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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 την 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. 
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Οργάνωση Σχεδίων Δράσης 

 

Α’ Σχέδιο Δράσης 2017-2019 

Κατά το 2017, διαμορφώθηκε το Α’ Σχέδιο Δράσης (2017-2019), το οποίο περιέλαβε όλες τις 

δράσεις/μέτρα των κυβερνητικών φορέων για την τριετία 2017-2019, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι προτεραιότητας ανά θεματική Ενότητα της ΕΣΝ οι οποίοι έχουν τεθεί 

από τους νέους.  Συνολικά, το Α’ Σχέδιο Δράσης 2017-2019 περιελάβανε 205 μέτρα τα οποία 

κατανέμονταν ως ακολούθως:1 

• Υγεία και Ευεξία - 53 

• Εκπαίδευση και Κατάρτιση - 31 

• Συμμετοχή - 27 

• Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα - 25 

• Κοινωνική Ενσωμάτωση - 25 

• Δημιουργικότητα και Πολιτισμός - 20 

• Νέοι και Κόσμος - 15 

• Εθελοντισμός - 9 

Ακολούθως, Ο ΟΝΕΚ προέβη σε Μελέτη επεξεργασίας του Α΄ Σχεδίου Δράσης, η οποία 

επικεντρώθηκε στα μέτρα που είχαν περιληφθεί στο Σχέδιο Δράσης, με στόχο τον εντοπισμό 

τυχόν κενών ή υπερκαλύψεων που υπάρχουν σε σχέση με τις προτεραιότητες της κάθε 

Θεματικής Ενότητας. Επιπρόσθετα, η εν λόγω μελέτη εξέτασε τις πληθυσμιακές ομάδες στις 

οποίες στόχευε κάθε μέτρο, τους δείκτες απόδοσης, τον προϋπολογισμό, το 

χρονοδιάγραμμα και την εφαρμογή διατομεακής συνεργασίας. Το έγγραφο κατέληγε σε 

κάποια συμπεράσματα και εισηγήσεις, τόσο ανά θεματική ενότητα όσο και συνολικά. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται πιο κάτω κάποια βασικά συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης: 

1. Οι στόχοι της στρατηγικής ανά θεματική ενότητα καλύπτονται σε ικανοποιητικό 

βαθμό. Υπάρχει, ωστόσο, περιθώριο για πιο ισόρροπη κάλυψη των προτεραιοτήτων 

της, αφού σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζονται υπερκαλύψεις κάποιων, ενώ για 

κάποιες άλλες προτεραιότητες ο αριθμός των μέτρων είναι μικρός ή μηδαμινός. 

2. Όσον αφορά στην ανάπτυξη διατομεακής συνεργασίας μεταξύ των διάφορων 

δημόσιων υπηρεσιών, αυτό φαίνεται να επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό, 

αφού το 63% των μέτρων αφορούν σε συνεργασίες μεταξύ των δημόσιων 

υπηρεσιών.   

3. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι μόνο των 17% των μέτρων 

απευθύνονται αποκλειστικά στη νεολαία. Η πλειοψηφία των μέτρων (65%) 

απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό.  

 
1 Σημειώνεται ότι, ένα μέτρο μπορεί να συναντάται σε διάφορες θεματικές. 
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4. Μεγάλη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των νέων από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, 

ιδιαίτερα στις Θεματικές «Κοινωνική Ενσωμάτωση», «Απασχόληση και 

Επιχειρηματικότητα» και «Εκπαίδευση και Κατάρτιση». 

5. Όλα τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ έχουν συγκεκριμένο 

προϋπολογισμό, δείκτες απόδοσης και πολύ συχνά ανταποκρίνονται και σε νέους 

από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Αντίθετα, τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από 

εθνικούς πόρους, υστερούν συχνά στον καθορισμό τόσο του προϋπολογισμού και 

των δεικτών απόδοσης, όσο και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής νέων από 

ευάλωτες ομάδες. 

Έχοντας ως μια εκ των βασικών αρχών της Στρατηγικής τη συμμετοχή των ιδίων των νέων στη 

διαδικασία λήψεως αποφάσεων για τα θέματα που τους αφορούν, σημειώνεται, επίσης, ότι 

το Α’ Σχέδιο Δράσης 2017-2019 αποτέλεσε αντικείμενο  συζήτησης ανάμεσα στους 

νέους/νέες, οι οποίοι υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους στο πλαίσιο 9 τοπικών διαβουλεύσεων 

που πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΝΕΚ σε πόλεις και κοινότητες της Κύπρου από το 

Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο του 2018. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, 150  

νέοι/νέες είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν εις βάθος μια θεματική του Σχεδίου Δράσης 

(δικής τους επιλογής), να προβούν σε μια αξιολόγηση σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια και 

στη συνέχεια να καταθέσουν τις δικές τους ιδέες για νέα μέτρα ή/και τροποποιήσεις των 

υφιστάμενων μέτρων, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων της ΕΣΝ. Οι εν λόγω απόψεις 

αποτέλεσαν μέρος του εγγράφου «Έκθεση Πορισμάτων Σειράς Διαβουλεύσεων με Νέους 

αναφορικά με το Α’ Εθνικό Σχέδιο Δράσης της  Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία για την 

περίοδο 2017-2019», το οποίο μαζί με το έγγραφο «Μελέτη Επεξεργασίας του Α’ Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία για την Περίοδο 2017-2019» και 

το Α’ Σχέδιο Δράσης (2017-2019) της ΕΣΝ, που αναφέρθηκε πιο πάνω, υποβλήθηκαν και 

υιοθετήθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχετική του Απόφαση ημερ. 17/04/2019.  

Στη βάση των πιο πάνω εγγράφων και λαμβάνοντας υπόψη και σφαιρικότερες ανάγκες της 

νεολαίας, ο ΟΝΕΚ προέβη επίσης στην υποβολή των ακόλουθων τριών προτάσεων προς το 

Υπουργικό Συμβούλιο:  (α) τη Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Νεολαίας, (β) την ενδυνάμωση 

STEAM και (γ) τη Δημιουργία Ινστιτούτου Πολιτικής για τη Νεολαία. Οι τρεις προτάσεις 

έλαβαν επί της αρχής έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και στην παρούσα φάση, 

τυγχάνουν διερεύνησης από τον ΟΝΕΚ οι διάφορες πτυχές που άπτονται του σχεδιασμού και 

της υλοποίησής τους.  

Β’ Σχέδιο Δράσης 2020-2022 

Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Α’ Σχεδίου Δράσης 2017-2019, ο Οργανισμός 

Νεολαίας Κύπρου, σε στενή συνεργασία και συντονισμό με τα μέλη της Δια-υπηρεσιακής 

ομάδας και της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης, προχώρησε στον καταρτισμό 

του εν λόγω εγγράφου, που αποτελεί το Β’ Σχέδιο Δράσης (2020-2022) της Εθνικής 

Στρατηγικής για τη Νεολαία. 

Στο παρόν έγγραφο, έχουν καταγραφεί οι δράσεις που υλοποιούνται ή έχουν λάβει έγκριση 

για υλοποίηση  από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εντός της τριετίας 2020-2022, 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 
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ενεργειών και εργαλείων του Μηχανισμού Παρακολούθησης της ΕΣΝ. Σημειώνεται ότι λόγω 

της πανδημίας του COVID-19 και των συνεπακόλουθων περιοριστικών μέτρων, ορισμένες 

δράσεις που περιλαμβάνονται στο εν λόγω έγγραφο, έχουν αναδιαμορφωθεί ή ακυρωθεί για 

το 2020. Αξιοσημείωτη είναι η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης από την πλειονότητα των οργανισμών, για την παροχή 

των υπηρεσιών τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  

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

τις στρατηγικές προτεραιότητες ανά μέτρο, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, τον αρμόδιο 

φορέα 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 κ.ο.κ. 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 ίδιους τους νέους, θα 

προκύπτουν νέα στοιχεία αναπροσαρμογής των εν λόγω μέτρων αλλά και νέα μέτρα προς 

υλοποίηση.  

Αστάθμητο παράγοντα αποτελούν και οι τυχόν αλλαγές στις κοινωνικό-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 ίδιους 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 στην 

ολοκλήρωση και τελική αξιολόγηση της Στρατηγικής εν γένει, με απώτερο σκοπό την από 

κοινού πλέον θέσπιση στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων για τη νέα Στρατηγική για τη 

Νεολαία μετά το 2022. 
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Όπως και κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Α’ Σχεδίου Δράσης 2017-2019, θα καλούνται και 

νέοι φορείς να συμβάλουν στην υλοποίηση της Στρατηγικής, όπως οι Τοπικές Αρχές, που 

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

υπηρεσίες και υλοποιούν προγράμματα που αφορούν στους νέους.  

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

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

την αξιολόγηση των μέτρων από τους νέους/νέες και την κατάθεση νέων εισηγήσεων.  

Αξίζει να προστεθεί ότι, στην παρούσα φάση, ετοιμάζεται και θα υποβληθεί στο Υπουργικό 

Συμβούλιο μέσω του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Έκθεση 

Προόδου της υλοποίησης των μέτρων και της επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής, κατά 

την τριετία 2017-2019, η οποία θα αποτελέσει και την ενδιάμεση αξιολόγηση της ΕΣΝ. Κατά 

το πέρας του Β΄ Σχεδίου Δράσης (2020-2022), θα ετοιμαστεί με την συνεισφορά όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων η δεύτερη Έκθεση Προόδου της υλοποίησης των μέτρων κατά την 

υπό αναφορά περίοδο, η οποία θα αποτελέσει και την τελική αξιολόγηση της εφαρμογής της 

ΕΣΝ.  

Το υφιστάμενο έγγραφο  βασίζεται στην αρχή που είχε ακολουθηθεί και κατά τον καταρτισμό 

του Α΄ Σχεδίου Δράσης, δηλαδή 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 του Τμήματος Πολιτικής. 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. Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, 

διενεργήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο, έρευνα με θέμα το «Νέο-Βαρόμετρο», το οποίο 

στόχο έχει την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των νέων και η διερεύνηση των 

αντιλήψεων, των απόψεων και των αξιών τους γύρω από τις ακόλουθες θεματικές: Τρόπος 

ζωής, εκπαίδευση, απασχόληση, ισότητα φύλων, κοινωνία, περιβάλλον, ενεργός συμμετοχή, 

πίστη και θρησκεία, μετανάστευση, διεθνείς σχέσεις, Ε.Ε. και τέλος, προσδοκίες για το 



7 
 

μέλλον. Το Δ.Σ. του ΟΝΕΚ αποφάσισε τη θεσμοθέτηση του Νέο-Βαρόμετρου και τη 

διενέργεια του δύο φορές ετησίως, με στόχο την καλύτερη γνώση της κατάστασης της 

νεολαίας και την υιοθέτηση στοιχειοθετημένης (evidence-based) πολιτικής για τη νεολαία, 

στη βάση συγκρίσιμων και επιστημονικά τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων.  

Αξιοσημείωτη επίσης είναι και η ανάπτυξη συνεργασίας με ευρωπαϊκά δίκτυα έρευνας .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 Ε.Ε. 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 

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/νέες. 

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 
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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. 

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 των νέων για 

ό,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.          
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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 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.   

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 
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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. 

Εργασία με τη νεολαία (Youth Work) 

Μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία (2019-

2027), είναι η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας με τη νεολαία (youth work) και η 

αναγνώρισή της. Η ενδυνάμωση των νέων μέσα από την εργασία με τη νεολαία, αποτελεί 

έναν από τους τρεις κύριους πυλώνες της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία.  

Η αναγνώριση της εργασίας με τους νέους αποτελεί προτεραιότητα και για το Συμβούλιο της 

Ευρώπης (ΣτΕ), το οποίο μέσω σχετικής Σύστασης της Επιτροπής Υπουργών CM/Rec(2017)4 

καλεί τα Κράτη Μέλη του ΣτΕ να λάβουν μέτρα και ενισχύσουν την υποστήριξη τους προς τον 

τομέα αυτό.  

Στο πλαίσιο των υποστηρικτικών μέτρων του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) προς τα κράτη 

μέλη του για τα θέματα που άπτονται της πολιτικής για τη νεολαία, ο Οργανισμός Νεολαίας 

φιλοξένησε Ομάδα Εμπειρογνωμόνων τον Απρίλιο του 2019 με σκοπό την  αξιολόγηση του 

τομέα εργασίας με τη νεολαία (youth work) στην Κύπρο και την καθοδήγηση του ΟΝΕΚ ως 

προς την ολιστική ανάπτυξη του πεδίου αυτού, ακολουθώντας έτσι και τη Σύσταση του ΣτΕ 

που αναφέρθηκε πιο πάνω.  Με το πέρας της επίσκεψής τους, οι εμπειρογνώμονες 

ετοίμασαν έκθεση με συστάσεις προς τον ΟΝΕΚ για την ανάπτυξη του τομέα εργασίας με τη 

νεολαία στην Κύπρο. Σε συνέχεια της Έκθεσης που ετοίμασαν οι εμπειρογνώμονες και με 

βάση τις εισηγήσεις τους, η Υπηρεσία προέβη στη σύσταση ομάδας εργασίας, με τη 

συμμετοχή εκπροσώπων συντονιστικών σωμάτων νεολαίας και εκπροσώπων του ΟΝΕΚ, για 

τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου οδικού χάρτη και συγκεκριμένου σχεδίου δράσης. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι, ακολουθώντας τη Σύσταση του Συμβουλίου της 20ης 

Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, το Υπουργείο 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, έχει αναλάβει το σχεδιασμό ενός 

μηχανισμού αναγνώρισης και επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, ο οποίος 

αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2020. Σημειώνεται ότι στον τομέα της 

νεολαίας, θα ετοιμαστεί το επαγγελματικό πρότυπο του «youth worker», σε συνεργασία με 

τον ΟΝΕΚ και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.  
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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 δημιουργηθούν κατάλληλα σχέδια με στόχο την ενίσχυση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας. 
 

 
1.4 Να προωθηθεί και να ενισχυθεί το πνεύμα συλλογικότητας και  συνεργασίας  των νέων 

στον τομέα της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. 
 

 
1.5 Να προσφερθούν ευκαιρίες απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους. 
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1.6 Να καλλιεργηθεί η κουλτούρα επαγγελματικής προσαρμοστικότητας (career 
adaptability) στους νέους. 

 
1.7 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) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1.  Youth Makerspace 

Larnaka & Mobile 

Makerspace: 

Πρόκειται για ένα 

χώρο όπου 

παρέχονται τα 

τεχνολογικά και άλλα 

εργαλεία τα οποία 

μπορούν να 

χρησιμοποιούν οι νέοι 

για τη δημιουργία 

κατασκευών, 

πρωτοτύπων, ρομπότ 

και άλλων projects. Το 

κτίριο στο οποίο 

στεγάζεται το 

πρόγραμμα παρέχεται 

δωρεάν στον ΟΝΕΚ 

από το Δήμο 

Λάρνακας. Mobile 

Makerspace Το 2019 ο 

ΟΝΕΚ προέβη στη 

δημιουργία της 

κινητής αυτής 

μονάδας. Έχει ως 

στόχο να φτάσει σε 

νέους οι οποίοι 

διαμένουν σε 

αγροτικές περιοχές, 

μακριά από τα αστικά 

κέντρα, και οι οποίοι 

ως εκ τούτου δεν 

έχουν την ευκαιρία να 

έχουν πρόσβαση σε 

προγράμματα και 

τεχνολογίες όπως το 

1.4, 1.7.   ΟΝΕΚ    

 
 

                                                            

Δήμος 

Λάρνακας 

Συνεχόμενη 

δράση  

2020: 154.000 ευρώ  
 

Επιπλέον, η νέα 

σύμβαση που θα 

υπογραφεί για τη 

μίσθωση υπηρεσιών 

για τη λειτουργία 

του Youth 

Makerspace Larnaka 

και του Mobile 

Makerspace δύναται 

να ενταχθεί στο νέο 

Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα του 

Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου 

2021 – 2027. 

Youth Makerspace 
2020: 1.Επισκέψεις 
σχολείων, 
πανεπιστημίων, 
ΜΚΟ και άλλων 
οργανωμένων 
συνόλων: 50 
2.Διοργάνωση 
εκδηλώσεων από 
το Makerspace: 40 
3. Παραχώρηση 
χώρου: 35 
4. Συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις/εκθέσ
εις τρίτων φορέων: 
15 
 
Mobile 
Makerspace: 2020:  
1. επισκέψεις σε 
σχολεία και 
οργανωμένα 
σύνολα 20 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Youth Makerspace. 

Έχει σχεδιαστεί ειδικά 

για αυτόν τον σκοπό 

και φιλοξενεί high 

tech τεχνολογικό 

εξοπλισμό.  

2.  Υπηρεσία 
Καθοδήγησης 
Καριέρας: 
Εξατομικευμένη 
παροχή 
συμβουλευτικής για 
σχεδιασμό 
επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας 
(βελτίωση ευκαιριών 
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. 

1.1., 1.7.  ΟΝΕΚ                                          Ετήσιο 
Πρόγραμμα 
 

2020: €55.000 Δείκτες απόδοσης 

για το 2020: 1900 

εξατομικευμένα 

ραντεβού 

2021: 2000 

εξατομικευμένα 

ραντεβού  

2022: 2100 

εξατομικευμένα 

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

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Διοργάνωση 

εργαστηρίων και 

εκπαιδεύσεων για 

ανάπτυξη νέων 

επαγγελματικών 

δεξιοτήτων ή 

ενδυνάμωση 

υφιστάμενων. 

Διοργάνωση διήμερων 

Career Academies " 

3.  Η  Βασική Δράση 2 

(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 

κόσμο του επιχειρείν 

και το χώρο της 

εργασίας.  

1.1., 1.2., 

1.3. 

Εθνική 

Υπηρεσία 

Erasmus+: 

Νεολαία 

2014-2020 Ο ετήσιος 

προϋπολογισμός της 

ΒΔ2 για το 2020 

είναι €662.344 

 

1. Το ποσοστό των 
εγκεκριμένων 
σχεδίων 
Στρατηγικής 
Συνεργασίας που 
εμπλέκουν 
εταιρείες ή άλλους 
κοινωνικό-
οικονομικούς 
φορείς ενεργούς 
στον εργασιακό 
κόσμο ως 
συμμετέχουσες 
οργανώσεις. 
2020: 75% των 
εγκεκριμένων 
αιτήσεων.  
2021: 75% των 
εγκεκριμένων 
αιτήσεων.  
2022: 75% των 
εγκεκριμένων 
αιτήσεων.  
2. Το ποσοστό των 
διατομεακών 
εγκεκριμένων 
σχεδίων σε 
σχετικούς τομείς.  
2020: 75% των 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 εγκεκριμένων 
αιτήσεων.  
2021: 75% των 
εγκεκριμένων 
αιτήσεων.  
2022: 75% των 
εγκεκριμένων 
αιτήσεων 
 

4.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης είναι το 
νέο 
Πρόγραμμα/Πρωτοβο
υλία της Ε.Ε. με στόχο 
την  παροχή 
επιπρόσθετων 
ευκαιριών 
εθελοντισμού, 
εργασίας και 
πρακτικής άσκησης σε 
νέους 18-30 ετών των 
Κρατών Μελών της Ε.Ε 
σε θέματα 
αλληλεγγύης.  
 

1.6. ΟΝΕΚ  

 
 
ΓΔ ΕΠΣΑ 
 

2018-2020 Ο ετήσιος 
προϋπολογισμός για 
τις Δράσεις 
Πρακτικής Άσκησης 
και Εργασίας για το 
2020 είναι €114.380 
 
 

Αριθμός νέων που 
συμμετείχαν σε 
σχέδια Πρακτικής 
Άσκησης και 
Εργασίας του 
Σώματος. 2020: 
Πρακτική Άσκηση: 
5, Εργασία: 5 
 

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.  

1.1., 1.2. ΟΝΕΚ 

 
Εθνικές 
Υπηρεσίες 
Προγράμματο
ς Erasmus+ και 
SALTO 
Resource 
Centres 
(SALTO 
Training & 
Cooperation, 
SALTO 
EuroMed, 
SALTO 

2014-2020 
 

Ο 18μηνος 
συνολικός 
προϋπολογισμός για 
το TCA 2020 είναι 
€219.000 
 

Συνολικός αριθμός 
συμμετεχόντων σε 
TCA - 2020: 80, 
2021: 85, 2022: 85 
(ο αριθμός των 
ατόμων που 
στηρίζει η 
Υπηρεσία 
εξαρτάται από τον 
διαθέσιμο 
προϋπολογισμό 
καθώς και από τον 
αριθμό των 
δραστηριοτήτων 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 Participation 
and 
Information, 
SALTO 
Diversity and 
Includsion, 
SALTO SEE, 
SALTO EECA) 
 

που φιλοξενεί η 
Υπηρεσία).  
 

6.  Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Νέων: 
Εκπτωτική κάρτα για 
νέους από 13 μέχρι 30 
χρόνων που 
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. 
 

1.1., 1.2. ΟΝΕΚ 

 
 
ΥΠΠΑΝ, EYCA 
(Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία 
της Κάρτας 
Νέων), 
Υπουργείο 
Άμυνας, 
Οργανώσεις 
ευάλωτων 
ομάδων 
 

Διαχρονική 
Δράση 

25.000 ετησίως 
 

1) Αριθμός και 
είδος σεμιναρίων   
2) Αριθμός 
συμμετεχόντων 
στα σεμινάρια 
 

7.  Σχέδιο Παροχής 
Κινήτρων για την 
Απασχόληση 
Άνεργων Νέων 
ηλικίας μέχρι 25 ετών                                                                                                                                                                                         
Περίοδος εφαρμογής 
ΣΔΧ: Δέκα μήνες (10) 
επιχορηγούμενοι συν 
δύο (2) πρόσθετοι 
μήνες χωρίς 
επιχορήγηση (10+2).                                                                         
Το Σχέδιο αφορούσε  

1.6, 1.10. Τμήμα 

Εργασίας 

2016-2020 € 8.000.000 
 

1636 
(Τοποθετήσεις) 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

την παροχή χορηγίας 
σε εργοδότες στον 
ιδιωτικό τομέα (για 
όλες τις οικονομικές 
δραστηριότητες η 
επιχορήγηση ήταν 
50% του μισθολογικού 
κόστους  και για τις 
οικονομικές 
δραστηριότητες που 
αφορούν πράσινα και 
γαλάζια επαγγέλματα 
η επιχορήγηση ήταν 
60%) για πρόσληψη 
άνεργων νέων ηλικίας 
μέχρι 25 ετών οι 
οποίοι είναι εκτός 
εργασίας, 
εγγεγραμμένοι στη 
Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης (ΔΥΑ).   

 

8.  Σχέδιο Παροχής 
Κινήτρων για την 
Απασχόληση 
Άνεργων  νέων  25-29                                                                                                                                                                              
Περίοδος εφαρμογής 
ΣΔΧ: Δέκα μήνες (10) 
επιχορηγούμενοι συν 
δύο (2) πρόσθετοι 
μήνες χωρίς 
επιχορήγηση (10+2).                                                                            
Το Σχέδιο αφορούσε 
την παροχή χορηγίας 
σε εργοδότες στον 
ιδιωτικό τομέα.  Η 
επιχορήγηση ήταν 
70% του μισθολογικού 
κόστους με ανώτατο 
όριο τις €8.400 για 

1.6., 1.10 

 

Τμήμα 

Εργασίας 

2017-2020 6,700,000.00€ 843 (Τοποθετήσεις) 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

πρόσληψη άνεργων 
νέων ηλικίας  25-29 
ετών, οι οποίοι 
βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης (Νot in 
Education, 
Employment, or 
Training – NEETs). 

9.  Σχέδιο Παροχής 
Κινήτρων για 
Πρόσληψη Ατόμων με 
Χρόνιες Παθήσεις.                                                                                                                                             
Περίοδος εφαρμογής 
ΣΔΧ: Δώδεκα (12) 
μήνες απασχόλησης.                                             
Το Σχέδιο αφορούσε  
την παροχή χορηγίας 
σε εργοδότες στον 
ιδιωτικό τομέα για 
πρόσληψη άνεργων 
ατόμων με Χρόνιες 
Παθήσεις (άνεργα 
άτομα εγγεγραμμένα 
στη Δημόσια 
Υπηρεσία 
Απασχόλησης - ΔΥΑ). 
Η επιχορήγηση ήταν 
75% του μισθολογικού 
κόστους με ανώτατο 
όριο τις  €10.000. 
 

1.8.  Τμήμα 

Εργασίας  

 
Παγκύπρια 

Ομοσπονδία 

Συνδέσμων 

Πασχόντων 

και Φίλων 

2016-2020 
 

1,000,000.00€ 105 (Τοποθετήσεις) 
 

10.  Νέο Σχέδιο Παροχής 
Κινήτρων για 
Πρόσληψη Ατόμων με 
Χρόνιες Παθήσεις.                                                                                                                                             
Περίοδος εφαρμογής 
ΣΔΧ: Εικοσιτέσσερις 
(24) μήνες 

1.8 Τμήμα 

Εργασίας  

 
Ομοσπονδία 

Συνδέσμων 

2019-2024 
 

€2.000.000 
 

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

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

απασχόλησης.                                                                 
Το Σχέδιο αφορά την 
παροχή χορηγίας σε 
εργοδότες στον 
ιδιωτικό τομέα για 
πρόσληψη άνεργων 
ατόμων με Χρόνιες 
Παθήσεις (άνεργα 
άτομα εγγεγραμμένα 
στη Δημόσια 
Υπηρεσία 
Απασχόλησης - ΔΥΑ). 
Η επιχορήγηση θα 
είναι 75% του 
μισθολογικού κόστους 
με ανώτατο όριο τις  
€20.000. 
 

Ασθενών 

Κύπρου 

(ΟΣΑΚ) 

Παγκύπρια 

Ομοσπονδία 

Συνδέσμων 

Πασχόντων 

και Φίλων 

11.  Σχέδιο Παροχής 
Κινήτρων για την 
Πρόσληψη Ατόμων με 
Αναπηρία.                                                                                                 
Περίοδος εφαρμογής 
ΣΔΧ: Εικοσιτέσσερις 
(24) μήνες 
απασχόλησης.                     
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 είναι 
75% του μισθολογικού 
κόστους με ανώτατο 
όριο τις €20.000. 
 

1.8. Τμήμα 

Εργασίας  

 
Κυπριακή 

Συνομοσπονδί

α 

Οργανώσεων 

Αναπήρων 

2016-2024 
 

2,000,000.00€ 114 (Τοποθετήσεις) 
 



21 
 

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

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

12.  Σχέδιο Παροχής 
Κινήτρων για την 
Πρόσληψη Ληπτών 
ΕΕΕ σε  συνδυασμό με 
την ολοκλήρωση 3-
μήνης Κατάρτισης.                                                                                                                  
Περίοδος εφαρμογής 
ΣΔΧ: Δώδεκα (12) 
μήνες απασχόλησης.                                   
Το Σχέδιο αφορούσε 
την παροχή χορηγίας 
σε εργοδότες στον 
ιδιωτικό τομέα για 
πρόσληψη άνεργων 
ληπτών ΕΕΕ (άνεργα 
άτομα εγγεγραμμένα 
στη Δημόσια 
Υπηρεσία 
Απασχόλησης - ΔΥΑ) 
οι οποίοι είχαν 
παρακολουθήσει και 
ολοκληρώσει 
πρόγραμμα 
κατάρτισης για τρεις 
(3) μήνες στον ίδιο 
εργοδότη.  Η 
επιχορήγηση είναι 
60% του μισθολογικού 
κόστους με ανώτατο 
όριο τις  €6.000. 
 

1.6., 1.10 Τμήμα 

Εργασίας 

 
Αρχή 

Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

(ΑνΑΔ) 

2017-2021 
 

5,000,000.00€             

(Το Σχέδιο της ΑνΑΔ 

καλύπτει την 

τρίμηνη κατάρτιση 

με προϋπολογισμό 

€392,000 για 850 

λήπτες ΕΕΕ). 

16 (Τοποθετήσεις) 
 

13.  Σχέδιο Παροχής 
Κινήτρων για την 
Απασχόληση Νέων 
Ηλικίας 15 μέχρι 29 
ετών που βρίσκονται 
εκτός Απασχόλησης, 
Εκπαίδευσης ή 
Κατάρτισης (Not in 
Education, 

1.6, 1.10. Τμήμα 

Εργασίας 

1η 
Πρόσκληση: 
Οκτώβριος 
2020 
2η 
Πρόσκληση: 
Μάιος 2021 
 
Μέχρι 
εξαντλήσεως 

1η πρόσκληση: 

€10.000.000 

 

2η πρόσκληση: 

€2.500.000 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Employment, or 
Training – NEETs). 

του 
κονδυλίου ή 
ανακοίνωση
ς για λήξη 
του Σχεδίου.  

14.  Εργοδότηση και 

Κατάρτιση Ανέργων 

για Παροχή 

Υπηρεσιών 

Φροντίδας κατ’ οίκον 

σε Παραπληγικά Και 

Τετραπληγικά Άτομα. 

Το Έργο απευθύνεται 

σε άνεργους και 

αποσκοπεί στην 

κατάρτιση και 

εργοδότηση τους για 

την παροχή 

επιπρόσθετης 

στήριξης και 

φροντίδας σε 

παραπληγικά και 

τετραπληγικά άτομα 

(αποτέλεσμα κάκωσης 

νωτιαίου μυελού). Οι 

φροντιστές 

εργοδοτούνται από 

την ΟΠΑΚ και 

προσφέρουν τις 

υπηρεσίες φροντίδας 

στα μέλη της ΟΠαΚ.   

