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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ
«Mε τον καιρό να΄ναι κόντρα είναι όντως τιμή να πετάς»
Οδυσσέας Ελύτης
Αγαπητοί αναγνώστες, αγαπητές αναγνώστριες,
Στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου πιστεύουμε βαθιά στους νέους ανθρώπους του τόπου μας. Έχουν τις γνώσεις, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και το ψυχικό σθένος για
να κάνουν πράξη τον καλύτερο τους εαυτό. Το πολυτιμότερο αντίδοτο στην πολιτική και
οικονομική κρίση είναι το μεγάλο θησαυροφυλάκιο των δυνατοτήτων των νέων ανθρώπων. Γι’ αυτό και το όραμά μας στον Οργανισμό Νεολαίας είναι η ανάπτυξη στρατηγικών
και δράσεων για το ξεκλείδωμα και την ανάπτυξη αυτών των δυνατοτήτων.
Πρωταρχικός μας στόχος είναι η διαμόρφωση πολιτικών για τη νεολαία που να εστιάζονται στις προκλήσεις, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τη νέα
γενιά. Οι πολιτικές όμως έχουν νόημα μόνο όταν απαντούν στις πραγματικές ανάγκες
των νέων, στις αγωνίες τους, τους προβληματισμούς τους, τα όνειρά τους. Είναι γι’
αυτό το λόγο που θέλουμε να βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο με τους νέους και τις
οργανώσεις νεολαίας καθιστώντας τους συμμέτοχους στον καταρτισμό πολιτικών.
Ίσως η κρίση που βιώνει η χώρα να μας προσγείωσε ανώμαλα, αλλά ο Οδυσσέας Ελύτης
μας θυμίζει πως «με τον καιρό να΄ναι κόντρα είναι όντως τιμή να πετάς». Έχουμε τη δύναμη ως νέοι να βαδίσουμε τον δρόμο για τον οποίο είμαστε φτιαγμένοι, αψηφώντας τις
καταιγίδες και τα σκοτάδια. Έχουμε τη δύναμη, αλλά συνάμα και την ευθύνη να βγούμε
έξω από την ασφαλή ζώνη της άνεσής μας, να υπερβούμε τις συνήθεις εμπειρίες και
περιορισμούς μας, να κυνηγήσουμε την έμπνευση, να σταθούμε με ευφάνταστο όραμα
και τόλμη απέναντι στην υποταγή στην κοινοτυπία. Η επιλογή είναι πάντα στο δικό μας
χέρι και οι επιλογές μας καθορίζουν την πραγματικότητα μας.
Εύχομαι καλή ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2014.
Παναγιώτης Σεντώνας
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
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Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) συστάθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το 1994. Ο Οργανισμός έχει κυρίως συμβουλευτικές αρμοδιότητες ενώ
παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων για θέματα νεολαίας. Ως
συμβουλευτικό σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΟΝΕΚ υποβάλλει, μέσω του
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού προς το Υπουργικό Συμβούλιο, εισηγήσεις σχετικά
με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής σε θέματα νεολαίας, για την προαγωγή των σκοπών του, που είναι:
• η πρόοδος και η ευημερία όλων των νέων της Κύπρου, ανεξάρτητα από εθνική
καταγωγή ή θρησκεία,
• η παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους και στις οργανώσεις τους για συμμετοχή
και ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και
πρόοδο της κοινότητάς τους και του τόπου γενικότερα,
• η δημιουργική και υγιής απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων της Κύπρου και
• η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τη
σύγχρονη νεολαία.
Ο ΟΝΕΚ δραστηριοποιείται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση θεμάτων πολιτικής για τη Νεολαία. Πιο συγκεκριμένα, ο Οργανισμός συμμετέχει:
• Στην Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία (Youth Working Party) του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Πρόγραμμα «Erasmus+ Νεολαία». Στο πλαίσιο του κύκλου εκπαίδευσης και αξιολόγησης
της ΕΕΥ η Εθνική Υπηρεσία διοργάνωσε τέσσερις εκπαιδεύσεις εθελοντών.

• Στα Συμβούλια Υπουργών αρμόδιων για θέματα νεολαίας στο πλαίσιο των οποίων
υιοθετούνται ψηφίσματα και συμπεράσματα που αφορούν στην ανάπτυξη πολιτικών για τη νεολαία, τα οποία προηγουμένως τυγχάνουν επεξεργασίας από την
Ομάδα Εργασίας Νεολαίας. Το 2014 υπήρξε στενή συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού για την ετοιμασία των κειμένων που αφορούν στον Τομέα Νεολαίας, τόσο για τις Ομάδες Εργασίας για τη Νεολαία, όσο και για το
Συμβούλιο των Υπουργών.
• Σε Ομάδες Εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με θέματα νεολαίας, στην Επιτροπή για τη Νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και στο Ευρωπαϊκό
Κέντρο Γνώσης για τη Νεολαία.
H σύνθεση ΔΣ του ΟΝΕΚ κατά το 2014 είχε ως εξής:
• Παναγιώτης Σεντώνας - Πρόεδρος
• Νέμος Κουτσοκούμνης - Αντιπρόεδρος
• Αντρέας Κωνσταντίνου - Μέλος
• Πέτρος Δημητρίου - (Μέλος από 1/11/14)
• Μάριος Παναγή - Μέλος
• Σωκράτης Φράγκου - Μέλος (μέχρι 31/10/14)
• Γιάννης Παναγιώτου - Μέλος
• Χρίστος Ευγενίου - Μέλος
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ΤΟ 2014
Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στην υπ’ αρ. 4259 Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 31 Mαρτίου
2014. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2014 ανήλθε στα €6.174.381, παρουσιάζοντας
μείωση ύψους €547.024 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2013. Η μερική μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των λειτουργικών δαπανών όσο και στη
μερική μείωση στις δαπάνες προσωπικού.
Σε γενικές γραμμές οι τέσσερις βασικοί πυλώνες στους οποίους στηρίχθηκε η λειτουργία του Οργανισμού κατά το 2014 ήταν οι ακόλουθοι:
• θέματα πολιτικής όπου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σχεδιάστηκαν και στηρίχθηκαν δραστηριότητες από και προς τη νεολαία
• λειτουργία προγραμμάτων (ευρωπαϊκών και μη) που έδωσαν την ευκαιρία σε νέους να δραστηριοποιηθούν σε τομείς που τους ενδιαφέρουν, να γνωρίσουν άλλους
νέους και να μετατραπούν σε ενεργά κύτταρα της κυπριακής κοινωνίας
• λειτουργία βασικών έργων υποδομής, όπως τα Πολύκεντρα Νεολαίας και τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων, στα οποία οι νέοι αξιοποιούν σωστά και δημιουργικά
τον ελεύθερό τους χρόνο
• διεθνείς σχέσεις μέσα από τη συμμετοχή σε διάφορους οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Κοινοπολιτεία, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλα ευρωπαϊκά και
διεθνή φόρα νεολαίας με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με άλλα κράτη για
θέματα νεολαίας.

