκριμένα σχέδια 
της εν λόγω υποδράσης 
για το 2017 είναι 145 για 
το 2018: 100 και για το 
2020: 120.                                                                                           

7.  Εθελοντισμός στα σχολεία - 
Eγχειρίδιο με τίτλο 
«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ»: ετοιμάστηκε και 
προωθήθηκε σε όλες τις 
σχολικές μονάδες το εγχειρίδιο 
σχετικά με την καλλιέργεια του 
εθελοντισμού και ενεργού 
πολίτη στα σχολεία. Στόχος:  
προώθηση του εθελοντισμού 
και καλλιέργεια εθελοντικής 
συνείδησης από τα πρώτα 
στάδια ανάπτυξης και 

6.1.  Γραφείο 
Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και 
ΜΚΟ, Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

Σχολική 
περίοδος 
κατά την 
διάρκεια 
εκάστου 
έτους 

Δ/Ε γιατί σκοπός 
είναι να ενταχθεί 
στους σχολικούς 
προγραμματισμούς 
κάθε σχολικής 
μονάδας 

Αριθμός εθελοντικών 
δράσεων στα σχολεία, 
και Αριθμός παιδιών και 
φορέων συνεργασίας σε 
κάθε εθελοντική δράση 
που θα αναπτυχθεί σε 
επίπεδο σχολείου ή 
κοινότητας, κατά έτος.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

εκπαίδευσης των νέων 
ωθώντας τα παιδιά να 
ασχοληθούν με δράσεις που 
τους καθιστούν ενεργούς 
πολίτες.                                         
• Η προώθηση των αξιών του 
εθελοντισμού μέσα από 
βιωματικές δραστηριότητες και 
η υιοθέτηση της πρακτικής της 
εθελοντικής προσφοράς ως 
στάση ζωής σε όλα τα επίπεδα 
της κοινωνίας 
• Η δημιουργική αξιοποίηση 
του χρόνου των παιδιών και η 
υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου 
ψυχαγωγίας και ενασχόλησης 
Το εγχειρίδιο απευθύνεται 
τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο 
και στους μαθητές της 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και περιλαμβάνει βιωματικές 
δράσεις και καλές πρακτικές 
για το υπό αναφορά θέμα.  

8.  Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 
και Ευθυνών των Εθελοντών: 
Εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

6.5.  Γραφείο 
Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και 

Δ/Ε γιατί 
δεν 
υπάρχει 

Δ/Ε  Αριθμός παραπόνων 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Συμβούλιο η «Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων και Ευθυνών των 
Εθελοντών» η οποία 
δημιουργεί ένα δυναμικό και 
ευνοϊκό περιβάλλον για το 
εθελοντικό κίνημα, παρέχοντας 
ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας 
των Εθελοντικών και Μη-
Κυβερνητικών Οργανώσεων 
αλλά και ένα πιο σύγχρονο 
τρόπο διαχείρισης των 
εθελοντών. Στόχος: Η 
Διακήρυξη να λειτουργήσει ως 
κώδικας δεοντολογίας για τις 
εθελοντικές και Μη 
Κυβερνητικές οργανώσεις και 
να συμβάλλει στην σωστή 
διαχείριση των 
εθελοντών/ντριών του τόπου. 

ΜΚΟ εθελοντικές 
και Μη 
Κυβερνητικές 
Οργανώσεις 

χρονικός 
περιορισμ
ός 

9.  «Σπίτι του Εθελοντή» σε κάθε 
Επαρχία με σκοπό να 
καλυφθούν οι βασικές 
στεγαστικές και γραφειακές 
ανάγκες των εθελοντικών και 
Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων. Εκτός από τη 
δωρεάν παραχώρηση 

6.6.  Γραφείο 
Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και 
ΜΚΟ σε 
συνεργασία με 
Δήμο Λάρνακας 
για την Επαρχία 
Λάρνακας και 

Δ/Ε γιατί 
δεν 
υπάρχει 
χρονικός 
περιορισμ
ός 

Δ/Ε - γιατί το κόστος 
λειτουργίας 
καλύπτεται από τον 
Δήμο Λάρνακας και 
Τμήμα Δημοσίων 
Έργων για Λάρνακα 
και Λευκωσία, 
αντίστοιχα 

Αριθμός οργανώσεων 
που στεγάζονται στα 
σπίτια και αριθμός 
οργανώσεων που 
χρησιμοποιούν τους 
κοινόχρηστους χώρους 
ανά έτος 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

στεγαστικού χώρου και 
βασικού γραφειακού 
εξοπλισμού (γραφεία, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
τηλέφωνα κλπ) σε αριθμό 
εθελοντικών και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, θα 
παρέχονται προς χρήση από 
όλες τις οργανώσεις 
κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι 
θα διαμορφωθούν ανάλογα 
ώστε να προσφέρονται για 
διοργάνωση εκδηλώσεων και 
συνεδριάσεων. Το πρώτο «Σπίτι 
του Εθελοντή» δημιουργήθηκε 
στη Λάρνακα  και το δεύτερο 
στην Λευκωσία.  

Γραφείο 
Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και 
ΜΚΟ σε 
συνεργασία με 
Τμήμα Δημοσίων 
Έργων για την 
Λευκωσία 
εθελοντικές και 
Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις 



Θεματική Ενότητα Ζ: Νέοι και Κόσμος 

 

Θεματική Ενότητα Ζ: Νέοι και Κόσμος 

Στόχος 1: Δημιουργία και αξιοποίηση ευκαιριών για κινητικότητα 
 

Στόχος 2: Προώθηση μιας οικουμενικής διαπολιτισμικής και οικολογικής συνείδησης και 
κουλτούρας 
 

 
Οι προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων, είναι οι ακόλουθες: 
 

Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 
 
Προτεραιότητες στη Θεματική Ενότητα Ζ: Νέοι και Κόσμος 

 
7.1 Να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων σε διεθνή δίκτυα και να τονωθεί η συνεργασία με 

οργανισμούς του εξωτερικού εντός ή εκτός Ε.Ε.. 
 

 
7.2   Να αξιοποιηθούν στο έπακρο προγράμματα για ανταλλαγή νέων (εκπαίδευση, κατάρτιση, 

ανταλλαγή ιδεών). 
 

 
7.3   Να ενισχυθεί η ενημέρωση και ενδυνάμωση για αξιοποίηση προγραμμάτων κινητικότητας 

των νέων (π.χ. Erasmus+). 
 

 
7.4  Να παρασχεθούν διευκολύνσεις σε νέους για συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας. 
 

 
7.5  Να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για επιμόρφωση στα σύγχρονα θέματα που 

αφορούν τις σύγχρονες κοινωνίες (π.χ. ανθρώπινα δικαιώματα, προσφυγικό ζήτημα, 
περιβαλλοντικά θέματα και θέματα κλιματικής αλλαγής, αειφόρο ανάπτυξη). 

 

 
7.6 Να καλλιεργηθούν ευκαιρίες συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών 

εθνικοτήτων, κοινοτήτων και θρησκειών. 
 