1.6., 1.8., 

1.10.  

 

Οργάνωση 

Παραπληγικώ

ν Κύπρου 

(ΟΠΑΚ) 

Το Τμήμα 

Εργασίας είναι 

αρμόδιο για 

να 

πιστοποιήσει 

ότι τα άτομα 

που θα 

προσληφθούν 

ως φροντιστές 

είναι άνεργοι 

όπως 

απαιτείται 

από τους 

όρους που 

έθεσε το Έργο 

Μέχρι τέλος 

του 2021. 

Το Έργο εντάχθηκε 

στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

«Απασχόληση, 

Ανθρώπινοι Πόροι 

και Κοινωνική 

Συνοχή» 2014-2020, 

που 

συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, 

στις 30 Οκτωβρίου 

2018 με 

προϋπολογισμό €2,4 

εκ. και ημερομηνία 

ολοκλήρωσης τον 

Ιανουάριο του 2020. 

Το Έργο έχει 

σημειώσει μεγάλη 

επιτυχία και το 

Υπουργικό 

Συμβούλιο έχει 

εγκρίνει την 

επέκταση του μέχρι 

το τέλος του 2021 με 

πρόσθετο 

προϋπολογισμό 2,8 

εκ€. 

Οι δείκτες του 

Έργου αφορούν (α) 

τον Αριθμός 

Επωφελούμενων 

Ατόμων με 

Αναπηρίες που 

λαμβάνουν 

υπηρεσίες 

φροντίδας (Στόχος: 

100, υλοποίηση 

μέχρι 12/19: 60) 

και (β) τον αριθμό 

Ατόμων που 

παρέχουν 

Υποστηρικτικές 

Υπηρεσίες 

Φροντίδας σε 

Άτομα με 

Αναπηρίες (Στόχος: 

75, υλοποίηση 

μέχρι 12/19: 62) 

15.  Ενημερωτική 
εκστρατεία για την 
ενεργοποίηση των 
νέων            

1.6., 1.10. Τμήμα 

Εργασίας 

 

 € 50.000 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Η εκστρατεία θα 
αφορά στην 
ενημέρωση των νέων 
που βρίσκονται σε 
αδράνεια  για 
αξιοπρεπή εργασία 
καθώς και για τη 
στήριξη που 
προσφέρεται από 
οργανισμούς όπως τη 
Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης για 
θέματα αγοράς 
εργασίας.   
 

Μονάδα 

Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού 

Ταμείου - 

ΜΕΚΤ 

16.  Αναβάθμιση/ανάπτυξ
η του 
μηχανογραφικού 
συστήματος της 
Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης           
Ανάπτυξη καινούριου 
σύγχρονου 
μηχανογραφικού 
συστήματος της ΔΥΑ 
μετά από σχετική 
μελέτη 
 

1.6., 1.10. Τμήμα 

Εργασίας 

 
Μονάδα 

Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού 

Ταμείου - 

ΜΕΚΤ 

2019-2022 €600.000 
 

  

17.  Πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού για τη 
Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης:                                                        
Προσλήφθηκαν 30 
έκτακτοι Εργασιακοί 
Σύμβουλοι.  Οι 
Εργασιακοί Σύμβουλοι 
θα προσφέρουν 
εξατομικευμένη 
εξυπηρέτηση σε 
άνεργους που 

1.6., 1.10.  

 

Τμήμα 

Εργασίας 

 
 

Μονάδα 

Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού 

 € 1.700.000 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες του 
πληθυσμού (π.χ. 
νέους).   
 

Ταμείου - 

ΜΕΚΤ 

18.  Κατάρτιση των 
έκτακτων 
Εργασιακών 
Συμβούλων.  
 

1.6., 1.10.  

 

Τμήμα 

Εργασίας 

 
 

Μονάδα 

Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού 

Ταμείου - 

ΜΕΚΤ 

   

19.  Δίκτυο EURES Κύπρου 
- Η λειτουργία και η 
δράση του Δικτύου 
EURES στη Κύπρο 
αφορά μεταξύ άλλων 
την ενημέρωση των 
πολιτών και κυρίως 
των νέων σχετικά με 
τις ευκαιρίες 
απασχόλησης και 
πρακτικής άσκησης 
στην επικράτεια της 
ΕΕ με στόχο την 
προώθηση της 
κινητικότητας 
εργαζομένων στην ΕΕ.  
Μεταξύ άλλων το 
δίκτυο EURES σε 
συνεχή βάση:  
1. διοργανώνει 
ενημερωτικές 
ημερίδες και 
εκστρατείες για της 

1.6., 1.10.  

 

Τμήμα 
Εργασίας 
 

2019-2023 
 

€ 1.006.000 
 

150 τοποθετήσεις 
ανά έτος και 3000 
επαφές  με 
ανέργους και 
εργοδότες ανά 
έτος 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας με στόχο την 
ενημέρωση των νέων 
2. λαμβάνει μέρος σε 
εκθέσεις εργασίας, 
καριέρας, 
εκπαίδευσης  
3. διοργανώνει Job 
Fairs με συμμετοχή 
εργοδοτών και 
Κέντρων EURES από 
άλλα Κράτη Μέλη 
4. λαμβάνει μέρος σε 
επιχορηγημένα 
προγράμματα 
κινητικότητας νέων 
μέχρι 35  
5. βοηθά νέους να 
βρουν εργασία, 
πρακτική άσκηση η 
περίοδο μαθητείας σε 
άλλο Κράτος Μέλος 
της ΕΕ μέσω των 
συμβούλων EURES 
που βρίσκονται σε 
όλα τα Επαρχιακά 
Γραφεία Εργασίας της 
ΔΥΑ 
Η Λειτουργία του 
Δικτύου EURES 
χρηματοδοτείτε από 
το ΕΚΤ 

 

20.  Σχέδιο Στελέχωσης 
Επιχειρήσεων με 
Αποφοίτους 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Το 
Σχέδιο παρέχει 
κίνητρα σε 
επιχειρήσεις για να 

1.10.  ΑνΑΔ Μέχρι Ιούνιο 
2021 
 

2020: €7.3 εκ. για 
1.250 συμμετοχές     
 

1.Ποσοστό 
απασχόλησης 
συμμετεχόντων 6 
περίπου μήνες 
μετά την 
ολοκλήρωση της 
συμμετοχής τους.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

προσφέρουν θέσεις 
εργασίας, πρακτική 
κατάρτιση και 
εργασιακή πείρα 
διάρκειας 6 μηνών σε 
απόφοιτους κάτω των 
30 ετών. Ο εργοδότης 
έχει την υποχρέωση 
να συνεχίσει την 
εργοδότηση του 
απόφοιτου και μετά 
τη λήξη του 
προγράμματος 
κατάρτισης, με τους 
ίδιους όρους και 
αμοιβή χωρίς 
επιχορήγηση από την 
ΑνΑΔ, για περίοδο 
τουλάχιστον δύο 2 
μηνών.  
 

2.Ποσοστό 
συμμετεχόντων 
που συνέχισαν την 
απασχόλησή τους 
στην επιχείρηση/ 
οργανισμό όπου 
εργάστηκαν στο 
πλαίσιο του 
Σχεδίου.  
 

21.  Σχέδιο Κατάρτισης 
Μακροχρόνια 
Ανέργων σε 
Επιχειρήσεις/Οργανισ
μούς. Το Σχέδιο 
παρέχει κίνητρα σε 
επιχειρήσεις για να 
προσφέρουν θέσεις 
εργασίας, πρακτική 
κατάρτιση και 
εργασιακή πείρα 
διάρκειας 4 μηνών σε 
ανέργους  κάτω των 
60 ετών. Ο εργοδότης 
έχει την υποχρέωση 
να συνεχίσει την 
εργοδότηση του 
άνεργου και μετά τη 
λήξη του 
προγράμματος 

1.6., 1.10. ΑνΑΔ 
 

Μέχρι Ιούνιο 
2021 
 

2020: €900 χιλ. για 
300 συμμετοχές     
 

1.Ποσοστό 
απασχόλησης 
συμμετεχόντων 6 
περίπου μήνες 
μετά την 
ολοκλήρωση της 
συμμετοχής τους.  
 
2.Ποσοστό 
συμμετεχόντων 
που συνέχισαν την 
απασχόλησή τους 
στην επιχείρηση/ 
οργανισμό όπου 
εργάστηκαν στο 
πλαίσιο του 
Σχεδίου.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

κατάρτισης, με τους 
ίδιους όρους και 
αμοιβή χωρίς 
επιχορήγηση από την 
ΑνΑΔ, για περίοδο 
τουλάχιστον δύο 2 
μηνών.  
 

22.  Προγράμματα 
Κατάρτισης Ανέργων. 
Σκοπός των 
προγραμμάτων είναι η 
παροχή αρχικής ή/και 
συνεχιζόμενης 
κατάρτισης σε 
ανέργους, με στόχο 
την ουσιαστική 
βελτίωση των 
γνώσεων και 
δεξιοτήτων τους για 
παραγωγική ένταξη ή 
επανένταξή τους στην 
απασχόληση και για 
να μπορέσουν να 
απασχοληθούν σε 
επαγγέλματα στα 
οποία υπάρχει ζήτηση 
ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού. 
 

1.6., 1.10. ΑνΑΔ 
 

Μέχρι Ιούνιο 
2021 
 

2020: €1.035 εκ. για 
500 συμμετοχές     
 

1.Ποσοστό 
απασχόλησης 
συμμετεχόντων 6 
περίπου μήνες 
μετά την 
ολοκλήρωση της 
συμμετοχής τους.  
 
2.Ποσοστό 
συμμετεχόντων 
που συνέχισαν την 
απασχόλησή τους 
στην επιχείρηση/ 
οργανισμό όπου 
τοποθετήθηκαν 
στο πλαίσιο του 
Σχεδίου (όπου 
εφαρμόζει).  
 

23.  Πολυεπιχειρησιακά 
Προγράμματα 
Κατάρτισης - Συνήθη - 
Συμμετοχή ανέργων. 
Στόχος είναι η παροχή 
ευκαιριών κατάρτισης 
σε ανέργους μέσω της 
συμμετοχής τους σε 
προγράμματα 
κατάρτισης που 
εφαρμόζονται από 
Κέντρα 

1.10 ΑνΑΔ 
 

Μέχρι Ιούνιο 
2021 
 

2020: €300 χιλ. για 
2.000 συμμετοχές     
 

Ποσοστό 
απασχόλησης 
συμμετεχόντων 6 
περίπου μήνες 
μετά την 
ολοκλήρωση της 
συμμετοχής τους.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ) στο 
πλαίσιο του Σχεδίου 
«Πολυεπιχειρησιακά 
Προγράμματα 
Κατάρτισης - Συνήθη».  
Τα προγράμματα 
καλύπτουν ευρύ 
φάσμα θεμάτων σε 
όλες τις λειτουργίες 
της επιχείρησης και 
όλα τα επαγγέλματα.  
 

24.  Σχέδιο Τοποθέτησης 
Δικαιούχων 
Ελάχιστου 
Εγγυημένου 
Εισοδήματος (ΕΕΕ) για 
απόκτηση 
εργασιακής πείρας 
στον Δημόσιο και 
ευρύτερο Δημόσιο 
Τομέα. Στόχος είναι η 
παροχή ευκαιριών 
απόκτησης 
εργασιακής πείρας σε 
άνεργους δικαιούχους 
ΕΕΕ για τη βελτίωση 
της 
απασχολησιμότητάς 
τους και την 
ένταξη/επανένταξή 
τους στην αγορά 
εργασίας με την 
τοποθέτησή τους σε 
υπηρεσίες/οργανισμο
ύς του Δημόσιου και 
ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα, Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) 
καθώς και μη 

1.6., 1.10. ΑνΑΔ 
 

Μέχρι Ιούνιο 
2021 
 

2020: €150 χιλ. για 
300 συμμετοχές     
 

Ποσοστό 
απασχόλησης 
συμμετεχόντων 
μετά την 
ολοκλήρωση της 
συμμετοχής τους. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Κυβερνητικές 
Οργανώσεις (ΜΚΟ).   
 

25.  Μελέτες προβλέψεων 
απασχόλησης στην 
κυπριακή οικονομία. 
Η ΑνΑΔ παρέχει 
προβλέψεις 
απασχόλησης 10ετίας 
συστηματικά κάθε 
δύο με τρία χρόνια.  
 

1.9.  

 

ΑνΑΔ Μέσα στο β' 
τρίμηνο του 
2020 
αναμένεται 
η 
ολοκλήρωση 
νέας σειράς 
προβλέψεων 
για την 
περίοδο 
2020-2030. 
 

   

26.  Καθεστώς 4.1 
"Επενδύσεις που  
βελτιώνουν τις 
συνολικές επιδόσεις 
και τη βιωσιμότητα 
των 
γεωργοκτηνοτροφικώ
ν εκμεταλλεύσεων" 
του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020. Μέσω του 
Καθεστώτος 
παρέχεται ενίσχυση 
για υλοποίηση 
επενδύσεων σε 
γεωργοκτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις 
στοχεύοντας στον 
εκσυγχρονισμό, τη 
βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
και των 
περιβαλλοντικών 
επιδόσεων. Οι νέοι 
γεωργοί (18-40 ετών) 
λαμβάνουν 

1.1., 1.3., 

1.9.  

 

Κυπριακός 

Οργανισμός 

Αγροτικών 

Πληρωμών 

(ΚΟΑΠ)  

 
Υπουργείο 

Γεωργίας, 

Αγροτικής 

Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντο

ς 

Υποβάλλοντ
αι αιτήσεις 
μέχρι τις 3 
Ιουλίου 
2020. Μετά 
την έγκριση 
των 
αιτήσεων οι 
εγκεκριμένοι 
αιτητές 
έχουν στη 
διάθεση 
τους δυο 
χρόνια να 
υλοποιήσου
ν το 
επιχειρηματι
κό σχέδιο 
που 
υπέβαλαν  
 

€10,000,000 
 

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

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

επιπρόσθετη 
μοριοδότηση κατά την 
αξιολόγηση των 
αιτήσεων. 
 

27.  "Προγράμματα 
ένταξης στην αγορά 
εργασίας".                                                                                                        
Στόχος του έργου 
είναι η παροχή  
προγραμμάτων 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού και 
επαγγελματικής 
κατάρτισης με στόχο 
τη διευκόλυνση της 
εισόδου των υπηκόων 
τρίτων χωρών στην 
αγορά εργασίας στην 
Κύπρο. 
 

1.8. ΙΜΗ, Opinion 
and Action 
Services, 
Ακμή, 
European 
University, 
consulting and 
professional 
development 
centre. 
 
Το έργο 
υλοποιείται με 
ευρωπαϊκά 
κονδύλια στο 
πλαίσιο του 
Πολυετούς 
Προγράμματο
ς 2014-2020 
του Ταμείου 
Ασύλου, 
Μετανάστευσ
ης και 
Ένταξης. Η 
Υπεύθυνη 
Αρχή του 
Ταμείου είναι 
η Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
 
 

01.02.2019-
31.07.2020 
 

€250.000 Συνολικός 
 
Το έργο 
χρηματοδοτείται 
κατά 90% από το 
Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και 
Ένταξης, (ευρωπαϊκά 
κονδύλια) και κατά 
10% μέσω εθνικών 
πόρων που 
διατίθενται για το 
Ταμείο. 
 
 

1. Συμμετέχοντες 
που θα 
επωφεληθούν από 
σεμινάρια 
εργασιακού 
προσανατολισμού.  
2. Συμμετέχοντες 
που θα 
επωφεληθούν από 
προγράμματα 
επαγγελματικής 
κατάρτισης.                      
3. Αριθμός 
εξειδικευμένων 
προγραμμάτων 
επαγγελματικής 
κατάρτισης. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

28.  Σχέδιο Ενίσχυσης 
Νέας Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας: Το 
Σχέδιο αποσκοπεί 
στην ανάπτυξη, 
υποστήριξη και 
προώθηση της 
επιχειρηματικότητας 
δίνοντας έμφαση σε 
ειδικές ομάδες 
πληθυσμού όπως 
είναι οι νέοι και οι 
γυναίκες που 
επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν 
επιχειρηματικά σε 
οποιανδήποτε 
οικονομική 
δραστηριότητα 
εξαιρουμένων αυτών 
που αναφέρονται 
στους Οδηγούς των 
Σχεδίων, 
αξιοποιώντας τις 
γνώσεις τους, την 
εμπειρία, την 
κατάρτιση και τα 
ταλέντα τους. 
Ανάμεσα στους 
δικαιούχους είναι νέοι 
και νέες ηλικίας 18-29, 
για τους οποίους το 
ύψος της χορηγίας 
μπορεί να ανέλθει 
μέχρι και το 70%. 

1.1., 1.2. Υπουργείο 

Ενέργειας, 

Εμπορίου και 

Βιομηχανίας  

 
Γενική 

Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτω

ν Συντονισμού 

και Ανάπτυξης 

(ΓΔ ΕΠΣΑ). 

2021-2027  

 

Συνολικός 
προϋπολογισμός: 
€30 εκατομμύρια  
 
Το Πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την 
Κυπριακή 
Δημοκρατία. 
 
 

 

29.  Εθνική Δήλωση 
Πολιτικής για 
ενίσχυση του 
Επιχειρηματικού 
Οικοσυστήματος στην 
Κύπρο: Στο πλαίσιο 
του προγράμματος 

1.1., 1.2., 

1.4., 1.5.,  

1.7. 

Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας & 
Μονάδα 
Διοικητικής 
Μεταρρύθμισ

2015-2020 Δεν υπάρχει 
συνολικός 
προϋπολογισμός. Τα 
τμήματα που έχουν 
την ευθύνη 
υλοποίησης των 
δράσεων 

Η Δήλωση 
πολιτικής 
περιλαμβάνει ένα 
ολοκληρωμένο 
σύστημα 
παρακολούθησης 
της υλοποίησης της 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

μεταρρυθμίσεων που 
προωθεί η 
Κυβέρνηση, η 
επιχειρηματικότητα 
αναγνωρίστηκε ως 
ένας από τους 
βασικούς άξονες 
επίτευξης οικονομικής 
ανάπτυξης και 
ευημερίας. Η 
δημιουργία 
περισσότερων 
βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων, η 
ανάπτυξη 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 
βασισμένης στην 
τεχνολογική 
αναβάθμιση και την 
καινοτομία θα 
συμβάλει σημαντικά 
στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας και 
θα ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας.    
Σε αυτό το πλαίσιο η 
Κυβέρνηση υιοθέτησε 
την «Εθνική Δήλωση 
Πολιτικής για την 
ενίσχυση του 
Επιχειρηματικού 
Οικοσυστήματος». Με 
την πρωτοβουλία 
αυτή καθιερώνεται 
ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο πολιτικής και 
ένα στοχευμένο 
σχέδιο δράσης για την 
ανάπτυξη του 

ης- Προεδρία. 
Την ευθύνη 
υλοποίησης 
των δράσεων 
έχουν οι 
αρμόδιες 
Υπηρεσίες. 
   
 

προβαίνουν σε 
σχετικές πρόνοιες 
στο δικό τους 
προϋπολογισμό.  
 

το οποίο 
περιλαμβάνει τόσο 
δείκτες συνολικής 
απόδοσης όσο και 
δείκτες απόδοσης 
των δράσεων. 
Επίσης σε ετήσια 
βάση ετοιμάζεται η 
Έκθεση Προόδου η 
οποία αποτυπώνει 
την πορεία 
υλοποίησης των 
υφιστάμενων 
δράσεων και 
συνοδεύεται από 
Ετήσιο Πρόγραμμα 
Εργασίας. Οι 
γενικοί δείκτες 
απόδοσης της ΔΠ 
είναι:  • Αύξηση 
των νέων 
επιχειρήσεων που 
δημιουργούνται 
ετησίως κατά 20% 
• Αύξηση του 
ποσοστού 
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 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

επιχειρηματικού 
οικοσυστήματος της 
χώρας. Σκοπός είναι η 
προώθηση και 
ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 
με την περαιτέρω 
ανάπτυξη και 
ενδυνάμωση του 
υφιστάμενου 
επιχειρηματικού 
οικοσυστήματος.  
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 με 
συγκεκριμένες 
δράσεις και ορίζοντα 
υλοποίησης το 2020. 
Το Σχέδιο Δράσης 
αποτελεί ένα 
δυναμικό έγγραφο το 
οποίο θα 

νέες επιχειρήσεις 
(start-ups) κατά 
10% και σε 
μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις κατά 
5% μέχρι το 2020. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

αναθεωρείται και θα 
εμπλουτίζεται σε 
ετήσια βάση ανάλογα 
με τις ανάγκες τις 
επιχειρηματικής 
κοινότητας. 
 

30.  Οι Καθηγητές/τριες 

Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικής 

Αγωγής (ΣΕΑ), μέσα 

από την ομαδική 

συμβουλευτική 

ενημερώνουν τους 

μαθητές για της 

σύγχρονες τάσεις της 

αγοράς εργασίας  

1.7.  ΥΠΠΑΝ- 

Υπηρεσία 

Συμβουλευτικ

ής και 

Επαγγελματικ

ής Αγωγής 

  Εμπίπτει μέσα στον 

προϋπολογισμό 

εργοδότησης 

Καθηγητών ΣΕΑ του 

ΥΠΠΑΝ 

  

31.  "Θέσπιση 

Μηχανισμών 

Επικύρωσης Μη 

Τυπικής/Άτυπης 

Μάθησης" 

Περιγραφή: Στόχος 

του έργου είναι η 

προώθηση της 

θέσπισης μηχανισμών 

για την επικύρωση της 

μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης όπως 

προβλέπεται από τη 

σχετική ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΕ, 

της 20ης Δεκεμβρίου 

2012. Το έργο θα 

συμβάλει στην στη 

1.1.  ΥΠΠΑΝ 

 
ΓΔ ΕΠΣΑ, 
Υπουργείο 
Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, 
Μονάδα ΕΚΤ 
(Ενδιάμεσος 
Φορέας), 
ΟΝΕΚ 
 

 

 

  

2016-2023 Συνολικός 
προϋπολογισμός: 
€1.260.000,00. 
 
2020: €183,000 
2021: €250,000 
2022: €250,000 
 

Το έργο "Θέσπιση 
Μηχανισμών 
Επικύρωσης Μη 
Τυπικής/'Άτυπης 
Μάθησης" 
χρηματοδοτείται 
κατά 85% από το 
Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο 
και κατά 15% από 
εθνικούς πόρους. 
 

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. 



35 
 

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

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

διαμόρφωση Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για 

την επικύρωση της μη 

τυπικής και άτυπης 

μάθησης και θα 

λειτουργήσει πιλοτική 

εφαρμογή 

επικύρωσης της μη 

τυπικής και άτυπης 

μάθησης με έμφαση 

στους τομείς της 

εκπαίδευσης 

ενηλίκων, της 

νεολαίας και του 

εθελοντισμού.  

Στόχοι: 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. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

32.  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€ 

Το έργο "Ανάπτυξη 
της Τεχνικής και 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης" 
χρηματοδοτείται 
κατά 85% από το 
Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο 
και κατά 15% από 
εθνικούς πόρους. 
 

(1) Αριθμός 

Συμμετεχόντων 

ανώτερης 

δευτεροβάθμιας 

(ISCED 

3) ή 

μεταδευτεροβάθμι

ας 

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) 

που ολοκληρώνουν 

την 

Τεχνική και 

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

ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση: 85%.  

33.  Παρακολούθηση 

Αποφοίτων – 

Graduate tracking: 

Εφαρμογή πιλοτικού 

προγράμματος 

παρακολούθησης 

αποφοίτων των 

κρατικών 

Πανεπιστημίων της 

Κύπρου σε σχέση με 

την επαγγελματική 

τους απασχόληση με 

πρωτοβουλία της 

Διεύθυνσης Ανώτερης 

Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και 

Νεολαίας και 

συνεργασία του 

Πανεπιστημίου 

Κύπρου και του 

Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Στόχος είναι 

η σύνδεση των 

προσφερόμενων 

Προγραμμάτων 

Σπουδών των 

κρατικών 

Πανεπιστημίων με τις 

ανάγκες της αγοράς 

εργασίας 

 Διεύθυνση 

Ανώτερης 

Εκπαίδευσης 

του 

Υπουργείου 

Παιδείας, 

Πολιτισμού, 

Αθλητισμού 

και Νεολαίας 

 
 

Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, 

Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

 

   



 
 

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 

 
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.). 

 

 
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) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1.  Κέντρα 
Πληροφόρησης 
Νέων:  
Σκοπός τους είναι 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 Συνεχόμεν
η δράση  

2020: €184.000 
              

1.Προβλεπόμεν
ος αριθμός 
εκδηλώσεων: 
160  
2.Προβλεπόμεν
ος αριθμός 
συμμετεχόντων 
στις εκδηλώσεις 
των ΚΕΠΛΗ: 
2.500 
 
  

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 
οργανώσεων 
νεολαίας αλλά και 
οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται 

  ΟΝΕΚ                                     
Συμβούλιο 
Νεολαίας, Κέντρο 
Υποστήριξης ΜΚΟ 

Ετήσια 
Δράση 

35,000.00€ 
ετησίως 

1. Συμμετοχή 70 

οργανώσεων 

νεολαίας 

2. Συμμετοχή 

100 συνολικά 

οργανισμών 

συμπεριλαμβαν

ομένων άλλων 

οργανισμών και 

εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων.  

3. Επισκέπτες: 

3.000-4.000 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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 
δραστηριοποιούντα

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

 
 
ΓΔ ΕΠΣΑ - Εθνική 
Αρχή Προγράμματος 
 

Η διάρκεια 
του 
Προγράμμ
ατος 
Erasmus+ 
είναι από 
το 2014 - 
2020 

Ο ετήσιος 
προϋπολογισμό
ς για την 
Κινητικότητα 
των ατόμων 
που 
δραστηριοποιο
ύνται στον 
τομέα της 

(1) Ποσοστό 
συμμετοχής 
νέων με 
λιγότερες 
ευκαιρίες στα 
σχέδια της ΒΔ1. 
2020: 48% των 
συμμετεχόντων        
(2) Ποσοστό 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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

νεολαίας για το 
2020 είναι 
€432.287 
 

εγκεκριμένων 
σχεδίων με 
θέμα σχετικό με 
την 
ενσωμάτωση 
ατόμων με 
λιγότερες 
ευκαιρίες. 2020: 
35% 
 

4.  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.  
 

2.7. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία Erasmus+) 

 
Εθνικές Υπηρεσίες 
Προγράμματος 
Erasmus+ και SALTO 
Resource Centres 
(SALTO Training & 
Cooperation, SALTO 
EuroMed, SALTO 
Participation and 
Information, SALTO 
Diversity and 
Inclusion, SALTO SEE, 
SALTO EECA) 
 

Η διάρκεια 
του 
Προγράμμ
ατος 
Erasmus+ 
είναι από 
το 2014 - 
2020 

Ο 18μηνος 
προϋπολογισμό
ς για το TCA 
2020 είναι 
€219.000 
 

Συνολικός 
αριθμός 
συμμετεχόντων 
σε TCA - 2020: 
80, 2021: 85, 
2022: 85 (ο 
αριθμός των 
ατόμων που 
στηρίζει η 
Υπηρεσία 
εξαρτάται από 
τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό 
καθώς και από 
τον αριθμό των 
δραστηριοτήτω
ν 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. 

 
ΓΔ ΕΠΣΑ - Εθνική 
Αρχή Προγράμματος 
 

2014-2020 Ο ετήσιος 
προϋπολογισμό
ς της ΒΔ2 για το 
2020 είναι 
€662.344 
 

Ποσοστό 
εγκεκριμένων 
σχεδίων με 
θέμα σχετικό με 
την 
ενσωμάτωση 
ατόμων με 
λιγότερες 
ευκαιρίες στη 
ΒΔ2.  
2020: 40% 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

2021: 50% 
2022: 65%  
 

6.  Στο πλαίσιο των 
Ανταλλαγών Νέων 
του Erasmus+ , 
επιχορηγούνται 
κινητικότητες νέων 
13-30 ετών με στόχο 
την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων/ικανοτήτ
ων και γνώσεων 
γύρω από  
συγκεκριμένες 
θεματικές, την 
ενεργό πολιτότητα, 
την κοινωνική 
ενσωμάτωση κτλ. 

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

 
ΓΔ ΕΠΣΑ - Εθνική 
Αρχή Προγράμματος 
 

2014-2020 Ο ετήσιος 
προϋπολογισμό
ς τις Ανταλλαγές 
Νέων για το 
2020 είναι 
€1.008.670 
 

(1) Ποσοστό 
συμμετοχής 
νέων με 
λιγότερες 
ευκαιρίες στα 
σχέδια της ΒΔ1. 
2020: 48% των 
συμμετεχόντων        
(2) Ποσοστό 
εγκεκριμένων 
σχεδίων με 
θέμα σχετικό με 
την 
ενσωμάτωση 
ατόμων με 
λιγότερες 
ευκαιρίες. 2020: 
35% 
 

7.  Erasmus+: Νεολαία, 
Βασική Δράση 3, 
Σχέδια Διαλόγου με 
τους Νέους. 
Συναντήσεις μεταξύ 
νέων και φορέων 
χάραξης πολιτικής 
στον τομέα της 
Νεολαίας. 
 

2.2., 2.3.  ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία Erasmus+: 
Νεολαία)  

 
ΓΔ ΕΠΣΑ - Εθνική 
Αρχή Προγράμματος 
 

2014-2020 Ο ετήσιος 
προϋπολογισμό
ς της ΒΔ3 για το 
2020 είναι 
€103.240 
 

Ποσοστό 
εγκεκριμένων 
σχεδίων με 
θέμα σχετικό με 
την 
ενσωμάτωση 
ατόμων με 
λιγότερες 
ευκαιρίες στη 
ΒΔ3. 2020:50%.  
 