6

Από την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας
Καδής, στα γραφεία του Οργανισμού
Νεολαίας στις 5 Φεβρουαρίου 2015 και τη
συνάντηση που είχε με το προσωπικό.
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Ο ΔΔΔ υλοποιήθηκε σε τρία διήμερα εργαστήρια
στα οποία συμμετείχαν κυβερνητικοί και μη
κυβερνητικοί εταίροι στα θέματα νεολαίας, αλλά
και οι ίδιοι οι νέοι.
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ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΝΕΚ
Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., ο ΟNEK το 2014 προχώρησε σε διαδικασία εκσυγχρονισμού, προκειμένου να ασκήσει το ρόλο του αποτελεσματικά και να προσφέρει ουσιώδη υπηρεσία στους νέους της Κύπρου.
Αυτό που ώθησε τον ΟΝΕΚ σε αυτή την απόφαση ήταν η διαπίστωση ότι χρειάζονταν
δράσεις για να αποτραπεί η δημιουργία μιας γενιάς «παγιδευμένης» στην ανασφάλεια και
στις στραγγαλισμένες προοπτικές.
Κυρίαρχο μέλημα του ΟΝΕΚ σε αυτή τη διαδικασία ήταν η σωστή διάγνωση των προβλημάτων και των παθογενειών του Οργανισμού, αλλά και η διαυγής γνώση των σημερινών δεδομένων και προκλήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν οι νέοι. Πρώτο βήμα
προς την κατεύθυνση αυτή, υπήρξε η εφαρμογή, με τη βοήθεια της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, της καινοτόμου διαδικασίας του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου
(ΔΔΔ) προκειμένου να καθοριστεί συλλογικά και συμμετοχικά ο οδικός χάρτης εκσυγχρονισμού του Οργανισμού.

Δομημένος Δημοκρατικός Διάλογος
Ο ΔΔΔ υλοποιήθηκε σε τρία διήμερα εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν κυβερνητικοί και
μη κυβερνητικοί εταίροι στα θέματα νεολαίας, αλλά και οι ίδιοι οι νέοι. Πιο αναλυτικά, στα
εργαστήρια συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Δ.Σ. και
μέλη του προσωπικού του ΟΝΕΚ, εκπρόσωποι πανεπιστημίων, του Συμβουλίου Νεολαίας
Κύπρου, μη κυβερνητικών οργανώσεων νεολαίας, δημοτικών συμβουλίων νεολαίας αλλά
και νέοι από διάφορες ομάδες όπως φοιτητές, στρατιώτες και νέοι επιχειρηματίες.
Στο πρώτο εργαστήριο συζητήθηκαν ιδέες για το όραμα του Οργανισμού. Στο δεύτερο
εργαστήριο οι συμμετέχοντες καταπιάστηκαν με τα εμπόδια που υπάρχουν ως προς την
επίτευξη του οράματος, ενώ στόχος της τρίτης φάσης ήταν η καταγραφή συγκεκριμέ9

νων δράσεων στις οποίες πρέπει να προβεί ο Οργανισμός έτσι ώστε να υπερπηδήσει τα
εμπόδια και να βαδίσει αποφασιστικά προς την επίτευξη του οράματός του.
Ανάμεσα στις πολύ χρήσιμες εισηγήσεις που καταγράφηκαν ήταν η ανάγκη για θεσμοθετημένη εμπλοκή των νέων, η εναρμόνιση των προγραμμάτων του Οργανισμού με τις σύγχρονες ανάγκες, η αναγκαιότητα στρατηγικού σχεδιασμού και η δημιουργία μηχανισμών
ελέγχου της αποτελεσματικότητας των δράσεών του.
Το αποτέλεσμα του ΔΔΔ ήταν ο καθορισμός με συμμετοχικό τρόπο ενός οδικού χάρτη εκσυγχρονισμού του Οργανισμού Νεολαίας. Η διαβούλευση που έγινε επέτρεψε την
αποσαφήνιση και τη χαρτογράφηση των προβλημάτων και των στόχων του ΟΝΕΚ. Βάσει
αυτών των στοιχείων, καταρτίστηκε ένα ολοκληρωμένο πλάνο εκσυγχρονισμού για την
υλοποίηση του οποίου προκηρύχθηκε σχετικός διαγωνισμός αγοράς υπηρεσιών από οργανισμούς που ειδικεύονται σε αυτά τα θέματα. Τον διαγωνισμό κέρδισε η εταιρεία KPMG
και μέσα στο 2015 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου.

Υλοποίηση Στρατηγικής
Η στρατηγική για τον ΟNEK θα καθορίζει βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, αλλά και συγκεκριμένους δείκτες επιδόσεων. Ο καθορισμός
στρατηγικής θα επιτρέψει αφενός την ευθυγράμμιση του Οργανισμού με το ευρύτερο περιβάλλον και αφετέρου τη συγκριτική αξιολόγηση του έργου του σε σχέση με τους καθορισθέντες στόχους.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το έργο που ανέλαβε να υλοποιήσει η KPMG αναμένεται
να προκύψουν προτάσεις για ορθότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των
οικονομικών πόρων καθώς και για επίτευξη αποτελεσματικών οργανωτικών δομών και
απλοποίηση των διαδικασιών, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η ευελιξία του ΟΝΕΚ.
Το έργο αυτό θα εστιάζεται κυρίως στους ακόλουθους άξονες:
Θα πραγματοποιηθεί εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού στην ολότητά
του (προγράμματα και υπηρεσίες) με στόχο τον έλεγχο του έργου που παράγεται και την
ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων κάθε προγράμματος του.
Επιπρόσθετα, θα γίνει εσωτερική ανάλυση του τρόπου λειτουργίας και των διαδικασιών
του Οργανισμού με στόχο την εξέταση της ορθότητας, της αποτελεσματικότητας και της
απλούστευσής τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κουλτούρα, στην οργάνωση και στη
δομή, καθώς και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του.
Αναπόσπαστο μέρος της όλης διαδικασίας θα είναι η συλλογή και καταγραφή των από10

Στιγμιότυπο από συνεργαστήρι
στο πλαίσιο του ΔΔΔ.

ψεων, αναγκών και εισηγήσεων των νέων για τα θέματα που χειρίζεται ή θα πρέπει να
χειρίζεται ο ΟΝΕΚ, με τη χρήση σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων.
Θα γίνει επίσης αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς του εξωτερικού, και κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες.
Κατάληξη όλων αυτών θα είναι η σύνταξη ενός νέου λειτουργικού μοντέλου για τον Οργανισμό, με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, οι οποίοι θα λειτουργούν
ως σημείο αναφοράς (benchmarking) για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εξέλιξης των προγραμμάτων και των υπηρεσιών του και οπωσδήποτε ο καταρτισμός ολοκληρωμένης στρατηγικής.