 
7.7   Να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης στη χώρα. 
 

 
 
 
 



Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

13.  Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: 
εκπτωτική κάρτα για νέους από 
13 μέχρι 30 χρόνων και 
εξασφαλίζει εκπτώσεις σε 
εκατοντάδες προϊόντα και 
υπηρεσίες στην Κύπρο και σε 
άλλες 37 χώρες της Ευρώπης. 
Οι σκοποί και επιδιώξεις της 
Κάρτας αφορούν κυρίως στην 
ενθάρρυνση της κινητικότητας 
των νέων, αλλά και στην 
κοινωνική, πολιτιστική και 
πνευματική ανάπτυξή τους.  

7.1., 7.4., 7.5., 7.6.  ΟΝΕΚ       

 
Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία της 
Κάρτας Νέων 
(EYCA) - 
Υπουργείο 
Παιδείας & 
Πολιτισμού, 
Υπουργείο 
Άμυνας 

Διαχρονική 
εφαρμογή.
Το 
πρόγραμμ
α 
λειτουργεί 
από το 
1987 και 
συνεχίζε 
ται. 

2017: 19,800.00€        
Το κόστος 
καλύπτεται από τον 
Προϋπολογισμό του 
ΟΝΕΚ (100%) ενώ το 
ΥΠΠ καλύπτει μέρος 
του κόστους της 
έκδοσης των 
Φοιτητικών 
Ταυτοτήτων 

1) Συνολικός αριθμός 
καρτών: 2017: 10,000 
2018: 12,000, 2019: 
14,000.  
2) Φοιτητικές Ταυτότητες: 
2017: 5000, 2018: 6000, 
2019: 7000.  
3) Κάρτες για στρατιώτες: 
2017: 4000, 2018: 4500, 
2019: 4500.  
4) Νέες συνεργασίες:  
2017: 10, 2018: 15, 2019: 
20.  
5) Ωφελήματα προς τους 
κατόχους (πχ εισιτήρια για 
εκδηλώσεις) 2017: 10, 
2018: 15, 2019: 20.  
6) Followers στα Social 
Media: 2017: 3000, 2018: 
3500, 2019: 4000.  
7) Newsletters μέσω e-
mail: 2017: 20, 2018: 25, 
2019: 30. 
8) Email addresses των 
κατόχων: 2017: 2500, 
2018: 3000, 2019: 4000.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

14.  Πρωτοβουλίες Νέων: 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα το 
οποίο παρέχει κίνητρα στους 
νέους για κινητικότητα και 
ενεργό συμμετοχή στα 
πολιτικά, πολιτιστικά, αθλητικά 
και κοινωνικά δρώμενα της 
Κύπρου. Στόχος του είναι η 
ενθάρρυνση των νέων να 
χρησιμοποιούν την μέθοδο της 
άτυπης, μη τυπικής μάθησης, 
να συμμετέχουν σε εθελοντικές 
δραστηριότητες, συμβάλλοντας 
έτσι, στη δημιουργία ενεργών  
πολιτών 

7.4. ΟΝΕΚ Το 
Πρόγραμμ
α είναι 
ετήσιο με 
ημερομηνί
α έναρξης 
1/1/ - 
31/12/ του 
τρέχοντος 
έτους.   

2017: 943,804.00€  
2018: 943,804.00€  
2019: 943,804.00€  
ΣΥΝΟΛΟ: 
2,831,412.00€. 
Σημειώνεται ότι στο 
εν λόγω ποσό 
περιλαμβάνονται και 
οι Κεντρικές Δράσεις 
του ΟΝΕΚ ύψους 
167,000.00€               

Ποσοτικοί Δείκτες:  
Αριθμός αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν και 
αναμένονται να 
υποβληθούν ετησίως.            
2017: 730, 2018: 734    
2019:740.   
Στόχος Α': Αύξηση αριθμού  
αιτήσεων από 
καινούργιους αιτητές: 
2017: 5, 2018: 10, 2019: 
15,  
Στόχος Β': Αύξηση αριθμού 
αιτήσεων που εμπίπτουν 
στη δράση 7 - Σχέδια 
Καινοτομίας και 
Δημιουργικότητας: Το 
2017: 14, 2018: 18, 2019: 
24.    
Στόχος Γ': Αύξηση αριθμού 
αιτήσεων που εμπίπτουν 
στη Κατηγορία Α' - Άτυπη 
Ομάδα Νέων.               

15.   Διεθνής Συνεργασία στον 
τομέα της νεολαίας:                                                 
Στόχοι: α)Ενεργός συμμετοχή 
στη διαμόρφωση των εξελίξεων 

7.1. , 7.2., 7.6. , 7.7. ΟΝΕΚ  

 
Συμβούλιο 
Νεολαίας 

ΔΕ 2017: 122,000.00€ 
(Συνέδρια, Σεμινάρια 
και Αποστολές στο 
Εξωτερικό 

1) Αξιοποίηση τυχόν νέων 
εργαλείων/γνώσεων / 
πορισμάτων  (π.χ. 
μνημόνια συνεργασίας ή 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

και τις διαδικασίες που 
λαμβάνουν χώρα στα διεθνή 
κέντρα λήψεως αποφάσεων 
στα θέματα πολιτικής για τη 
νεολαία, β) Η ανάπτυξη και 
διατήρηση των σχέσεων του 
ΟΝΕΚ με τη Διεθνή Κοινότητα 
και την προβολή του 
Οργανισμού στο εξωτερικό, με 
σκοπό την ενίσχυση της 
συνεργασίας στον τομέα της 
νεολαίας. 

Κύπρου- ΣυΝΚ, 
Κυπριακός 
Οργανισμός 
Κέντρων 
Νεότητας -
ΚΟΚΕΝ 

39,000.00€, 
Συνεισφορά σε 
Διεθνείς 
Οργανισμούς 
42,900.00€, 
Πρωτοβουλίες Νέων 
- Δράση 7.2.: 
40,000.00€)  
2018: 127,900.00€ 
(Συνέδρια, Σεμινάρια 
και Αποστολές στο 
Εξωτερικό 
40,000.00€, 
Συνεισφορά σε 
Διεθνείς 
Οργανισμούς 
42,900.00€, 
Πρωτοβουλίες Νέων 
- Δράση 7.2.: 
45,000.00€) 

άλλες πλατφόρμες 
συνεργασίας ή εργαλεία 
επικοινωνίας όπως το  
OPIN). Για το 2017: 1 
ηλεκτρονικό εργαλείο 
επικοινωνίας (OPIN), για το 
2018: 1-2 Μνημόνια 
συνεργασίας και ή   
εφαρμογή ενός νέου 
εργαλείου ή και 
πλατφόρμας που θα 
προκύψει, 
2) Εφαρμογή 
ψηφισμάτων/αποφάσεων 
(2/χρόνο), για το 2017: 0, 
2018: 1-2, 2019:1-2,  
3) Συμμετοχή σε 
συναντήσεις / συνέδρια 
εκπροσώπων ΟΝΕΚ αλλά 
και νέων. 
Για το 2017:30 περίπου 
συμμετοχές (σύνολο για 
εκπροσώπους ΟΝΕΚ και 
νέων), για το 2018: 30-35, 
για το 2019: 30-35  
4) Διαμόρφωση των 
θέσεων του ΟΝΕΚ και της 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

