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Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ο οποίος είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, συνέχισε ομαλά τη λειτουργία του και κατά το 2011.

Συγκεκριμένα, μέσω των τεσσάρων Τομέων Λειτουργίας του, τον Τομέα Έργων Υποδομής για τη Νεολαία, 
τον Τομέα Πρόληψης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, τον Τομέα Εξειδικευμένων Προγραμμάτων 
και Εκστρατειών και τον Τομέα Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση», 
υλοποίησε διάφορα προγράμματα και έργα υποδομής για τη νεολαία.

Όλες οι προσπάθειες, τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και της Υπηρεσίας, επικεντρώνονται στην 
υλοποίηση του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, βασικές προτεραιότητες 
του οποίου είναι η αξιοκρατία και η παροχή ίσων ευκαιριών στους νέους, η δημιουργική αξιοποίηση του 
ελεύθερου τους χρόνου, η καταπολέμηση της νεανικής παραβατικότητας, η προώθηση της νεανικής 
απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας και η προώθηση ευρωπαϊκών πολιτικών για τη νεολαία.

Το κυριότερο επίτευγμα του Οργανισμού κατά το 2011, όσον αφορά διαδικαστικά θέματα, είναι η 
αυτονόμηση του Λογιστηρίου του, με αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2012, να λειτουργεί αυτόνομα 
και ανεξάρτητα από το Γενικό Λογιστήριο, με πιο ευέλικτες και μη χρονοβόρες διαδικασίες.  

Σημαντικά επίσης επιτεύγματα, τα οποία αξίζουν αναφοράς είναι: Εντός του 2011, το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση», συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του και για πρώτη φορά κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής του στην Κύπρο, απορρόφησε σχεδόν όλο το ποσό της χορηγίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Υπογράφηκαν Μνημόνια Συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας, το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και 
το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων για την 
αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τη νεολαία, και αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των 
αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Έργο «Πρωτοβουλίες Νέων».  

Επιπρόσθετα, ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Eurodesk, που αφορά 
στην πληροφόρηση των νέων σε ευρωπαϊκά θέματα και χρηματοδοτικά προγράμματα και λειτούργησε 
ο Ξενώνας Νέων στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Ξεκίνησε επίσης η διεξαγωγή παγκύπριας έρευνας σε συνεργασία με το Πρόγραμμα 18 άνω του 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, η οποία θα διερευνήσει το φαινόμενο της προβληματικής χρήσης 
του διαδικτύου από μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Όσον αφορά στα πλαίσια ανάληψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Οργανισμός συμμετέχει 
στις συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Διευθύνουσας Επιτροπής του Τρίο Προεδρίας για το διαρθρωμένο 
διάλογο και παράλληλα διεξάγει διαβουλεύσεις με τους νέους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, με σκοπό τη συλλογή και καταγραφή των απόψεων τους σε θέματα που τους ενδιαφέρουν.

1.     Γενική Παρουσίαση Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

  1.1   Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ.
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Αναλυτικότερη παρουσίαση των προγραμμάτων και των δράσεων του Οργανισμού, ακολουθεί στις 
επόμενες σελίδες.

Ο Οργανισμός Νεολαίας θα συνεχίσει τις προσπάθειες του για την παροχή ευκαιριών και ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών από όλους τους νέους και τις οργανώσεις τους, καθώς επίσης και για την ενδυνάμωση 
της συμμετοχής τους στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή.

 (Ανδρέας Βύρας)
Πρόεδρος Οργανισμού 
Νεολαίας Κύπρου
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Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ιδρύθηκε με το νόμο 33(1)/94, που ψήφισε ομόφωνα η Βουλή των 
Αντιπροσώπων τον Απρίλιο του 1994 και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίστηκε τον Ιούνιο του ιδίου 
έτους. Στο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε οργάνωση νεολαίας 
των κομμάτων που διαθέτουν κοινοβουλευτική ομάδα και άλλα 3 μέλη που διορίζονται απευθείας από 
το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύνδεσμος του Οργανισμού Νεολαίας με το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ο 
Υπουργός Παιδείας & Πολιτισμού. 

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας καλύπτεται από κρατική χορηγία. Ο Οργανισμός 
Νεολαίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ημικρατικός Οργανισμός) ανεξάρτητος από τη 
Δημόσια Υπηρεσία με δική του δομή και προσωπικό που αποτελείται από Λειτουργούς και Συνεργάτες. 
Ο Οργανισμός Νεολαίας προάγει την πρόοδο και ευημερία όλων των νέων ανθρώπων της Κύπρου 
ανεξαρτήτως θρησκευτικής, εθνικής ή φυλετικής καταγωγής. Παράλληλα προωθεί την ουσιαστική 
συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας.