Παγκόσμια Τράπεζα
Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη δομή αλλά και
για τα προγράμματα και τα έργα υποδομής του Οργανισμού. Για την ορθολογική αξιολόγηση των εισηγήσεων της Τράπεζας έχει συσταθεί ομάδα εργασίας αποτελούμενη
από στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του ΟNEK, η οποία μελετά
διεξοδικά όλα τα θέματα που εγείρονται στην έκθεση της Τράπεζας. Μέσα από αυτή τη
διαδικασία αναμένεται να προσδιοριστούν με ξεκάθαρη τεκμηρίωση οι εισηγήσεις που
θα πρέπει να υιοθετηθούν, όσο και αυτές που ενδεχομένως δεν συστήνεται να υλοποιηθούν. Το έργο της ομάδας αυτής θα οδηγήσει εντός του 2015 σε μια ολοκληρωμένη
πρόταση σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο, τη δομή και τη λειτουργία του Οργανισμού.
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Οι νέοι και το προσωπικό του ΟΝΕΚ
στέλνουν τα δικά του μηνύματα για
τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΕΥΡΏΠΗΣ «NO HATE SPEECH»
Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού, και κυρίως των νέων,
σχετικά με τη ρητορική μίσους, ιδιαίτερα όπως αυτή εκδηλώνεται στο διαδίκτυο.
Ο ΟNEK είναι ο συντονιστικός φορέας της εκστρατείας στην Κύπρο. Στο πλαίσιο της
εκστρατείας το 2014, έγιναν τα εξής:
•		Ανθρώπινες Βιβλιοθήκες σε Πάφο και Λευκωσία
•		Ετοιμασία ρεπορτάζ και βίντεο με δηλώσεις τόσο των νέων, όσο και προσωπικοτήτων και αθλητών από την Κύπρο
•		Flash mob στη Λεμεσό
•		Ετοιμασία εγχειριδίου αναγνώρισης και διαβάθμισης των εκφάνσεων μίσους, μαζί
με την Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων
•		Δημοσίευση άρθρων σε εφημερίδες και περιοδικά
•		Συμμετοχή στις online δράσεις στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Ομοφοβίας
•		Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο της Cyta για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
Όλα τα νέα της Εκστρατείας βρίσκονται στο Group στο Facebook «No Hate Speech
Cyprus».
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Flashmob στο κάστρο της Λεμεσού με θέμα
την ασφαλή χρήση του διαδικτύου που έγινε
στo πλαίσιo της εκστρατείας του No Hate Speech

ΔΙΑΡΘΡΩΜΈΝΟΣ ΔΙΆΛΟΓΟΣ
Στις 27 Νοεμβρίου 2009, το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το ψήφισμα για ένα ανανεωμένο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της Νεολαίας
(2010-2018). Βασική κατευθυντήρια αρχή της ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι η εξασφάλιση
του δικαιώματος των νέων να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των πολιτικών που τους αφορούν,
μέσω ενός διαρθρωμένου διαλόγου με τους νέους ανθρώπους και τις οργανώσεις τους.
Στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου λειτουργεί εθνική ομάδα για τον Διαρθρωμένο Διάλογο. Στην Εθνική Ομάδα συμμετέχει εκπρόσωπος του ΟΝΕΚ, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Το Συμβούλιο
Νεολαίας Κύπρου, σε συντονισμό με την Εθνική Ομάδα Εργασίας, διοργανώνει σειρά διαβουλεύσεων σε όλες τις κύριες πόλεις καθώς και σε αγροτικές περιοχές της
Κύπρου. Επίσης, στην προσπάθεια συμμετοχής Τουρκοκυπρίων στη διαδικασία του
διαρθρωμένου διαλόγου πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις σε χώρο που στεγάζεται
στη νεκρή ζώνη για την εύκολη πρόσβασή τους.
Το 2014 πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις στη διάρκεια της Ελληνικής και της Ιταλικής Προεδρίας. Σημειώνεται ότι κατά την Ιταλική Προεδρία αποφασίστηκε και η
διαφοροποίηση της διαδικασίας του διαρθρωμένου διαλόγου.
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«ERASMUS+ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΕΟΛΑΊΑ»
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 23/01/2014, ο ΟΝΕΚ
ορίστηκε ως η αρμόδια Εθνική Υπηρεσία για τη διαχείριση του Kεφαλαίου «Νεολαία»
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Erasmus+». Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης,
της Νεολαίας και του Αθλητισμού, για την περίοδο 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020.
Κύριοι στόχοι του Erasmus+, όσον αφορά στη Νεολαία και τη μη τυπική μάθηση, που
διαχειρίζεται ο ΟΝΕΚ, είναι η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
νέων, η ενίσχυση της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή, η ενεργή πολιτότητα,
η κοινωνική ενσωμάτωση και ο διαπολιτισμικός διάλογος, όπως επίσης και η προώθηση της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, βασικό στόχο αποτελεί και η βελτίωση της
ποιότητας του τομέα εργασίας με τη νεολαία (youthwork).
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Ετήσια εκδήλωση ΕΕΥ, η
οποία πραγματοποιήθηκε
στις 8 Δεκεμβρίου 2014.

Οι ευκαιρίες που παρέχονται μέσω της Βασικής Δράσης 1 για τους νέους και όσους
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας είναι οι ακόλουθες:
1.		Ανταλλαγές Νέων για νέους ηλικίας 13-30 ετών
2.		Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία για νέους ηλικίας 17-30 ετών
3. Κατάρτιση των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (ανεξαρτήτως ηλικίας) μέσα από σεμινάρια, εκπαίδευση, επισκέψεις μελέτης κτλ.
Για το 2014, ο προϋπολογισμός που είχε στη διάθεσή του ο ΟΝΕΚ για επιχορήγηση δράσεων στον τομέα της Νεολαίας (και για τις τρεις Βασικές Δράσεις) ήταν
€2.179.264,50 εκ των οποίων δεσμεύτηκε ποσό ύψους €2.150.840,00. Η Υπηρεσία
έλαβε 199 αιτήσεις (για όλες τις Βασικές Δράσεις), εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 80.
• Όσον αφορά στη Βασική Δράση 1 και συγκεκριμένα στις «Ανταλλαγές Νέων», έλαβαν επιχορήγηση 25 σχέδια, εντός του 2014. Ανάμεσα στους επιτυχόντες οργανισμούς είναι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και άτυπες ομάδες νέων.
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Από την ενημερωτική
ημερίδα με θέμα
« Έλα να μάθεις για
τις ευκαιρίες», τον
Δεκέμβριο του 2014.
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•		Όσον αφορά στην Κινητικότητα Ατόμων που δραστηριοποιούνται στον Τομέα της
Νεολαίας η Υπηρεσία ενέκρινε 32 σχέδια για επιχορήγηση.
•		Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ), εντός του 2014 έλαβαν
επιχορήγηση 16 σχέδια στο πλαίσιο των οποίων υλοποίησαν την εθελοντική τους
υπηρεσία στην Κύπρο 89 ξένοι εθελοντές, ενώ δύο Κύπριοι εθελοντές συμμετείχαν σε σχέδιο που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα.
•		Στο πλαίσιο του κύκλου εκπαίδευσης και αξιολόγησης της ΕΕΥ η Εθνική Υπηρεσία
διοργάνωσε τέσσερις εκπαιδεύσεις εθελοντών (On-arrival trainings και Mid-term
evaluations) καθώς και την Ετήσια εκδήλωση ΕΕΥ (Annual EVS event).
Στην Ετήσια εκδήλωση ΕΕΥ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2014, συμμετείχαν πρώην και νυν εθελοντές, ενδιαφερόμενοι νέοι, ενεργοί πολίτες, διαπιστευμένες οργανώσεις καθώς και οργανώσεις που ενδιαφέρονται να διαπιστευτούν για να
συμμετέχουν σε σχέδια ΕΕΥ. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να φέρει πρώην εθελοντές
κοντά σε νέους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε σχέδια ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να τους μεταδώσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις που
απέκτησαν. Επιπλέον, μέσα από την εν λόγω δραστηριότητα δόθηκε η ευκαιρία στους
πρώην εθελοντές να αξιολογήσουν την εμπειρία τους και τα μαθησιακά αποτελέσματα από τη συμμετοχή τους σε σχέδια ΕΕΥ.
Εντός του 2014 διαπιστεύτηκαν τρεις νέες οργανώσεις, ενώ εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για διαπίστευση εννέα επιπλέον οργανώσεις.