κυβέρνησης στα θέματα 
νεολαίας μέσα από 
ετοιμασία κειμένων. Για το 
2017: 8, για το 2018: 10, 
για το 2019: 10 

16.  Φεστιβάλ Νέων                                                                        
Στόχος του είναι να προβάλει 
τα προγράμματα και τις 
υπηρεσίες του ΟΝΕΚ και να 
αναδείξει τη δράση που 
αναπτύσσουν οι νέοι.             
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από 
την συμμετοχή οργανώσεων 
νεολαίας  και οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται σε θέματα 
που αφορούν τους νέους και 
την παρουσίαση  δράσεων που 
αναπτύσσουν. Περιλαμβάνει  
δραστηριότητες όπως  ανοιχτές 
συζητήσεις, εργαστήρια, 
παρουσιάσεις, τέχνη, 
συναυλία, χορό, και άλλα.  

7.3., 7.6., ΟΝΕΚ                
Συμβούλιο 
Νεολαίας, Κέντρο 
Υποστήριξης 
ΜΚΟ,  

Ετήσια 
Δράση 

30,000.00€ ετησίως  60 οργανώσεις νεολαίας, 
τουλάχιστον 1000 
επισκέπτες ανά έτος. 180 
οργανώσεις και 3000 για 
την τριετία  2017-2019 

17.  Οι Δραστηριότητες 
Διακρατικών Συνεργασιών 
(TCA) αποτελούν ένα εργαλείο 
για τις Εθνικές Υπηρεσίες μέσω 
του οποίου εφαρμόζονται οι 

7.1., 7.3., 7.6. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματος 
Erasmus+: 
Νεολαία.), 

Η διάρκεια 
του 
Προγράμμ
ατος 
Erasmus+ 

Ο προϋπολογισμός 
του Προγράμματος 
Erasmus+ είναι 
ετήσιος. Για το 2017 
το ποσό που 

Συνολικός αριθμός 
συμμετεχόντων σε TCA - 
2017: 58, 2018: 60, 2019: 
60, 2020: 60 (ο αριθμός 
των ατόμων που στηρίζει η 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

προτεραιότητες και οι στόχοι 
του Προγράμματος Erasmus+  
και προωθούνται οι συνέργειες 
μεταξύ ΕΥ και συμμετεχόντων.  

Εθνικές 
Υπηρεσίες 
Προγράμματος 
Erasmus+ άλλων 
χωρών και SALTO 
Resource Centres  

είναι από 
το 2014 - 
2020 

αναλογεί στο TCA 
είναι 203,975.70 € 
και για το 2018 είναι 
225,872.00€. Για το 
2019 είναι 
256,333.00€ 

Υπηρεσία εξαρτάται από 
τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό καθώς και 
από τον αριθμό των 
δραστηριοτήτων που 
φιλοξενεί η Υπηρεσία).  

18.  Η Βασική Δράση 1  του 
Erasmus+  επιχορηγεί την 
κινητικότητα νέων 13-30 ετών 
και youth workers σε χώρες της 
Ε.Ε., υπό ένταξη χώρες, χώρες 
του ΕΟΧ και Γειτονικές Χώρες 
της Ε.Ε.  

7.1, 7.2., 7.3, 7.4, 
7.5. 

ΟΝΕΚ 2014-2020 Για το 2017, ο 
προϋπολογισμός της 
ΒΔ1 είναι 
2,309,657.00€, για το 
2018 1,967,402.00€ 
και για το 2019 στις 
917,779.00€ 

Για το ποσοστό της 
απορρόφησης 
(commitment rate) του 
κονδυλίου για το 2017 έχει 
τεθεί ως στόχος το 100%, 
για το 2018 το 97% και για 
το 2020 το 100%.  

19.  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Eurodesk : Κύριος σκοπός του 
είναι η παροχή πληροφόρησης 
σχετικά με Ευρωπαϊκές 
πολιτικές και ευκαιρίες που 
ενδιαφέρουν τους νέους και τα 
άτομα τα οποία ασχολούνται 
με τη νεολαία. Επίσης, το 
Eurodesk αποτελεί τη 
βασικότερη υποστηρικτική 
δομή του προγράμματος 
Erasmus+.  
 

7.1, 7.2., 7.3, 7.4, 
7.6. 

ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματος 
Erasmus+: 
Νεολαία) και Ε.Ε. 

2014-2020 2017: 70,948.00€    
2018: 60,874.00€ 

1. Αριθμός ατόμων που 
έθεσαν ερώτημα, 2017: 40 
2018: 50, 2019: 60 
2.Αριθμός ατόμων που 
συμμετείχαν σε 
εκδηλώσεις 2017: 400, 
2018: 500, 2019: 600 
3.Αριθμός εκδηλώσεων & 
παρουσιάσεων από 
Eurodesk & από τρίτους 
2017: 15  2018: 20, 2019: 
25 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

20.  Erasmus+ - Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση  

Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή 

Κινητικότητα ατόμων για 

σκοπούς εκπαίδευσης, 

κατάρτισης, διδασκαλίας, 

φοίτησης ή απόκτησης 

εργασιακής εμπειρίας 

(αναλόγως του τομέα) στους 

ακόλουθους τομείς:  

• Σχολική Εκπαίδευση 

(Κινητικότητα εκπαιδευτικών 

και λοιπού προσωπικού) 

• Επαγγελματική Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση (Κινητικότητα 

σπουδαστών αρχικής 

επαγγελματικής 

κατάρτισης/νέων αποφοίτων & 

εκπαιδευτών/λοιπού 

προσωπικού) 

• Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Κινητικότητα φοιτητών/νέων 

7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 
7.5., 7.6., 7.7.. 

ΙΔΕΠ Διά Βίου 
Μάθησης 

 
ΓΔ ΕΠΣΑ (ως 
Εθνική Αρχή του 
Προγράμματος) 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού  
Κέντρο 
Παραγωγικότητα
ς 

2014-2020 4,924,953.00€ για το 
2017                            
Ο προϋπολογισμός 
στους επιμέρους 
τομείς κατανέμεται 
ως ακολούθως για το 
έτος 2017:  
Σχολική εκπαίδευση: 
237,991.00€  
Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: 
2,839,140.00€  
Διεθνής κινητικότητα 
(Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση): 
522,279.00€ 
Επαγγελματική 
εκπαίδευση και 
κατάρτιση:  
1,289,115.00€  
Εκπαίδευση 
ενηλίκων: 
36,428.00€  

Αριθμητικοί στόχοι μέχρι 
το 2020 (ετησίως): 
Φοιτητές/Νέοι απόφοιτοι 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης: 600 
Προσωπικό Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης: 170 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – 
Κινητικότητα μεταξύ των 
Χωρών του Προγράμματος 
και των Χωρών Εταίρων: 
190 
Εκπαιδευόμενοι και Νέοι 
Απόφοιτοι Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης: 520 
Προσωπικό 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης: 80 
Προσωπικό Σχολικής 
Εκπαίδευσης: 100 
Προσωπικό Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων: 25 
% Απορρόφησης 
κονδυλίων από την Εθνική 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