8.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης είναι 
το νέο 
Πρόγραμμα/Πρωτοβ
ουλία της Ε.Ε. με 
στόχο την  παροχή 
επιπρόσθετων 
ευκαιριών 
εθελοντισμού, 

2.7. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία Erasmus+: 
Νεολαία)  

 
ΓΔ ΕΠΣΑ - Εθνική 
Αρχή Προγράμματος 
 

2018-2020 
 

Ο ετήσιος 
προϋπολογισμό
ς του 
Ευρωπαϊκού 
Σώματος 
Αλληλεγγύης 
για το 2020 
είναι 
€1.335.746 

Ποσοστά 
συμμετοχής 
νέων με 
λιγότερες 
ευκαιρίες στα 
σχέδια του 
Σώματος. 2020: 
Εθελοντισμός: 
40%, Πρακτική 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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

 Άσκηση: 10%, 
Εργασία: 10%, 
Σχέδια 
Αλληλεγγύης: 
20% 
 

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

2.1, 2.2., 
2.4. 

ΟΝΕΚ 

 
ΥΠΠΑΝ, EYCA 
(Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Κάρτας 
Νέων), Οργανώσεις 
για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, φορείς 
κοινωνικής 
ενσωμάτωσης 
 
 

Διαχρονική 
εφαρμογή 
 

25.000 ετησίως 
 

1) Αριθμός  
νέων από 
ευάλωτες 
ομάδες που 
συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες 
της Κάρτας  
2)Αριθμός 
κατόχων κάρτας 
από ευάλωτες 
ομάδες νέων 
 

10.  Σχέδιο Παροχής 
Κινήτρων για 
Πρόσληψη Ατόμων 
με Χρόνιες 
Παθήσεις.                                                                                                                                             
Περίοδος 
εφαρμογής ΣΔΧ: 
Δώδεκα (12) μήνες 
απασχόλησης.                                             
Το Σχέδιο αφορούσε 
την παροχή χορηγίας 

2.5.  Τμήμα Εργασίας  

 
Παγκύπρια 
Ομοσπονδία 
Συνδέσμων 
Πασχόντων και 
Φίλων 

2016-2020 
 

1,000,000.00€ 105 
(Τοποθετήσεις) 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

σε εργοδότες στον 
ιδιωτικό τομέα για 
πρόσληψη άνεργων 
ατόμων με Χρόνιες 
Παθήσεις (άνεργα 
άτομα 
εγγεγραμμένα στη 
Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης - ΔΥΑ). 
Η επιχορήγηση ήταν 
75% με μέγιστο 
ποσό  €10.000. 
 

11.  Νέο Σχέδιο Παροχής 
Κινήτρων για 
Πρόσληψη Ατόμων 
με Χρόνιες 
Παθήσεις.                                                                                                                                             
Περίοδος 
εφαρμογής ΣΔΧ: 
Είκοσι-τέσσερις (24) 
μήνες απασχόλησης.                                                                 
Το Σχέδιο αφορά την 
παροχή χορηγίας σε 
εργοδότες στον 
ιδιωτικό τομέα για 
πρόσληψη άνεργων 
ατόμων με Χρόνιες 
Παθήσεις (άνεργα 
άτομα 
εγγεγραμμένα στη 
Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης - ΔΥΑ). 
Η επιχορήγηση θα 
είναι 75% του 
μισθολογικού 
κόστους με ανώτατο 
όριο τιτις€20.000. 
 

2.5 Τμήμα Εργασίας 
 

 
 
Ομοσπονδία 
Συνδέσμων Ασθενών 
Κύπρου 
 
 

2019-2024 
 

€ 2.000.000 
 

73 
(Τοποθετήσεις) 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

12.  Εργοδότηση και 

Κατάρτιση Ανέργων 

για Παροχή 

Υπηρεσιών 

Φροντίδας κατ’ 

οίκον σε 

Παραπληγικά Και 

Τετραπληγικά 

Άτομα. 

Το Έργο 
απευθύνεται σε 
άνεργους και 
αποσκοπεί στην 
κατάρτιση και 
εργοδότηση τους για 
την παροχή 
επιπρόσθετης 
στήριξης και 
φροντίδας σε 
παραπληγικά και 
τετραπληγικά άτομα 
(αποτέλεσμα 
κάκωσης νωτιαίου 
μυελού). Οι 
φροντιστές 
εργοδοτούνται από 
την ΟΠΑΚ και 
προσφέρουν τις 
υπηρεσίες 
φροντίδας στα μέλη 
της ΟΠαΚ.   

 2.5. Οργάνωση 

Παραπληγικών 

Κύπρου (ΟΠΑΚ) 

Το Τμήμα Εργασίας 
είναι αρμόδιο για να 
πιστοποιήσει ότι τα 
άτομα που θα 
προσληφθούν ως 
φροντιστές είναι 
άνεργοι όπως 
απαιτείται από τους 
όρους που έθεσε το 
Έργο 

Μέχρι 
τέλος του 
2021. 

Το Έργο 
εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 
«Απασχόληση, 
Ανθρώπινοι 
Πόροι και 
Κοινωνική 
Συνοχή» 2014-
2020, που 
συγχρηματοδοτ
είται από το 
Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό 
Ταμείο, στις 30 
Οκτωβρίου 
2018 με 
προϋπολογισμό 
€2,4 εκ. και 
ημερομηνία 
ολοκλήρωσης 
τον Ιανουάριο 
του 2020. Το 
Έργο έχει 
σημειώσει 
μεγάλη επιτυχία 
και το 
Υπουργικό 
Συμβούλιο έχει 
εγκρίνει την 
επέκταση του 
μέχρι το τέλος 
του 2021 με 
πρόσθετο 
προϋπολογισμό 
2,8 εκ€. 

Οι δείκτες του 
Έργου αφορούν 
(α) τον Αριθμός 
Επωφελούμενω
ν Ατόμων με 
Αναπηρίες που 
λαμβάνουν 
υπηρεσίες 
φροντίδας 
(Στόχος: 100, 
υλοποίηση 
μέχρι 12/19: 60) 
και (β) τον 
αριθμό Ατόμων 
που παρέχουν 
Υποστηρικτικές 
Υπηρεσίες 
Φροντίδας σε 
Άτομα με 
Αναπηρίες 
(Στόχος: 75, 
υλοποίηση 
μέχρι 12/19: 62) 

13.  Λειτουργία 
ανοικτού κέντρου 
υποδοχής για 
ασυνόδευτους 
ανήλικους.             

2.2.  Hope For Children -
UNCRC Policy Center 

 
1. Πολυδύναμο 
Δημοτικό Κέντρο 
Λευκωσίας.           2. 

17/11/201
9-
16/03/202
2 
  

€1.000.000 
Συνολικός  
 
Το έργο 
χρηματοδοτείτα
ι κατά 90% από 

Αριθμός 
ασυνόδευτων 
ανήλικων ΥΤΧ 
που διαμένουν 
στο Κέντρο. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

                                                                                                                         
Το έργο 
συγχρηματοδοτεί 
την λειτουργία ενός 
ανοιχτού κέντρου 
υποδοχής για 
άρρενες που 
εισήλθαν στην χώρα 
ως ασυνόδευτοι 
ανήλικοι, ηλικίας 13- 
18 ετών. Η 
λειτουργία του 
Κέντρου παρέχει σε 
αυτούς πιο 
ασφαλισμένες 
συνθήκες διαμονής, 
περιλαμβανομένου 
ισορροπημένης 
διατροφής, 
ψυχολογικής 
υποστήριξης, 
νομικής βοήθειας, 
ενέργειες για 
οικογενειακή 
επανένωση, 
κοινωνική 
ενσωμάτωση κτλ.   

Action P.R 
&Publications LTD 

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

το Ταμείο 
Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης, 
(ευρωπαϊκά 
κονδύλια) και 
κατά 10% μέσω 
εθνικών πόρων 
που διατίθενται 
για το Ταμείο. 
  

14.  Ανοικτό Κέντρο 
Υποδοχής για 
Ευάλωτα Πρόσωπα 
Αιτητές Διεθνούς 
Προστασίας.  
                                                                                                                                          
Το έργο θα 
συγχρηματοδοτήσει 
την λειτουργία εντός 
του χώρου που θα 
στεγάζει υπηκόους 
τρίτων χωρών (ΥΤΧ) 
που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες. 
Τα δημογραφικά 

2.2. Τελικός Δικαιούχος: 
Universitas 
Foundation, UMR 
Compass Ltd, Hope 
for Children, 
Εθελοντές Γιατροί 
Κύπρου 
 

 
 
Το έργο υλοποιείται 
με ευρωπαϊκά 
κονδύλια στο 
πλαίσιο του 
Πολυετές 

01/02/202
0- 
30/11/202
1 
 

€899.999,33 
(συνολικός) 
 
Το έργο 
χρηματοδοτείτα
ι κατά 90% από 
το Ταμείο 
Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης, 
(ευρωπαϊκά 
κονδύλια) και 
κατά 10% μέσω 
εθνικών πόρων 

Οι δείκτες θα 
καθοριστούν 
προσεχώς. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

στοιχεία των 
διαμενόντων και οι 
δραστηριότητες που 
θα υλοποιηθούν 
μέσω του έργου δεν 
έχουν ακόμη 
καθοριστεί. 
 

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

που διατίθενται 
για το Ταμείο. 
 
 

15.  Προγράμματα 
απασχόλησης των 
διαμενόντων στο 
Κέντρο Υποδοχής 
και Φιλοξενίας 
Αιτητών Διεθνούς 
Προστασίας στην 
Κοφίνου.   
                                                                                                                                           
Η υλοποίηση του 
έργου προσφέρει 
στους διαμένοντες 
στο Κέντρο 
Υποδοχής και 
Φιλοξενίας Αιτητών 
Διεθνούς 
Προστασίας στην 
Κοφίνου, την 
δυνατότητα 
συμμετοχής σε 
διαφορετικού τύπου 
δραστηριότητες. 
Στόχος της 
υλοποίησης των 
δραστηριοτήτων 
είναι  η 
απασχόληση, η 
εκπαίδευση, η 
ψυχαγωγία και 
κυρίως η βελτίωση 

2.2.  Ερυθρός Σταυρός  

 
Enoros Consulting 
Ltd 

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

14/02/201
9-
13/11/202
0 

  

€250.000 
(συνολικός) 
 
Το έργο 
χρηματοδοτείτα
ι κατά 90% από 
το Ταμείο 
Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης, 
(ευρωπαϊκά 
κονδύλια) και 
κατά 10% μέσω 
εθνικών πόρων 
που διατίθενται 
για το Ταμείο. 
 
 

1. Αριθμός 
ανήλικων 
σχολικής 
ηλικίας που 
διαμένουν στο 
Κέντρο, οι 
οποίοι θα 
επωφεληθούν 
από τα 
προγράμματα 
απογευματινής 
μελέτης.                            
2. Αριθμός 
ανήλικων 
προσχολικής και 
σχολικής 
ηλικίας που 
διαμένουν στο 
Κέντρο οι 
οποίοι θα 
επωφεληθούν 
από τα 
προγράμματα 
απασχόλησης.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

της ποιότητας ζωής 
των διαμενόντων. 
Ειδικά για εφήβους 
και παιδιά, 
προσφέρονται 
μαθήματα 
γυμναστικής, τέχνης 
και θεάτρου. 
Επιπρόσθετα, 
προσφέρεται  
βοήθεια σε 
ανήλικους σχολικής 
ηλικίας για 
απογευματινή 
μελέτη ελληνικών 
και μαθηματικών  

16.  Πρόγραμμα 
Εκμάθησης της 
Ελληνικής Γλώσσας 
και υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης 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 μερικά  
τμήματα εκμάθησης 
ελληνικών  κατά την 
διάρκεια της 
καλοκαιρινής 
περιόδου. Μέσω του 
έργου θα 
προσφερθεί  ένα 

2.2., 2.4.  Cardet Ltd, 
INNOVADE LI LTD,                            
Frederick University. 

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

01/01/201
9-
30/06/202
0  

€ 348.553,36 
  

Το έργο 
χρηματοδοτείτα
ι κατά 90% από 
το Ταμείο 
Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης, 
(ευρωπαϊκά 
κονδύλια) και 
κατά 10% μέσω 
εθνικών πόρων 
που διατίθενται 
για το Ταμείο.  

Αριθμός 
εκπαιδευόμενω
ν ανήλικων οι 
οποίοι θα 
επωφεληθούν 
από το 
πρόγραμμα  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

tablet, ως 
επιβράβευση σε 
κάθε συμμετέχοντα 
που συμπλήρωσε 
τον κύκλο 
μαθημάτων.  

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

2.2.  OPINION & ACTION 
SERVICES LTD 

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

01/1/2019-
30/06/202
0  

€ 100.000 
 
Το έργο 
χρηματοδοτείτα
ι κατά 90% από 
το Ταμείο 
Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης, 
(ευρωπαϊκά 
κονδύλια) και 
κατά 10% μέσω 
εθνικών πόρων 
που διατίθενται 
για το Ταμείο.  

1. Αριθμός 

ατόμων που θα 

μετέχουν στις 

διαδραστικές 

συνεδρίες/ 

βιωματικά 

εργαστήρια/ 

διαλέξεις                               

2. 

Αριθμός 

διαδραστικών 

συνέδριων/ 

βιωματικών 

εργαστηρίων / 

διαλέξεων. 

18.  Κέντρα 
εξυπηρέτησης 
μεταναστών 
                                                                                 
Σκοπός του έργου 
είναι η δημιουργία, 
λειτουργία και  
διαχείριση των 
Κέντρων 
Εξυπηρέτησης 
Μεταναστών τα 
οποία παρέχουν 

2.2.  Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας  

 
Cardet LTD, ΤΕΠΑΚ, 
Πανεπιστήμιο 
Νεάπολης 

 
Το έργο υλοποιείται 
με ευρωπαϊκά 
κονδύλια στο 
πλαίσιο του 
Πολυετούς 

01.04.2019
- 
30.09.2020  

€499.999,08 
(συνολικός)  
 
Το έργο 
χρηματοδοτείτα
ι κατά 90% από 
το Ταμείο 
Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης, 
(ευρωπαϊκά 
κονδύλια) και 

1.Αριθμός 

εκδηλώσεων 

2.Αριθμός 

Προγραμμάτων, 

κατάρτισης, 

απασχόλησης, 

ενημέρωσης και  

φροντίδας 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

υποστηρικτικές 
υπηρεσίες σε 
Υπηκόους Τρίτων 
Χωρών (ΥΤΧ) για την 
αποτελεσματικότερη 
ένταξη τους στην 
κοινωνία της 
Κύπρου. Τα Κέντρα 
λειτουργούν σε 
κεντρικά σημεία στις 
τέσσερις 
μεγαλύτερες 
επαρχίες 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. 
Επιπλέον 
πραγματοποιείται 
άμεση και έμμεση 
επικοινωνία με τις 
αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες και 
τμήματα, ΜΚΟ και 
εθελοντικές 
οργανώσεις.                                                                                         

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

κατά 10% μέσω 
εθνικών πόρων 
που διατίθενται 
για το Ταμείο. 
  

19.  Πρόγραμμα 
Εκμάθησης 
Ελληνικής Γλώσσας.          

2.2.  INEK ΠΕΟ, 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 

01/02/201
9-

€350.000 
Συνολικός 
 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

                                                                             
Στόχος του έργου 
είναι η στήριξη της 
διαδικασίας ένταξης 
των 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 
με ευρωπαϊκά 
κονδύλια στο 
πλαίσιο του 
Πολυετούς 
Προγράμματος 
2014-2020 του 
Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και 
Ένταξης. Η Υπεύθυνη 
Αρχή του Ταμείου 
είναι η Μονάδα 
Ευρωπαϊκών 
Ταμείων του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

31/07/202
0 
 

Το έργο 
χρηματοδοτείτα
ι κατά 90% από 
το Ταμείο 
Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης, 
(ευρωπαϊκά 
κονδύλια) και 
κατά 10% μέσω 
εθνικών πόρων 
που διατίθενται 
για το Ταμείο. 
 

στην ελληνική 
γλώσσα.  
2. Αριθμός 

εκπαιδευόμενω

ν ΥΤΧ που θα 

επιτύχουν στην 

τελική εξέταση. 

20.  "Προγράμματα 
ένταξης στην αγορά 
εργασίας".                                                                                                        
Στόχος του έργου 
είναι η παροχή  
προγραμμάτων 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού 
και επαγγελματικής 
κατάρτισης με στόχο 
τη διευκόλυνση της 
εισόδου των 
υπηκόων τρίτων 
χωρών στην αγορά 
εργασίας στην 
Κύπρο. 
 

2.5. ΙΜΗ, Opinion and 
Action Services, 
Ακμή, European 
University, 
consulting and 
professional 
development centre. 

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

01.02.2019
-
31.07.2020 
 

€250.000 
συνολικός 
Προϋπολογισμός 
 
Το έργο 
χρηματοδοτείται 
κατά 90% από το 
Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης, 
(ευρωπαϊκά 
κονδύλια) και 
κατά 10% μέσω 
εθνικών πόρων 
που διατίθενται 
για το Ταμείο. 
 
 

1. 
Συμμετέχοντες 
που θα 
επωφεληθούν 
από σεμινάρια 
εργασιακού 
προσανατολισ
μού.  2. 
Συμμετέχοντες 
που θα 
επωφεληθούν 
από 
προγράμματα 
επαγγελματικ
ής κατάρτισης.                      
3. Αριθμός 
εξειδικευμένω
ν 
προγραμμάτω
ν 
επαγγελματικ
ής κατάρτισης. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
 
 

 

21.  "Στήριξη Ευάλωτων 

Ομάδων 

Πληθυσμού"  

Σκοπός του 

Σχεδιασμού είναι η 

παροχή Υπηρεσιών 

προσαρμοσμένης 

Φυσικής 

Δραστηριότητας ή 

προμήθειας 

αθλητικού υλικού 

για τις ανάγκες της 

άσκησης 

Οργανωμένων 

Φορέων Ατόμων με 

Αναπηρίες (ΑμΕΑ) 

και Ατόμων με 

Χρόνιες Παθήσεις.  

2.2.  Κυπριακός 

Οργανισμός 

Αθλητισμού (ΚΟΑ) 

 

Κυπριακή 

Συνομοσπονδία 

Οργανώσεων 

Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) 

Διαχρονικό

ς 

Σχεδιασμός 

20,000.00€ Ο Σχεδιασμός 
να 
εξυπηρετήσει 
δικαιούχους 
φορείς 
καλύπτοντας 
ανάγκες σε 
θέματα 
προσαρμοσμέ
νης Φυσικής 
Αγωγής και 
της 
αξιοποίησης 
του 
εγκεκριμένου 
προϋπολογισμ
ού. 
 

22.  Αντιμετώπιση της 
Εξάρτησης από 
Νόμιμες και 
Παράνομες Ουσίες 
Σκοπός του 
Σχεδιασμού να 
παρέχει στήριξη σε 
Προγράμματα 
αντιμετώπισης των 
εξαρτησιογόνων 
ουσιών σε 
συνεργασία με την 
Αρχή Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου 
(ΑΑΕΚ). 

2.2.  Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αθλητισμού (ΚΟΑ)  
 

 
 
Αρχή Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου 
(ΑΑΕΚ), ΥΠΠΑΝ 
 

Μέχρι το 

2020 

5,000.00€  Να 
προμηθεύει 
κάθε χρόνο με 
αθλητικό 
υλικό 60-80 
μαθητές/αθλη
τές ευάλωτων 
ομάδων 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 

23.  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. 
Επίσης, η ΥΣΕΑ 
συμμετέχει στο  
«Δίκτυο Πρόληψης 
και Καταπολέμησης 
του Ομοφοβικού και 
Τρανσφοβικού 
Εκφοβισμού στην 
εκπαίδευση», 
επικαιροποιώντας 
τις γνώσεις για τη 
διαχείριση θεμάτων 
σχετικών με 
αποδοχή και 
κοινωνική 
ενσωμάτωση. 
Προγράμματα: 
1. Διαμεσολάβηση 
στο σχολείο: Η 
Διαμεσολάβηση 
δίνει έμφαση στην 
ειρηνική επίλυση 
των συγκρούσεων.  
Μέσα από την 
εκπαίδευση 
τονίζονται και 

2.2., 2.3., 

2.4.  

Υπηρεσία 

Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικής 

Αγωγής (ΥΣΕΑ) 

ΥΠΠΑΝ 

 

Καθόλη τη 

σχολική 

χρονιά 

2020-2021 

& 2021-

2022 

 

 Εμπίπτει στον 

προϋπολογισμό 

εργοδότησης 

Καθηγητών ΣΕΑ 

του ΥΠΠΑΝ 

 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

προωθούνται οι 
αρχές της ισοτιμίας, 
της δικαιοσύνης, του 
αλληλοσεβασμού 
και της αποδοχής.  
Επιπλέον, οι 
μαθητές έχουν την 
ευκαιρία να 
αναπτύξουν τεχνικές 
επικοινωνίας και 
ειρηνικής επίλυσης 
συγκρούσεων.   2. 
Ενδυνάμωση: Το 
πρόγραμμα 
αποτελείται από 
διάφορες θεματικές 
και βάσει των 
αναγκών των 
μαθητών ή/και 
ομάδων μαθητών, 
επιλέγεται η 
κατάλληλη ενότητα.  
Μέσα από 
δομημένες 90λεπτες 
συναντήσεις, 
ακολουθώντας 
επακριβώς τις 
οδηγίες των 
εγχειριδίων, 
εφαρμόζεται σε 
ομάδες μαθητών (5-
12 ατόμων). Οι 
διάφορες θεματικές 
ενισχύουν τις 
έννοιες του 
σεβασμού, της 
αποδοχής και την 
κοινωνική 
ενσωμάτωση. 
Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι 
ακόλουθες 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

θεματικές: 
Αυτοεκτίμηση, 
Καινούριος 
Μαθητής, Υγιείς 
Εφηβικές Σχέσεις, 
Διαχείριση Θυμού, 
Κινητοποίηση, 
Σπάζοντας τον Κύκλο 
του Εκφοβισμού.  Οι 
Καθηγητές ΣΕΑ, 
έχουν λάβει 
εκπαίδευση και για 
τα 2 προγράμματα 
 

 

24.  Ομάδα Άμεσης 
Παρέμβασης 
(Ο.Α.Π.) 2019-2020 
 
Περιγραφή-Στόχοι-
Δράσεις:  
1. Εναλλακτικό 
Πρόγραμμα με 
Σχολικό Συνεργάτη 
2. Άλλο Εναλλακτικό 
Πρόγραμμα, χωρίς 
σχολικό συνεργάτη, 
με εμπλοκή 
εκπαιδευτικών. 
3. Εισηγήσεις-
προτροπή-βοήθεια 
για ενίσχυση του 
μαθητικού ή και του 
εκπαιδευτικού 
κόσμου των 
σχολικών μονάδων 
με Σεμινάρια ή και 
Βιωματικά 
Εργαστήρια μέσω Π.Ι 
ή και άλλων φορέων 
/ οργανισμών. 

2.2., 2.4. ΥΠΠΑΝ 

 
1.Ομάδα Άμεσης 
Παρέμβασης (ΟΑΠ)  
2. ΥΕΨ           
3. ΥΣΕΑ      
4. ΥΚΕ     
5. ΥΨΥΠΕ (Νέα 
Δομή)    
6. ΑΑΕΚ  
7.ΠΑΒΙΣ     
8.Π.Ι. 
 

 2019-2020 :  
€500.000 
 

Έρευνα ΚΕΕΑ 
(τοποθετήσεις
, μέσα από 
ερωτηματολόγ
ιο, 
Διευθυντών & 
καθηγητικών 
συλλόγων) 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

4. Συνεργασία με 
ΥΕΨ 
5. Συνεργασία με 
Εκπαιδευτικούς 
Ψυχολόγους ή 
Κλινικούς 
Ψυχολόγους ή 
Παιδοψυχίατρους 
Δημόσιου ή 
Ιδιωτικού Τομέα, 
όπου κρίνεται 
απαραίτητο (με 
συγκατάθεση 
γονέων). 

25.  Δράσεις Σχολικής 
και Κοινωνικής 
Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.) 
Περιγραφή: Το 
πρόγραμμα 
«Δράσεις Σχολικής 
και Κοινωνικής 
Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε)» 
εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό 
Συμβούλιου 
στις 29/7/2015. Το 
έργο αφορά στην 
υλοποίηση δράσεων 
υποστήριξης και 
ενίσχυσης μαθητών 
που φοιτούν σε 
επιλεγμένες 
σχολικές μονάδες, 
με στόχο την 
προώθηση της 
σχολικής και 
ευρύτερα της 
κοινωνικής τους 
ένταξης. 
Το έργο αποσκοπεί 
στη συνέχιση, 
διεύρυνση και 

2.2., 2.4., 

2.5. 

Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

 
ΓΔ ΕΠΣΑ, Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, 
Μονάδα ΕΚΤ 
(Ενδιάμεσος 
Φορέας) 
 

2015-2023 
 

2020: 5.218.500€ 
2021: 5.218.500€ 
2022: 5.218.500€ 
 
Σύνολο:  
15.655.500€ 
 
Το έργο 
"ΔΡΑ.Σ.Ε." 
χρηματοδοτείται 
κατά 85% από το 
Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο 
και κατά 15% από 
εθνικούς πόρους. 
 
 

(1) Μαθητικός 
πληθυσμός 
πρωτοβάθμια
ς και 
δευτεροβάθμι
ας 
εκπαίδευσης 
που 
συμμετέχει σε 
πρόγραμμα 
εκπαιδευτικής 
προτεραιότητ
ας: 15%. (2) 
Στήριξη 
σχολικών 
μονάδων: 110. 
(3)  
Λειτουργία 
Κέντρων 
Πληροφόρηση
ς και 
Ψυχοκοινωνικ
ής 
Υποστήριξης: 
70. (4) 
Ποσοστό 
καλυπτόμενων 
μαθητών 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

βελτίωση του Έργου 
«Πρόγραμμα κατά 
της Πρόωρης 
Εγκατάλειψης του 
Σχολείου, της 
Σχολικής Επιτυχίας 
και της 
Παραβατικότητας σε 
Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας», 
που υλοποιήθηκε 
κατά την 
Προγραμματική 
Περίοδο 2007-2013. 
Το προτεινόμενο 
έργο συνεχίζει το 
σκεπτικό του 
προηγούμενου 
προγράμματος ως 
μέσο για την 
εφαρμογή 
θετικής διάκρισης 
στον τομέα της 
εκπαίδευσης και ως 
μέρος της ευρύτερης 
εκπαίδευσης για 
προώθηση 
της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Θα 
περιλαμβάνει 
ποικίλες δράσεις για 
τη στήριξη των 
ευάλωτων ομάδων 
του 
μαθητικού 
πληθυσμού, οι 
οποίες πλήττονται 
ιδιαίτερα από τις 
συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης. 
Οι διαφοροποιήσεις 
του έργου «ΔΡΑ.Σ.Ε» 

πρωτοβάθμια
ς και 
δευτεροβάθμι
ας 
εκπαίδευσης 
που 
εξυπηρετούντ
αι από 
σχολικές 
δράσεις 
εκπαιδευτικής 
προτεραιότητ
ας ως προς 
το σύνολο του 
μαθητικού 
πληθυσμού: 
15%. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

σε σχέση με το 
προηγούμενο έργο 
βασίζονται στη 
συντρέχουσα και 
τελική αξιολόγηση 
του Έργου 
«Πρόγραμμα κατά 
της Πρόωρης 
Εγκατάλειψης του 
Σχολείου, της 
Σχολικής 
Επιτυχίας και της 
Παραβατικότητας σε 
Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας». 
Οι «Δράσεις 
Σχολικής και 
Κοινωνικής Ένταξης» 
θα εφαρμόζονται σε 
σχολικές μονάδες, οι 
οποίες επιλέγονται 
με 
βάση αντικειμενικά 
και μετρήσιμα 
κριτήρια που 
αφορούν τη 
σύνθεση και τα 
χαρακτηριστικά του 
μαθητικού τους 
πληθυσμού. 
Συγκεκριμένα, τα 
κριτήρια για τη 
συμμετοχή ενός 
σχολείου στο έργο 
είναι τα ακόλουθα: 
• Ποσοστό και 
αριθμός μαθητών με 
γονείς/κηδεμόνες 
λήπτες ΕΕΕ 
• Ποσοστό και 
αριθμός μαθητών 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

που λαμβάνουν 
δωρεάν σίτιση 
• Ποσοστό και 
αριθμός μαθητών με 
ένα ή δύο γονείς 
ανέργους 
• Ποσοστό και 
αριθμός 
αλλόγλωσσων 
μαθητών 
• Ποσοστό και 
αριθμός μαθητών 
προερχόμενοι από 
πολύτεκνες ή και 
μονογονεϊκές 
οικογένειες 
• Ποσοστό και 
αριθμός μαθητών 
που συμμετέχουν σε 
πρόγραμμα στήριξης 
και ενισχυτικής 
διδασκαλίας 
• Ποσοστό και 
αριθμός μαθητών με 
πιθανότητα 
αναλφαβητισμού 
• Ποσοστό και 
αριθμός 
ανεξεταστέων 
μαθητών 
• Ποσοστό και 
αριθμός σχολικής 
διαρροής Στόχοι: 
(α)Πρόσβαση σε 
ενισχυμένη 
εκπαιδευτική 
υποστήριξη για 
μαθητές που 
αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο διακρίσεων 
(κοινωνικοοικονομικ
ά προβλήματα, 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

πολυπολιτισμικότητ
α) σε επιλεγμένες 
σχολικές μονάδες, 
(β) Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση 
της 
φτώχειας και κάθε 
διάκρισης." 