Βασική Δράση 2
Η συγκεκριμένη Δράση είναι εντελώς νέα καθώς δεν έχει προκύψει από τη συνένωση οποιωνδήποτε παλαιότερων προγραμμάτων. Οι αποκεντρωμένες δράσεις που
υποστηρίζονται από τη Βασική Δράση 2 στον Τομέα της Νεολαίας είναι οι διακρατικές
στρατηγικές συμπράξεις, με στόχο την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αφορούν έναν ή
περισσότερους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης ή νεολαίας (κατά προτεραιότητα). Oι
εν λόγω δράσεις προωθούν την καινοτομία, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ διαφόρων τύπων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή σε άλλους συναφείς τομείς.
Κατά το 2014 υποβλήθηκαν συνολικά 24 αιτήσεις για σχέδια από τις οποίες εγκρίθηκαν οι πέντε και έλαβαν συνολική επιχορήγηση ύψους €470.969.
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ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των Διακρατικών Δραστηριοτήτων Συνεργασίας
(Transnational Cooperation Activities) στον τομέα της Νεολαίας, οι οποίες εμπίπτουν
στη Βασική Δράση 2, συνεχίστηκε το αυξημένο ενδιαφέρον από εκπροσώπους άτυπων ομάδων νέων και οργανώσεων νεολαίας, φτάνοντας έτσι οι δηλώσεις συμμετοχής τις 476 (Ιούνιος 2014 - Μάιος 2015).
Η πλειοψηφία των θεματικών των Διακρατικών Δραστηριοτήτων Συνεργασίας που
στηρίχθηκαν από την Υπηρεσία για τον τομέα Νεολαίας, επικεντρώνονταν στη συμμετοχή, στην απασχολησιμότητα και στην προώθηση του εθελοντισμού, ενώ ταυτόχρονα,
η Υπηρεσία στήριξε τη συμμετοχή ατόμων και σε δραστηριότητες που καταπιάνονταν
με τη θεματική των Στρατηγικών Συμπράξεων, ως η καινούργια Βασική Δράση του
Προγράμματος “Erasmus+”. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για αύξηση
της ποιότητας των αποτελεσμάτων των σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του
“Erasmus+” και την ευρύτερη διάδοση του Προγράμματος, η Υπηρεσία στήριξε τη
συμμετοχή ατόμων και σε δραστηριότητες που αφορούσαν αποκλειστικά στην υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για τη διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων των
σχεδίων του Προγράμματος.
Κατά το 2014, η Υπηρεσία φιλοξένησε στην Κύπρο δύο εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες κλήθηκαν να συμμετάσχουν άτομα που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της νεολαίας (youth workers). Η πρώτη εκπαιδευτική δραστηριότητα, με τίτλο “Give Power to Empower” που πραγματοποιήθηκε 14-21 Σεπτεμβρίου 2014 στο
Τρόοδος, είχε στόχο την εξεύρεση εργαλείων και πρακτικών μεθόδων έτσι ώστε
να καταστεί η εργασία για τη νεολαία βιώσιμη. Η δεύτερη δραστηριότητα, με τίτλο
“Back and Forward- Empowerment for transition from Youth in Action to Erasmus+”
πραγματοποιήθηκε 30 Οκτωβρίου - 6 Νοεμβρίου 2014 στην επαρχία Αμμοχώστου και
στόχευε στην ανασκόπηση των όσων έχουν αποκομίσει οι σύνεδροι από το προηγούμενο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» και στην ομαλή μετάβαση στο νέο
Πρόγραμμα “Erasmus+”.
Όσον αφορά στη Βασική Δράση 3, εντός του 2014 έλαβαν επιχορήγηση δύο σχέδια,
στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν εθνικές δραστηριότητες, με σκοπό την
προώθηση του διαρθρωμένου διαλόγου και της έννοιας της συμμετοχικής δημοκρατίας ανάμεσα στους νέους της Κύπρου αλλά και την ενημέρωση των νέων για τον
τρόπο λειτουργίας της δημοκρατικής διαδικασίας σε επίπεδο ΕΕ.
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Εγκαίνια της έκθεσης
φωτογραφίας που
ακολούθησε το διαγωνισμό
που πραγματοποιήθηκε στη
μνήμη του Θρασύβουλου
Θρασυβούλου, Εκτελεστικού
Γραμματέα του Οργανισμού.

Στρατηγική Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του προγράμματος Erasmus+: Kεφάλαιο Νεολαία
Το 2014 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:
•		Τελετή Έναρξης του Προγράμματος τον Ιανουάριο του 2014
•		Ενημερωτικές διαλέξεις όπου δίνονταν γενικές πληροφορίες, για τις προτεραιότητες της ΕΕ στον Τομέα της Νεολαίας, τη διαδικασία υποβολής αίτησης καθώς και
για ευκαιρίες διατομεακής συνεργασίας. Οι διαλέξεις έγιναν τον Φεβρουάριο σε
Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Αγρό.
•		Λειτουργία κοινής ιστοσελίδας του ΟΝΕΚ και του ΙΔΕΠ, τον Αύγουστο του 2014.
•		Εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά εργαλεία και τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται
από τους δικαιούχους του προγράμματος για υποβολή αίτησης και για διάδοση και
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων τους. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνταν όλο το 2014 σε όλη την Κύπρο.
•		Προβολή σε όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα,
συνεντεύξεις, διαφημίσεις, ρεπορτάζ, άρθρα κλπ για τα οφέλη του προγράμματος,
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
των σχεδίων που είχαν χρηματοδοτηθεί.
•		Συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας σε εκδηλώσεις άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών και φορέων όπως ΜΚΟ, οργανώσεις νεολαίας κλπ.
•		Ετήσια επιλογή καλών πρακτικών και διάλεξη για τα θέματα διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων, τον Δεκέμβριο του 2014
•		Δημιουργία βιβλιαρίου σε συνεργασία με το ΙΔΕΠ, όπου περιέχονται όλες οι βασικές πληροφορίες.
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Στις 9 Δεκεμβρίου 2014
πραγματοποιήθηκε κοινή δημοσιογραφική
διάσκεψη του προέδρου του ΔΣ
του ΟΝΕΚ, Παναγιώτη Σεντώνα και
του Υπουργού Παιδείας, Δρα Κώστα
Καδή. Στη διάσκεψη αναπτύχθηκε η
διαδικασία αναδιάρθρωσης του ΟΝΕΚ
που θα ακολουθηθεί έτσι ώστε ο ΟΝΕΚ να
εκσυγχρονιστεί και να εκπληρώσει στο
έπακρο τους στόχους και το όραμά του.
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ΤΟΜΈΑΣ ΠΡΌΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
Ο Τομέας διαθέτει υπηρεσίες και προγράμματα πρόληψης τα οποία δικτυώνονται και
αλληλοσυμπληρώνονται παρέχοντας δωρεάν, προς τους νέους κυρίως και τις οικογένειές τους, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών.