αποφοίτων & 

ακαδημαϊκών/λοιπού 

προσωπικού) 

• Εκπαίδευση Ενηλίκων 
(Κινητικότητα εκπαιδευτικών 
και λοιπού προσωπικού)  

Υπηρεσία (ποσοστό 
δέσμευσης): 100% 

21.  Erasmus+  Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση  

Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές 
Συμπράξεις με σκοπό την 
ανταλλαγή πρακτικών ή την 
εξέλιξη κάποιας καινοτομίας 
μεταξύ διαφόρων δημόσιων 
ή/και ιδιωτικών οργανισμών 
(π.χ. σχολείων, ερευνητικών 
κέντρων, δήμων, εταιρειών, 
εκπαιδευτικών κέντρων κλπ) 
σχετικών με το θέμα της 
σύμπραξης στους ακόλουθους 
τομείς:  
•Σχολική Εκπαίδευση  
•Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση 
•Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
•Εκπαίδευση Ενηλίκων 

7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 
7.5., 7.6., 7.7..  

ΙΔΕΠ Διά Βίου 
Μάθησης  

 
ΓΔ ΕΠΣΑ (ως 
Εθνική Αρχή του 
Προγράμματος) 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού,  
Κέντρο 
Παραγωγικότη 
τας 

2014-2020 2,931,601.00€ για το 
2017 
 Ο προϋπολογισμός 
στους επιμέρους 
τομείς κατανέμεται 
ως ακολούθως  για 
το έτος 2017:  
Σχολική εκπαίδευση: 
1,294,280.00€  
Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: 
455,261.00€  
Επαγγελματική 
εκπαίδευση και 
κατάρτιση: 
618,055.00€  
Εκπαίδευση 
ενηλίκων: 
564.,005.00€  

Στόχοι μέχρι το 2020 
(ετησίως) για όλους τους 
τομείς Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης:  
Ποσοστό έγκρισης 
διατομεακών αιτήσεων: 
50% 
Ποσοστό έγκρισης 
αιτήσεων που εμπλέκουν 
επιχειρήσεις ή άλλους 
κοινωνικο-οικονομικούς 
φορείς: 50% 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

22.  NEPOMAK Discover Cyprus 

Program (NDCP) 

7.1., 7.2., 7.5., 7.6.  NEPOMAK  

 
Υπηρεσία 
Αποδήμων  
(Γραφείο 
Προεδρικού 
Επιτρόπου), 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου,                        
Οργανισμός 
Νεολαίας 
Κύπρου  

Ετησίως - 3 
βδομάδες 

35,000.00€ Αριθμός συμμετεχόντων 
στην δράση 

23.  NEPOMAK Cyprus Culture Tour 

(NCCT) 

7.6.  NEPOMAK   

 
Υπηρεσία 
Αποδήμων  
(Γραφείο 
Προεδρικού 
Επιτρόπου), 
Οργανισμός 
Νεολαίας 
Κύπρου 

Ετησίως -
10  μέρες 

15,000.00€ Αριθμός νέων που θα 
ενδιαφερθούν να 
συμμετάσχουν στο 
Πρόγραμμα 

24.  Παγκόσμιο Συνέριο Νέων 

Αποδήμων Κυπρίων 

7.5., 7.6.  NEPOMAK ,       
Υπηρεσία 
Αποδήμων  
(Γραφείο 

Ετησίως - 4 
μέρες 

40,000.00€ Αριθμός συμμετεχόντων 
στην δράση και τα 
πορίσματα που θα 
εξαχθούν από το Συνέδριο 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Επιτρόπου 
Προεδρίας  

 
Οργανισμός 
Νεολαίας 
Κύπρου 

25.  Φιλοξενία Παιδιών από 

ΑΜΠΕΤΕΙΟ Σχολή Καΐρου 

7.2., 7.5.  Υπηρεσία 
Αποδήμων  
(Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας) 

 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού,                          
Πρεσβεία 
Αιγύπτου 

1 
ΒΔΟΜΑΔΑ 

3,000.00-5,000.00€  

26.  3ήμερη Συνάντηση Νέων της 

Διασποράς Κύπρου - Ελλάδας 

– Ισραήλ για ανταλλαγή 

απόψεων όσον αφορά 

συνεργασία σε θέματα 

διασποράς 

7.6.  Προεδρία, 
Προεδρικό 
Μέγαρο, 
Υπηρεσία 
Αποδήμων  
(Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας) 

 

3 ημέρες 5,000.00€  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

NEPOMAK                 
Jewish Agency for 
Israel                
Υπουργείο 
Εξωτερικών 
Ελλάδας (Γενική 
Γραμματεία 
Απόδημου 
Ελληνισμού) 

27.  Δράσεις που προκύπτουν μέσα 

από διμερείς και τριμερείς 

συνεργασίες με άλλες χώρες 

7.6.  Προεδρία, 
Προεδρικό 
Μέγαρο, 
Υπηρεσία 
Αποδήμων  
(Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας) 

   

 
 



Θεματική Ενότητα H: Δημιουργικότητα και Πολιτισμός 

 

Θεματική Ενότητα Η: Δημιουργικότητα και Πολιτισμός 
 

Στόχος 1: Δημιουργία συνθηκών ίσης πρόσβασης και συμμετοχής στις τέχνες και τον 
πολιτισμό 
 

Στόχος 2: Δημιουργία συνθηκών για ανάπτυξη καλλιτεχνικής δημιουργίας  
 

 
Οι προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων, είναι οι ακόλουθες: 
 

Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία 
 
Προτεραιότητες στη Θεματική Ενότητα Η: Δημιουργικότητα και Πολιτισμός 

 
8.1   Να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση για όλους τους νέους σε δομές (π.χ. θέατρα, μουσεία) και 

σε προγράμματα.  

 
8.2   Να δημιουργηθούν οι συνθήκες επαγγελματικής ανάπτυξης νέων δημιουργών καθώς και 

να ενισχυθεί η υποστήριξή τους. 
 

 
8.3 Να υπάρχει ενθάρρυνση για ανάπτυξη νέων τρόπων πολιτιστικής έκφρασης και 

καλλιτεχνικής δημιουργίας. 
 

 
8.4   Να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για νέους όπου μπορούν 

να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους και να εκφραστούν δημιουργικά (ιδιαίτερες πρόνοιες 
για ΑμΕΑ). 

 

 
8.5   Να ενισχυθεί η εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επαγγελματιών του πολιτισμού. 
 

 
8.6   Να προωθηθεί η διάδραση νέων σε θέματα πολιτισμού (με άλλες χώρες). 
 

 
8.7 Να αναπτυχθούν συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς Νεολαίας, Αθλητισμού και 

Πολιτισμού άλλων χωρών προκειμένου να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών στην 
προώθηση θεμάτων που αφορούν τους νέους. 