 
 
 



 
 

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) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (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 Διαχρονική 

εφαρμογή 

2020: 
€184.000 
 

Προβλεπόμενος 
αριθμός εκδηλώσεων 
160 Προβλεπόμενος 
αριθμός 
συμμετεχόντων στις 
εκδηλώσεις των 
ΚΕΠΛΗ: 2.500 
 

2.  Youth Makerspace 

Larnaka & Mobile 

Makerspace: 

Πρόκειται για ένα 

χώρο όπου 

παρέχονται τα 

τεχνολογικά και 

άλλα εργαλεία τα 

οποία μπορούν να 

χρησιμοποιούν οι 

νέοι για τη 

δημιουργία 

κατασκευών, 

πρωτοτύπων, 

ρομπότ και άλλων 

3.2., 3.7. ΟΝΕΚ Διαχρονική 

εφαρμογή 

2020: 154.000 
ευρώ  
 

Eπιπλέον, η 

νέα σύμβαση 

που θα 

υπογραφεί για 

τη μίσθωση 

υπηρεσιών για 

τη λειτουργία 

του Youth 

Makerspace 

Larnaka και 

του Mobile 

Makerspace 

Youth Makerspace 
2020: 1.Επισκέψεις 
σχολείων, 
πανεπιστημίων, ΜΚΟ 
και άλλων 
οργανωμένων 
συνόλων: 50 
2.Διοργάνωση 
εκδηλώσεων από το 
Makerspace: 40 
3. Παραχώρηση 
χώρου: 35 
4. Συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις/εκθέσεις 
τρίτων φορέων: 15 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

projects. Το κτίριο 

στο οποίο 

στεγάζεται το 

πρόγραμμα 

παρέχεται δωρεάν 

στον ΟΝΕΚ από το 

Δήμο Λάρνακας. 

Mobile Makerspace 

Το 2019 ο ΟΝΕΚ 

προέβη στη 

δημιουργία της 

κινητής αυτής 

μονάδας. Έχει ως 

στόχο να φτάσει σε 

νέους οι οποίοι 

διαμένουν σε 

αγροτικές περιοχές, 

μακριά από τα 

αστικά κέντρα, και 

ως εκ τούτου δεν 

έχουν την ευκαιρία 

να έχουν πρόσβαση 

σε προγράμματα και 

τεχνολογίες όπως το 

Youth Makerspace. 

Έχει σχεδιαστεί 

ειδικά για αυτόν τον 

σκοπό και φιλοξενεί 

high tech 

τεχνολογικό 

εξοπλισμό.  

δύναται να 

ενταχθεί στο 

νέο 

Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα 

του 

Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού 

Ταμείου 2021 

– 2027. 

Mobile Makerspace: 
2020:  
1. επισκέψεις σε 
σχολεία και 
οργανωμένα σύνολα 
20 
 

3.  Πρωτοβουλίες 

Νέων: 

Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα το οποίο 

παρέχει κίνητρα 

στους νέους για 

3.2., 3.7., 

3.9.  

ΟΝΕΚ Ετήσια 
Βάση 
 

2020: 
900,000.00€ 
2021: 
900,000.00€ 
2022: 
900,000.00€ . 
 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

κινητικότητα και 

ενεργό συμμετοχή 

στα πολιτικά, 

πολιτιστικά, 

αθλητικά και 

κοινωνικά δρώμενα 

της Κύπρου. Στόχος 

του είναι η 

ενθάρρυνση των 

νέων να 

χρησιμοποιούν τη 

μέθοδο της άτυπης, 

μη τυπικής μάθησης 

και να συμμετέχουν 

σε εθελοντικές 

δραστηριότητες, 

συμβάλλοντας έτσι 

στη δημιουργία 

ενεργών  πολιτών. 

ΣΥΝΟΛΟ: 
2,700,000.00€. 
 

2020: 630  2021:635 
2022: 640                  
Στόχος Α΄: Αύξηση 
αριθμού αιτήσεων 
από καινούριους 
αιτητές:  2020: 8, 
2021: 12,  2022: 16      
Στόχος Β: Αύξηση 
αριθμού αιτήσεων 
που εμπίπτουν στη 
δράση 7- Σχέδια 
Καινοτομίας και   
δημιουργικότητας: 
2020: 4, 2021: 8, 2022: 
12 
 

4.  Ευρωπαϊκός 

Διάλογος με τη 

Νεολαία  - 

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 

Νεολαίας 

Κύπρου) 

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 

προϋπολογισμ

ό  ΟΝΕΚ).  

1. Αριθμός 

συμμετεχόντων στις 

διαβουλεύσεις: 

Για τη διετία 2021-

2022 

-Online questionnaire: 

500  

-Focus groups: 600 

-Dialogue events:  400 

- Workshops: 300  

 

2.Αριθμός 
διαβουλεύσεων: 
 
Για τη διετία 2021-

2022 

Online questionnaire: 
1-2 
Focus groups : 30  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Dialogue events: 5-10 
Workshops: 25 
 

 

3. 

Προβολή/προώθηση 

Διαρθρωμένου 

διαλόγου μέσα από 

παρουσιάσεις(Online 

& Offline): 

Για τη διετία 2019-

2020: 15+ 

Για τη διετία 2021-

2022: 60 

 

4.Αξιοποίηση/Υλοποίη

ση προτάσεων από τις 

διαβουλεύσεις και τα 

αποτελέσματα τους  

2019-2020: Υπό 

Εξέλιξη 

2021-2022: 1. 
Συμπερίληψη των 
προτάσεων στον 
Στρατηγικό 
Προγραμματισμό 
ΣυΝΚ 
2. Ένταξη με κάποιο 

τρόπο και σε δράσεις 

του ΟΝΕΚ κάτω από 

την Εθνική Στρατηγική 

 

5.Αριθμός νέων που 
ενημερώθηκαν από 
τις 
παρουσιάσεις/προβολ
ή Διαρθρωμένου 
Διαλόγου (μέσω 
οnline   
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

& οffline 

δραστηριοτήτων): 

2019-2020: 1500-2000  

2021-2022: 2500+ 

 

5.  Έρευνες : στόχος η 

διερεύνηση θεμάτων 

για σχεδιασμό 

αποτελεσματικών 

πολιτικών για τους 

νέους από τα 

αρμόδια κέντρα 

λήψεως 

αποφάσεων. Επίσης 

Βελτίωση της 

αποτελεσματικότητα

ς του ΟΝΕΚ / 

ενίσχυση της 

συμμετοχής των 

νέων σε ό,τι τους 

αφορά. Παράλληλα 

στόχος μέσα από τις 

έρευνες είναι η  

ανάπτυξη και 

υλοποίηση 

προγραμμάτων & 

υπηρεσιών που 

βασίζονται σε 

τεκμηριωμένα 

στοιχεία τα οποία 

αποτυπώνουν 

ξεκάθαρα την 

υφιστάμενη 

κατάσταση και τη 

φωνή των νέων 

3.1., 3.4., 

3.7. 

ΟΝΕΚ Ετήσια 

Βάση 

2020: €30.000 
 

(α) Αριθμός Ερευνών 
ανά έτος: 2020: 1-2 
έρευνες, 2021: 2 
έρευνες, 2022: 2 
έρευνες  
(β) Αποστολή 
αποτελεσμάτων 
ερευνών στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων - 
Αριθμός παραληπτών 
2020: 30, 2021: 35, 
2022: 40   
(γ) Υποβολή 
προτάσεων προς το 
Δ.Σ. μετά την 
ολοκλήρωση των 
ερευνών: 2020: 1, για 
το 2021: 1-2, για το 
2022: 1-2, (δ) 
Δημοσιογραφική για 
παρουσίαση ερευνών: 
2020:1, 2021:1, 
2022:1 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

6.  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 

δημιουργίας και 

τέλος την 

παρουσίαση 

δράσεων που 

αφορούν ανθρώπινα 

δικαιώματα, 

κοινωνικές 

διακρίσεις, 

3.2., 3.9. ΟΝΕΚ,                

Συμβούλιο 

Νεολαίας, Κέντρο 

Υποστήριξης ΜΚΟ                

Ετήσια 

Δράση 

35,000.00€ 

ετησίως 

1. Συμμετοχή 70 

οργανώσεων νεολαίας 

2. Συμμετοχή 100 

συνολικά οργανισμών 

συμπεριλαμβανομένω

ν κι άλλων 

οργανισμών και 

εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων.  

3. Επισκέπτες: 3.000-

4.000 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

περιβαλλοντικές 

δράσεις κ.α. 

Περιλαμβάνει 

πολλές 

δραστηριότητες 

όπως NGO Fair, 

ανοιχτές συζητήσεις, 

εργαστήρια, 

παρουσιάσεις, 

εγκαταστάσεις 

τέχνης, συναυλία, 

χορό, και άλλα.  

7.  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 

Προγράμμ

ατος 

Erasmus+ 

είναι από 

το 2014 - 

2020 

Ο ετήσιος 
προϋπολογισμ
ός για την 
Κινητικότητα 
των ατόμων 
που 
δραστηριοποι
ούνται στον 
τομέα της 
νεολαίας για 
το 2020 είναι 
€432.287 
 

 Αριθμός ατόμων που 

δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της 

νεολαίας που 

συμμετείχαν στα 

εγκεκριμένα σχέδια. 

2020: 550 

 

8.  Οι Δραστηριότητες 

Διακρατικών 

Συνεργασιών (TCA) 

αποτελούν ένα 

εργαλείο για τις 

3.2., 3.3., 

3.8. 

ΟΝΕΚ (Εθνική 

Υπηρεσία 

Προγράμματος 

Erasmus+: 

Νεολαία., Ε.Ε., 

Η διάρκεια 

του 

Προγράμμ

ατος 

Erasmus+ 

Ο 18μηνος 
προϋπολογισμ
ός για το TCA 
2020 είναι 
€219.000. 

Συνολικός αριθμός 
συμμετεχόντων σε 
TCA - 2020: 80, 2021: 
85, 2022: 85 (ο 
αριθμός των ατόμων 
που στηρίζει η 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Εθνικές Υπηρεσίες 

μέσω του οποίου 

εφαρμόζονται οι 

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 

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

9.  Erasmus+: Νεολαία, 

Βασική Δράση 3- 

Σχέδια Διαλόγου με 

τους νέους. 

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 Ο ετήσιος 
προϋπολογισμ
ός της ΒΔ3 για 
το 2020 είναι 
€103.240 
 

Αριθμός νέων που θα 
συμμετάσχουν στα 
εγκεκριμένα σχέδια. 
2020: 600 
 

10.  Στο πλαίσιο των 

Ανταλλαγών Νέων 

του Erasmus+ , 

επιχορηγούνται 

κινητικότητες νέων 

13-30 ετών με στόχο 

την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων/ικανοτήτ

ων 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 Ο ετήσιος 
προϋπολογισμ
ός τις 
Ανταλλαγές 
Νέων για το 
2020 είναι 
€1.008.670 
 

Αριθμός νέων που θα 
συμμετάσχουν στα 
εγκεκριμένα σχέδια. 
2020: 1500 
 



70 
 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

11.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης είναι 

το νέο Πρόγραμμα 

της Ε.Ε. με στόχο την  

παροχή 

επιπρόσθετων 

ευκαιριών 

εθελοντισμού,–

εργασίας και 

πρακτικής άσκησης 

σε νέους 18-30 ετών 

των Κρατών Μελών 

της Ε.Ε σε θέματα 

αλληλεγγύης. 

3.2., 3.3., 3.8 ΟΝΕΚ ως η Εθνική 
Υπηρεσία 
Ευρωπαϊκού 
Σώματος 
Αλληλεγγύης 
 

 
ΓΔ ΕΠΣΑ - Εθνική 
Αρχή 
Προγράμματος 
 

2018-2020 
 

Ο ετήσιος 
προϋπολογισμ
ός για τις 
Δράσεις 
Εθελοντισμού 
του 
Προγράμματο
ς για το 2020 
είναι €855.588 
και για τα 
Σχέδια 
Αλληλεγγύης 
είναι €109.885 
 

Αριθμός 
συμμετεχόντων σε: α) 
σχέδια εθελοντισμού 
για το 2020: 150, β) 
σχέδια αλληλεγγύης 
για το 2020: 15 

 

12.  Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Νέων: 
Εκπτωτική κάρτα για 
νέους από 13 μέχρι 
30 χρόνων που 
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. 
 

3.1., 3.2., 

3.4., 3.5., 

3.7., 3.8.  

ΟΝΕΚ 

 
ΥΠΠΑΝ, EYCA 
(Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία της 
Κάρτας Νέων), 
οργανώσεις 
νεολαίας, 
οργανωμένα 
σύνολα 
ευάλωτων 
ομάδων 
 

Διαχρονική 
εφαρμογή 
 

25.000 
ετησίως 
 

1) Αριθμός καρτών  
2) Αριθμός 
σεμιναρίων  
3) Αριθμός 
συμμετεχόντων στις 
δραστηριότητες  
4) Φοιτητικές 
Ταυτότητες  
5) Νέες συνεργασίες 
 6) Ωφελήματα προς 
τους κατόχους (πχ 
εισιτήρια για 
εκδηλώσεις)   
7) Followers στα Social 
Media 
8) Newsletters μέσω 
e-mail 
9) Email addresses των 
κατόχων 



71 
 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

13.  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 

Διαχρονική Τα ΔΚΣΝ 

επιχορηγούντ

αι για τις 

δράσεις τους 

από τον ΟΝΕΚ 

μέσω του 

Προγράμματο

ς 

«Πρωτοβουλίε

ς Νέων»  

 1)Ετήσια αύξηση των 

ΔΚΣΝ κατά 1-2 ανά 

έτος 2) 90% ΔΚΣΝ να 

διατηρηθούν 3) Το 70-

90% των ΔΚΣΝ να 

είναι ενεργά (2020: 

70%, 2021: 80%, 2022: 

90%).  4)  70-100% να 

έχουν επηρεάσει τις 

αποφάσεις της 

Τοπικής τους Αρχής με 

έστω και μία εισήγηση 

που θα έχει 

υιοθετηθεί (2020: 

70%, 2021: 80%, 2022: 

100%) 5) Θετικά 

αποτελέσματα 

αξιολόγησης 

εμπλεκομένων (2020: 

60%, 2021: 65%, 2022: 

70%). 

 

14.  Εθνική Σύνοδος 

Νέων - στόχο έχει 

την ανάπτυξη του 

διαλόγου μεταξύ 

των νέων και 

φορέων χάραξης 

πολιτικής 

3.1., 3.2.  ΟΝΕΚ Υλοποιείται 
ανά 
18μηνο 
 

2020: €35.000 
 

1) Συμμετοχή 300-350 
νέων και εκπροσώπων 
υπηρεσιών/φορέων 
σε κάθε Σύνοδο. 2) Τα 
θετικά αποτελέσματα 
αξιολόγησης 
συμμετεχόντων και 
εμπλεκομένων να 
είναι πάνω από 70% 
σε έκαστη σύνοδο. 3) 
Οι εισηγήσεις των 
νέων που 
υιοθετούνται από 
κρατικές υπηρεσίες να 
ανέρχονται στο 20%. 
4) 30% συμμετοχή 
νέων από περιοχές 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

εκτός Λ/σίας & νέων 
με λιγότερες 
ευκαιρίες σε έκαστη 
Σύνοδο. 
 

15.  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 

 

Alfstore (ALF) 
France,  
Association des 
États Généraux 
des Étudiants de 
l’Europe (AEGEE) 
Belgium, 
Development 
Centre of the 
Heart of Slovenia 
(HS) Slovenia, 
European Youth 
Information and 
Counselling 
Agency (ERYICA) 
Luxembourg, 
Institute of 
Studies for the 
Integration of 
Systems Italy, 
International 
Youth Service of 
the Federal 
Republic of 
Germany (IJAB) 
Germany, Liquid 
Democracy e.V. 
(Liqd) Germany, 
Missions 
Publiques France, 
Royal Institute of 
Technology (KTH), 
Sweden, The 
Danish Board of 

Ετήσια 

Βάση  

Δ/Ε 
 

Συμμετοχή νέων  
(2020: 20, 2021: 50, 
2022: 100, Σύνολο: 
170).  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Technology 
Foundation (DBT) 
Denmark. 
 

16.  Διενέργεια 
διαβουλεύσεων με 
νέους/νέες στο 
πλαίσιο της Εθνικής 
Στρατηγικής για τη 
Νεολαία για την 
υποβολή απόψεων 
και εισηγήσεων των 
νέων σε θεματικές 
και πολιτικές που 
τους ενδιαφέρουν 
και τους επηρεάζουν 
άμεσα.  
 

3.1., 3.2., 
3.3., 3.4., 
3.6., 3.7. 

ΟΝΕΚ σε 
συνεργασία με 
Υπουργεία, 
Υπηρεσίες και 
άλλους φορείς 

Ετησίως 2020: €4.000 Αριθμός 
διαβουλεύσεων που 
διενεργούνται 
ετησίως: 2-3 

17.  "Young Cities" 
Εθνικό Πρόγραμμα 
σε συνεργασία με 
την Εθνική Αρχή 
Στοιχημάτων με 
στόχο την 
ενθάρρυνση των 
νέων για ενεργή 
συμμετοχή στα 
κοινά της τοπικής 
τους κοινότητας. 
Συγκεκριμένα, 3 

3.2., 3.6., 
3.9. 

ΟΝΕΚ 
 

 
Εθνική Αρχή 
Στοιχημάτων, 
Δήμος 
Αγλαντζιάς, 
Δήμος Αθηένου, 
Δήμος Δερύνειας 
 

Το 
πρόγραμμα 
θα 
ξεκινήσει 
εντός του 
2020, με 
διάρκεια 5 
μηνών.  

€150,000.00 
 

Τουλάχιστον μια 
εισήγηση από έκαστη 
ομάδα νέων να 
υιοθετηθεί και να 
χρηματοδοτηθεί από 
το Πρόγραμμα.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ομάδες νέων από 
τους Δήμους 
Αγλαντζιάς, Αθηένου 
& Δερύνειας, με τη 
βοήθεια 
εκπαιδευτών, θα 
συμμετάσχουν σε 
εργαστήρια για την 
εξεύρεση λύσεων 
για αντιμετώπιση 
αναγκών και 
προβλημάτων του 
Δήμου τους ή για 
την υποβολή 
εισηγήσεων για νέα 
προγράμματα/δράσ
εις που θα 
βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής τους.  

18.  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  
 

Ο 
προϋπολογισμ
ός για το 2020 
ανέρχεται σε 
€76.531 
 

1. Αριθμός ατόμων 
που έθεσαν 
 ερώτημα.  
 2020: 450 
 2021: 480 
 2022: 500 
 2. Αριθμός ατόμων 
που 
 συμμετείχαν σε 
εκδηλώσεις 
 2020: 3500 
 2021: 4000 
 2022: 5000 
 3. Αριθμός 
εκδηλώσεων & 
 παρουσιάσεων από 
Eurodesk & 
 από τρίτους 
 2020: 30 
 2021: 35 
 2022: 40 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

19.  Κέντρο Ασφαλούς 
Διαδικτύου Κύπρου 
- CYberSafety                
Περιγραφή:  Το 
Κέντρο Ασφαλούς 
Διαδικτύου Κύπρου - 
CYberSafety έχει ως 
στόχο την ενίσχυση 
των προσπαθειών 
στην Κύπρο για 
δημιουργική και 
ασφαλή αξιοποίηση 
του Διαδικτύου. 
Εστιάζοντας στις 
νέες και 
αυξανόμενες 
ανάγκες που 
προκύπτουν από τις 
εξελίξεις, σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, αναφορικά 
με τις διαδικτυακές 
τεχνολογίες, το 
Κέντρο προωθεί τη 
συνεργασία μεταξύ 
εμπλεκόμενων 
εθνικών φορέων, με 
στόχο τη δημιουργία 
κουλτούρας 
Ασφαλούς 
Διαδικτύου.     
Ομάδα Νέων 
CYberSafety Youth 
Panel: Στο πλαίσιο 
των δράσεων του 
Έργου λειτουργεί η 
ομάδα Νέων 
CYberSafety Youth 
Panel  με στόχο να 
επιτρέψει 
στους/στις 
συμμετέχοντες/συμμ
ετέχουσες την 

3.2.,3.8.,3.9. Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 
Κύπρου – ΥΠΠΑΝ 
 

 
 
Αρχή Ψηφιακής 
Ασφάλειας 
(ΑΨΑ), 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (ΠΚ), 
Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), 
Παγκύπρια Σχολή 
Γονέων, 
Ινστιτούτο 
Νευροεπιστήμης 
και Τεχνολογίας 
Κύπρου (CNTI), 
CYTA, MTN 
Cyprus LTD 
 
Ο ΟΝΕΚ 
συμμετέχει στη 
Συμβουλευτική 
Επιτροπή για το 
έργο CyberSafety 
όπως και οι πιο 
πάνω 
αναφερόμενοι 
φορείς.  

2018 - 2020 
 

Συνολικός 
Προϋπολογισμ
ός Έργου: 
€118.662,30 
 

1) 
Μαθητές/μαθήτριες 
Δημοτικής, Μέσης 
Γενικής και Μέσης 
Γενικής και 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης που 
συμμετέχουν στις 
δράσεις του Έργου 2) 
Σχολικές μονάδες 
(εκπαιδευτικοί) που 
επιμορφώνονται και 
ενημερώνονται στο 
πλαίσιο των δράσεων 
του Έργου 3) Γονείς 
και Φορείς χάραξης 
Πολιτικής για το 
Διαδίκτυο που 
συμμετέχουν στις 
δράσεις του Έργου 4) 
Μαθητές/μαθήτριες, 
νέοι/νέες, 
εκπαιδευτικοί, γονείς 
και γενικός 
πληθυσμός της 
Κύπρου που δέχεται 
υποστήριξη στο 
πλαίσιο της 
λειτουργίας της 
Γραμμής Βοήθειας και 
Καταγγελιών 1480).   
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ανταλλαγή γνώσεων 
και εμπειριών και τη 
διαμόρφωση 
εισηγήσεων και 
δράσεων, 
αναφορικά με τη 
δημιουργική και την 
ασφαλή χρήση των 
ψηφιακών 
τεχνολογιών και του 
Διαδικτύου.  
Τα μέλη της ομάδας 
Νέων CYberSafety 
Youth Panel, 
ενεργούν ως 
πρεσβευτές 
βέλτιστων 
πρακτικών και 
δράσεων, με στόχο 
τη δημιουργία 
καινοτόμων πηγών 
και τη διάδοση 
μηνυμάτων 
ασφαλούς χρήσης 
του Διαδικτύου προς 
τους/τις 
συνομηλίκους τους, 
αλλά και σε άλλες 
εμπλεκόμενες 
ομάδες.  
 

20.  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 

3.1.  Γραφείο 

Επιτρόπου 

Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του 

Παιδιού  

 

 

Η σύσταση 
της 
συγκεκριμέ
νης ομάδας 
ορίζεται 
μέσα από 
τη 
νομοθεσία 
και 
συνεπώς, 
αποτελεί 
μέτρο που 

Ετήσιος: 
€8000€ 
Συνολικός: 
2020-2022:  
€24000.  

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 



77 
 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

από μια διαδικασία 
διαβούλευσης με 
την Επίτροπο 
απόψεις και 
εισηγήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή 
τους  

εφαρμόζετ
αι κάθε 
χρονιά 
(2020-
2022)  

κατατίθενται  
5. Ενδιαφέρον που 
επιδεικνύεται κατά τις 
συναντήσεις 
  

21.  Πρόγραμμα 
Επισκέψεων της 
Επιτρόπου 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

 ΥΠΠΑΝ 

Οι 
επισκέψεις 
διεξάγοντα
ι εντός του 
ωραρίου 
λειτουργία
ς των 
σχολικών 
μονάδων 
κατά τη 
διάρκεια 
μιας 
εργάσιμης 
μέρας 
(2020-
2022) 
 

Ετήσιος: €500, 
Συνολικός: 
2020-2022: 
€1500 
 

1. Αριθμός σχολικών 
μονάδων που 
απευθύνουν 
πρόσκληση στην 
Επίτροπο  
2. Επίπεδο 
ενδιαφέροντος 
μαθητών/ριών κατά 
τη διάρκεια της 
επίσκεψης 
 

22.  Πρόγραμμα 
εκπαίδευσης 
Κεντρικών 
Μαθητικών 
Συμβουλίων 
αναφορικά με το 
Δικαίωμα του 
Παιδιού στη 
συμμετοχή 
(βιωματικά 
εργαστήρια στα 
μέλη του ΚΜΣ μια 
σχολικής μονάδας με 
στόχο την 
ενδυνάμωση τους 
για διεκδίκηση και 

3.2.  Γραφείο 

Επιτρόπου 

Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του 

Παιδιού 

 

ΥΠΠΑΝ 

Το 
πρόγραμμα 
θα 
διεξάγεται 
εντός του 
ωραρίου 
λειτουργία
ς των 
σχολικών 
μονάδων 
κατά τη 
διάρκεια 
μιας 
εργάσιμης 
μέρας 

Ετήσιος: €500, 
Συνολικός: 
2020-2022: 
€1500 
 

1. Αριθμός αιτήσεων 

από σχολικές μονάδες  

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

άσκηση του 
δικαιώματος στη 
συμμετοχή στο 
πλαίσιο της σχολικής 
μονάδας αλλά και 
γενικότερα στην 
κοινωνία) 
 

(2020-
2022) 
 

Μέλη του ΚΜΣ που 

συμμετέχει 

23.  Ημέρα Δημόσιας 
Διαβούλευσης.  
Στις δημόσιες 
διαβουλεύσεις 
μπορούν να 
συμμετέχουν 
μαθητές, φοιτητές, 
οργανωμένα 
σύνολα, ανέντακτοι 
πολίτες και 
οποιοιδήποτε άλλοι 
φορείς, 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 

3.1., 3.2., 

3.7., 3.8.  

Γραφείο 
Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και 
ΜΚΟ σε 
συνεργασία με τα 
Υπουργεία, 
Ημικρατικοί 
Οργανισμοί, 
Ανεξάρτητες 
Υπηρεσίες του 
Κράτους 
 

 

ΜΚΟ, ανένταχτοι 

πολίτες, 

Σύνδεσμοι, 

Οργανωμένοι 

Φορείς, Κοινωνία 

των πολιτών κλπ. 

Δ/Ε γιατί ο 
σκοπός 
είναι να 
εφαρμόζετ
αι σε τακτά 
χρονικά 
διαστήματ
α σε ετήσια 
βάση 
ανάλογα 
με τα 
θέματα 
που έχει 
σκοπό να 
προωθήσει 
το κάθε 
Υπουργείο, 
Υπηρεσία 
κλπ. 
 

€1000 
(Συνολικός)  
 

Διαβουλεύσεις με 200 
ΜΚΟ 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

αποφάσεων, μέτρων 
και πολιτικών. 
 

24.  Ημέρα του Πολίτη: 
Η Ημέρα του Πολίτη 
απορρέει από την 
ανάγκη για 
ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των 
πολιτών στα κοινά 
και στοχεύει στη 
βελτιστοποίηση των 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών στην 
κοινωνία και στον 
κάθε πολίτη 
ξεχωριστά. 
 

3.2.  Γραφείο 

Επιτρόπου 

Εθελοντισμού και 

ΜΚΟ  

 

Υπουργεία,  

Λύκεια, 

Πανεπιστήμια 

Πραγματοπ

οιείται σε 

ετήσια 

βάση 

€4.000 
Συνολικός 
Προϋπολογισμ
ός 
 

Συμμετοχή 1.400 
πολιτών/νέων 
 

25.  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  Δ/Ε  Διάδοση σε ΜΚΟ και 
οργανωμένη Κοινωνία 
των Πολιτών (2.000 
άτομα) 
 

26.  Έγγραφο Πολιτικής 
(Policy Paper) 
σχετικά με την 
ενδυνάμωση της 
Κοινωνίας των 
Πολιτών: Το 
έγγραφο πολιτικής 
στοχεύει στην 
ενδυνάμωση του 
ρόλου και της 
δράσης της 

3.1., 3.2., 

3.3. 

Γραφείο 

Επιτρόπου 

Εθελοντισμού και 

ΜΚΟ  

 

Υπουργεία, 

Υπηρεσίες, ΜΚΟ, 

Κοινωνία των 

πολιτών 

Δ/Ε  Δ/Ε  Διάδοση σε ΜΚΟ και 
οργανωμένη Κοινωνία 
των Πολιτών (2.500 
άτομα) 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Κοινωνίας των 
Πολιτών στην Κύπρο. 
 

27.  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  Δ/Ε γιατί 
παρέχεται 
δωρεάν από 
την Cyta 
(€3.000 
συνολικό 
κόστος 
συντήρησης)  
 

Χρήση από 150 ΜΚΟ 
 

28.  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) 

Υφυπουργείο 

Έρευνας 

Καινοτομίας και 

Ψηφιακής 

Πολιτικής 

   

29.  Πλατφόρμα για 

Δημόσια 

Διαβούλευση η 

οποία στοχεύει στη 

3.5. Τμήμα 

Υπηρεσιών 

Πληροφορικής 

(ΤΥΠ), 

   



81 
 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

δημοσιοποίηση 

όλων των δημοσίων 

διαβουλεύσεων 

μέσω διαδικτύου 

από ένα και μόνο 

σημείο.  