Κέντρα Πρόληψης «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ»
Τα Κέντρα Πρόληψης «Μικρή Άρκτος», κατά το 2014, εφάρμοσαν δράσεις στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας. Κύριος σκοπός των προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη
προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η ενδυνάμωση των προστατευτικών παραγόντων και ο περιορισμός των παραγόντων εκείνων που μπορούν να οδηγήσουν το
άτομο στη χρήση ουσιών, σε μια εξαρτητική σχέση ή δραστηριότητα και οποιαδήποτε
άλλη βλαπτική ή και παραβατική συμπεριφορά. Οι δράσεις των Κέντρων απευθύνονται σε ομάδες νέων, γονέων, εκπαιδευτικών κ.α. στο σχολικό / προσχολικό περιβάλλον, καθώς και στην ευρύτερη κοινότητα.
Κατά το 2014, στο σχολικό περιβάλλον πραγματοποιήθηκαν 40 προγράμματα και 56
αποσπασματικές δράσεις. Στην ευρύτερη κοινότητα πραγματοποιήθηκαν 36 αποσπασματικές δράσεις και 2 προγράμματα. Σε προγράμματα στο σχολικό περιβάλλον συμμετείχαν 745 άτομα ενώ σε αποσπασματικές δράσεις 1.260. Σε προγράμματα στην ευρύτερη κοινότητα συμμετείχαν 21 άτομα ενώ σε αποσπασματικές δράσεις 742 άτομα.
Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Πρόληψης «Μικρή Άρκτος», καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014
λειτούργησαν με λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό από τον αρχικό Σχεδιασμό του Τομέα.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες «ΠΡΟΤΑΣΗ»
Σκοπός των Υπηρεσιών είναι η παροχή στήριξης και συμβουλευτικής σε νεαρά άτομα,
ζευγάρια και οικογένειες. Το πρόγραμμα λειτούργησε κατά το 2014 στις επαρχίες
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και στεγάζεται στα Κέντρα Πληροφόρησης σε Λάρνακα και Λεμεσό και στους Πολυχώρους Νεολαίας σε Λευκωσία και
Πάφο. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από επαγγελματίες Σύμβουλους/Ψυχολόγους.
Αφορά ατομικές, οικογενειακές και συμβουλευτικές ζεύγους όπως και θέματα διαπαιδαγώγησης παιδιών, παραβατικής συμπεριφοράς, αρνητικών συναισθημάτων,
απωλειών και πένθους, διαζυγίου, συζυγικών προβλημάτων (συμπεριλαμβανομένης
της βίας στην οικογένεια), αναζήτησης ταυτότητας, αυτοεκτίμησης, κοινωνικοποίησης
και προσαρμογής, λήψης αποφάσεων κ.ά. Λειτουργούν ομάδες γονιών με παιδιά με
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ειδικές ανάγκες και ομάδες γονιών οι οποίοι προβληματίζονται με τη συμπεριφορά
των παιδιών τους. Και στις δύο περιπτώσεις, κύριος σκοπός είναι η διερεύνηση και
ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου, η ανάπτυξη της επικοινωνίας στην οικογένεια, η
δημιουργία αρμονικού οικογενειακού κλίματος και η ψυχοεκπαίδευση των γονιών.
Παράλληλα, αναπτύσσονται συνεργασίες με άλλους φορείς όπως ο Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, οι Υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.
Κατά το 2014 εξυπηρετήθηκαν 419 άτομα, που ενημερώθηκαν κατά κύριο λόγο από άλλους, παλαιότερους συμμετέχοντες. Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, αφού καταδεικνύει
ότι η υπηρεσία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του γενικού πληθυσμού και των ενδιαφερομένων, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Έγιναν περίπου 2.099 συμβουλευτικές συνεδρίες, σε ατομικό, οικογενειακό, ομαδικό επίπεδο ή συνεδρίες ζεύγους.

Γραμμή Επικοινωνίας Στήριξης και Συμβουλευτικής 1410 και Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου
Η Γραμμή Επικοινωνίας 1410 λειτουργεί από το 1991, αρχικά ως υπηρεσία ενημέρωσης για τα ναρκωτικά, ενώ από το 2008 προσφέρει ένα γενικότερο φάσμα υπηρεσιών
καλύπτοντας ευρύτερα ψυχοκοινωνικά θέματα. Επιπρόσθετα προσφέρει Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου όπου μέσα από την ιστοσελίδα www.preventionsection.org,
το κοινό μπορεί να συνομιλεί με τους συμβούλους της Γραμμής 1410, με απόλυτη
εχεμύθεια και ανωνυμία.
Σκοπός της Γραμμής είναι η παροχή στήριξης και ενημέρωσης με σκοπό την πρόληψη
και αντιμετώπιση, καθώς και η παραπομπή σε άλλες σχετικές υπηρεσίες όταν αυτό
κρίνεται αναγκαίο.
Τόσο η Γραµµή 1410, όσο και η υπηρεσία Συμβουλευτικής µέσω Διαδικτύου, στελεχώνονται από επαγγελματίες ψυχολόγους με μεγάλη εμπειρία. Το προσωπικό της Γραμμής
χειρίζεται τους καλούντες και τα θέματα αυτών µε την κατάλληλη σοβαρότητα και τον
επαγγελματισμό χωρίς να προβαίνει σε διακρίσεις οποιουδήποτε τύπου (εθνικές, ηλικιακές, σεξουαλικές) και τηρεί τόσο τον κυπριακό επαγγελµατικό κώδικα δεοντολογίας των
ψυχολόγων όσο και της Γραµµής καθώς και τις αρχές της εχεμύθειας και της ανωνυμίας.
•		Για το 2014 απευθύνθηκαν στην υπηρεσία 1.078 περιστατικά και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών που κάλεσαν μέχρι τώρα στην υπηρεσία από το 2009,
χρονιά κατά την οποία έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για αλλαγή του πλαισίου της
Γραμμής και προσαρμογής του σε νέα δεδομένα λειτουργίας.
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•		Το µεγαλύτερο ποσοστό ατόµων που αποτάθηκαν στην υπηρεσία το 2014 ήταν έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-30 ετών) με ποσοστό 34,82%.

•		Τα ζητήματα ψυχικής υγείας με ποσοστό 33,7% αποτελέσαν το πιο συχνό θέμα που
απασχολούσε τους καλούντες το 2014. Οι ουσίες εξάρτησης ήταν το κύριο θέμα
συζήτησης με τους καλούντες σε ποσοστό 17,55%. Σημαντικό επίσης ποσοστό των
καλούντων (16,81%) αναζήτησε στήριξη ή συμβουλευτική για θέματα που τον απασχολούσαν σχετικά με τις σχέσεις τους.
•		Τους καλούντες απασχολούσαν θέματα σχετικά με την ανεργία και οικονομικές
δυσκολίες σε αρκετά μεγάλο ποσοστό (27,21%), διπλάσιο από πέρσι.
•		Παράλληλα, το 2014 ένα ποσοστό μικρό αλλά αυξανόμενο σε σχέση με το 2013
κάλεσε για ζητήματα διαφορετικότητας τα οποία συνήθως αφορούν άτομα ΛΟΑΤ
που αναζητούν στήριξη, υπηρεσίες κατάλληλες για ζητήματα που τους απασχολούν
καθώς και άτομα που υφίστανται άλλου είδους διακρίσεις όπως ρατσισμό.
•		Το 2014 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση σε κρίσιμα περιστατικά (24,6%) που
έχρηζαν άμεσης παρέμβασης και παραπομπής σε αρμόδιες υπηρεσίες όπως βιασμοί, παραμέληση παιδιών, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και ενηλίκων, ξυλοδαρμοί και ψυχωσικά επεισόδια κ.ά.