 

 
8.8   Να παρέχονται ευκαιρίες σε νέους να συμμετέχουν σε δράσεις που πραγματοποιούνται 

σε τοπικό, επαρχιακό ή εθνικό επίπεδο. 



 

Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1.  Κέντρα Ενίσχυσης της 
Επιχειρηματικότητας των 
Νέων  Στόχος: υποστήριξη 
άνεργων ηλικίας 15 -29 ετών 
που θέλουν να αναλάβουν 
επιχειρηματική πρωτοβουλία 
και παράλληλα η προώθηση 
της επιχειρηματικής 
κουλτούρας. Συγκεκριμένα 
παρέχεται: εκπαίδευση και 
κατάρτιση για ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
καθοδήγηση μέσα από την 
ανάπτυξη δικτύου συμβούλων 
και μεντόρων. 
  

8.2. ΟΝΕΚ      
Ενδιάμεσος 
Φορέας 
Υπουργείο 
Εργασίας  

30 μήνες  300,000.00€ που 
αναλύεται ως εξής: 
2017: 75,000.00€ 
2018: 150,000.00€ 
2019: 75,000.00€   
Το έργο 
χρηματοδοτείται 
85% από το 
Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο 
και δύναται να 
συγχρηματοδοτηθεί 
από την 
Πρωτοβουλία για 
την Απασχόληση των 
Νέων.  

Αριθμός συμμετεχόντων 
ανά έτος: 2018: 200 άτομα, 
2019: 300 άτομα, 2020: 
100 

2.  Πρωτοβουλίες Νέων: 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα το 
οποίο παρέχει κίνητρα στους 
νέους για κινητικότητα και 
ενεργό συμμετοχή στα 
πολιτικά, πολιτιστικά, αθλητικά 
και κοινωνικά δρώμενα της 
Κύπρου. Στόχος του είναι η 
ενθάρρυνση των νέων να 
χρησιμοποιούν την μέθοδο της 

8.2., 8.3., 8.8.,  ΟΝΕΚ Το 
Πρόγραμμ
α είναι 
ετήσιο με 
ημερομηνί
α έναρξης 
1/1/ - 
31/12/ του 
τρέχοντος 
έτους.   

2017: 943,804.00€  
2018: 943,804.00€  
2019: 943,804.00€  
ΣΥΝΟΛΟ: 
2,831,412.00€. 
Σημειώνεται ότι στο 
εν λόγω ποσό 
περιλαμβάνονται και 
οι Κεντρικές Δράσεις 

Ποσοτικοί Δείκτες:  
Αριθμός αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν και 
αναμένονται να 
υποβληθούν ετησίως.            
2017: 730, 2018: 734    
2019:740.   
Στόχος Α': Αύξηση αριθμού  
αιτήσεων από 
καινούργιους αιτητές: 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

άτυπης, μη τυπικής μάθησης 
και να συμμετέχουν σε 
εθελοντικές δραστηριότητες, 
συμβάλλοντας έτσι στη 
δημιουργία ενεργών  πολιτών. 

του ΟΝΕΚ ύψους 
167,000.00€               

2017: 5, 2018: 10, 2019: 
15,  
Στόχος Β': Αύξηση αριθμού 
αιτήσεων που εμπίπτουν 
στη δράση 7 - Σχέδια 
Καινοτομίας και 
Δημιουργικότητας: Το 
2017: 14, 2018: 18, 2019: 
24.    
Στόχος Γ': Αύξηση αριθμού 
αιτήσεων που εμπίπτουν 
στη Κατηγορία Α' - Άτυπη 
Ομάδα Νέων.               

3.  Φεστιβάλ Νέων                                                                        
Στόχος του είναι να προβάλει 
τα προγράμματα και τις 
υπηρεσίες του ΟΝΕΚ και να 
αναδείξει τη δράση που 
αναπτύσσουν οι νέοι.             
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από 
την συμμετοχή οργανώσεων 
νεολαίας  και οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται σε θέματα 
που αφορούν τους νέους και 
την παρουσίαση  δράσεων που 
αναπτύσσουν. Περιλαμβάνει  
δραστηριότητες όπως  ανοιχτές 

8.3., 8.8.,  ΟΝΕΚ                    
Συμβούλιο 
Νεολαίας 
Κύπρου, Κέντρο 
Υποστήριξης 
ΜΚΟ,  

Ετήσια 
Δράση 

30,000.00€ ετησίως 60 οργανώσεις νεολαίας, 
τουλάχιστον 1000 
επισκέπτες ανά έτος. 180 
οργανώσεις και 3000 για 
την τριετία  2017-2019 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

συζητήσεις, εργαστήρια, 
παρουσιάσεις, τέχνη, 
συναυλία, χορό, και άλλα.  

4.  Μία από τις Βασικές Δράσεις 
του Erasmus+ είναι η Βασική 
Δράση 1 στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η 
Κινητικότητα ατόμων που 
δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της νεολαίας (Mobility of 
Youth Workers) η οποία 
στηρίζει την επαγγελματική 
ανάπτυξη των ατόμων που 
δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της νεολαίας. 

8.8. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματος 
Erasmus+: 
Νεολαία) και Ε.Ε. 

Η διάρκεια 
του 
Προγράμ 
ματος 
Erasmus+ 
είναι από 
το 2014 - 
2020 

Ο προϋπολογισμός 
του Προγράμματος 
Erasmus+ είναι 
ετήσιος. Για το 2017, 
το ποσό 
χρηματοδότησης για 
τη συγκεκριμένη 
υποδράση είναι 
294,271.00€ και για 
το 2018 είναι 
289,770.00€. Για το 
έτος 2019 στις 
393,334.00€ 

Οι πιο κάτω Δείκτες 
αφορούν στην περίοδο 
2017 - 2020:                         
1. Αριθμός συμμετεχόντων 
σε εγκεκριμένα σχέδια της 
εν λόγω υποδράσης για το 
2017 είναι 600, και για το 
2020 είναι 800,                              
2. Αριθμός συμμετεχόντων 
σε εγκεκριμένα σχέδια της 
ΒΔ1 με τη συμμετοχή 
γειτονικών χωρών (Partner 
countries) του 
Προγράμματος για το 2017 
είναι 650 και για το 2020 
είναι 750,                   
3. Ποσοστό ατόμων με 
ειδικές ανάγκες που 
συμμετέχουν σε 
εγκεκριμένα σχέδια της 
ΒΔ1 του Προγράμματος για 
το 2017 είναι 4% και για το 
2020 είναι 5%,       
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

4. Ποσοστό ατόμων με 
λιγότερες ευκαιρίες που 
συμμετέχουν σε σχέδια της 
ΒΔ1 του Προγράμματος για 
το 2017 είναι 33% και για 
το 2020 είναι 35%,                             
5. Ποσοστό εγκεκριμένων 
αιτήσεων της ΒΔ1 με 
θεματική "Ενσωμάτωση 
ατόμων με λιγότερες 
ευκαιρίες" για το 2017 
είναι 30% και για το 2020 
είναι 35%.                                  