Υφυπουργείο 

Έρευνας 

Καινοτομίας και 

Ψηφιακής 

Πολιτικής 

30.  Χρήση των μέσων 

κοινωνικής 

δικτύωσης ως ένα 

ισχυρό μέσο 

επικοινωνίας 

3.5.  Τμήμα 

Υπηρεσιών 

Πληροφορικής 

(ΤΥΠ) 

Υφυπουργείο 

Έρευνας 

Καινοτομίας και 

Ψηφιακής 

Πολιτικής  

Κυβερνητικοί 

Οργανισμοί 

   

31.  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 

πολίτες/νέους με 

αναπηρία να 

συμμετέχουν στη 

3.5. Τμήμα 

Υπηρεσιών 

Πληροφορικής 

(ΤΥΠ) 

Υφυπουργείο 

Έρευνας 

Καινοτομίας και 

Ψηφιακής 

Πολιτικής, 

Κυβερνητικοί 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

διαμόρφωση 

πολιτικής και 

γενικότερα στις 

αποφάσεις της 

Κυβέρνησης 

(υποβολή 

παραπόνων, 

feedback, 

εισηγήσεων, κ.τ.λ.) 

32.  Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την 
Ισότητα μεταξύ 
Ανδρών και 
Γυναικών 2019-2023       
 

3.7. Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας 

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. 

2019-2023 
 

Το κονδύλι 
του Εθνικού 
Μηχανισμού 
για τα 
Δικαιώματα 
της Γυναίκας 
για το έτος 
2020 
ανέρχεται σε 
€370.000 
 

Περιλαμβάνονται στο 

Σχέδιο 

33.  Παροχή οικονομικής 
στήριξης προς 
Οργανώσεις και 
άλλους Φορείς-
Εξέταση αιτήσεων 
Γυναικείων 
Οργανώσεων  
Εθνικού 
Μηχανισμού για τα 

 Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας 

Τάξεως/Μονάδα 

Ισότητας  

Μη-Κυβερνητικές 

 Το αρχικό 
ύψος του 
προϋπολογισμ
ού του 
Εθνικού 
Μηχανισμού 
για τα 
Δικαιώματα 
της Γυναίκας 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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. 
 

Οργανώσεις,  

άλλους φορείς 

ή/και φυσικά 

πρόσωπα 

για το έτος 
2020 
ανέρχεται σε 
€370.000 
 

 



 
 

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 μέθοδοι, 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) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1.  Youth Makerspace 
Larnaka & Mobile 
Makerspace: 
Πρόκειται για ένα 
χώρο όπου 
παρέχονται τα 
τεχνολογικά και άλλα 
εργαλεία τα οποία 
μπορούν να 
χρησιμοποιούν οι νέοι 
για τη δημιουργία 
κατασκευών, 
πρωτοτύπων, ρομπότ 
και άλλων projects. Το 
κτίριο στο οποίο 
στεγάζεται το 
πρόγραμμα παρέχεται 
δωρεάν στον ΟΝΕΚ 
από το Δήμο 
Λάρνακας. Mobile 
Makerspace. Το 2019 
ο ΟΝΕΚ προέβη στη 
δημιουργία της 
κινητής αυτής 
μονάδας. Έχει ως 
στόχο να φτάσει σε 
νέους οι οποίοι 
διαμένουν σε 
αγροτικές περιοχές, 
μακριά από τα αστικά 
κέντρα, και οι οποίοι 
ως εκ τούτου δεν 
έχουν την ευκαιρία να 
έχουν πρόσβαση σε 
προγράμματα και 
τεχνολογίες όπως το 
Youth Makerspace. 
Έχει σχεδιαστεί ειδικά 
για αυτόν τον σκοπό 
και φιλοξενεί high 
tech τεχνολογικό 
εξοπλισμό.  

4.1., 4.8., 4.9.  ΟΝΕΚ   

 
                             
Δήμος 
Λάρνακας 

Συνεχόμενη 
δράση  

2020: 154.000 
ευρώ  
 

Eπιπλέον, η νέα 
σύμβαση που θα 
υπογραφεί για τη 
μίσθωση 
υπηρεσιών για τη 
λειτουργία του 
Youth 
Makerspace 
Larnaka και του 
Mobile 
Makerspace 
δύναται να 
ενταχθεί στο νέο 
Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού 
Ταμείου 2021 – 
2027. 

Youth Makerspace 
2020: 1.Επισκέψεις 
σχολείων, 
πανεπιστημίων, 
ΜΚΟ και άλλων 
οργανωμένων 
συνόλων: 50 
2.Διοργάνωση 
εκδηλώσεων από 
το Makerspace: 40 
3. Παραχώρηση 
χώρου: 35 
4. Συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις/εκθέσ
εις τρίτων φορέων: 
15 
 
Mobile 
Makerspace: 2020:  
1. επισκέψεις σε 
σχολεία και 
οργανωμένα 
σύνολα: 20 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

2.  Υπηρεσία 
Καθοδήγησης 
Καριέρας: 
Εξατομικευμένη 
παροχή 
συμβουλευτικής για 
σχεδιασμό 
επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας 
(βελτίωση ευκαιριών 
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. 
Διοργάνωση 
εργαστηρίων και 
εκπαιδεύσεων για 
ανάπτυξη νέων 
επαγγελματικών 
δεξιοτήτων ή 
ενδυνάμωση 
υφιστάμενων. 

4.5., 4.6. ΟΝΕΚ  

Η παροχή 
Συμβουλευτικ
ής σε μονάδες 
της Εθνικής 
Φρουράς 
γίνεται σε 
συνεργασία 
με το 
Υπουργείο 
Άμυνας  
                     

Ετήσιο 
πρόγραμμα 
 

2020: 55.000 
ευρώ  
 

Δείκτες απόδοσης 

για το 2020: 1900 

εξατομικευμένα 

ραντεβού 

2021: 2000 

εξατομικευμένα 

ραντεβού  

2022: 2100 

εξατομικευμένα 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Διοργάνωση διήμερων 
Career Academies " 

3.  Κέντρα 
Πληροφόρησης Νέων 
(ΚΕΠΛΗ): Στόχος τους 
είναι να παρέχουν 
γενική πληροφόρηση 
σε μια σειρά θεμάτων 
που αφορούν τους 
νέους και ταυτόχρονα 
να διοργανώνουν 
δράσεις και 
δραστηριότητες οι 
οποίες στοχεύουν 
στην ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και 
ενδυνάμωση 
υφιστάμενων. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσα 
από τη διοργάνωση 
και υλοποίηση 
εργαστηρίων, 
διαλέξεων και άλλων 
εκδηλώσεων. Οι 
δράσεις υλοποιούνται 
είτε στους χώρους των 
ΚΕΠΛΗ είτε σε 
χώρους/εκδηλώσεις 
τρίτων φορέων όπως 
είναι εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, 
εκπαιδευτικές 
εκθέσεις κ.ά.  Επίσης, 
στα ΚΕΠΛΗ 
παρέχονται 
συμβουλευτικές 
υπηρεσίες 
(επαγγελματικός 
προσανατολισμός, 
ψυχολογική στήριξη) 
μέσα από 
εξατομικευμένες 

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

ΟΝΕΚ Διαχρονική 
εφαρμογή 

2020: €184.000 
 

Προβλεπόμενος 
αριθμός 
εκδηλώσεων 160 
Προβλεπόμενος 
αριθμός 
συμμετεχόντων 
στις εκδηλώσεις 
των ΚΕΠΛΗ: 2.500 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

συναντήσεις των νέων 
με καταρτισμένους 
συμβούλους και 
ψυχολόγους.  
 

4.  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 Ετήσια Βάση 
 

2020: 
900,000.00€ 
2021: 
900,000.00€ 
2022: 
900,000.00€ .  
 
ΣΥΝΟΛΟ: 
2,700,000.00€. 
 
 

Ποσοτικοί Δείκτες: 
Αριθμός αιτήσεων 
που υποβλήθηκαν 
και αναμένονται να 
υποβληθούν 
ετησίως. 2020: 630 
2021:635 2022:640  
 
Στόχος Α΄: Αύξηση 
αριθμού αιτήσεων 
από καινούριους 
αιτητές: 2020: 8, 
2021: 12, 2022: 16 
Στόχος Β: Αύξηση 
αριθμού αιτήσεων 
που εμπίπτουν στη 
δράση 7- Σχέδια 
Καινοτομίας και 
δημιουργικότητας: 
2020: 4, 2021: 8, 
2022: 12 
 
 

5.  Steamers: Το 
πρόγραμμα 
προσφέρει 
εργαστήρια 
Ρομποτικής, 
Προγραμματισμού, 
Film Making, 
Φωτογραφίας, 
Graphic 
Design,Δημιουργικής 
Γραφής, Μουσικής, 
Θεάτρου και Τέχνης 
σε παιδιά και νέους 
ηλικίας 6 – 35 χρόνων. 

4.1., 4.8., 4.10 ΟΝΕΚ Διαχρονική 
εφαρμογή 

240.000 ετησίως 
 
Το πρόγραμμα 
καλύπτεται 
αποκλειστικά από 
κρατικούς 
πόρους. 
Εντούτοις οι 
συμμετέχοντες 
καταβάλουν ένα 
συμβολικό ετήσιο 
ποσό ως 
δίδακτρα. Οι 
εισπράξεις των 

Οι δείκτες 
απόδοσης για το 
πρόγραμμα "The 
Steamers" είναι 
ποσοτικοί αλλά και 
ποιοτικοί. Στο 
ποσοτικό 
καταγράφεται η 
αύξηση του 
αριθμού των 
εργαστηρίων σε 
κάθε πόλη και ως 
επακόλουθο η 
αύξηση των 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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. 
 

διδάκτρων 
αποτελούν έσοδο 
το οποίο όμως 
δεν μπορεί να 
καλύψει το 
σύνολο του 
κόστους.  
 
 

συμμετεχόντων. 
Στους ποιοτικούς 
δείκτες απόδοσης 
καταγράφεται η 
αύξηση των 
συμμετοχών σε 
παγκύπριους και 
διεθνείς 
διαγωνισμούς 
ρομποτικής και η 
εξασφάλιση 
διακρίσεων. Ακόμα 
η προσθήκη 
εντελώς νέων και 
καινοτόμων 
θεματικών 
εργαστηρίων,   
στην γκάμα των 
υφιστάμενων είναι 
στόχος ποιότητας. 
Τέλος η επέκταση 
του προγράμματος 
σε όλες τις πόλεις 
αλλά και σε 
απομακρυσμένες 
περιοχές αποτελεί 
στόχο ποιότητας.  
 

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 

4.2. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματο
ς Erasmus+: 
Νεολαία.)  

 
ΓΔ ΕΠΣΑ - 
Εθνική Αρχή 
Προγράμματο
ς 
 

Η διάρκεια 
του 
Προγράμματ
ος Erasmus+ 
είναι από το 
2014 - 2020 

Ο ετήσιος 
προϋπολογισμός 
για την 
Κινητικότητα των 
ατόμων που 
δραστηριοποιούν
ται στον τομέα 
της νεολαίας για 
το 2020 είναι 
€432.287. 
 
 

Αριθμός ατόμων 
που 
δραστηριοποιούντ
αι στον τομέα της 
νεολαίας που 
συμμετείχαν στα 
εγκεκριμένα 
σχέδια. 2020: 550 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

που 
δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της 
νεολαίας. 

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.  
 

4.2., 4.3. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματο
ς Erasmus+: 
Νεολαία.) 

 
 
Εθνικές 
Υπηρεσίες 
Προγράμματο
ς Erasmus+ και 
SALTO 
Resource 
Centres 
(SALTO 
Training & 
Cooperation, 
SALTO 
EuroMed, 
SALTO 
Participation 
and 
Information, 
SALTO 
Diversity and 
Includsion, 
SALTO SEE, 
SALTO EECA) 
 
 
 
 
 

Η διάρκεια 
του 
Προγράμματ
ος Erasmus+ 
είναι από το 
2014 - 2020 

Ο 18μηνος 
προϋπολογισμός 
για το  TCA 2020 
είναι €219.000 
 

Συνολικός αριθμός 
συμμετεχόντων σε 
TCA - 2020: 80, 
2021: 85, 2022: 85 
(ο αριθμός των 
ατόμων που 
στηρίζει η 
Υπηρεσία 
εξαρτάται από τον 
διαθέσιμο 
προϋπολογισμό 
καθώς και από τον 
αριθμό των 
δραστηριοτήτων 
που φιλοξενεί η 
Υπηρεσία).  
 

8.  Η Βασική Δράση 2  
(Στρατηγικές 
Συμπράξεις στον 
τομέα της Νεολαίας) 
του Erasmus+ 

4.1, 4.2., 4.3., 
4.4,  

ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματο
ς Erasmus+: 
Νεολαία.) 

2014-2020 Ο ετήσιος 
προϋπολογισμός 
της ΒΔ2 για το 
2020 είναι 
€662.344 

1. Το ποσοστό των 
εγκεκριμένων 
σχεδίων 
Στρατηγικής 
Συνεργασίας που 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

προωθεί εκτός από 
την επιχειρηματική 
εκπαίδευση και τη 
δημιουργία 
εκπαιδευτικών 
εργαλείων για χρήση 
από τους νέους.  

 
ΓΔ ΕΠΣΑ - 
Εθνική Αρχή 
Προγράμματο
ς 
 
  

 εμπλέκουν 
εταιρείες ή άλλους 
κοινωνικό-
οικονομικούς 
φορείς ενεργούς 
στον εργασιακό 
κόσμο ως 
συμμετέχουσες 
οργανώσεις. 
2020: 75% των 
εγκεκριμένων 
αιτήσεων.  
2021: 75% των 
εγκεκριμένων 
αιτήσεων.  
2022: 75% των 
εγκεκριμένων 
αιτήσεων.  
2. Το ποσοστό των 
διατομεακών 
εγκεκριμένων 
σχεδίων σε 
σχετικούς τομείς.  
2020: 50% των 
εγκεκριμένων 
αιτήσεων.  
2021: 65% των 
εγκεκριμένων 
αιτήσεων.  
2022: 75% των 
εγκεκριμένων 
αιτήσεων 
 
 
 
 
 
 
 

10.  Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα 
Eurodesk: Κύριος 

4.1., 4.10. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματο

2014-2020  
 

Ο 
προϋπολογισμός 
για το 2020 

1. Αριθμός ατόμων 
που έθεσαν 
 ερώτημα.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
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ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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+.  
 

ς Erasmus+: 
Νεολαία 

 
ΓΔ ΕΠΣΑ ως 
Εθνική Αρχή 
του 
Προγράμματο
ς 
 
 

ανέρχεται σε 
€76.531 
 

 2020: 450 
 2021: 480 
 2022: 500 
 2. Αριθμός ατόμων 
που 
 συμμετείχαν σε 
εκδηλώσεις 
 2020: 3500 
 2021: 4000 
 2022: 5000 
 3. Αριθμός 
εκδηλώσεων & 
 παρουσιάσεων 
από Eurodesk & 
 από τρίτους 
 2020: 30 
 2021: 35 
 2022: 40 
 

11.  Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Νέων: 
Εκπτωτική κάρτα για 
νέους από 13 μέχρι 30 
χρόνων που 
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. 
 

4.1., 4.2., 4.3., 
4.6. 

ΟΝΕΚ 

 
ΥΠΠΑΝ, EYCA 
(Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία 
της Κάρτας 
Νέων) 
 

Διαχρονική 
εφαρμογή 
 

25.000 ετησίως 
 

1) Αριθμός καρτών 
2) Αριθμός 
σεμιναρίων 
3) Αριθμός 
συμμετεχόντων 
στις 
δραστηριότητες 
4)Φοιτητικές 
Ταυτότητες  
5) Νέες 
συνεργασίες 
6) Ωφελήματα 
προς τους 
κατόχους (πχ 
εισιτήρια για 
εκδηλώσεις)   
7) Followers στα 
Social Media 
8) Newsletters 
μέσω e-mail 
9) Email addresses 
των κατόχων  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

12.  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 
αποφοίτων 
&ακαδημαϊκών/λοιπο
ύ προσωπικού) 
•Εκπαίδευση 
Ενηλίκων 
(Κινητικότητα 
εκπαιδευτών και 
λοιπού προσωπικού). 

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 
Προγραμμάτω
ν, 
Συντονισμού 
και Ανάπτυξης 
- ΓΔ ΕΠΣΑ (ως 
Εθνική Αρχή 
του 
Προγράμματο
ς), 
ΥΠΠΑΝ  
Κέντρο 
Παραγωγικότη
τας 

2014-2020 2020: €6.654.386 
 

Αριθμητικοί στόχοι 
για το 2020:  
Φοιτητές/Νέοι 
απόφοιτοι 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης:  664  
Προσωπικό 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης:  247 
Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση – 
Κινητικότητα 
μεταξύ των Χωρών 
του Προγράμματος 
και των Χωρών 
Εταίρων:  158 
Εκπαιδευόμενοι 
και Νέοι Απόφοιτοι 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης:  634 
Προσωπικό 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης:   64 
Προσωπικό 
Σχολικής 
Εκπαίδευσης:  169 
Προσωπικό 
Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων:  51 
% Απορρόφησης 
κονδυλίων από την 
Εθνική Υπηρεσία 
(ποσοστό 
δέσμευσης):  80% 
Βάσει του Note 028 
για δέσμευση του 
80% των 
κονδυλίων της 
Δράσης 1 και 
δημιουργίας 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Η πιο πάνω 
περιγραφή αφορά τη 
Δράση όπως θα 
εφαρμόζεται μέχρι και 
τα τέλη του 2020.Η 
νέα προγραμματική 
περίοδος, που θα 
αφορά τα έτη 2021-
2017, θα επιφέρει 
αλλαγές στην εν λόγω 
δράση. Η νέα δράση 
βρίσκεται ακόμη στο 
στάδιο του 
σχεδιασμού, οπότε οι 
προτεραιότητες που 
επιλέγονται αφορούν 
την υφιστάμενη 
δράση.  
 

καταλόγου 
αναμονής 
 

13.  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:  

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 
Προγραμμάτω
ν, 
Συντονισμού 
και Ανάπτυξης 
- ΓΔ ΕΠΣΑ (ως 
Εθνική Αρχή 
του 
Προγράμματο
ς) 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού,  
Κέντρο 
Παραγωγικότη
τας 

2014-2020 2020: €4.368.997 
  

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

•Σχολική Εκπαίδευση  
•Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση 
•Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 
•Εκπαίδευση 
Ενηλίκων 

13.  Κρατική Φοιτητική 
Μέριμνα      
Ο Νόμος περί 

Κρατικής Φοιτητικής 

Μέριμνας καθορίζει 

το πλαίσιο 

παραχώρησης της 

φοιτητικής χορηγίας 

και των φοιτητικών 

επιδομάτων στις 

οικογένειες των 

φοιτητών. Ο 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 

ολοκλήρωση των 

σπουδών των 

φοιτητών και (γ) 

Διασφαλίζει την ίση 

μεταχείριση των 

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

 
Δεν υπάρχουν 
άλλοι 
εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Δεν υπάρχει 
συγκεκριμέν
ος χρονικός 
περιορισμός 
στη 
νομοθεσία 

Προϋπολογισμός 
2020: 
€50.000.000  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

οικογενειών των 

φοιτητών που 

σπουδάζουν στην 

Κύπρο και στο 

εξωτερικό.  

 
14.  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 
Καθοδήγηση 
στους/στις 
μαθητές/τριες.      

4.6., 4.7.  ΥΠΠΑΝ-ΥΣΕΑ   Εμπίπτει στον 
προϋπολογισμό 
εργοδότησης 
Καθηγητών ΣΕΑ 
του ΥΠΠ 

  

15.  "Θέσπιση 
Μηχανισμών 
Επικύρωσης Μη 
Τυπικής/Άτυπης 
Μάθησης" 
Περιγραφή: Στόχος 
του έργου είναι η 
προώθηση της 
θέσπισης μηχανισμών 
για την επικύρωση της 

4.3., 4.10.  ΥΠΠΑΝ 

 
ΓΔ ΕΠΣΑ, 
Υπουργείο 
Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, 
Μονάδα ΕΚΤ 
(Ενδιάμεσος 

2016-2023 Συνολικός 
προϋπολογισμός: 
€1.260.000,00. 
 
2020: €183,000 
2021: €250,000 
2022: €250,000  

Από την πιλοτική 
εφαρμογή του 
Μηχανισμού θα 
επωφεληθεί 
αριθμός 500 
ατόμων, οι οποίοι 
θα αξιοποιήσουν 
την πιλοτική 
εφαρμογή του 
μηχανισμού για να 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

μη τυπικής και άτυπης 
μάθησης όπως 
προβλέπεται από τη 
σχετική ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΕ, 
της 20ης Δεκεμβρίου 
2012. Το έργο θα 
συμβάλει στην στη 
διαμόρφωση Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για 
την επικύρωση της μη 
τυπικής και άτυπης 
μάθησης και θα 
λειτουργήσει πιλοτική 
εφαρμογή 
επικύρωσης της μη 
τυπικής και άτυπης 
μάθησης με έμφαση 
στους τομείς της 
εκπαίδευσης 
ενηλίκων, της 
νεολαίας και του 
εθελοντισμού.  
Στόχοι: 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. 

Φορέας), 
ONEK  

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) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

16.  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 
Τεχνικών Σχολών. 
• Μεταλυκειακά 
Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ). 

4.5.  Το Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

 
Γενική 
Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτω
ν, 
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€   
 
2020: 
2,131,834.00€ 
2021: 
1,936,834.00€ 
2022: 
2,248,834.00€ 
2023: 
1,245,404.00€ 
 
Το έργο 
"Ανάπτυξη της 
Τεχνικής και 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης" 
χρηματοδοτείται 
κατά 85% από το 
Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο 
και κατά 15% από 
εθνικούς πόρους.  

(1) Αριθμός 
Συμμετεχόντων 
ανώτερης 
δευτεροβάθμιας 
(ISCED 3) ή 
μεταδευτεροβάθμι
ας 
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%.  

17.  Σχέδιο Δράσης 
Ψηφιακών Θέσεων 
Εργασίας  
 
Εισαγωγή 
πιστοποίησης 

4.5.  ΥΠΠΑΝ 

 
Υφυπουργείο 
Έρευνας, 
Καινοτομίας 
και Ψηφιακής 
Πολιτικής 

Σχολικά έτη 
2019-2020,  
2020-2021, 
2021-2022 
 

€250.000 για το 
σχολικό έτος 
2019-20, 
€280.000 για το 
σχολικό έτος 
2020-21, 
€310.000 για το 

Δεν εφαρμόζεται. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ψηφιακών δεξιοτήτων 
(ECDL) σε μαθητές  
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 
 
 

(ΤΗΕ) / 
Ψηφιακός 
Πρωταθλητής 
 

σχολικό έτος 
2021-22  
 

18.  Θεματολόγιο 
Επιμορφωτικών 
Κέντρων (104 
διαφορετικά θέματα)  

4.3.  Επιμορφωτικά 
Κέντρα, 
Διεύθυνση 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, 
ΥΠΠΑΝ 

Οκτώβριος- 
Μάιος 
εκάστου 
έτους 

ΕΤΗΣΙΟΣ: 
€2.128.010 

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

19.  Σύστημα 
Επαγγελματικών 
Προσόντων (ΣΕΠ).  
Σκοπός είναι η 
αναβάθμιση του 
ανθρώπινου 
δυναμικού μέσω της 
αξιολόγησης και 
πιστοποίησης των 
επαγγελματικών 
προσόντων των 
υποψηφίων. Το ΣΕΠ 
έχει υιοθετήσει τους 
περιγραφικούς 
δείκτες του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων (EQF) και 
αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος 
του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων της 
Κύπρου (CyQF). Είναι 
σχεδιασμένο για να 
εξετάζει και να 
πιστοποιεί την 
ικανότητα ενός 
ατόμου σε 

4.3. ΑνΑΔ Μέχρι 
31/12/2023 
 

Ο 
προϋπολογισμός 
για το έτος 2020 
ανέρχεται σε 
€1.376.790 
[€644.240 για το 
έργο «Επέκταση 
και Λειτουργία 
Συστήματος 
Επαγγελματικών 
Προσόντων 
(ΣΕΠ)» και 
€732.550 για το 
έργο «Ανάπτυξη 
Προτύπων 
Επαγγελματικών 
Προσόντων 
(ΠΕΠ)»] για την 
πιστοποίηση 650 
ατόμων. 
 
Ο συνολικός 
προϋπολογισμός 
για την 
Προγραμματική 
Περίοδο 2014-
2020 ανέρχεται 

1.Αριθμός ατόμων 
που αποκτούν 
πιστοποίηση 
επαγγελματικών 
προσόντων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.Αριθμός νέων 
Προτύπων 
Επαγγελματικών 
Προσόντων. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

συγκεκριμένο 
επαγγελματικό πεδίο 
και σε πραγματικές 
συνθήκες εργασίας 
ή/και συνθήκες 
προσομοίωσης.  
 

σε €6.088.040 
[€4.921.430 για 
το έργο 
«Επέκταση και 
Λειτουργία 
Συστήματος 
Επαγγελματικών 
Προσόντων 
(ΣΕΠ)» και 
€1.166.610 για το 
έργο «Ανάπτυξη 
Προτύπων 
Επαγγελματικών 
Προσόντων 
(ΠΕΠ)»]. 
 
Το Έργο 
συγχρηματοδοτεί
ται κατά 85% από 
το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΚΤ) και 
κατά 15% από 
την ΑνΑΔ, ως 
εθνική 
συμμετοχή (ΠΠ 
2014-2020). 
 

20.  Μονοεπιχειρησιακά 
Προγράμματα 
Κατάρτισης στην 
Κύπρο. Στόχος είναι η 
παροχή κινήτρων σε 
εργοδότες για να 
σχεδιάζουν, 
οργανώνουν και 
εφαρμόζουν 
προγράμματα 
κατάρτισης για 
κάλυψη των αναγκών 
κατάρτισης των 

4.10 ΑνΑΔ 
 

Μέχρι Ιούνιο 
2021 
 

2020: €7,1 εκ. για 
47.000 
συμμετοχές    
(αφορά στη 
λειτουργία και 
των δύο Σχεδίων) 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

εργοδοτουμένων 
τους. Ο σχεδιασμός 
και η οργάνωση των 
προγραμμάτων 
γίνεται από τις 
επιχειρήσεις στη βάση 
Θεματολογίου που 
καταρτίζεται από την 
ΑνΑΔ και 
κοινοποιείται στις 
επιχειρήσεις. Τα 
προγράμματα αυτά 
αξιοποιούνται επίσης 
από επιχειρήσεις που 
αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες για 
διατήρηση και πλήρη 
απασχόληση του 
προσωπικού τους, 
πετυχαίνοντας 
παράλληλα την 
αναβάθμιση των 
γνώσεων και 
δεξιοτήτων και την 
απόκτηση 
επαγγελματικών 
προσόντων και την 
αύξηση της 
παραγωγικότητας. Για 
το μέτρο αυτό 
λειτουργούν 2 Σχέδια 
με διαφορετική νομική 
βάση (Ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας και 
Κρατικές Ενισχύσεις). 

21.  Μονοεπιχειρησιακά 
Προγράμματα 
Κατάρτισης στο 
Εξωτερικό.  
Στόχος είναι η παροχή 
κινήτρων σε 
εργοδότες για να 

4.10 ΑνΑΔ 
 

Μέχρι Ιούνιο 
2021 
 

2020: €860 χιλ. 
για 400 
συμμετοχές     
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

συμμετέχουν με 
εργοδοτουμένους 
τους σε καινοτομικά 
ή/και εξειδικευμένα 
προγράμματα στο 
εξωτερικό, με 
απώτερο σκοπό τη 
μεταφορά στην Κύπρο 
γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε θέματα 
που σχετίζονται με την 
εισαγωγή 
καινοτομιών, νέας 
τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας. Ο 
σχεδιασμός και η 
οργάνωση των 
προγραμμάτων 
γίνεται από τις 
επιχειρήσεις σε 
συνεργασία με 
οργανισμούς στο 
εξωτερικό στη βάση 
Θεματολογίου που 
καταρτίζεται από την 
ΑνΑΔ και 
κοινοποιείται στις 
επιχειρήσεις.  
 

22.  Πολυεπιχειρησιακά 
Προγράμματα 
Κατάρτισης – Συνήθη.  
Στόχος είναι η κάλυψη 
των αναγκών 
κατάρτισης των 
εργοδοτουμένων 
μέσω της συμμετοχής 
τους σε προγράμματα 
κατάρτισης που 
εφαρμόζονται από 
Κέντρα 
Επαγγελματικής 

4.10. ΑνΑΔ 
 

 Μέχρι Ιούνιο 
2021 
 

2020: €3,85 εκ. για 
14.000 συμμετοχές 
εργοδοτουμένων      
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Κατάρτισης (ΚΕΚ). Τα 
προγράμματα 
καλύπτουν ευρύ 
φάσμα θεμάτων σε 
όλες τις λειτουργίες 
της επιχείρησης και 
όλα τα επαγγέλματα. 
Ο σχεδιασμός και η 
οργάνωση των 
προγραμμάτων 
γίνεται από τα ΚΕΚ 
στη βάση 
Θεματολογίου που 
καταρτίζεται από την 
ΑνΑΔ και 
κοινοποιείται στα ΚΕΚ. 
Στα προγράμματα 
αυτά δύναται να 
συμμετέχουν και 
άνεργοι, σύμφωνα με 
προϋποθέσεις που 
καθορίζει το Σχέδιο. 

23.  Πολυεπιχειρησιακά 
Προγράμματα 
Κατάρτισης – Ζωτικής 
Σημασίας.  
 