Πρόγραμμα Ασφαλούς Νυχτερινής Διασκέδασης
Το πρόγραμμα «Ασφαλούς Νυχτερινής Διασκέδασης» (Safer Nights) αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για το αλκοόλ που συντονίζεται από το Αντιναρκωτικό
Συμβούλιο Κύπρου. Είναι πανευρωπαϊκό και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16 μέχρι
30+ και δραστηριοποιείται σε χώρους όπου συχνάζουν οι νέοι κατά τις νυχτερινές
τους εξόδους.
Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των αρνητικών συνεπειών που μπορεί να
προκύψουν από την κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών κυρίως αλκοόλ κατά τη νυχτερινή διασκέδαση, είτε αυτές αφορούν τροχαία δυστυχήματα είτε αυτές αφορούν
επιθετικές ή/και αντικοινωνικές συμπεριφορές.
Το πρόγραμμα κατά το έτος 2014 λειτούργησε σε χώρους διασκέδασης των νέων στην
επαρχία Λεμεσού. Υλοποίησε δράσεις σε 24 χώρους διασκέδασης ενώ παράλληλα
πραγματοποίησε δράσεις σε διάφορα φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Όλες οι δράσεις αξιολογήθηκαν πολυεπίπεδα από τους συμμετέχοντες, το προσωπικό και τους ιδιοκτήτες των χώρων. Ετοιμάστηκε έκθεση απολογισμού από την ομάδα του προγράμματος
με εισηγήσεις για τη μελλοντική ανάπτυξή του.
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ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (European Youth Card) και Φοιτητική Ταυτότητα (Student)
Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» είναι ευρωπαϊκό και υλοποιείται στην Κύπρο
από τον ΟΝΕΚ, ο οποίος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EYCA (European
Youth Card Association). Δεδομένου του διαπολιτισμικού, αλλά κυρίως του κοινωνικού της χαρακτήρα, η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» έχει την υποστήριξη τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το πρόγραμμα αφορά
νέους ηλικίας 13 μέχρι 30 χρόνων και σκοπό έχει την εξασφάλιση εκπτώσεων σε
προϊόντα και υπηρεσίες στην Κύπρο και σε άλλες 35 χώρες της Ευρώπης.
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Παράλληλα με την υλοποίηση του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» ο ΟNEK
έχει αναλάβει από το 2004 και την έκδοση της Φοιτητικής Ταυτότητας την οποία και
συνέδεσε με την «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού.
O ΟΝEΚ ανέλαβε το σχεδιασμό νέας στρατηγικής για την σύναψη νέων συνεργασιών
με στόχο πάντα την εξασφάλιση σημαντικών εκπτωτικών ωφελημάτων.
Ταυτόχρονα έχει γίνει την προηγούμενη χρονιά σημαντική προσπάθεια για στενότερη
συνεργασία του ΟΝEΚ με όλα τα αναγνωρισμένα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια
του τόπου ούτως ώστε να υπάρξει μια πιο καλή επικοινωνία, η οποία θα συμβάλει
στην προώθηση της Φοιτητικής Tαυτότητας στους Κύπριους και ξένους φοιτητές.
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«Βήμα στους Νέους Επιστήμονες»
Εντός του 2014 ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου αποφάσισε το σχεδιασμό και την
υλοποίηση ενός καινούργιου έργου με τίτλο «Βήμα στους Νέους Επιστήμονες». Το
όλο έργο ήταν μια πρωτοβουλία του ΟΝΕΚ σε συνεργασία με τα αναγνωρισμένα δημόσια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια του τόπου και περιλάμβανε επιστημονικές διαλέξεις με στόχο την προβολή του έργου των νέων επιστημόνων του τόπου μας και
παράλληλα την ενίσχυση του ενδιαφέροντος του κοινού για τις επιστήμες και την
έρευνα γενικότερα. Το έργο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να επιτρέπει την κάλυψη μεγάλου
εύρους θεμάτων για να γίνει εφικτή η συμπερίληψη όσον το δυνατόν περισσότερων
νέων επιστημόνων με διαφορετικές ειδικότητες. Έχει εντοπιστεί η ανάγκη περαιτέρω
επαφής των νέων αυτών επιστημόνων με την κοινωνία των πολιτών καθώς και η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των νέων και της πολιτείας. Ο Οργανισμός θεωρεί χρέος
του να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις γνώσεις και την εξειδίκευση της
νέας γενιάς της Κύπρου, που ίσως αποτελεί μια «αόρατη» αλλά βασική συνιστώσα της
παραγωγικής μας δύναμης.

Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Ο Οργανισμός στήριξε ενεργά και κατά το 2014 το εν λόγω Πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Βιομηχανικής
Ανάπτυξης), ως ο φορέας υλοποίησης του Σχεδίου. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και την Κυπριακή
Δημοκρατία για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί
στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας σε νέους και
νέες, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης
για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων
26

«Βήμα στους νέους επιστήμονες»
Στιγμιότυπο από τις διαλέξεις με
στόχο την προβολή του έργου των
νέων επιστημόνων.

παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Ο Οργανισμός Νεολαίας έχει την ευθύνη για τα εξής:
•		Την προβολή και προώθηση του Προγράμματος και την παροχή κάθε σχετικής
πληροφορίας στους ενδιαφερόμενους νέους και νέες
•		Τη διοργάνωση σεμιναρίων για την παρουσίαση και ανάλυση του Προγράμματος
•		Την παροχή τεχνικής βοήθειας και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους
ενδιαφερόμενους και
•		Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των νέων επιχειρηματιών που εντάσσονται
στο Πρόγραμμα.
Κατά το 2014 ο Οργανισμός διοργάνωσε ενημερωτικά σεμινάρια σε όλες τις πόλεις,
Επιπρόσθετα, παρείχε σε δεκάδες ενδιαφερόμενους νέους ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτικές
υπηρεσίες για το Πρόγραμμα και την προετοιμασία των νέων για την υποβολή επιχειρηματικού πλάνου και της αίτησης στο Πρόγράμμα.
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Εκδηλώσεις σε Πολύκεντρα Νεολαίας.
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ΤΟΜΈΑΣ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΉΣ KAI ΠPΩTOBOYΛIΩN NEΩN
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων λειτουργούν με ευρωπαϊκά πρότυπα και παρέχουν
πρώτη γενική πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους νέους σε θέματα
που τους ενδιαφέρουν.
Οι πληροφορίες παρέχονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από το προσωπικό
των κέντρων, μέσα από εκδηλώσεις και από την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Παράλληλα, στα ΚΕΠΛΗ (με εξαίρεση αυτό του Αγρού) στεγάζεται το πρόγραμμα
«Πρόταση» με ειδικούς συμβούλους για την παροχή στήριξης και συμβουλευτικής σε
νέους, ζευγάρια και οικογένειες. Επιπλέον, σε όλα τα ΚΕΠΛΗ παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, με σκοπό την καθοδήγηση των νέων στο σχεδιασμό της
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Παρέχεται επίσης η Υπηρεσία
Παροχής Νομικών Συμβουλών η οποία λειτούργησε το 2013. Σκοπός της Υπηρεσίας
αυτής είναι η ενημέρωση των νέων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως
αυτά απορρέουν από το Κοινοτικό και Εθνικό Δίκαιο και η παροχή πρώτης νομικής
συμβουλής σε οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί.
Στο πλαίσιο λειτουργίας των ΚΕΠΛΗ, διοργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
διάφορες εκδηλώσεις, εργαστήρια, διαλέξεις κ.ά. που αφορούν στο περιβάλλον, στην
εργασία, στην εκπαίδευση και σε άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους νέους. Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την Εθνική
Υπηρεσία Erasmus+: Kεφάλαιο Νεολαία, πραγματοποιήθηκε το 5ο Career Camp
με θέμα «Δεξιότητες Καριέρας, Ανάδειξε τη Μοναδικότητά σου», στις 16-18 Ιουνίου
2014. Τον Δεκέμβριο διοργανώθηκε και το 6ο Career Camp με θέμα «Δες την Ανεργία
Αλλιώς…», στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας, σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης και την Υπηρεσία
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Συνολικά τα ΚΕΠΛΗ εξυπηρέτησαν αρκετές χιλιάδες άτομα με τους εξής τρόπους:
απάντησαν 4.446 ερωτήματα, 6.505 άτομα χρησιμοποίησαν τους Η/Υ και την ελεύθερη
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πρόσβαση στο διαδίκτυο, 8.443 άτομα λαμβάνουν το Ενημερωτικό Δελτίο των ΚΕΠΛΗ
και του Eurodesk ανά δεκαπενθήμερο, 4.873 είναι συνδεδεμένοι με τα KEΠΛH μέσω
του Facebook, 6.080 παρακολούθησαν τις ενημερωτικές εκδηλώσεις ή ενημερώθηκαν από τα ΚΕΠΛΗ για εκδηλώσεις τρίτων, 781 άτομα επισκέφθηκαν την Υπηρεσία
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) και 81 τους νομικούς συμβούλους.
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων λειτουργούν σε Λευκωσία, Λάρνακα, Κάτω Πολεμίδια,
Πάφο και Αγρό.