5.  Οι Δραστηριότητες 
Διακρατικών Συνεργασιών 
(TCA) αποτελούν ένα εργαλείο 
για τις Εθνικές Υπηρεσίες μέσω 
του οποίου εφαρμόζονται οι 
προτεραιότητες και οι στόχοι 
του Προγράμματος Erasmus+  
και προωθούνται οι συνέργειες 
μεταξύ ΕΥ και συμμετεχόντων.  

8.8. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματος 
Erasmus+: 
Νεολαία.), 
Εθνικές 
Υπηρεσίες 
Προγράμματος 
Erasmus+ άλλων 
χωρών και SALTO 
Resource Centres 

Η διάρκεια 
του 
Προγράμμ
ατος 
Erasmus+ 
είναι από 
το 2014 - 
2020 

Ο προϋπολογισμός 
του Προγράμματος 
Erasmus+ είναι 
ετήσιος. Για το 2017 
το ποσό που 
αναλογεί στο TCA 
είναι 203,975.70€ 
και για το 2018 είναι 
225,872.00€. Για το 
2019 είναι 
256,333.00€ 

Συνολικός αριθμός 
συμμετεχόντων σε TCA - 
2017: 58, 2018: 60, 2019: 
60, 2020: 60 (ο αριθμός 
των ατόμων που στηρίζει η 
Υπηρεσία εξαρτάται από 
τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό καθώς και 
από τον αριθμό των 
δραστηριοτήτων που 
φιλοξενεί η Υπηρεσία).  

6.  Στο πλαίσιο των Ανταλλαγών 
Νέων του Erasmus+ , 
επιχορηγούνται κινητικότητες 

8.6. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματος 

2014-2020 2017: 744,593.00€ 
2018: 767,089.00€ 
2019: 917,779.00€        

Ο αριθμός των 
συμμετεχόντων σε σχέδια 
Βασικής Δράσης 1 έχει 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

νέων 13-30 ετών με στόχο την 
ανάπτυξη 
δεξιοτήτων/ικανοτήτων και 
γνώσεων γύρω από  
συγκεκριμένες θεματικές, την 
ενεργό πολιτότητα, την 
κοινωνική ενσωμάτωση και τη 
γνωριμία με άλλους 
πολιτισμούς. 

Erasmus+: 
Νεολαία) και Ε.Ε. 

τεθεί για το 2017 & 2018 
στο 1500 και για το 2020 
1600.  

7.  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Eurodesk: Κύριος σκοπός του 
είναι η παροχή πληροφόρησης 
σχετικά με Ευρωπαϊκές 
πολιτικές και ευκαιρίες που 
ενδιαφέρουν τους νέους και τα 
άτομα τα οποία ασχολούνται 
με τη νεολαία. Επίσης, το 
Eurodesk αποτελεί τη 
βασικότερη υποστηρικτική 
δομή του προγράμματος 
Erasmus+.  
 

8.6. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματος 
Erasmus+: 
Νεολαία) και Ε.Ε. 

2014-2020  
 

2017: 70,948.00€    
2018: 60,874.00€ 

1. Αριθμός ατόμων που 
έθεσαν ερώτημα, 2017: 40, 
2018: 50, 2019: 60  
2. Αριθμός ατόμων που 
συμμετείχαν σε 
εκδηλώσεις 2017: 400, 
2018: 500, 2019: 600  
3. Αριθμός εκδηλώσεων & 
παρουσιάσεων από 
Eurodesk & από τρίτους 
2017: 15,  2018: 20, 2019: 
25. 
 

8.  Διαβούλευση Θεατρικού 
Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) - 
ΟΝΕΚ για τις προσδοκίες Νέων 
από τον Θεατρικό Φορέα της 
Κύπρου 

8.1., 8.8.  ΘΟΚ-ΟΝΕΚ           

 
ΥΠΠ 

Έναρξη 
ή/και τέλος 
θεατρικής 
σεζόν.  
Πρώτη 

 Περιλαμβάνεται στα 
πάγια έξοδα 
λειτουργίας ΘΟΚ και 
ΟΝΕΚ 

Παρουσιολόγιο, 
καταγραφή 
αποτελεσμάτων.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

διεξαγωγή 
Οκτώβρης 
2017 

Στόχος είναι η συμμετοχή  
20-60 νέων σε κάθε 
διαβούλευση. 

9.  Δράσεις Αποθηκών:  
Φθινόπωρο 2017: Dubitanta:  
Χειμώνας-Άνοιξη 2018: Το 
Σαλόνι των Ξένων  
Στόχος είναι να δοθεί βήμα σε 
νέους Κύπριους δημιουργούς, 
οι οποίοι ασχολούνται με, ή 
ενδιαφέρονται να 
εξερευνήσουν τις σύγχρονες 
πρακτικές του θεάματος. Η 
Πλατφόρμα δεν απευθύνεται 
αποκλειστικά σε θεατρικούς 
σκηνοθέτες ή ηθοποιούς αλλά 
σε δημιουργούς (άτομα ή 
ομάδες) από όλο το φάσμα των 
παραστατικών τεχνών.    

8.1., 8.2., 8.3.  ΘΟΚ Σεπτέμ-
βριος-
Δεκέμ-
βριος 2017 
και 
Φεβρουά-
ριος-Μάιος 
2018 

100,000.00€ ετησίως Η δράση θα αξιολογείται 
με βάση τον Αριθμό 
αιτήσεων, εμπλεκόμενων 
δημιουργών, αριθμό 
θεατών.  Στόχος είναι να 
αξιοποιείται το Θέατρο 
των αποθηκών από νέους 
δημιουργούς για 
τουλάχιστον 6 μήνες από 
τη θεατρική σεζόν, από 
τουλάχιστον 5 νέους 
δημιουργούς και με κοινό 
μέσου όρου ηλικίας κοντά 
στα 25. 

10.  Προσφορά μειωμένου 
εισιτηρίου στις παραγωγές του 
ΘΟΚ 

8.1.  ΘΟΚ  ΠΑΓΙΟ     

11.  Σχολικοί Αγώνες Θεάτρου 
Διοργάνωση στην οποία 
καλούνται να συμμετέχουν όλα 
τα σχολεία της Κύπρου με 

8.3., 8.8.  ΘΟΚ - ΥΠΠ Ετήσιος 
θεσμός 
που 
διοργανών

30,000.00€ ΘΟΚ με 
συμφωνία για 
αντίστοιχη καταβολή 
ποσού από το ΥΠΠ 

Τηρούνται αρχεία με 
αριθμό παραγωγών, 
παραστάσεων, 
συμμετεχόντων) και 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

προκήρυξη από το Υπουργείο 
Παιδείας και πολιτισμού.  
Ανεβαίνουν έργα αποκλειστικά 
από το δυναμικό του κάθε 
σχολείου, με ευρύτατο 
ρεπερτόριο δικής τους 
επιλογής.  Τις παραστάσεις 
παρακολουθούν επιτροπές 
ειδικών που δίνουν 
ανατροφοδότηση γραπτώς με 
το πέρας των παραστάσεων και 
απονείμουν βραβεία. 