Στόχος είναι η κάλυψη 
των αναγκών 
κατάρτισης των 
εργοδοτουμένων 
μέσα από τη 
συμμετοχή τους σε 
προγράμματα 
κατάρτισης που 
εφαρμόζονται από 
ΚΕΚ σε θέματα που 
αφορούν ιδιαίτερα 
σημαντικές πτυχές της 
ανάπτυξης 
επιχειρήσεων ή/και 
τομείς που αποτελούν 

4.10. ΑνΑΔ 
 

Μέχρι Ιούνιο 
2021 
 

2020: €2,25 εκ. 
για 1.500 
συμμετοχές     
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

προτεραιότητα για την 
οικονομία του τόπου. 
Ο σχεδιασμός και η 
οργάνωση των 
προγραμμάτων, στα 
οποία αξιοποιούνται 
εκπαιδευτές με 
ευρεία πείρα, γίνεται 
από τα ΚΕΚ στη βάση 
Θεματολογίου που 
καταρτίζεται από την 
ΑνΑΔ και 
κοινοποιείται στα ΚΕΚ.  
 

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

4.2  Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 
Κύπρου - 
ΥΠΠΑΝ,  
Υπηρεσία 
Κυπρίων 
Αποδήμων και 
Επαναπατρισθ
έντων 
(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 - 
ΥΠΠΑΝ, 
Υπηρεσία 
Κυπρίων 
Αποδήμων και 
Επαναπατρισθ
έντων 
(Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας) 
 

Ετησίως -2 
βδομάδες 
για το 
πρόγραμμα 
με τις ΗΠΑ 

20,000.00€ Αριθμός νέων 
ενδιαφερόμενων 
εκπαιδευτικών για 
να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα 

26.  Συνεργασία Με 
Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο 

4.9. Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο 

Ετησίως €20.250 
 
 

Αριθμός ατόμων 
που θα 
αξιοποιήσουν το 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Κύπρου (Distance 
Learning)            Θέμα: 
Μάθημα Ελληνικής 
Γλώσσας  
 
Η δράση αυτή 
προσφέρει την 
ευκαιρία σε 
απόδημους Κύπριους 
να γνωρίσουν την 
Ελληνική Γλώσσα 
μέσω εξ' αποστάσεως 
εκμάθησης, και 
παρέχονται και δύο 
υποτροφίες για 
οποιοδήποτε πτυχίο.  
 

Κύπρου 
(ΑΠΚυ), 
Υπηρεσία 
Κυπρίων 
Αποδήμων και 
Επαναπατρισθ
έντων 
(Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας)                        
 
 
 

 παρεχόμενο 
πρόγραμμα.  
 

27.  Συνεργασία Με 
Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (Distance 
Learning)            Θέμα: 
Ιστορία Της Κύπρου 
 

4.5. Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 
(ΑΠΚυ) 
Υπηρεσία 
Κυπρίων 
Αποδήμων και 
Επαναπατρισθ
έντων 
(Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας)                       
- Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 
(ΑΠΚυ) 
 
 

Ετησίως €30.000 
 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

28.  Συνεργασία Με 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (6 
Υποτροφίες για ΜΒΑ) 
 

4.8. Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, 
Υπηρεσία 
Κυπρίων 
Αποδήμων και 
Επαναπατρισθ
έντων 

Ετησίως 
 

€10,250 (κόστος 
ανά υποτροφία) 
 
 

Αριθμός ατόμων 
που θα 
αξιοποιήσουν την 
παρεχόμενη 
υποτροφία 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Η δράση αυτή 
προσφέρει 6 
υποτροφίες MBA σε  
Απόδημους Νέους 
με κάλυψη κόστους 
μισών διδάκτρων από 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και επιλεγόμενο 
αντίστοιχα.  
 

(Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας)                        
 

29.  Συνεργασία με την 
Αρχή Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου 
(ΑΑΕΚ), όπου με 
σύγχρονες μεθόδους 
Θα ενημερωθούν οι 
εγκλωβισμένοι νέοι 
για την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση 
εξαρτησιογόνων 
ουσιών (Πρόγραμμα 
Cool After School) 

4.6. Υπηρεσία 
Ανθρωπιστικώ
ν 
Θεμάτων 
(Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας), 
Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτησιογόν
ων Ουσιών 
Κύπρου,            
ΥΠΠΑΝ  
 

Καθ' όλη τη 
διάρκεια της 
χρονιάς θα 
γίνονται 
διαλέξεις.  
 

€5.400,00 
 

Αριθμός 
εγκλωβισμένων 
παιδιών και 
εφήβων που θα 
παρακολουθήσουν 
τις διαλέξεις.  
 

30.  Παραχώρηση 
υποτροφιών σε τέκνα 
εγκλωβισμένων 
γονέων σε 
πανεπιστημιακά 
ιδρύματα της Κύπρου 
 

Το Γραφείο του 
Επιτρόπου Προεδρίας 
έχει συνάψει 
Μνημόνια 
Συνεργασίας με 
διάφορα 
Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα της Κύπρου, 
όπου με σχετική 
πρόνοια τα 
Πανεπιστήμια 

4.10 Υπηρεσία 
Ανθρωπιστικώ
ν Θεμάτων 
(Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας) σε 
συνεργασία 
με 
Πανεπιστημια
κά Ιδρύματα 
της Κύπρου.  
 

Καθ' όλη τη 
διάρκεια της 
χρονιάς. 
 

Το κόστος 
καλύπτεται από 
έκαστο 
Πανεπιστημιακό 
Ίδρυμα.  
 

Η σχετική πρόνοια 
να τύχει 
αξιοποίησης από 1-
2 νέους (τέκνα 
εγκλωβισμένων 
γονέων) κατ' έτος.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

δύνανται να 
παραχωρούν αριθμό 
υποτροφιών σε τέκνα 
εγκλωβισμένων 
γονέων. Ο χρόνος 
διάρκειας των 
Μνημονίων είναι 3 
χρόνια. 
 

31.  Δεξιότητες 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 
Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 
ανάπτυξης δεξιοτήτων 
Η/Υ που προσφέρεται 
στο πλαίσιο των 
μαθημάτων του 
Σχολείου 

 Τμήμα 
Φυλακών  - 
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας 
Τάξεως 

Ολόχρονα Το κόστος 
παροχής του εν 
λόγω 
προγράμματος 
καλύπτεται από 
τον συνολικό 
προϋπολογισμό 
εκπαίδευσης – 
επιμόρφωσης 
κρατουμένων του 
Τμήματος 
Φυλακών 
 

Το εν λόγω 
πρόγραμμα 
αποτελεί μόνιμο 
εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα το 
οποίο 
προσφέρεται κάθε 
χρόνο στο Σχολείο 
του Τμήματος 
Φυλακών ποσοτικά 
και ποιοτικά 
αναβαθμισμένο 
 

32. 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 Το κόστος 
παροχής του εν 
λόγω 
προγράμματος 
καλύπτεται από 
τον συνολικό 
προϋπολογισμό 
εκπαίδευσης – 
επιμόρφωσης 
κρατουμένων του 
Τμήματος 
Φυλακών 
 

Το εν λόγω 
πρόγραμμα 
αποτελεί μόνιμο 
εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα το 
οποίο 
προσφέρεται κάθε 
χρόνο στο Σχολείο 
του Τμήματος 
Φυλακών ποσοτικά 
και ποιοτικά 
αναβαθμισμένο. Σε 
συνεργασία με την 
Υπηρεσία 
Εξετάσεων του 
ΥΠΠΑΝ δίδεται η 
ευκαιρία 
πιστοποίησης 
καλής, πολύ καλής 
και άριστης γνώσης 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ης Ελληνικής 
γλώσσας. 
 

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

 Τμήμα 
Φυλακών  - 
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας 
Τάξεως, 
ΥΠΠΑΝ 

Ολόχρονα Το κόστος 
καλύπτεται από 
το Υπουργείο 
Παιδείας, και 
Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & 
Νεολαίας με την 
απόσπαση 
εκπαιδευτικών 
μέσης 
εκπαίδευσης στο 
Τμήμα Φυλακών 
και εντάσσεται 
στα πλαίσια του 
μνημονίου 
συνεργασίας των 
Υπουργείων 
Δικαιοσύνης και 
Παιδείας για την 
εκπαίδευση στις 
Φυλακές. Όσον 
αφορά στο 
κόστος τυχόν 
αναγκών 
ενισχυτικής 
διδασκαλίας το 
κόστος 
καλύπτεται από 
τον συνολικό 
προϋπολογισμό 
εκπαίδευσης – 
επιμόρφωσης 
κρατουμένων του 
Τμήματος 
Φυλακών  
 

 



 
 

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) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1.  Κέντρα 
Πληροφόρησης 
Νέων:   
Στόχος τους είναι 
να παρέχουν 
γενική 
πληροφόρηση σε 
μια σειρά 
θεμάτων που 
αφορούν τους 
νέους και 
ταυτόχρονα να 
διοργανώνουν 
δράσεις και 
δραστηριότητες 
οι οποίες 
στοχεύουν στην 
ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και 
ενδυνάμωση 
υφιστάμενων. 
Αυτό 
επιτυγχάνεται 
μέσα από τη 
διοργάνωση και 
υλοποίηση 
εργαστηρίων, 
διαλέξεων και 
άλλων 
εκδηλώσεων. Οι 
δράσεις 
υλοποιούνται 
είτε στους 
χώρους των 
ΚΕΠΛΗ είτε σε 
χώρους/εκδηλώσ
εις τρίτων 
φορέων όπως 
είναι 
εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, 
εκπαιδευτικές 

5.6. ΟΝΕΚ Διαχρονική 
εφαρμογή  

2020: 
€184.000 
 

1.Προβλεπόμενος 
αριθμός εκδηλώσεων: 
160 2.Προβλεπόμενος 
αριθμός 
συμμετεχόντων στις 
εκδηλώσεις των 
ΚΕΠΛΗ: 2.500 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

εκθέσεις κ.ά.  
Επίσης, στα 
ΚΕΠΛΗ 
παρέχονται 
συμβουλευτικές 
υπηρεσίες 
(επαγγελματικός 
προσανατολισμός
, ψυχολογική 
στήριξη) μέσα 
από 
εξατομικευμένες 
συναντήσεις των 
νέων με 
καταρτισμένους 
συμβούλους και 
ψυχολόγους.  
 

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

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 
Πρόγραμμ
α 

2020: 
43,000.00€ 
2021: 
43,000.00€ 
2020: 
43,000.00€  
 
ΣΥΝΟΛΟ:  
129,000.00€ 
 

2020:  
1. Αριθμός 
αποσπασματικών 
δράσεων: 100                  
2. Αριθμός ομάδων: 
30   
3. Αριθμός ατόμων 
που θα 
παρακολουθήσουν τις 
δράσεις: 3000 
2021:  
1. Αριθμός 
αποσπασματικών 
δράσεων: 104                  
2. Αριθμός ομάδων: 
33     
3. Αριθμός ατόμων 
που θα 
παρακολουθήσουν τις 
δράσεις: 3030                                                                                                
2022:  
1. Αριθμός 
αποσπασματικών 
δράσεων: 108                  
2. Αριθμός ομάδων: 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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

36   
3. Αριθμός ατόμων 
που θα 
παρακολουθήσουν τις 
δράσεις: 3060  
 

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 
Πρόγραμμ
α 

2020: 
65,000.00€ 
2021: 
65,000.00€ 
2022: 
65,000.00€  
 
ΣΥΝΟΛΟ: 
195,000.00€ 
 

 1. Αύξηση στον 
Αριθμό ατόμων που 
εξυπηρετούνται        
2020: 330                   
2021: 350            
2022:370                          
2. Διατήρηση  
Αριθμού 
συναντήσεων            
2020-2022: 1810                             
3. Έκβαση 
περιστατικών: αύξηση 
αριθμού των 
περιστατικών που 
ολοκληρώνονται         
2020 : 127 
2021: 134            
2022:141 
 

4.  ΓΡΑΜΜΗ 1410 & 
Συμβουλευτική 
Μέσω 
Διαδικτύου 
Το 1410 είναι η 
Γραμμή Βοήθειας 
που απευθύνεται 

5.1., 5.3., 
5.5.  

ΟΝΕΚ 

ΥΠΠΑΝ 

Διαχρονικό 
Πρόγραμμ
α 

2020: 
43,000.00€ 
2021: 
43,000.00€ 
2020: 
43,000.00€  
 

1. Αύξηση στις 
τηλεφωνικές κλήσεις  
2020: 1440                
2021:  1480                
2022: 1520                           
2. Αύξηση στις κλήσεις 
στη διαδικτυακή 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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 
υπηρεσίες με την 
Γραμμή 1410 
αλλά 
ηλεκτρονικά. 

ΣΥΝΟΛΟ:  
129,000.00€ 
 

πλατφόρμα              
2020: 100                  
 2021: 120                  
 2022: 130 
 

5.  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 

5.5., 5.7. Οργανισμός 
Νεολαίας Κύπρου 
- ONEK 

Ετήσια 
Βάση 

2020: 
900,000.00€ 
2021: 
900,000.00€ 
2022: 
900,000.00€ .  
 
ΣΥΝΟΛΟ: 
2,700,000.00€. 
 

Ποσοτικοί Δείκτες: 
Αριθμός αιτήσεων 
που υποβλήθηκαν και 
αναμένονται να 
υποβληθούν ετησίως. 
2020: 630 2021:635 
2022:640                                                                                        
Στόχος Α΄: Αύξηση 
αριθμού αιτήσεων 
από καινούριους 
αιτητές: 2020: 8, 2021: 
12, 2022: 16                                                    
Στόχος Β: Αύξηση 
αριθμού αιτήσεων 
που εμπίπτουν στη 
δράση 7- Σχέδια 
Καινοτομίας και 
δημιουργικότητας:                             
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

νέων να 
χρησιμοποιούν 
την μέθοδο της 
άτυπης, μη 
τυπικής μάθησης, 
να συμμετέχουν 
σε εθελοντικές 
δραστηριότητες, 
συμβάλλοντας 
έτσι, στη 
δημιουργία 
ενεργών  πολιτών 

2020: 4, 2021: 8, 2022: 
12 
 

6.  Ευρωπαϊκή 
Κάρτα Νέων: 
Εκπτωτική κάρτα 
για νέους από 13 
μέχρι 30 χρόνων 
που 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. 
 

5.1., 5.4. ΟΝΕΚ 

 
 
ΥΠΠΑΝ, EYCA 
(Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία της 
Κάρτας Νέων), 
ΚΟΑ, 
ομοσπονδίες 
αθλημάτων, 
οργανωμένα 
σύνολα νέων 
 

Διαχρονική 
εφαρμογή 
 

25.000 
ετησίως 
 

1) Αριθμός καρτών  
2) Αριθμός 
σεμιναρίων 
3) Αριθμός 
συμμετεχόντων στις 
δραστηριότητες 
4)Φοιτητικές 
Ταυτότητες  
5) Νέες συνεργασίες    
 6) Ωφελήματα προς 
τους κατόχους (πχ 
εισιτήρια για 
εκδηλώσεις)   
7) Followers στα Social 
Media 
8) Newsletters μέσω 
e-mail 
9) Email addresses των 
κατόχων  
 

7.  Στρατηγική για τα 
Δικαιώματα του 
Παιδιού στην 
Υγεία, 2017-2025  

5.1., 5.2.  Υπουργείο Υγείας  

 
Υπηρεσίες 
Δημόσιου τομέα, 
ΜΚΟ, κα  

2017-2025 Κάθε 
εμπλεκόμενος 
φορέας θα 
αναλάβει την 
υλοποίηση 

 Αριθμός δράσεων 
που ολοκληρώνονται 
αναλόγως αριθμού 
που περιλαμβάνονται 
στον ετήσιο 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

των δράσεων 
που τον 
αφορούν με 
ίδια κονδύλια 

προγραμματισμό 
αναλόγως 
αρμοδιότητας  

8.  Πρόγραμμα 
έγκαιρης 
ανίχνευσης 
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 
υγείας. Ιδιαίτερα 
για την ηλικιακή 
ομάδα των 
11χρονων γίνεται 
και κάλυψη 
εξόδων για 
δωρεάν θεραπεία 
στον ιδιωτικό 
τομέα   

5.1., 5.5.  Οδοντιατρικές 
Υπηρεσίες  

 
Υπουργείο 
Υγείας, ΥΠΠΑΝ  

Είναι ένα 
συνεχιζόμε
νο 
πρόγραμμα 
των 
Οδοντιατρι
κών 
Υπηρεσιών  

Η μισθοδοσία 
του 
προσωπικού, 
τα οδοιπορικά 
και τα 
αναλώσιμα 
καλύπτονται 
από τον 
προϋπολογισμ
ό των 
Οδοντιατρικώ
ν Υπηρεσιών. 
Υπάρχει ειδικό 
κονδύλι 
ύψους 80,000 
που αφορά 
την κάλυψη 
των εξόδων 
για δωρεάν 
θεραπεία στον 
ιδιωτικό 
τομέα της 
οδοντιατρικής 
φροντίδας των 
11 χρονών.  
Υπηρεσιών 

Αριθμός παιδιών που 
εξετάζονται και 
αριθμός παιδιών που 
αναζητούν θεραπεία 
μετά από την πρώτη 
διάγνωση  

9.  Εθνική 
Στρατηγική για 

5.2, 5.5 Υπουργείο 
Υγείας, Εθνική 

2018-2023 Υπουργείο 
Υγείας και 

Πιστοποίηση ενός 
τουλάχιστον 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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 
για την 
Προστασία, την 
Προαγωγή και 
την Υποστήριξη 
του Μητρικού 
Θηλασμού.  

Επιτροπή 
Προστασίας, 
Προαγωγής και 
Υποστήριξης του 
Μητρικού 
Θηλασμού  

εμπλεκόμενοι, 
κάθε 
εμπλεκόμενος 
φορέας θα 
αναλάβει την 
υλοποίηση 
των δράσεων 
που τον 
αφορούν με 
ίδια κονδύλια  

νοσοκομείου ως 
φιλικό προς το βρέφος  

10.  Ανάπτυξη 
Στρατηγικής για 
τη σεξουαλική 
και 
αναπαραγωγική 
υγεία και τα 
δικαιώματα των 
νέων στην Κύπρο 
(νέοι ορίζονται τα 
άτομα ηλικίας 15-
29 ετών)  

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 
αφορούν με 
ίδια κονδύλια 

 Αριθμός δράσεων 
που ολοκληρώνονται 
αναλόγως αριθμού 
που περιλαμβάνονται 
στον ετήσιο 
προγραμματισμό 
αναλόγως 
αρμοδιότητας  

11.  Προώθηση 
Ηλεκτρονικής 
Υγείας στον 
τομέα της υγείας 
– 
Συγχρηματοδοτο
ύμενο έργο από 
ΕΕ και Εθνικούς 
πόρους και δεν 
αφορά μόνο τους 

5.3.  Υπουργείο Υγείας 

 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Αναλόγως 
του έργου  

  Ολοκλήρωση δράσης 
αναλόγως 
δεσμεύσεων βάσει 
της συμφωνίας   
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

νέους αλλά 
ολόκληρο τον 
πληθυσμό της 
χώρας.  

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

5.1.  Υπουργείο Υγείας  

 
Υπηρεσίες 
ψυχικής Υγείας 
Υπουργείου 
Υγείας 

Συνεχόμεν
ο 

   Αριθμός ατόμων που 
εξυπηρετούνται  

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 
προϋπολογισμ
ός  

Αριθμός εκστρατειών 

14.  Σχολιατρική 
Υπηρεσία-
Υπηρεσία 
Επισκεπτριών 
Υγείας.           
Οι υπηρεσίες 
προσφέρονται 
στους μαθητές  
Μέσης και Μέσης 
Τεχνικής 
εκπαίδευσης 
μέσα στα πλαίσια 
των 
δραστηριοτήτων 
της Σχολιατρικής 
Υπηρεσίας. 
Αφορούν κυρίως  
την έγκαιρη 
ανίχνευση, 
αντιμετώπιση και 
παρακολούθηση 
προβλημάτων 
υγείας των 
μαθητών στο 

5.2., 5.5.  Υπουργείο Υγείας  
- Σχολιατρική 
Υπηρεσία 

 
Συνεργασία με το 
ΥΠΠΑΝ 

Κατά τη 
διάρκεια 
της 
Σχολικής 
Χρονιάς 

Προϋπολογισμ
ός Υπουργείου 
Υγείας 

Ποσοστό σχολείων 
που καλύπτονται από 
τη Σχολιατρική 
Υπηρεσία  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

πλαίσιο του 
σχολείου, μέσω 
διενέργειας 
προληπτικού 
ιατρικού ελέγχου 
από Σχολιάτρους, 
την  ανάπτυξη 
υγειών στάσεων 
και 
συμπεριφοράς, 
μέσω διαλέξεων 
από 
Σχολιάτρους/Επισ
κέπτες Υγείας, 
την  διασφάλιση 
υγιεινών 
περιβαλλοντικών 
συνθηκών στο 
σχολικό χώρο  
καθώς και  την 
πρόληψη  
λοιμωδών 
νοσημάτων μέσω 
ελέγχου 
εμβολιαστικής 
κάλυψης καθώς 
και με τη 
διενέργεια 
εμβολιαστικών 
προγραμμάτων.  

15.  Σχολιατρική 
Υπηρεσία-
Υπηρεσία 
Επισκεπτριών 
Υγείας     
Προγράμματα 
Αγωγής Υγείας 
στους μαθητές  
Μέσης και 
Μέσης Τεχνικής 
εκπαίδευσης 
 
1.Εκπαιδευτικό 

5.2., 5.5.   Υπουργείο Υγείας  
- Σχολιατρική 
Υπηρεσία 

 
Συνεργασία με το 
ΥΠΠΑΝ  

Κατά τη 
διάρκεια 
της 
Σχολικής 
Χρονιάς 

Προϋπολογισμ
ός Υπουργείου 
Υγείας 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας 
για το HIV/AIDS 
και τα Σεξουαλικά 
Μεταδιδόμενα 
Νοσήματα σε 
μαθητές Α΄ τάξης 
Λυκείου 
 
2.Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για 
την αντισύλληψη 
και τα 
σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα 
νοσήματα σε 
μαθητές της Β΄ ή 
Γ΄ Λυκείου και 
Τεχνικών Σχολών. 
  
3. Διαλέξεις για 
την πρόληψη του 
HIV/AIDS, στους 
μαθητές της Γ΄ 
Γυμνασίου. 
Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 
"Ταξιδεύοντας 
προς τον κόσμο 
των ενηλίκων" 
στους μαθητές Α΄ 
Γυμνασίου 
 
4. Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 
"Ταξιδεύοντας 
προς τον κόσμο 
των ενηλίκων" 
στους μαθητές Α΄ 
Γυμνασίου. 
 
5. Διαλέξεις για 
χρήση αλκοόλ, 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

καπνού, 
ναρκωτικών 
ουσιών 
6. Διαλέξεις περί 
πρακτικών 
Υγιεινής ( 
πρόληψη 
μετάδοσης 
COVID-19) 
  

16.  Κέντρα 
Προστασίας 
Μητρότητας και 
Παιδιού 

 Στις υπηρεσίες 
που παρέχονται 
στα Κέντρα 
Προστασίας 
Μητρότητας και 
Ευημερίας 
Παιδιού (ΚΠΜΠ)  
από το τμήμα 
Επισκεπτριών 
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 στις 
υπηρεσίες που 
παρέχονται, 
ολόκληρου του 

5.1.  Υπουργείο Υγείας 
- Κλάδος 
Επισκεπτών/ 
τριών Υγείας 

Καθόλη τη 
διάρκεια 
του έτους 

Προϋπολογισμ
ός 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) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

πληθυσμού της 
χώρας, ακόμη και 
των κατοίκων των 
πιο 
απομακρυσμένω
ν περιοχών της 
Κύπρου. Μέσα 
από τα ΚΠΜΠ οι 
Επισκέπτες/τριες 
Υγείας έχουν να 
διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο 
στη 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 εγκύους, με 
στόχο την 
ενημέρωση, τη 
διαφώτιση και 
την   
προετοιμασία 

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

Καθόλη τη 
διάρκεια 
του έτους 

Προϋπολογισμ
ός Υπουργείου 
Υγείας 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

των νέων γονιών 
για το νέο τους  
ρόλο  ώστε να     
μπορέσουν    να 
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, 
Γρίπη, 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 

Προϋπολογισμ
ός Υπουργείου 
Υγείας 

Αριθμός -σύνολο 
εμβολιασμών στους 
φυλακισμένους  

19.  Ανθρωπιστική 
βοήθεια στους 
εγκλωβισμένους 
σε συνεργασία με 
Υπηρεσία  
Ανθρωπιστικών  
Θεμάτων,  
Ερυθρό Σταυρό 
καθώς και άλλους    

5.1.  
5.2.  

Υπουργείο Υγείας 
- Κλάδος 
Επισκεπτών/ 
τριών Υγείας 

 
Υπηρεσία  
Ανθρωπιστικών  
Θεμάτων,  
Ερυθρός Σταυρός 

Καθόλη τη 
διάρκεια 
του έτους 

Προϋπολογισμ
ός Υπουργείου 
Υγείας 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Επαγγελματίες 
Υγείας με στόχο 
την παροχή 
ιατρικής και 
φαρμακευτικής  
βοήθειας   προς 
τους 
εγκλωβισμένους. 

 
20.  Προγράμματα σε 

ειδικές ομάδες.  
Εμβολιασμοί και 
προγράμματα  
προστασίας και 
προαγωγής  
υγείας σε  ειδικές 
ομάδες. Παροχή  
υπηρεσιών σε   
πολιτικούς 
πρόσφυγες και  
αιτητές πολιτικού   
ασύλου με στόχο 
την παροχή   
φροντίδας της 
ίδιας στάθμης σε 
όλους, 
ανεξάρτητα από 
την εθνικότητα   
και την    
κοινωνικοοικονο
μική τους 
κατάσταση.  

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

Σύμφωνα 
με τις 
ανάγκες 

Προϋπολογισμ
ός 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  

5.1.  Υπουργείο Υγείας 
- Κλάδος 
Επισκεπτών/ 
τριών  Υγείας 

Καθόλη τη 
διάρκεια 
του έτους 

Προϋπολογισμ
ός Υπουργείου 
Υγείας 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ταξιδιώτες σε  
αναπτυσσόμενες 
ή τροπικές χώρες.   
Διενέργεια 
απαραίτητων 
εμβολιασμών. 
      

σύνολο εμβολιασμών 
στο Τμήμα Ενηλίκων κ 
Ταξιδιωτών 

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 

Προϋπολογισμ
ός Υπουργείου 
Υγείας 

Αριθμός - σύνολο 
περιστατικών 
λοιμωδών νοσημάτων 

23.  Κατ’ οίκον 
επισκέψεις σε 
οικογένειες.  
Κατ’ οίκον 
επίσκεψη 
πραγματοποιείτα
ι αν κριθεί 
αναγκαίο ή μετά 
από αίτημα των 
γονιών ή 
κοινωνικής 
υπηρεσίας. 
Βελτίωση του 
επιπέδου υγείας 
του γενικού 
πληθυσμού και 

5.1.  Υπουργείο Υγείας 
- Κλάδος 
Επισκεπτών/ 
τριών Υγείας 

Σύμφωνα 
με τις 
ανάγκες 

Προϋπολογισμ
ός Υπουργείου 
Υγείας 

Αριθμός κατ' οίκον 
επισκέψεων  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

πρόληψης των 
ασθενειών μέσα 
από την 
ανάπτυξη 
προγραμμάτων 
προώθησης του 
υγιεινού τρόπου 
ζωής στην 
κοινότητα.  

24.  Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την 
Πρόληψη των 
Παιδικών 
Ατυχημάτων και 
των 
Δηλητηριάσεων: 
Το Σχέδιο Δράσης 
στοχεύει στη 
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 

5.2., 5.5.  Υπουργείο Υγείας 

 
ΥΠΠΑΝ, Υπ. 
Μεταφορών 
Επικοινωνιών και 
Έργων, Υπ. 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, 
Αστυνομία 
Κύπρου, 
Κυπριακός 
Σύνδεσμος 
Καταναλωτών, 
Παιδιατρική 
Εταιρεία, 
Κυπριακή 
Εταιρεία 
Πιστοποίησης, 
Περιβάλλον και 
Υγεία του 
Παιδιού  

2016-2020 5,000.00€ Σύνολο δράσεων που 
υλοποιούνται ανά 
έτος 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Επιτροπής, 
στοχεύει σε 
μείωση κατά 30% 
της παιδικής 
θνησιμότητας, 
και της 
συχνότητας και 
της βαρύτητας 
των παιδικών 
τραυματισμών.  

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  
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, αξιοπ

5.2.  Υπουργείο Υγείας 

 
  
Ρευματολογική 
Εταιρεία, Υπ. 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, 
Παγκύπριος 
Σύνδεσμος 
Φυσιοθεραπευτώ
ν, Αντιρευματικός 
Σύνδεσμος 
Κύπρου  

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

οίησης και 
συνεργασίας 
όλων των 
φορέων του 
δημόσιου και 
ιδιωτικού φορέα, 
αλλά και 
δημιουργία 
αντίστοιχων νέων 
δομών. 

26.  Εθνική 
Στρατηγική για 
τον Διαβήτη 
Διαλέξεις από 
Σχολιατρική 
Υπηρεσία σχετικά 
με την 
αντιμετώπιση της 
παχυσαρκίας-
Προαγωγή 
προγραμμάτων 
υγιεινής 
διατροφής και 
άθλησης  

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 
Σύνδεσμος 
Διαιτολόγων 
Κύπρου  
Κύπρου 

4/2016- 
4/2021 

  Σύνολο δράσεων που 
υλοποιούνται ανά 
έτος  

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

5.1., 5.2., 
5.4.  