EURODESK
Το Eurodesk είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από το Πρόγραμμα Erasmus+: Kεφάλαιο Νεολαία και λειτουργεί σε άλλες 33 ευρωπαϊκές χώρες.
Κύριος σκοπός του Eurodesk είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με ευρωπαϊκές
πολιτικές και ευκαιρίες που ενδιαφέρουν τους νέους και άτομα τα οποία ασχολούνται
με τη νεολαία.
Με το Eurodesk, οι νέοι έχουν άμεσα πρόσβαση σε εξειδικευμένες και ακριβείς πληροφορίες, σ’ ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως: εργασία, σπουδές, κινητικότητα, εθελοντισμό, χρηματοδότηση, ανταλλαγές, μη τυπική μάθηση κ.ά., εντελώς δωρεάν.
Tο ευρωπαϊκό δίκτυο των εθνικών φορέων του Eurodesk είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας. Η ιστοσελίδα αυτή παρέχει
λεπτομερείς πληροφορίες και ευκαιρίες και για τις οκτώ θεματικές της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για τη Νεολαία (Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα, Υγεία, Εθελοντισμός, Συμμετοχή, Κοινωνική Ενσωμάτωση, Πολιτισμός και
Δημιουργικότητα και Νεολαία και Κόσμος) ενώ από το 2014 προστέθηκε και η θεματική
«Ταξιδεύω». Περιέχει άρθρα, ειδήσεις και εκδηλώσεις, με πληροφορίες τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και για τις 33 χώρες που αποτελούν μέρος του προγράμματος
«Erasmus+», της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιστοσελίδα είναι πολύγλωσση, με περιεχόμενο που διατίθεται στις επιλεγμένες εθνικές γλώσσες των χωρών, καθώς και στα αγγλικά
όπου είναι απαραίτητο. Κατά το 2014 δημιουργήθηκαν 189 άρθρα, δημοσιεύθηκαν 273
νέα και 232 εκδηλώσεις (στα ελληνικά και στα αγγλικά).
Ταυτόχρονα, το Eurodesk με τους πολλαπλασιαστές του (τα Κέντρα Πληροφόρησης
Νέων) διοργάνωσε διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις και συμμετείχε σε δραστηριότητες τρίτων γνωστοποιώντας ευκαιρίες κινητικότητας σε νέους. Συνέβαλε επίσης
ενεργά στην εκστρατεία Time to Move που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος του Eurodesk
30

στις Βρυξέλλες και στην οποία συμμετείχαν όλες οι χώρες του δικτύου. Το εθνικό μας
δίκτυο πραγματοποίησε διάφορες εκδηλώσεις και επισκέψεις σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης σε όλη την Κύπρο ενημερώνοντας 3.000 περίπου νέους. Απάντησε επίσης
1117 ερωτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ οι φίλοι και οι ακόλουθοί του,
στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ανήλθαν στους 2.639.

Σχέδιο Εφαρμογής της Σύστασης της ΕΕ για Θέσπιση Εγγυήσεων για τη Νεολαία
Ο ΟΝΕΚ ως ο σύνδεσμος των νέων με τα αρμόδια υπουργεία συμμετείχε στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ετοιμασία του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση των Νέων το οποίο εφαρμόζει επίσης
τη Σύσταση για Θέσπιση Εγγυήσεων για τη Νεολαία.
Σύμφωνα με τη Σύσταση, το Σχέδιο έχει σκοπό την παροχή στους νέους ευκαιριών εκπαίδευσης, (επανα)κατάρτισης, εργασιακής εμπειρίας ή και θέσης απασχόλησης εντός
4 μηνών από τη στιγμή που τίθενται εκτός ΕΕΚ (εκπαίδευση, εργασία, κατάρτιση).
Παράλληλα, ο ΟΝΕΚ διασφάλισε ότι ο κοινωνικός διάλογος που είχε αναπτυχθεί για
το θέμα αυτό συμπεριλαμβάνει τις φωνές των ίδιων των νέων και των οργανωμένων
συνόλων τους.
Ως εκ τούτου, κατάφερε να υιοθετηθεί πρόταση για υλοποίηση Προγράμματος Ανάπτυξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Αποστολή του νέου αυτού θεσμού, θα είναι η υποστήριξη των νέων που θέλουν να αναλάβουν επιχειρηματική πρωτοβουλία
και η προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας. Μέσα από τον νέο αυτό υποστηρικτικό μηχανισμό θα παρέχεται η ευκαιρία στους νέους με περιορισμένες γνώσεις και
δίκτυα, να ανακαλύψουν τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες, να αναπτύξουν βιώσιμες επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους
ίδιους αλλά και για άλλους συνομηλίκους τους. Πιο συγκεκριμένα το Πρόγραμμα θα:
• Υλοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και αλλαγής νοοτροπίας,
απευθυνόμενο στους νέους και στην κοινωνία ευρύτερα
• Παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση για ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων
όπως δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου, διοίκηση / διαχείριση έργου, τεχνικές
πώλησης και επικοινωνίας, διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης κ.ά.
• Παρέχει καθοδήγηση μέσα από την ανάπτυξη δικτύου συμβούλων και μεντόρων
• Παρέχει υποστήριξη και πληροφορίες μέσα από εξειδικευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα
Το Πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε υφιστάμενες υποδομές του ΟΝΕΚ είτε στα Πολύκεντρα Νεολαίας είτε στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων.
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Παιγνιοθήκες
Οι Παιγνιοθήκες είναι οργανωμένοι χώροι με παιχνίδια όπου παιδιά ηλικίας 4-12 χρόνων και παιδιά/έφηβοι με ειδικές ανάγκες, μπορούν να παίζουν, ατομικά ή σε ομάδες,
με τη συμμετοχή καταρτισμένων ατόμων συνεργατών του Οργανισμού, αλλά και των
γονιών τους.
Κατά το 2014 ο μέσος όρος προσέλευσης παιδιών στις Παιγνιοθήκες ήταν 5.382. Ο μέσος όρος προσέλευσης παιδιών ανά μήνα στην Παιγνιοθήκη Λευκωσίας ήταν 207, στο
Καϊμακλί ήταν 384, στη Λεμεσό ήταν 602, στον Άγιο Αθανάσιο ήταν 598, στη Λάρνακα
ήταν 501 και στο Παραλίμνι ήταν 727.