εται φέτος 
για 29η  
χρονιά 

ζητείται συμπλήρωση 
εντύπου αξιολόγησης από 
τους εμπλεκόμενους, 
προαιρετικά. Αυτά 
δεικνύουν την απόδοση 
του μέτρου. Κατά την 
τελευταία διοργάνωση, 
Φεβρουάριος 2018 έχουμε 
59 συμμετοχές σχολείων 
με υπολογιζόμενο αριθμό 
εμπλεκόμενων τους 1200.  
Στόχος είναι για κάθε 
χρονιά να υπάρχει έστω 
μικρή αύξηση. 

12.  ΘΥΜΕΛΗ: Πρόγραμμα 
χορηγιών επαγγελματικής 
θεατρικής δημιουργίας που 
κρίνει τις θεατρικές παραγωγές 
ισότιμα, με στόχο την 
ενθάρρυνση και υποστήριξη 
της θεατρικής δημιουργίας.  
Δεν είναι πρόγραμμα 
αποκλειστικά για στήριξη 
νεαρών δημιουργών, όμως 
είναι ο τρόπος να 
εξασφαλίσουν οικονομική 
υποστήριξη από το κράτος και 

8.2., 8.3., 8.8.  ΘΟΚ Προκηρύσ
σεται 
ετήσια 

Περί το 
1,200,000.00€ 
ετησίως 

Τηρούνται αρχεία με 
αριθμό παραγωγών, 
παραστάσεων, 
συντελεστών, 
προϋπολογισμό 
παραγωγών, υλοποίηση, 
αποκέντρωση, κλπ. Για το 
2017 υπήρξαν 46 
επιχορηγημένες 
παραγωγές με προοπτική 
αύξησής τους για το 2018. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ομάδες νέων προκειμένου να 
υλοποιήσουν τις καλλιτεχνικές 
τους διεκδικήσεις. 

13.  Εργαστήρια της Τετάρτης: 
Θεατρική Ανάπτυξη, 
υποστήριξη και δημιουργική 
αλληλεγγύη προσφέρεται από 
τον Θεατρικό Οργανισμό 
Κύπρου με ένα διαφορετικό 
τρόπο από τη θεατρική σεζόν 
2013-2014, μετά το ξέσπασμα 
της οικονομικής κρίσης. 
Σε καιρούς κρίσης χρειάζεται 
να καταφύγουμε στο θέατρο 
και τον πολιτισμό για 
ενδυνάμωση, στήριξη και 
ενίσχυση. Ο ΘΟΚ αποφάσισε 
να δημιουργήσει το Θεατρικό 
Καταφύγιο, ένα χώρο που θα 
αφουγκραζόταν τις ανάγκες και 
θα πρόσφερε «καταφύγιο» 
δημιουργικό σε όσους ήθελαν 
να διευρύνουν τις γνώσεις τους 
σε σχέση με το θέατρο. 
Οι νέες δράσεις, με συμβολικές 
ή καθόλου χρεώσεις, για να 
είναι προσιτές στο κοινό, στόχο 

8.2., 8.3., 8.5.  
 

ΘΟΚ, Τμήμα 
Θεατρικής 
Ανάπτυξης  

 
 Ελεύθεροι 
επαγγελματίες, 
εκπαιδευτικοί, 
νεαροί 
καλλιτέχνες και 
επαγγελματίες 

Δύο 
διοργανώσ
εις ετησίως 
(Άνοιξη, 
φθινόπωρ
ο) από 
Οκτώβρη 
μέχρι Μάιο 

5,000.00€ ετησίως Συμμετέχοντες, έντυπα 
αξιολογήσεως ανά σεζόν.  
Τα εργαστήρια δέχονται 
μικρό αριθμό 
συμμετεχόντων (μέχρι 
μέσο όρο 20) ακριβώς 
διότι δεν μπορεί να είναι 
εποικοδομητικά με 
μεγαλύτερους αριθμούς 
εκτός από μικρές 
εξαιρέσεις.  Στόχος είναι 
στα 24 περίπου 
εργαστήρια που 
διοργανώνονται κάθε 
σεζόν να μην υπάρχουν 
κενές θέσεις και σύμφωνα 
με τα στοιχεία μας είμαστε 
πολύ κοντά στον στόχο. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

είχαν από τη μια, να 
ενδυναμώσουν και να 
συσφίξουν τη σχέση του κοινού 
με το θέατρο, αλλά και από την 
άλλη, να δώσουν την ευκαιρία 
αξιοποίησης της γνώσης και της 
εμπειρίας ανθρώπων που 
ασχολούνται με το θέατρο, 
προς όφελος του ευρύτερου 
κοινού. Κίνητρο πίσω από το 
σχεδιασμό των δράσεων ήταν η 
αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, 
η στήριξη όσο το δυνατό 
περισσότερων ομάδων από τον 
πολιτισμό και το θέατρο. 
Τα εργαστήρια προσφέρονται 
σε περιορισμένο αριθμό 
συμμετεχόντων, 20-30 άτομα 
κάθε φορά, κάθε Τετάρτη 
απόγευμα, 4.00-7.00μ.μ. στο 
Κτίριο ΘΟΚ.  Στους 
συμμετέχοντες δίνεται 
δίπλωμα συμμετοχής.   

14.  Προσφορά οργανωμένων 
επισκέψεων νέων στο Κτίριο 
ΘΟΚ με εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα εκτίμησης θεάτρου 

8.5.  ΘΟΚ Πάγιο Χωρίς πρόσθετο 
κόστος 

Δεν υπάρχουν 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

15.  Σκηνή 0-18: Ανεβάζει 
παραστάσεις ειδικά για αυτή 
την ηλικιακή ομάδα και τις 
προσφέρει και σε περιοδείες 

8.1., 8.8.                          
 

ΘΟΚ Πάγιο 138,000.00€ Εισιτήρια, αρ. 
θεατών/παραστάσεων. Για 
την σεζόν 2016-2017 
38,482 θεατές για την 
παράσταση "Ο μεγάλος 
περίπατος του Πέτρου" 

16.  Θέατρο Βαλίτσα:  Δίνει την 
ευκαιρία σε αυτούς που δεν 
μπορούν να έρθουν στο 
θέατρο, να παρακολουθήσουν 
παραστάσεις στο χώρο τους.  
Αφορά αποκλειστικά νέους 
κάτω των 18. 

8.1.  ΘΟΚ  

 
 Σχολεία 

Ετήσιο 45,000.00€ ετησίως Αριθμός θεατών/εισιτήρια. 
Αρχίζει το 2018, δεν 
υπάρχουν στοιχεία προς το 
παρόν 

17.  Δράσεις που αναφέρονται στο 
Μνημόνιο Με Πανεπιστήμιο 
Κύπρου για προώθηση της 
συνεργασίας στον τομέα του 
πολιτισμού και της 
εκπαίδευσης, την προβολή του 
Πολιτισμού και την δημιουργία 
εστιών πολιτισμού 

8.3., 8.7., 8.8. 
  