Υπουργείο Υγείας 

 
Εθνική Επιτροπή 
Καρκίνου και 
εμπλεκόμενοι 
ΜΚΟ 

9/2016-
9/2021 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

πρόληψης 
καρκίνου 
τραχήλου μέσω 
εμβολιαστικού 
προγράμματος 
κατά της HPV 
λοίμωξης στα 
σχολεία.  

28.  Εθνική 
Στρατηγική για 
τις Σπάνιες 
Ασθένειες  

5.1., 5.2.  Υπουργείο Υγείας 
σε συνεργασία με 
το Υπ. Εργασίας 

 
Εθνική Επιτροπή 
Σπάνιων 
Νοσημάτων και 
εμπλεκόμενοι 
ΜΚΟ 
  

4/2018-
4/2022 

  Σύνολο δράσεων που 
υλοποιούνται ανά 
έτος 

29.  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 Εξαρτητικές 

5.2.  
5.5. 

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

Κατά τη 
διάρκεια 
της 
Σχολικής 
Χρονιάς 

Προϋπολογισμ
ός Υπουργείου 
Υγείας 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Συμπεριφορές  
(Εξαρτησιογόνες 
Ουσίες – Τζόγος – 
Διαδίκτυο ). 

30.  Προώθηση 
Νομοθετικών 
Ρυθμίσεων/Τροπ
οποιήσεων στο 
πλαίσιο της 
Εθνικής 
Στρατηγικής 
Τουρισμού που 
άπτονται της 
υγείας των νέων 
ως ακολούθως: 
1. Πώληση 
Οινοπνευματωδ
ών Ποτών , 2. 
Ένταξη «αερίου 
γέλιου» στις 
ναρκωτικές 
ουσίες, 3. 
Προστασία από 
υψηλής έντασης 
εκπομπές ήχου 4. 
Χρήση 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων.   

5.1., 5.2. Υφυπουργείο 
Τουρισμού σε 
συνεργασία με 
άλλα Υπουργεία 
και Υπηρεσίες 

   

31.  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 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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

5.1.  Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 
Κύπρου - ΑΑΕΚ 

 
ΥΠΠΑΝ, 
Υπουργείο 
Άμυνας/Εθνική 
Φρουρά,  
Νομική Υπηρεσία, 
ΜΜΕ, 
Βουλή των 
Αντιπροσώπων,  
Υπουργείο 
Υγείας, 
Υπουργείο 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, 
Αστυνομία 
Κύπρου, 
Ιατρικές 
Εταιρείες/Σύνδεσ
μοι 

2020  €2.730.000  

33.  Σύσταση Εθνικής 
Συμβουλευτικής 
Επιτροπής για 
τον Έλεγχο του 
Καπνίσματος 
 

5.1.  Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 
Κύπρου - ΑΑΕΚ 
με τη συμμετοχή 
κι άλλων φορέων, 
συμπεριλαμβανο
μένου και του 
ΟΝΕΚ. 
 
 

2020   

34.  Εθνική 
Στρατηγική για 
την 
αντιμετώπιση της 
εξάρτησης από 
παράνομες 
ουσίες και την 
επιβλαβή χρήση 
αλκοόλ για την 

5.1., 5.2., 
5.4., 5.5. 

Υπουργείο 
Υγείας, 
Παγκύπριος 
Ιατρικός 
Σύλλογος, 
Παγκύπριος 
Σύνδεσμος 
Νοσηλευτών και 
Μαιών, 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

περίοδο 2013-
2020. Σύσταση 
Εθνικής 
Επιτροπής για την 
Αντιμετώπιση του 
Συνδρόμου 
Εμβρυικού 
Αλκοολισμού και 
του Φάσματος 
Διαταραχής 
Εμβρυικού 
Αλκοολισμού για 
υλοποίηση της 
Προτεραιότητας. 
 

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 
Παγκύπριο 
Σύνδεσμο 
Νοσηλευτών και 
Μαιών – 
ΠΑΣΥΝΜ, ΜΚΟ 
 

35.  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) 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

36.  Παροχή 
οικονομικής 
στήριξης παιδιών 
που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες 
για συμμετοχή 
σε 
δραστηριότητες 
υγιούς 
απασχόλησης της 
δικής τους 
επιλογής 

5.6.  
5.7.  

Αρχή 
Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων 
Κύπρου – ΑΑΕΚ, 
ΥΠΠΑΝ 
(Συντονιστική 
Επιτροπή Αγωγής 
Υγείας και 
Πολιτότητας)  

 2020   

37.  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 

38.  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 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

39.  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 
Ομοσπονδιών 
Συνδέσμων 
Γονέων Δημόσιων 
Σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης 

  Αριθμός συναντήσεων 
για εγκαθίδρυση 
συνεργασιών 
Ανάπτυξη υπηρεσιών 
Είδος και αριθμός 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 
Αριθμός παιδιών 
Αξιολόγηση 

40.  Εφαρμογή του 
πρωτόκολλου 
Συνεργασίας 
Παραπομπής 
Νεαρών 
Συλληφθέντων 
από την 
Αστυνομία 
Κύπρου – ΥΚΑΝ 
σε Θεραπευτικά 
Κέντρα του 
ΟΚΥΠΥ  και σε Μη 
Κρατικά 
Θεραπευτικά 
Κέντρα  

5.2.  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 

41.  Σχέδιο Δράσης 
για 
Αντιμετώπιση 

5.1 Αρχή 
Αντιμετώπισης 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

της  
Προβληματικής 
και Παθολογικής 
ενασχόλησης 
από τα Τυχερά 
Παιχνίδια  
2018-2020 
 

Εξαρτήσεων 
Κύπρου - ΑΑΕΚ 
 

42.  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    

43.  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 

5.6., 5.7.  Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αθλητισμού - 
ΚΟΑ 

Το 
Πρόγραμμ
α 
λειτουργεί 
για 11 
μήνες, 
Σεπτέμβριο 
– Ιούλιο 
έκαστου 
έτους. 

Ο 
προϋπολογισμ
ός του 
Προγράμματο
ς για το έτος 
2020 
ανέρχεται στις 
€2.365.000.  

Στόχος του 
Προγράμματος είναι η 
μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή των 
Πολιτών. 
 
Το Πρόγραμμα 
αξιολογείται κάθε 
χρόνοι και γίνονται 
προσθαφαιρέσεις 
δραστηριοτήτων 
ανάλογα με τη ζήτηση.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

παροχή ίσων 
ευκαιριών 
άθλησης σε 
όλους τους 
πολίτες, 
ανεξαρτήτως 
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 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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

44.  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 

5.6., 5.7.  Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αθλητισμού - 
ΚΟΑ 

Το 
Πρόγραμμ
α 
λειτουργεί 
για 12 
μήνες. 

Ο 
προϋπολογισμ
ός του 
Προγράμματο
ς για το έτος 
2020 
ανέρχεται στις 
€640.000.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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 
ανταπεξέλθουν 
και να φέρουν εις 
πέρας 
οποιαδήποτε 
στρατιωτική 
αποστολή.  

45.  Εθνικό Σχέδιο 
Υποστήριξης 
Αναπτυξιακού 
Αθλητισμού 
(ΕΣΥΑΑ)  

5.5.  Κυπριακός 
Οργανισμός 
Αθλητισμού - 
ΚΟΑ 

 
Ομοσπονδίες/ 
Σωματεία/ 
Σύλλογοι 

7 μήνες για 
κάθε 
αγωνιστική 
περίοδο 
ανάλογα τη 
λειτουργία 
των 
πρωταθλημ
άτων ή το 
άθλημα 

1.225.000 
ευρώ   

Μαζικοποίηση 
αθλητών 

46.  Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα 
Αθλητισμού, 23 - 
30 Σεπτεμβρίου             
Η Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα 
Αθλητισμού έχει 
καθιερωθεί από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως η 

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 

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

Για το 2020 
είναι €256.286 
Ευρώ.  
 
Το 80% 
χρηματοδοτείτ
αι από το 
πρόγραμμα 
Erasmus + 
Κεφάλαιο 

Αριθμός συμμετοχής 
πολιτών στις διάφορες 
δράσεις που 
διοργανώνονται κατά 
τη διάρκεια της 
Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας 
Αθλητισμού, ο 
αριθμός των 
διοργανωτών και 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

μεγαλύτερη 
ετήσια 
ευρωπαϊκή 
αθλητική 
εκστρατεία. 
Συμμετέχουν σε 
αυτήν 35 
ευρωπαϊκές 
χώρες. Στόχος η 
ευαισθητοποίηση 
και ενημέρωση 
των ευρωπαϊκών 
πολιτών για τα 
οφέλη της 
φυσικής 
δραστηριότητας 
και η παροχή 
ευκαιριών για να 
γνωρίσουν και 
δοκιμάσουν 
διάφορες μορφές 
αθλητικές 
ενασχόλησης έτσι 
ώστε να τις 
εντάξουν στην 
καθημερινότητα 
τους 

και τον 
αθλητισμό. Π.χ. 
Αθλητικές 
Ομοσπονδίες και 
Σωματεία, Υγεία, 
Νεολαία, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, 
Εκπαίδευση, 
κ.ο.κ. 

Αθλητισμός 
και το 20% 
από τον ΚΟΑ 
  

συνδιοργανωτών 
δράσεων, οι καλές 
πρακτικές που 
προκύπτουν μέσα από 
τις δράσεις που 
διοργανώνονται  

47.  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 

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 

Ο εν λόγω 
σχεδιασμός 
προγραμμα
τίζεται για 
την Προ-
Ολυμπιακή 
περίοδο 
1/1/2017 – 
31/12/202
0. Διαρκεί 
11 μήνες 
κάθε έτους. 

Ο 
προϋπολογισμ
ός του Σχέδιου 
για το έτος 
2020 
ανέρχεται στις 
€498.500.  

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) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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  

και των οικείων 
Ομοσπονδιών. 

48.  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 

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

 
Το 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 
προϋπολογισμ
ός του Σχέδιου 
για το έτος 
2020 
ανέρχεται στις 
€221.500.  

Η συμμετοχή και η 
διάκριση σε αγώνες 
υψηλού επιπέδου 
όπως Ολυμπιακοί, 
Παγκόσμιοι κ.τ.λ.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

αθλητών.                                                 
-Ο άμεσος 
σκοπός του 
Σχεδιασμού είναι 
η στήριξη των 
νεαρών 
πρωταθλητών 
μέσα από την 
παροχή κάθε 
δυνατής 
επιστημονικής, 
τεχνικής, 
ψυχολογικής, και 
οικονομικής 
υποστήριξης 

49.  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 

50.  Εκδηλώσεις, 
διαλέξεις / 
παρουσιάσεις, 
βιωματικά 
εργαστήρια, 
ενημερωτικό 
υλικό (σε έντυπη 
και ηλεκτρονική 
μορφή), 

 Γραφείο 
Πρόληψης, 
Διαφώτισης και 
Μελετών του 
Τμήματος 
Τροχαίας 
Αρχηγείου 
Υπουργείο 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ηλεκτρονικά 
παιγνίδια και 
εφαρμογές, 
μνημόνια 
συνεργασίας, 
έρευνες κ.α. στο 
πλαίσιο της 
Χάρτας Οδικής 
Ασφάλειας. 
 
Εντός της 
τριετίας 2020-
2022, θα 
επιδιωχθεί 
περαιτέρω 
διαφώτιση και 
ευαισθητοποίησ
η των νεαρών 
χρηστών του 
οδικού δικτύου 
στον τομέα της 
Οδικής 
Ασφάλειας, με 
την παρουσίαση 
διαλέξεων και 
spots. Αυτές οι 
δράσεις θα 
επιτευχθούν, 
πέραν της 
εμπλοκής των 
Επαρχιακών 
Κλάδων Οδικής 
Ασφάλειας και 
με τη 
δραστηριοποίησ
η της Κοινοτικής 
Αστυνόμευσης, 
έτσι ώστε να 
προσεγγίζονται 
καλύτερα τα 
σχολεία της 
μέσης και 

Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ανώτερης 
εκπαίδευσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Τμήμα 
Καταπολέμησης 
Εγκλήματος 
Αστυνομίας 
Κύπρου (Γραφείο 
Χειρισμού 
θεμάτων 
Πρόληψης / 
Καταπολέμησης 
της Βίας στην 
Οικογένεια), 
Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ
ΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

περιστατικών 
βίας. 



 
 

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) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1.  Κέντρα 
Πληροφόρησης 
Νέων: Στόχος τους 
είναι να παρέχουν 
γενική 
πληροφόρηση σε 
μια σειρά θεμάτων 
που αφορούν τους 
νέους και 
ταυτόχρονα να 
διοργανώνουν 
δράσεις και 
δραστηριότητες οι 
οποίες στοχεύουν 
στην ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και 
ενδυνάμωση 
υφιστάμενων. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσα 
από τη διοργάνωση 
και υλοποίηση 
εργαστηρίων, 
διαλέξεων και άλλων 
εκδηλώσεων. Οι 
δράσεις 
υλοποιούνται είτε 
στους χώρους των 
ΚΕΠΛΗ είτε σε 
χώρους/εκδηλώσεις 
τρίτων φορέων όπως 
είναι εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, 
εκπαιδευτικές 
εκθέσεις κ.ά.  
Επίσης, στα ΚΕΠΛΗ 
παρέχονται 
συμβουλευτικές 
υπηρεσίες 
(επαγγελματικός 
προσανατολισμός, 
ψυχολογική στήριξη) 
μέσα από 
εξατομικευμένες 

6.2., 6.3., 6.6. ΟΝΕΚ Συνεχόμενη 
δράση  
 

 

 

 

 

2020: 184.000 
ευρώ 
 

2020: 
Προβλεπόμενος 
αριθμός 
εκδηλώσεων: 
160 
Προβλεπόμενος 
αριθμός 
συμμετεχόντων 
στις εκδηλώσεις 
των ΚΕΠΛΗ: 
2.500 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

συναντήσεις των 
νέων με 
καταρτισμένους 
συμβούλους και 
ψυχολόγους.  
  
 

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 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. 

6.1., 6.2., 6.3.  ΟΝΕΚ Διαχρονικό Δ/Ε 20% Αύξηση 
των μελών 
ετησίως, ήτοι: 
2020: 62, 2021: 
74, 2022: 88-90 
Συμμετοχή σε 
δράσεις / 
παρεμβάσεις: 5 
/ χρόνο 
 
Θα επιδιωχθεί 
το πλαίσιο 
λειτουργίας της 
Ομάδας να 
συνάδει με τις 
διαδικασίες του 
Μηχανισμού 
Επικύρωσης της 
Μη Τυπικής και 
Άτυπης 
Μάθησης όταν 
αυτός 
σχεδιασθεί από 
το Υπουργείο 
Παιδείας, 
Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και 
Νεολαίας σε 
συνεργασία με 
τον Επίτροπο 
Εθελοντισμού 
και Μη 
Κυβερνητικών 
Οργανώσεων  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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 
Πρόγραμμα 
μα είναι 
ετήσιο με 
ημερομηνία 
έναρξης 1/1/ 
- 31/12/ του 
τρέχοντος 
έτους.   

2020: 
900,000.00€ 
2021: 
900,000.00€ 
2022: 
900,000.00€ . 
ΣΥΝΟΛΟ: 
2,700,000.00€. 
 

Ποσοτικοί 
Δείκτες: 
Αριθμός 
αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν 
και 
αναμένονται να 
υποβληθούν 
ετησίως. 2020: 
630 2021:635 
2022:640                                                                                        
Στόχος Α΄: 
Αύξηση 
αριθμού 
αιτήσεων από 
καινούριους 
αιτητές: 2020: 
8, 2021: 12, 
2022: 16                                                    
Στόχος Β: 
Αύξηση 
αριθμού 
αιτήσεων που 
εμπίπτουν στη 
δράση 7- Σχέδια 
Καινοτομίας και 
δημιουργικότητ
ας:                             
2020: 4, 2021: 
8, 2022: 12 
 

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 

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

Ετήσια 
Δράση 

35,000.00€ 
ετησίως 

1. Συμμετοχή 70 
οργανώσεων 
νεολαίας 
2. Συμμετοχή 
100 συνολικά 
οργανισμών 
συμπεριλαμβαν
ομένων άλλων 
οργανισμών και 
εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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.  

3. Επισκέπτες: 
3.000-4.000 

5.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης είναι 
το νέο 
Πρόγραμμα/Πρωτοβ
ουλία της Ε.Ε. με 
στόχο την  παροχή 
επιπρόσθετων 
ευκαιριών 
εθελοντισμού, 
εργασίας και 
πρακτικής άσκησης 
σε νέους 18-30 ετών 
των Κρατών Μελών 
της Ε.Ε σε θέματα 
αλληλεγγύης.  

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

 
 
ΓΔ ΕΠΣΑ - Εθνική 
Αρχή 
Προγράμματος 
 

2018-2020 Ο ετήσιος 
προϋπολογισμό
ς για τις 
Δράσεις 
Εθελοντισμού 
του 
Προγράμματος 
για το 2020 
είναι €855.588 
 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 
σε σχέδια 
εθελοντισμού 
του Σώματος. 
2020: 150 
 

6.  Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Νέων: 
Εκπτωτική κάρτα για 
νέους από 13 μέχρι 
30 χρόνων που 
εξασφαλίζει 
εκπτώσεις σε 
εκατοντάδες 
προϊόντα και 
υπηρεσίες στην 
Κύπρο και σε άλλες 
37 χώρες της 

6.2., 6.6., 6.7. ΟΝΕΚ 
 

 
 
ΥΠΠΑΝ, 
Επίτροπος 
Εθελοντισμού, 
ΠΣΣΕ, 
Εθελοντικές 
Οργανώσεις 

Διαχρονική 
δράση 

€25.000 
ετησίως 
 

1.Αριθμός 
εκπαιδεύσεων 
2. Αριθμός 
συναντήσεων 
και αριθμός 
νέων κατόχων 
κάρτας 
εθελοντών 
3. Αριθμός 
συναντήσεων 
και αριθμός 
νέων κατόχων 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Ευρώπης. Οι σκοποί 
και επιδιώξεις της 
Κάρτας αφορούν 
κυρίως στην 
ενθάρρυνση της 
κινητικότητας των 
νέων, αλλά και στην 
κοινωνική, 
πολιτιστική και 
πνευματική 
ανάπτυξή τους. 
 

κάρτας 
εθελοντών 

7.  Εθελοντισμός στα 
σχολεία - Εγχειρίδιο 
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 
εκπαίδευσης των 
νέων ωθώντας τα 
παιδιά να 
ασχοληθούν με 
δράσεις που τους 
καθιστούν ενεργούς 
πολίτες. • Η 
προώθηση των 
αξιών του 

6.1.  Γραφείο 
Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και 
ΜΚΟ 
 

 
ΥΠΠΑΝ 

Σχολική 
περίοδος 
κατά την 
διάρκεια 
εκάστου 
έτους 

€ 3,20 
 

Επανέκδοση 
800 αντίτυπων 
και αποστολή 
σε ισάριθμες 
σχολικές 
μονάδες 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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 
Συμβούλιο η 
«Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων και 
Ευθυνών των 
Εθελοντών» η οποία 

6.5.  Γραφείο 
Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και 
ΜΚΟ  

 
Εθελοντικές και 
Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις 

Δ/Ε γιατί δεν 
υπάρχει 
χρονικός 
περιορισμός 

Δ/Ε  Συνέχιση 
προώθησης σε 
150 ΜΚΟ 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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. 
 

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 
στεγαστικού χώρου 
και βασικού 
γραφειακού 
εξοπλισμού 

6.6.  Γραφείο 
Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και 
ΜΚΟ σε 
συνεργασία με 
Δήμο Λάρνακας 
για την Επαρχία 
Λάρνακας και 
Γραφείο 
Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και 
ΜΚΟ σε 
συνεργασία με 
Τμήμα Δημοσίων 
Έργων για την 
Λευκωσία 

Δ/Ε γιατί δεν 
υπάρχει 
χρονικός 
περιορισμός 

€27.000 
(Συνολικός) 
 

Αξιοποίηση των 
χώρων από 70 
ΜΚΟ (για 
στέγαση ή/και 
εκδηλώσεις) 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

(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.  
 

 
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) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1.  Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Νέων: Εκπτωτική 
κάρτα για νέους 
από 13 μέχρι 30 
χρόνων που 
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) 
– ΥΠΠΑΝ, 
Υπουργείο Άμυνας 

Διαχρονική 
εφαρμογή 

€25.000 
ετησίως 

1) Αριθμός 
καρτών 
2) Αριθμός 
σεμιναρίων 
3) Αριθμός 
συμμετεχόντων 
στις 
δραστηριότητες 
4)Φοιτητικές 
Ταυτότητες  
5) Νέες 
συνεργασίες:             
6) Ωφελήματα 
προς τους 
κατόχους (πχ 
εισιτήρια για 
εκδηλώσεις)   
7) Followers στα 
Social Media 
8) Newsletters 
μέσω e-mail 
9) Email 
addresses των 
κατόχων  
 

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 

7.4. ΟΝΕΚ Ετήσια 
Βάση 

2020: 
900,000.00€ 
2021: 
900,000.00€ 
2022: 
900,000.00€ . 
ΣΥΝΟΛΟ: 
2,700,000.00€. 
 

Ποσοτικοί 
Δείκτες: Αριθμός 
αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν και 
αναμένονται να 
υποβληθούν 
ετησίως. 2020: 
630 2021:635 
2022:640                                                                                        
Στόχος Α΄: 
Αύξηση αριθμού 
αιτήσεων από 
καινούριους 
αιτητές: 2020: 8, 
2021: 12, 2022: 
16                                                    
Στόχος Β: Αύξηση 
αριθμού 
αιτήσεων που 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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

εμπίπτουν στη 
δράση 7- Σχέδια 
Καινοτομίας και 
δημιουργικότητα
ς:                             
2020: 4, 2021: 8, 
2022: 12 
 

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

7.1. , 7.2., 7.6. 
, 7.7. 

ΟΝΕΚ  

 
Συμβούλιο Νεολαίας 
Κύπρου- ΣυΝΚ, 
Κυπριακός 
Οργανισμός Κέντρων 
Νεότητας -ΚΟΚΕΝ 

ΔΕ 2020: 
Συνέδρια, 
Σεμινάρια και 
Αποστολές 
στο Εξωτερικό 
εκπροσώπων 
ΟΝΕΚ €65.300, 
Συνεισφορά 
σε Διεθνείς 
Οργανισμούς 
€45.250 & 
Πρωτοβουλίες 
Νέων - Δράση 
6.2 για τη 
συμμετοχή 
νέων σε 
σεμινάρια/συν
έδρια στο 
εξωτερικό, για 
την οποία δεν 
υπάρχει 
ξεχωριστός 
προϋπολογισμ
ός από το 
κονδύλι των 
€900.000)  
 

1) Αξιοποίηση 
τυχόν νέων 
εργαλείων/πλατφ
ορμών/πορισμάτ
ων/μνημονίων 
συνεργασίας. Για 
το 2020: 1, για το 
2021: 1-2 , 2022: 
1-2   
2) Εφαρμογή 
συστάσεων/ψηφι
σμάτων/αποφάσ
εων διεθνών & 
ευρωπαϊκών 
οργάνων. Για το 
2020: 1-2, 2021: 
1-2, 2022:1-2 
3) Συμμετοχή σε 
συναντήσεις / 
συνέδρια 
εκπροσώπων 
ΟΝΕΚ. Για το 
2020: 40 ,για το 
2021: 42, για το 
2022: 45  
4) Αριθμός 
εγκεκριμένων 
αιτήσεων στη 
Δράση 6.2 των 
Πρωτοβουλιών 
Νέων για 
συμμετοχή νέων 
σε συνέδρια στο 
εξωτερικό.  Για το 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

2020: 65 , για το 
2021: 67, για το 
2022: 70, 5) 
Υποβολή 
θέσεων/εισηγήσε
ων από ΟΝΕΚ σε 
έγγραφα/ψηφίσμ
ατα διεθνών & 
ευρωπαϊκών 
οργάνων θέματα 
νεολαίας. Για το 
2020: 5, για το 
2021:7, για το 
2022: 8  
 

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 
δραστηριοποιούντ
αι σε θέματα που 
αφορούν τους 
νέους και την 
παρουσίαση  
δράσεων που 
αναπτύσσουν. 
Περιλαμβάνει  
δραστηριότητες 
όπως  ανοιχτές 
συζητήσεις, 
εργαστήρια, 
παρουσιάσεις, 

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

Ετήσια 
Δράση 

35,000.00€ 
ετησίως  

1. Συμμετοχή 70 

οργανώσεων 

νεολαίας 

2. Συμμετοχή 100 

συνολικά 

οργανισμών 

συμπεριλαμβανο

μένων άλλων 

οργανισμών και 

εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων.  

3. Επισκέπτες: 
3.000-4.000 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

τέχνη, συναυλία, 
χορό, και άλλα.  

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.  
 

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

 
 
Εθνικές Υπηρεσίες 
Προγράμματος 
Erasmus+ και SALTO 
Resource Centres 
(SALTO Training & 
Cooperation, SALTO 
EuroMed, SALTO 
Participation and 
Information, SALTO 
Diversity and 
Inclusion, SALTO SEE, 
SALTO EECA) 
 
 

Η διάρκεια 
του 
Προγράμμ
ατος 
Erasmus+ 
είναι από 
το 2014 - 
2020 

Ο 18μηνος 
προϋπολογισμ
ός για το TCA 
2020 είναι 
€219.000 
 

Συνολικός 
αριθμός 
συμμετεχόντων 
σε TCA - 2020: 80, 
2021: 85, 2022: 
85 (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.  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 

 
ΓΔ ΕΠΣΑ - Εθνική 
Αρχή Προγράμματος 
 

2014-2020 Ο ετήσιος 
προϋπολογισμ
ός για τη ΒΔ1 
για το 2020 
είναι 
€1.440.957 
 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 
σε εγκεκριμένα 
σχέδια της ΒΔ1 
του 
Προγράμματος. 
2020: Ανταλλαγές 
Νέων: 1500, 
Κινητικότητα 
ατόμων που 
δραστηριοποιούν
ται στον τομέα 
της νεολαίας: 550 
 

7.  Το Ευρωπαϊκό 
Σώμα 
Αλληλεγγύης είναι 
το νέο Πρόγραμμα 
της Ε.Ε. με στόχο 
την  παροχή 
επιπρόσθετων 
ευκαιριών 

7.3., 7.6. ΟΝΕΚ 

 
ΓΔ ΕΠΣΑ - Εθνική 
Αρχή Προγράμματος 
 

2018-2020 Ο ετήσιος 
προϋπολογισμ
ός του 
Ευρωπαϊκού 
Σώματος 
Αλληλεγγύης 
για το 2020 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 
σε εγκεκριμένα 
σχέδια του 
Σώματος. 2020: 
Εθελοντισμός: 
150, Πρακτική 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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

είναι 
€1.335.746 
 

Άσκηση: 5 και 
Εργασία: 5. 
 

8.  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 Ο 
προϋπολογισμ
ός για το 2020 
ανέρχεται σε 
€76.531 
 

1. Αριθμός 
ατόμων που 
έθεσαν 
 ερώτημα.  
 2020: 450 
 2021: 480 
 2022: 500 
 2. Αριθμός 
ατόμων που 
 συμμετείχαν σε 
εκδηλώσεις 
 2020: 3500 
 2021: 4000 
 2022: 5000 
 3. Αριθμός 
εκδηλώσεων & 
 παρουσιάσεων 
από Eurodesk & 
 από τρίτους 
 2020: 30 
 2021: 35 
 2022: 40 
 

9.  Erasmus+ - 

Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση  

Βασική Δράση 1 – 

Μαθησιακή 

Κινητικότητα 

ατόμων για 

σκοπούς 

εκπαίδευσης, 

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 
Παραγωγικότητας 

2014-2020 2020: 
€6.654.386 
 

Αριθμητικοί 
στόχοι για το 
2020:  
Φοιτητές/Νέοι 
απόφοιτοι 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης:  
664  
Προσωπικό 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης:  
247 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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/λοιπ

ού προσωπικού) 

• Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

(Κινητικότητα 

φοιτητών/νέων 

αποφοίτων & 

ακαδημαϊκών/λοιπ

ού προσωπικού) 

• Εκπαίδευση 
Ενηλίκων 
(Κινητικότητα 
εκπαιδευτικών και 

Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση – 
Κινητικότητα 
μεταξύ των 
Χωρών του 
Προγράμματος 
και των Χωρών 
Εταίρων:  158 
Εκπαιδευόμενοι 
και Νέοι 
Απόφοιτοι 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης:  634 
Προσωπικό 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης:  64 
Προσωπικό 
Σχολικής 
Εκπαίδευσης:  
169 
Προσωπικό 
Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων:  51 
% Απορρόφησης 
κονδυλίων από 
την Εθνική 
Υπηρεσία 
(ποσοστό 
δέσμευσης):  -
80% Βάσει του 
Note 028 για 
δέσμευση του 
80% των 
κονδυλίων της 
Δράσης 1 και 
δημιουργίας 
καταλόγου 
αναμονής 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

λοιπού 
προσωπικού)  

10.  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 κ.τ.λ.) 
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 
Παραγωγικότητας 

2014-2020 2020: 
€4.368.997 
  

Στόχοι  για το 
2020 για όλους 
τους τομείς 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης:  
Ποσοστό 
έγκρισης 
διατομεακών 
αιτήσεων: 50%  
Ποσοστό 
έγκρισης 
αιτήσεων που 
εμπλέκουν 
επιχειρήσεις ή 
άλλους 
κοινωνικο-
οικονομικούς 
φορείς: 50% 
 

11.  "Προγράμματα 
Ένταξης για 
Τοπικές αρχές" .                                               
Η ενέργεια 
υλοποιείται ως 

 Για κάθε ξεχωριστό 
έργο, κύριος φορέας 
υλοποίησης είναι 
ένας από τους 
ακόλουθους 

2019-2020 
 

€500.000 
Συνολικός για 
όλους τους 
Δήμους. 
 