Ο Ξενώνας Νέων.

32

Πολύκεντρα Νεολαίας
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ONEK με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, λειτουργούν τα
Πολύκεντρα Νεολαίας Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου, σε χώρους που παραχωρήθηκαν στον Οργανισμό από τους οικείους Δήμους. Στα Πολύκεντρα Νεολαίας τα παιδιά και
οι νέοι μπορούν να αξιοποιούν σωστά και δημιουργικά τον ελεύθερό τους χρόνο, αφού
αποτελούν χώρους ελεύθερης έκφρασης και δημιουργικής απασχόλησης.
Κατά την περίοδο του καλοκαιριού λειτούργησε και το 2014 το πρόγραμμα «Καλοκαιρινή Απασχόληση και Ψυχαγωγία» για παιδιά δημοτικού στα Πολύκεντρα Νεολαίας
Λευκωσίας και Πάφου, σε αρκετά χαμηλό κόστος. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 240 παιδιά και περιλάμβανε καθημερινά δραστηριότητες και εργαστήρια στους
χώρους των Πολυκέντρων, καθώς επίσης και επισκέψεις και εκδρομές σε διάφορους
εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς χώρους.
Όλες οι δραστηριότητες των Πολυκέντρων Νεολαίας, πέραν των προγραμμάτων καλοκαιρινής απασχόλησης, παρέχονται δωρεάν. Απλώς, για το Δικαίωμα Εγγραφής για
συμμετοχή στα εργαστήρια των Πολυκέντρων, υπάρχει η συμβολική χρέωση των €20
για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαστηρίων στα
οποία θα λάβει μέρος κάποιος.
Κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014, στα εργαστήρια των Πολυκέντρων Νεολαίας συμμετείχαν συνολικά 2.594 άτομα (954 στη Λευκωσία, 515 στη Λεμεσό και 1125 στην
Πάφο).

Ξενώνας Νέων
Ο Ξενώνας Νέων λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2011, σε αναπαλαιωμένο κτίριο, το οποίο
βρίσκεται στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, στην περιοχή Χρυσαλινιώτισσας.
Κατά το 2014 διέμειναν συνολικά στον Ξενώνα Νέων 826 άτομα (496 άντρες και 330
γυναίκες). Οι κυριότεροι λόγοι ήταν ο τουρισμός (320 άτομα), η συμμετοχή σε κάποιο
συνέδριο/σεμινάριο (280 άτομα), οι σπουδές (78 άτομα) και η προσπάθεια εξεύρεσης
εργασίας (40 άτομα). Η χρέωση είναι €10 ανά κλίνη, ανά διανυκτέρευση εκτός από
τις Οργανώσεις Νεολαίας μέλη του Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος, Οργανώσεις
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Ζ.Ε.Π. και κατόχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων όπου
η χρέωση είναι €5.
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«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ»
Το Πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «Πρωτοβουλίες Νέων» τέθηκε σε
εφαρμογή την 01/01/2008 και αφορά σε επιχορηγήσεις δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από νέους, άτυπες ομάδες νέων και οργανωμένα σύνολα νέων εντός της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 14
μέχρι 35 ετών που διαμένουν στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στις ακόλουθες ομάδες / κατηγορίες δικαιούχων:
1. Οργανώσεις Νεολαίας Μέλη του Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος
2. Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας
3. Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου
4. Νέοι και Νέες ηλικίας 13-35 ετών
5. Άτυπες Ομάδες Νέων
6. Πολιτιστικοί Φορείς και Σωματεία (υπό προϋποθέσεις)
7. Τμήματα Νεολαίας Σωματείων / Συλλόγων
8.	Φορείς που αναπτύσσουν εξειδικευμένα προγράμματα για νέους και φορείς που
ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες
9. Κέντρα Νεότητας
10. Απόδημοι Κύπριοι Νέοι (ΝΕΠΟΜΑΚ)
11. Ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές πολιτικές οργανώσεις νεολαίας
Επιπλέον, το Πρόγραμμα επιχορηγεί μεμονωμένα άτομα τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες άτυπης μάθησης, συνέδρια και εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό.
Κατά το 2014 ίσχυαν πέντε περίοδοι υποβολής αιτήσεων για επιχορήγηση από το
Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» και το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στους
δικαιούχους, ανήλθε στο €1.096.130,73.
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Παρουσίαση του νέου Οδηγού
του Προγράμματος Πρωτοβουλίες Νέων.
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Οι νικητές του Διαγωνισμού.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ, ΕΙΣ ΜΝΉΜΗ ΘΡΑΣΎΒΟΥΛΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΎΛΟΥ
Το 2014, ο Οργανισμός Νεολαίας, προκήρυξε διαγωνισμό φωτογραφίας, στη μνήμη
του Θρασύβουλου Θρασυβούλου, Εκτελεστικού Γραμματέα του Οργανισμού.
Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «Εμείς, στην Κύπρο του Σήμερα» και είχε διάρκεια από
τον Ιούνιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2014.
Οι συμμετέχοντες αποτύπωσαν με το φακό τους την δική τους πραγματικότητα έτσι
όπως την βιώνουν, υποβάλλοντας φωτογραφίες που έδειχναν τις ανησυχίες τους,
αλλά και τις προσδοκίες τους. Δόθηκαν τρία βραβεία και έξι έπαινοι, ενώ έγινε έκθεση στο Κέντρο Πληροφόρησης «Θρασύβουλος Θρασυβούλου», στη Λάρνακα.

2ο Βραβείο - Σάββας Ζαβρός

1ο Βραβείο - Ελένη Χριστοδούλου

3o Βραβείο - Ιωακείμ Τζόσουα

37

1ος Έπαινος - Ελένη Χανιωτάκη
2ος Έπαινος - Χριστιάνα Τουρουρού

3ος Έπαινος - Έλενα Γεωργίου

4ος Έπαινος - Ιωάννα Βασιλείου

5ος Έπαινος - Ειρήνη Κώστα

6ος Έπαινος - Αριάδνη Παπαντωνίου
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Λεωφόρος Αθαλάσσας 104
2024 Στρόβολος, Λευκωσία
Sofocles Tower (3ος, 4ος και 5ος όροφος)
Τηλ.: +357-22402600/2
Φαξ: +357-22402700
E–mail: info@onek.org.cy

www.onek.org.cy
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Φωτογραφία εξωφύλλου: Η φωτογραφία, της Ελένης Χριστοδούλου, η οποία κέρδισε το Α’ Βραβείο στον
διαγωνισμό φωτογραφίας που προκήρυξε το 2014, στη μνήμη του Θρασύβουλου Θρασυβούλου, ο ΟΝΕΚ.