ΘΟΚ, 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 

Δεν 
προσδιορί
στηκε 

Δεν προσδιορίστηκε Δ/Υ 

18.  NEPOMAK Cyprus Culture Tour 
(NCCT) 

8.7., 8.8. 
  

NEPOMAK            
-------------- 
Υπηρεσία 
Αποδήμων 
(Γραφείο 

10 μέρες 15,000.00€ Αριθμός νέων 
συμμετεχόντων στην 
δράση 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Προεδρικού 
Επιτρόπου) / 
NEPOMAK/ 
Οργανισμός 
Νεολαίας 
Κύπρου 

19.  Πρόγραμμα Αθλητικής 
Φιλοξενίας Παιδιών από 
Ομοσπονδία Κυπριακών 
Οργανώσεων Αμερικής 
(Ποδοσφαιρικές Ομάδες 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΝΕΑΣ 
ΥΟΡΚΗΣ) 

8.7.  Υπηρεσία 
Αποδήμων 
(Γραφείο 
Προεδρικού 
Επιτρόπου)        --
------------------ 
Ομοσπονδία 
Κυπριακών 
Οργανώσεων 
Αμερικής 

1 βδομάδα 7,000.00-10,000.00€ Αριθμός παιδιών που θα 
ενδιαφερθούν να 
συμμετάσχουν στην δράση 

20.  Εκδηλώσεις για ανάδειξη της 
ιστορίας, του πολιτισμού, των 
ηθών και εθίμων των 
Θρησκευτικών Ομάδων 

8.3., 8.7., 8.8. Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας σε 
συνεργασία με 
τους 
εκπροσώπους 
των 
Θρησκευτικών 
Ομάδων 

Ετησίως 10,000.00€ ετησίως 
για κάθε 
Θρησκευτική Ομάδα 
(Αρμένιοι, Λατίνοι, 
Μαρωνίτες) 

Αριθμός συμμετεχόντων 
στις εκδηλώσεις και 
αριθμός παρευρισκομένων 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΜΕΛΗ ΔΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 

1.  Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 
 

Μάριος Επαμεινώνδας 
Λειτουργός ΓΕΔΥ 

Μαριάννα Μεγαλέμου 
Διοικ. Λειτουργός  

2.  Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Βίκυ Τσαγγαρίδου Χ΄΄Παύλου 
Λειτουργός Εμπορίου & 
Βιομηχανίας 

Μαρία Θεοδώρου 
Λειτουργός Εμπορίου & 
Βιομηχανίας 

3.  Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
 

Κωνσταντίνα Γεωργίου 
Λειτουργός Γεωργίας  

 

4.  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας  
και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
 

Αλέξανδρος Αλεξάνδρου 
Διευθ. Τμήματος Εργασίας 

Έλενα Σιβιτανίδου 

5.  Υπουργείο Δικαιοσύνης  
και Δημοσίας Τάξεως 
 

Ευαγγελία Κατσουνάρη 
Διοικ. Λειτουργός  

 

6.   Υπουργείο Υγείας 
 

Χρύσω Γρηγοριάδου 
Λειτουργός Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών 

Δρ Όλγα Καλακούτα 
Α’ Λειτουργός Υγείας  

7.   Υπουργείο Εξωτερικών 
 

Ελένη Παπανικολάου 
Ακόλουθος/Γραφείο Γενικού 
Διευθυντή 

Ιωάννης Αδάμου 
Ακόλουθος/Τμήμα Αμερικής 

8.   Υπουργείο Οικονομικών 
 

Χρυσόστομος Παπαγιάννης 
Διεύθυνση Στρατηγικής, 
Συντονισμού και Επικοινωνίας 

 

9.   Υπουργείο Εσωτερικών 
 

Αντώνης Οικονομίδης, Διοικ. 
Λειτουργός Α’,  

Στέλλα Φλωρέντζου, Διοικ. 
Λειτουργός 

10.   Υπουργείο Άμυνας 
 

Σπύρος Λοΐζου 
Διοικ. Λειτουργός Α’ 

Ερμιόνη Πασιαλή 
Διοικ. Λειτουργός 

11.  Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 
 

Αλεξία Χριστοφή 
Διοικητικός Λειτουργός 

Τερέζα Ιωάννου 
Διοικητικός Λειτουργός 

12.  Επίτροπος Προεδρίας για 
Ανθρωπιστικά Θέματα 
και Θέματα Αποδήμων 
 

Θάλεια Αντωνίου 
Λειτουργός  

Μαρία Σ. Παπαγεωργίου 

13.  Επίτροπος Περιβάλλοντος 
 

Ξένιος Αγαθοκλέους 
Λειτουργός 

Μάριος Ευθυμίου 
Λειτουργός 

14.  Επίτροπος Προστασίας των 
Δικαιώματων του Παιδιού 

Κυριάκος Μιχαήλ 
Λειτουργός ΓΕΠ 

Ελένη Κοτζιαμάνη 
Λειτουργός ΓΕΠ 
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15.  Επίτροπος Εθελοντισμού & Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων 
 

Χρυστάλλα Χρίστου 
Διοικ. Λειτουργός Α’ 
  

Ξένια Ασιήκαλλη 
 

16.  Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών 
 

Ελευθέριος Δημητρίου 
Προϊστάμενος  
ΚΟΑΠ & ΑΑ 

Χάρης Χειμωνίδης 
Αν. Προϊστάμενος  
ΚΟΑΠ & ΑΑ 

17.  Κυπριακός Οργανισμός 
Αθλητισμού  

Χάρης Φιλιππίδης 
Λειτουργός ΑΓΟ 
  

Ιωάννα Παρασκευοπούλου 
Λειτ. Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Υποθέσεων   

18.  Κυπριακός Οργανισμός 
Τουρισμού 
 

Όλγα Θεοχάρους 
Τουριστικός Λειτουργός Α΄ 

Κωνσταντίνος Τσιάππας 
Τουριστικός Λειτουργός   

19.  Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου 
 

Μαρίνα Μαλένη 
Λειτουργός Θεατρικής 
Ανάπτυξης 

Νίκη Μουρουζή 
Β. Γρ. Λειτουργός – Τμήμα 
Θεατρικής Ανάπτυξης 

20.  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

 

Γιάννα Κορέλλη 
Λειτουργός Ανθρωπίνου 
Δυναμικού 1ης Τάξης 

Κωνσταντίνα Κυριάκου 
Λιβέρη 
Ανώτερη Λειτουργός 
Ανθρωπίνου Δυναμικού  

21.  Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου 

 Μαρία Ματθαίου  
Αν. Προϊστάμενη Τμήματος 
Πολιτικής 

  

22.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, Συντονισμού & 
Ανάπτυξης 
 

Έρικα Κυριακίδου   
Λειτουργός Προγραμματισμού 

 

23.  Ίδρυμα Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Διά Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ)  

Μαρία Χατζηγεωργίου, 
Λειτουργός Προγραμμάτων Α’ 
 
 

 

 