1.Αριθμός 
εκδηλώσεων 
2.Αριθμός 
Προγραμμάτων, 
κατάρτισης, 



162 
 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ξεχωριστό έργο σε 
κάθε επαρχία  με 
διαφορετικό Δήμο 
ως Φορέα  
Υλοποίησης σε 
κάθε έργο.  
Υλοποιούνται 
ενέργειες οι οποίες 
προωθούν την 
ένταξη των 
Υπηκόων Τρίτων 
Χωρών 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 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 

Δήμους. (Δήμος 
Λευκωσίας,   Δήμος 
Λεμεσού, Δήμος 
Λάρνακας). 
 

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

Το έργο 
χρηματοδοτείτ
αι κατά 90% 
από το Ταμείο 
Ασύλου, 
Μετανάστευσ
ης και 
Ένταξης, 
(ευρωπαϊκά 
κονδύλια) και 
κατά 10% 
μέσω εθνικών 
πόρων που 
διατίθενται 
για το Ταμείο. 
 

απασχόλησης, 
ενημέρωσης και  
φροντίδας 
παιδιών. 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

τοπικής κοινωνίας.   
 
 

 

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

 OPINION & ACTION 
SERVICES LTD 

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

01/1/2019-
30/06/202
0 
 

€100.000 
 
Το έργο 
χρηματοδοτείτ
αι κατά 90% 
από το Ταμείο 
Ασύλου, 
Μετανάστευσ
ης και 
Ένταξης, 
(ευρωπαϊκά 
κονδύλια) και 
κατά 10% 
μέσω εθνικών 
πόρων που 
διατίθενται 
για το Ταμείο. 
 
 

1. Αριθμός 
ατόμων που θα 
συμμετέχουν στις 
διαδραστικές 
συνεδρίες/ 
βιωματικά 
εργαστήρια/ 
διαλέξεις                               
2.Αριθμός 
διαδραστικών 
συνέδριων/ 
βιωματικών 
εργαστηρίων / 
διαλέξεων. 
 

13.  NEPOMAK 

Discover Cyprus 

Program (NDCP) 

7.1., 7.2., 7.5., 
7.6.  

NEPOMAK 
 

 
Υπηρεσία Κυπρίων 
Αποδήμων και 
Επαναπατρισθέντων 
(Γραφείο Επιτρόπου 
Προεδρίας) ,                                           
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου,                       
Οργανισμός 
Νεολαίας Κύπρου 
 

Ετησίως - 3 
βδομάδες 

35,000.00€ Αριθμός 
συμμετεχόντων 
στην δράση 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

14.  NEPOMAK Cyprus 

Culture Tour 

(NCCT) 

7.6.  NEPOMAK   

 
Υπηρεσία Κυπρίων 
Αποδήμων και 
Επαναπατρισθέντων 
(Γραφείο Επιτρόπου 
Προεδρίας),    
Οργανισμός 
Νεολαίας Κύπρου 

Ετησίως -
10  μέρες 

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

15.  Ξεναγήσεις Νέων 

Αποδήμων 

7.6. Οργανισμός 
Νεολαίας Κύπρου 

 
 
Υπηρεσία Κυπρίων 
Αποδήμων και 
Επαναπατρισθέντων 
(Γραφείο Επιτρόπου 
Προεδρίας)                      
ΥΠΠΑΝ 
 

Ετησίως - 7 
ημέρες 
 

€15,000 - 
€20,000 
 

Η αξιολόγηση της 
δράσης από τους 
συμμετέχοντες 
και ο αριθμός 
των ατόμων που 
θα 
συμμετάσχουν.      

16.  Παγκόσμιο 

Συνέδριο Νέων 

Αποδήμων 

Κυπρίων 

7.5., 7.6.  NEPOMAK ,       
Υπηρεσία Κυπρίων 
Αποδήμων και 
Επαναπατρισθέντων 
(Γραφείο Επιτρόπου 
Προεδρίας)   

 
Οργανισμός 
Νεολαίας Κύπρου 
 

Ετησίως - 4 
μέρες 

40,000.00€ Αριθμός 
συμμετεχόντων 
στην δράση και 
τα πορίσματα 
που θα εξαχθούν 
από το Συνέδριο 

17.  Φιλοξενία Παιδιών 

από ΑΜΠΕΤΕΙΟ 

Σχολή Καΐρου 

7.2., 7.5.  Υπηρεσία Κυπρίων 
Αποδήμων και 
Επαναπατρισθέντων 
(Γραφείο Επιτρόπου 
Προεδρίας)   

ΥΠΠΑΝ                               
Πρεσβεία Αιγύπτου 

1 
εβδομάδα 
 
Δεν 
πραγματοπ
οιείται επί 
ετήσιας 
βάσης 
 

3,000.00-
5,000.00€ 

 

18.  3ήμερη Συνάντηση 

Νέων της 

Διασποράς 

Κύπρου - Ελλάδας 

7.6.  Προεδρία, 
Προεδρικό Μέγαρο, 
Γραφείο Επιτρόπου 
Προεδρίας 

3 ημέρες 
Η 
ημερομηνί
α και η 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος 
& Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

– Ισραήλ για 

ανταλλαγή 

απόψεων όσον 

αφορά συνεργασία 

σε θέματα 

διασποράς 

(Υπηρεσία Κυπρίων 
Αποδήμων και 
Επαναπατρισθέντων
) 

 
NEPOMAK, 
Jewish Agency for 
Israel,                                 
Γενική Γραμματεία 
Απόδημου 
Ελληνισμού (ΥΠΕΞ 
Ελλάδας) 

χρονική 
διάρκεια 
της δράσης 
καθορίζετα
ι μετά από 
συμφωνία 
των τριών 
μερών.  
 

19.  Δράσεις που 

προκύπτουν μέσα 

από διμερείς και 

τριμερείς 

συνεργασίες με 

άλλες χώρες 

7.6.  Προεδρία, 
Προεδρικό Μέγαρο, 
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) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1.  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 και να 
συμμετέχουν σε 
εθελοντικές 
δραστηριότητες
, συμβάλλοντας 
έτσι στη 
δημιουργία 
ενεργών  
πολιτών. 

8.2., 8.3., 8.8.,  ΟΝΕΚ Ετήσια Βάση 2020: 
900,000.00€ 
2021: 
900,000.00€ 
2022: 
900,000.00€ .  
ΣΥΝΟΛΟ: 
2,700,000.00€. 
 

Ποσοτικοί Δείκτες: 
Αριθμός αιτήσεων 
που υποβλήθηκαν και 
αναμένονται να 
υποβληθούν ετησίως. 
2020: 630 2021:635 
2022:640                                                                                        
Στόχος Α΄: Αύξηση 
αριθμού αιτήσεων 
από καινούριους 
αιτητές: 2020: 8, 2021: 
12, 2022: 16                                                    
Στόχος Β: Αύξηση 
αριθμού αιτήσεων 
που εμπίπτουν στη 
δράση 7- Σχέδια 
Καινοτομίας και 
δημιουργικότητας:                             
2020: 4, 2021: 8, 2022: 
12 
 

2.  Youth 
Makerspace 
Larnaka & 
Mobile 
Makerspace: 
Πρόκειται για 
ένα χώρο όπου 
παρέχονται τα 
τεχνολογικά και 

8.5. ΟΝΕΚ 
 
Το πρόγραμμα 
δύναται να 
ενταχθεί στο 
νέο 
επιχειρησιακό 
πρόγραμμα 
2021-2027 του 

Διαχρονική 
Δράση 

2020: 154.000 

ευρώ 

Eπιπλέον, η νέα 
σύμβαση που 
θα υπογραφεί 
για τη μίσθωση 
υπηρεσιών για 

Youth Makerspace 
2020: Επισκέψεις 
σχολείων, 
πανεπιστημίων, ΜΚΟ 
και άλλων 
οργανωμένων 
συνόλων: 50 
Διοργάνωση 
εκδηλώσεων από το 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

άλλα εργαλεία 
τα οποία 
μπορούν να 
χρησιμοποιούν 
οι νέοι για τη 
δημιουργία 
κατασκευών, 
πρωτοτύπων, 
ρομπότ και 
άλλων projects. 
Το κτίριο στο 
οποίο 
στεγάζεται το 
πρόγραμμα 
παρέχεται 
δωρεάν στον 
ΟΝΕΚ από το 
Δήμο 
Λάρνακας. 
Mobile 
Makerspace Το 
2019 ο ΟΝΕΚ 
προέβη στη 
δημιουργία της 
κινητής αυτής 
μονάδας. Έχει 
ως στόχο να 
φτάσει σε νέους 
οι οποίοι 
διαμένουν σε 
αγροτικές 
περιοχές, 
μακριά από τα 
αστικά κέντρα, 
και οι οποίοι ως 
εκ τούτου δεν 
έχουν την 
ευκαιρία να 
έχουν 
πρόσβαση σε 
προγράμματα 
και τεχνολογίες 

Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού 
Ταμείου 
 

τη λειτουργία 
του Youth 
Makerspace 
Larnaka και του 
Mobile 
Makerspace 
δύναται να 
ενταχθεί στο 
νέο 
Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού 
Ταμείου 2021 – 
2027. 

Makerspace: 40 
Παραχώρηση χώρου: 
35 
Συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις/εκθέσεις 
τρίτων φορέων: 15 
 
Mobile Makerspace: 
2020: επισκέψεις σε 
σχολεία και 
οργανωμένα σύνολα 
20 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

όπως το Youth 
Makerspace. 
Έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για 
αυτόν τον 
σκοπό και 
φιλοξενεί high 
tech 
τεχνολογικό 
εξοπλισμό.  

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 
δραστηριοποιο
ύνται σε θέματα 
που αφορούν 
τους νέους και 
την παρουσίαση  
δράσεων που 
αναπτύσσουν. 
Περιλαμβάνει  
δραστηριότητες 
όπως  ανοιχτές 
συζητήσεις, 
εργαστήρια, 
παρουσιάσεις, 

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

Ετήσια 
Δράση 

35,000.00€ 
ετησίως 

1. Συμμετοχή 70 

οργανώσεων νεολαίας 

2. Συμμετοχή 100 

συνολικά οργανισμών 

συμπεριλαμβανομένω

ν άλλων οργανισμών 

και εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων.  

3. Επισκέπτες: 3.000-
4.000 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

τέχνη, 
συναυλία, χορό, 
και άλλα.  

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

8.8. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματο
ς Erasmus+: 
Νεολαία) 

 
 
ΓΔ ΕΠΣΑ - 
Εθνική Αρχή 
Προγράμματο
ς 
 

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

Ο ετήσιος 
προϋπολογισμό
ς για την 
Κινητικότητα 
των ατόμων 
που 
δραστηριοποιο
ύνται στον 
τομέα της 
νεολαίας για το 
2020 είναι 
€432.287 
 

Αριθμός 
συμμετεχόντων σε 
εγκεκριμένα σχέδια 
Κινητικότητας ατόμων 
που 
δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της 
νεολαίας. 2020: 550 
 

5.  Στο πλαίσιο των 
Ανταλλαγών 
Νέων του 
Erasmus+ , 
επιχορηγούνται 
κινητικότητες 
νέων 13-30 
ετών με στόχο 
την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων/ικαν
οτήτων και 
γνώσεων γύρω 

8.6. ΟΝΕΚ (Εθνική 
Υπηρεσία 
Προγράμματο
ς Erasmus+: 
Νεολαία)  

 
ΓΔ ΕΠΣΑ - 
Εθνική Αρχή 
Προγράμματο
ς 
 

2014-2020 Ο ετήσιος 
προϋπολογισμό
ς τις Ανταλλαγές 
Νέων για το 
2020 είναι 
€1.008.670 
 

Αριθμός νέων που 
συμμετείχαν σε 
εγκεκριμένα σχέδια 
Ανταλλαγών Νέων. 
2020: 1500 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

από  
συγκεκριμένες 
θεματικές, την 
ενεργό 
πολιτότητα, την 
κοινωνική 
ενσωμάτωση 
και τη γνωριμία 
με άλλους 
πολιτισμούς. 
 

6.  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 
Προγράμματο
ς Erasmus+: 
Νεολαία) και 
Ε.Ε. 

2014-2020  
 

Ο 
προϋπολογισμό
ς για το 2020 
ανέρχεται σε 
€76.531 

1. Αριθμός ατόμων 
που έθεσαν ερώτημα.  
 2020: 450 
 2021: 480 
 2022: 500 
 2. Αριθμός ατόμων 
που 
 συμμετείχαν σε 
εκδηλώσεις 
 2020: 3500 
 2021: 4000 
 2022: 5000 
 3. Αριθμός 
εκδηλώσεων & 
 παρουσιάσεων από 
Eurodesk & 
 από τρίτους 
 2020: 30 
 2021: 35 
 2022: 40 
 

7.  Ευρωπαϊκή  
Κάρτα Νέων 
Εκπτωτική 
κάρτα για νέους 
από 13 μέχρι 30 

8.1., 8.2., 8.3., 
8.6., 8.7., 8.8. 

ΟΝΕΚ 

 
 

Διαχρονική 
Δράση 

€25.000 
ετησίως 

1) Αριθμός καρτών 
2) Αριθμός 
σεμιναρίων 
3) Αριθμός 
συμμετεχόντων στις 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

χρόνων που 
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. 
 

ΥΠΠΑΝ, ΕYCA, 
ΘΟΚ, 
Μουσεία,  
 

δραστηριότητες 
4)Φοιτητικές 
Ταυτότητες  
5) Νέες συνεργασίες 
6) Ωφελήματα προς 
τους κατόχους (πχ 
εισιτήρια για 
εκδηλώσεις 
7) Followers στα Social 
Media 
8) Newsletters μέσω 
e-mail 
9) Email addresses των 
κατόχων  
 

8.  Ίδρυμα 
Πολιτιστικής 
Δημιουργίας 
για Παιδιά και 
Νέους στην 
Περιφέρεια 
Λάρνακας 
 

8.3., 8.8. Το Ίδρυμα 
διοικείται από 
Διοικητικό 
Συμβούλιο το 
οποίο 
απαρτίζεται 
από: τις 
Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες του 
Υπουργείου 
Παιδείας, το 
Δήμο 
Λάρνακας, τη 
Στέγη 
Γραμμάτων 
και Τεχνών, 
την 
Ομοσπονδία 
Συνδέσμου 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Γονέων Μέσης 
και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης 
Λάρνακας, την 
Ομοσπονδία 
Συνδέσμου 
Γονέων 
Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 
Λάρνακας και 
την 
Αναπτυξιακή 
Εταιρεία 
Λάρνακας. 
 

9.  Προγράμματα 
και Σχέδια 
Επιχορηγήσεων 
 

8.1.,8.3., 8.8. Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες 
 

Εφαρμόζεται 
σε ετήσια 
βάση  
 

Δ/Ε 
 

Δ/Ε 
 

10.  Ετήσια Κρατικά 
Βραβεία 
Λογοτεχνίας-
Βραβείο Νέου 
Λογοτέχνη (για 
Ποίηση, 
Μυθιστόρημα, 
Διήγημα/Νουβέ
λα)  
 

8.3. Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες 
 

Ετήσιος 
θεσμός 
 

Δ/Ε  

11.  Εκπροσώπηση 
της Κύπρου στη 
διεθνή 
διοργάνωση 
Μπιενάλε Νέων 
Δημιουργών 
Ευρώπης και 
Μεσογείου (22 
Οκτωβρίου 
2020-28 
Φεβρουαρίου 
2021) 
 

8.3. O Διεθνής 
Οργανισμός 
BJCEM aisbl - 
Biennale des 
jeunes 
créateurs de 
l’Europe et de 
la 
Méditerranée(
Biennale Νέων 
Δημιουργών 
Ευρώπης και 
Μεσογείου) 

Εφαρμόζεται 
ανά διετία  
 

Οι νέοι 
καλλιτέχνες που 
θα επιλεγούν να 
συμμετάσχουν 
στη 19η 
Biennale Νέων 
Δημιουργών 
Ευρώπης και 
Μεσογείου θα 
φιλοξενηθούν, 
από τις 22 έως 
τις 25 
Οκτωβρίου 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

και η Κρατική 
Γραμματεία 
για την 
Εκπαίδευση 
και τον 
Πολιτισμό της 
Δημοκρατίας 
του Σαν 
Μαρίνο, οι 
Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες και 
το 
Πανεπιστήμιο 
της 
Δημοκρατίας 
του Σαν 
Μαρίνο 
 

2020, από τους 
διοργανωτές. Οι  
διοργανωτές θα 
διαθέσουν τις 
εγκαταστάσεις 
και τον 
απαραίτητο 
τεχνικό 
εξοπλισμό για 
την παρουσίαση 
των έργων των 
νέων 
καλλιτεχνών. Οι 
διοργανωτές 
επίσης θα 
αναλάβουν την 
εγκατάσταση 
των έργων 
τέχνης των νέων 
καλλιτεχνών και 
την προστασία 
και φύλαξή 
τους στους 
εκθεσιακούς 
χώρους της 
19ης Biennale 
Νέων 
Δημιουργών 
Ευρώπης και 
Μεσογείου στο 
Σαν Μαρίνο. Το 
κόστος της 
μετακίνησης 
των νέων 
καλλιτεχνών 
προς και από το 
Σαν Μαρίνο 
καθώς και η 
μεταφορά και 
ασφάλεια των 
έργων τέχνης 
θα καλυφθεί 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

από τα μέλη της 
BJCEM. για τους 
καλλιτέχνες που 
θα επιλεγούν να 
εκπροσωπήσου
ν την Κύπρο, θα 
καλυφθεί το 
κόστος των 
αεροπορικών 
εισιτηρίων τους 
για τη 
μετακίνησή 
τους προς και 
από το Σαν 
Μαρίνο και, 
εφόσον 
απαιτηθεί λόγω 
της φύσης των 
έργων, η 
μεταφορά και 
ασφάλεια των 
έργων τους 
ή/και τα έξοδα 
παραγωγής εάν 
πρόκειται για 
έργα 
παραστατικών 
τεχνών 
 

12.  Πλατφόρμα 
Χορογραφίας 
Κύπρου 
 
Η «Πλατφόρμα 
Χορογραφίας 
Κύπρου» 
αποτελεί ετήσιο 
χορογραφικό 
θεσμό, ο οποίος 
θεσπίστηκε από 
τις Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες του 

8.1, 8.2., 8.8. Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες 

 
Θέατρο Ριάλτο 
και Στέγη 
Χορού 
Λεμεσού 

Ετήσιος 
θεσμός 
 

Δ/Ε 
 

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

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Υπουργείου 
Παιδείας και 
Πολιτισμού και 
αποσκοπεί στη 
δημιουργία και 
παρουσίαση 
νέων έργων 
σύγχρονης 
χορογραφίας 
στο κοινό. 
Ειδικότερα, η 
«Πλατφόρμα 
Χορογραφίας 
Κύπρου» 
φιλοδοξεί να 
προσφέρει, σε 
ένα ειδικά 
οργανωμένο 
πλαίσιο, 
ευκαιρίες στους 
χορογράφους 
που 
δραστηριοποιο
ύνται στην 
Κύπρο για να 
πειραματιστούν 
με νέες μορφές 
έκφρασης και 
να 
δημιουργήσουν 
καινούργια 
έργα. 
 

13.  ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ:  
Στόχος είναι να 
δοθεί βήμα σε 
νέους Κύπριους 
δημιουργούς, οι 
οποίοι 
ασχολούνται με, 
ή 

8.1., 8.2., 8.3.  ΘΟΚ 3-6 μήνες 
έκαστη 
ανάθεση 
 
Λειτουργεί 
τα τελευταία 
3 έτη 
 

Μέσος όρος 
€50,000 ανά 
εξάμηνο 
 

Αριθμός Θεατών, 
εμπλεκομένων 
καλλιτεχνών και 
Εισπράξεις.  
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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.    
Γίνεται 
πρόσκληση σε 
νέους 
δημιουργούς 
από όλο το 
φάσμα 
παραστατικών 
τεχνών, να 
παρουσιάσουν 
ένα 
ολοκληρωμένο 
όραμα, με 
πλήρη 
καλλιτεχνική 
ελευθερία, 
μέσω της 
παράδοσης της 
σκηνής των 
Αποθηκών, η 
οποία έχει ως 
στόχο να 
οδηγήσει σε 
τολμηρές 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

προτάσεις και 
ιδέες.  
 

14.  Προσφορά 
μειωμένου 
εισιτηρίου στις 
παραγωγές του 
ΘΟΚ σε νέους 
κάτω των 25 
ετών. 

8.1.  ΘΟΚ  Διαχρονική 
δράση 

 Δ/Ε   

15.  ΣΧΟΛΙΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ 
ΘΕΑΤΡΟΥ 
Διοργάνωση 
στην οποία 
καλούνται να 
συμμετέχουν 
όλα τα σχολεία 
της Κύπρου με 
προκήρυξη από 
το Υπουργείο 
Παιδείας και 
πολιτισμού.  
Ανεβαίνουν 
έργα 
αποκλειστικά 
από το 
δυναμικό του 
κάθε σχολείου, 
με ευρύτατο 
ρεπερτόριο 
δικής τους 
επιλογής.  Τις 
παραστάσεις 
παρακολουθού
ν επιτροπές 
ειδικών που 
δίνουν 
ανατροφοδότησ
η γραπτώς με το 
πέρας των 
παραστάσεων 

8.3., 8.8.  ΘΟΚ - ΥΠΠΑΝ Ετήσιος 
θεσμός με 
διάρκεια 1,5 
μηνών 

€30,000.00 Αριθμός 
εμπλεκομένων & 
αξιολόγηση 
παραστάσεων από 
ομάδες ειδικών 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

και απονείμουν 
βραβεία. 

16.  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 οι 
ομάδες νέων 
δημιουργών 
προκειμένου να 
υλοποιήσουν 
τις 
καλλιτεχνικές 
τους 
διεκδικήσεις. 

8.2., 8.3., 8.8.  ΘΟΚ

 
 
Ιδιωτικοί 
Θεατρικοί 
Φορείς της 
Κύπρου 
 
 
 

Προκηρύσσε
ται ετήσια 

€1,200,000.00 
ετησίως 

Τηρούνται αρχεία με 
αριθμό παραγωγών, 
παραστάσεων, 
συντελεστών, 
προϋπολογισμό 
παραγωγών, 
υλοποίηση, 
αποκέντρωση, κλπ. 

17.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ: 
Θεατρική 
Ανάπτυξη, 
υποστήριξη και 

8.2., 8.3., 8.5.  
 

ΘΟΚ, Τμήμα 
Θεατρικής 
Ανάπτυξης  

 

Ανακοινώνετ
αι ανά 
εξάμηνο 
 
 

€12,000 
ετησίως 
 

Συμμετέχοντες, 
έντυπα αξιολογήσεως 
ανά σεζόν.  Τα 
εργαστήρια δέχονται 
μικρό αριθμό 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

δημιουργική 
αλληλεγγύη 
προσφέρεται 
από το 
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 

 Ελεύθεροι 
επαγγελματίες
, 
εκπαιδευτικοί, 
νεαροί 
καλλιτέχνες 
και 
επαγγελματίες 
 

 
 

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) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

καθόλου 
χρεώσεις, για 
να είναι 
προσιτές στο 
κοινό, στόχο 
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 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

αριθμό 
συμμετεχόντων, 
20-30 άτομα 
κάθε φορά, 
κάθε Τετάρτη 
απόγευμα, 
4.00-7.00μ.μ. 
στο Κτίριο ΘΟΚ.  
Στους 
συμμετέχοντες 
δίνεται 
δίπλωμα 
συμμετοχής.   
 

18.  Προσφορά 
οργανωμένων 
επισκέψεων 
νέων κάτω των 
25 ετών στο 
Κτίριο ΘΟΚ με 
εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 
εκτίμησης 
θεάτρου 
 

8.3., 8.5., 8.6., 
8.8. 

ΘΟΚ Πάγιο Χωρίς πρόσθετο 
κόστος 

Δ/Ε 

19.  Σκηνή 0-18: 
Ανεβάζει 
παραστάσεις 
ειδικά για αυτή 
την ηλικιακή 
ομάδα και τις 
προσφέρει και 
σε περιοδείες 

8.1., 8.8.                          
 

ΘΟΚ Πάγια Δράση  Εισιτήρια αρ. 
θεατών/παραστάσεων 

20.  Εκτός Έδρας, 
Θέατρο 
Βαλίτσα:  Δίνει 
την ευκαιρία σε 
αυτούς που δεν 
μπορούν να 
έρθουν στο 
θέατρο, να 
παρακολουθήσ

8.1., 8.8. ΘΟΚ  

 
Επίτροπος 
Ανάπτυξης 
Ορεινών 
Περιοχών, 
Δήμοι, 
Κοινότητες 
 

Ετήσιο €77.000,00 
 

Αριθμός 
θεατών/εισιτήρια 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ουν 
παραστάσεις 
στο χώρο τους.   
 

21.  Δράσεις που 
αναφέρονται 
στο Μνημόνιο 
Με 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και 
ΑΕΕΚ 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 

   

22.  NEPOMAK 
Cyprus Culture 
Tour (NCCT) 

8.7., 8.8. 
  

NEPOMAK            

Υπηρεσία 
Κυπρίων 
Αποδήμων και 
Επαναπατρισθ
έντων 
(Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας),              
Οργανισμός 
Νεολαίας 
Κύπρου 

10 μέρες 15,000.00€ Αριθμός νέων 
συμμετεχόντων στην 
δράση 

23.  Πρόγραμμα 
Αθλητικής 
Φιλοξενίας 
Παιδιών από 
Ομοσπονδία 

8.7.  Γραφείο 
Επιτρόπου 
Προεδρίας 
(Υπηρεσία 
Κυπρίων 

1 βδομάδα 7,000.00-
10,000.00€ 

Αριθμός παιδιών που 
θα ενδιαφερθούν να 
συμμετάσχουν στην 
δράση 
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Α/Α ΜΕΤΡΟ (τίτλος, 
σύντομη 
περιγραφή, 
στόχοι) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ
ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (Ετήσιος & 
Συνολικός) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Κυπριακών 
Οργανώσεων 
Αμερικής 
(Ποδοσφαιρικές 
Ομάδες 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ 
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ) 

Αποδήμων και 
Επαναπατρισθ
έντων) 

 
Ομοσπονδία 
Κυπριακών 
Οργανώσεων 
Αμερικής 

24.  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 
παρευρισκόμενων 

 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΜΕΛΗ ΔΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ 

1.  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας  
 

2.  Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας 

3.  Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
 

4.  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας  και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
 

5.  Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως 
 

6.   Υπουργείο Υγείας 
 

7.   Υπουργείο Εξωτερικών 
 

8.   Υπουργείο Οικονομικών 
 

9.   Υπουργείο Εσωτερικών 
 

10.   Υπουργείο Άμυνας 
 

11.  Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
 

12.  Υφυπουργείο Τουρισμού 

13.  Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής  

14.  Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα 
και Θέματα Αποδήμων 
 15.  Επίτροπος Περιβάλλοντος 

 

16.  Επίτροπος Προστασίας των Δικαιώματων του Παιδιού 
 

17.  Επίτροπος Εθελοντισμού & Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
 

18.  Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 
 

19.  Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού  
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Α/Α ΦΟΡΕΑΣ 

20.  Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου 
 

21.  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
 

22.  Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

23.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού & Ανάπτυξης 
 

24.  Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

EYCA European Youth Card Association 

NGO Non- Governmental Organisation 

TCA Transnational Cooperation Activities 

ΑΑΕΚ Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

ΑμΕΑ Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

ΑνΑΔ Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού  

ΑΠΚυ Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

ΑΨΑ Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας 

ΒΔ1 Βασική Δράση 1 (Erasmus+) 

ΒΔ2 Βασική Δράση 2 (Erasmus+) 

ΒΔ3 Βασική Δράση 3 (Erasmus+) 

ΓΔ ΕΠΣΑ Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού & Ανάπτυξης 

Δ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο 

Δ/Ε Δεν εφαρμόζεται 

ΔΚΣΝ  Δημοτικά & Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας 

ΔΝΥ Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών 

ΔΥΑ  Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 

Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΕ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ΕΥ Εθνικές Υπηρεσίες 

ΘΟΚ Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου 

ΚΕΕΑ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Αξιολόγησης 

ΚΕΚ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΚΕΠΛΗ Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Κύπρου 

ΚΜΣ Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο 

ΚΟΑ Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 

ΚΟΑΠ Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 

ΚΟΚΕΝ Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας 

ΚΠΜΠ Κέντρα Προστασίας Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού  

ΚΥΣΟΑ Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων  

ΜΔΜ Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

ΜΕΚΤ Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

ΜΕΤ Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων 

ΜΚΟ Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

Ο.Α.Π Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης 

ΟΚΥΠΥ  Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 

ΟΝΕΚ Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 
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ΟΠΑΚ Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου  

Π.Ι. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

ΠΑΒΙΣ  Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο 

ΠΚ Πανεπιστήμιο Κύπρου 

ΠΣΣΕ Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού  

ΣΔΧ Σύμβασης Δημόσιας Χρηματοδότησης 

ΣυΝΚ Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου 

ΤΕΠΑΚ Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

ΥΕΨ Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

ΥΚΑΝ Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών  

ΥΚΕ Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

ΥΠΠΑΝ Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας 

ΥΣΕΑ Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής  

ΥΤΧ Υπήκοοι Τρίτων Χωρών 

ΥΨΥΠΕ Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων 

 