TOMEIΣ ΔΡΑΣΗΣ

• Συμμετοχή
• Εθελοντισμός
• Συνεκτίμηση πολιτικής νεολαίας
• Πληροφόρηση των Νέων
• Υγιής Απασχόληση
• Πρόληψη - εξαρτησιογόνες ουσίες
• Εκστρατείες
• Απασχόληση - Επιχειρηματικότητα
• Διεθνής Συνεργασία

Αντρέας Βύρας    Πρόεδρος
Νέμος Κουτσοκούμνης   Αντιπρόεδρος
Αντρέας Κωνσταντίνου   Μέλος
Χαράλαμπος Σταυρίδης   Μέλος
Γιάννης Παναγιώτου   Μέλος
Χρίστος Ευγενίου   Μέλος
Κωνσταντίνος Στυλιανού  Μέλος

1.2  Λίγα λόγια για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

1.3  Διοικητικό Συμβούλιο
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1.4  Συμβουλευτικά Σώματα

Σύμφωνα με τον περί Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Νόμο 33(1)/94, ο Οργανισμός έχει 4 
Συμβουλευτικά σώματα στα οποία συμμετέχουν οργανώσεις νεολαίας και τμήματα νέων άλλων 
οργανώσεων. Αυτά είναι: η Πολιτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι Πολιτικές Οργανώσεις 
Νεολαίας των κομμάτων που διαθέτουν Κοινοβουλευτική Oμάδα, η Σπουδαστική Επιτροπή στην 
οποία συμμετέχουν οι Φοιτητικές Οργανώσεις και η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών, 
η Συνδικαλιστική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν τα τμήματα νέων των Συνδικαλιστικών και 
Αγροτικών Οργανώσεων του τόπου και τέλος το Γενικό Συμβουλευτικό Σώμα στο οποίο συμμετέχουν 
42 οργανώσεις νεολαίας συμπεριλαμβανομένων των πιο πάνω, ένα συνεργαζόμενο μέλος και τρεις 
συνεργαζόμενες οργάνωσεις μη μέλη.

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Α/Α  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1.  ΝΕΔΗΣΥ
  Τ Θ 25305
  1308 Λευκωσία

2.  ΕΔΟΝ
  Τ.Κ. 21986
  1515 Λευκωσία

3.  ΝΕΔΗΚ
  Γρίβα Διγενή 50
  1080 Λευκωσία

4.  ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ
  Παπαρηγοπούλου 3
  1086 Λευκωσία

5.  Οργάνωση Νεολαίας   
  Ενωμένων Δημοκρατών
  T.K. 23494
  1683 Λευκωσία

6.  Νεολαία Ευρωπαϊκού Κόμματος
  Στασάνδρου 27
  1060 Λευκωσία

7.  Νεολαία Οικολόγων Περιβαλλοντιστών
  Λεωφ. Αθαλάσσης 169, Γραφ. 301
  2024 Λευκωσία
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8.  Νεολαία Αγωνιστικού Δημοκρατικού Κινήματος
  Εμμανουήλ Ροίδη 44
  Κίρζης Center, Διαμ. Δ. 32
  3722 Λεμεσός 

9.  Κίνημα Νέα Κύπρος – Τμήμα Νεολαίας (Y.K.P. - Youth)
  Ataturk  Αvenue 26/1 Candenin, 7 apt
  www.ykpgenclik.org 
  e-mail: ykpyouth@yenikibris.org  

10.  ΠΟΦΕN
  Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λευκωσίας
  Ξάνθης Ξενιέρου 53
  1015  Λευκωσία

11.  Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία
  Γωνία Πινδάρου και Σκόκου 
  Τύμβιο Μέγαρο, 1ος όροφος
  1308 Λευκωσία 

12.  Κ.Κ.Φ. Προοδευτική
  Ανδρέα Παπακώστα 1
  1515 Λευκωσία 

13.  ΔΗΠΑΚΦ Αναγέννηση
  Γρίβα Διγενή 50
  1080 Λευκωσία 

14.  ΔΚΚΦ Αγώνας
  Παπαρηγοπούλου 3
  1086 Λευκωσία

15.  Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (Π.Σ.Ε.Μ.)
  Αχαιών 5 Α 
  2021 Στρόβολος 

16.  ΙΣΧΥΣ  – Οργάνωση Κυπρίων Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων
  Λουκή Ακρίτα 3,
  Διαμ. 103
  3030 Λευκωσία 

17.  Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π.
  Λεύκωνος 18, Διαμ. 5
  1011 Λευκωσία

18.  ΠΕΟ
  Αρχέρμου 29
  1045 Λευκωσία 
  Τ.Θ. 21885
  1514 Λευκωσία
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19.  ΣΕΚ
  Λεωφ. Στροβόλου 11
  2018 Στρόβολος
  Τ.Θ. 25018
  1306 Λευκωσία

20.  ΔΕΟΚ
  Τ.Θ. 42604
  6017 Λάρνακα 

21.  EKA
  Ανδροκλέους 4, Διαμ. 3
  1060 Λευκωσία

22.  ΠΕΚ
  Τ.Θ. 21096
  1501 Λευκωσία

23.  ΝΕΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
  Λεωφ. Βύρωνος 40
  1096 Λευκωσία
  Τ Θ 21022
  1595 Λευκωσία

24.  ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
  Τ Θ 23987
  1687 Λευκωσία

25.  Αρμενική Νεολαία Κύπρου ΑΖΑΤΑΜΑRΤ
  Τ.Κ. 21171
  1503 Λευκωσία

26.  Αρμενική Γενική Ένωση Αγαθοεργίας
  Οδός Καστορίας 9Β & Γ’ Αγ. Παρασκευής
  20012
  Στρόβολος 

27.  Νεολαία Λατινικής Κοινότητας (Ν.Ε.Λ.Κ. )
  ΤΘ 50001
  3600 Λεμεσός

28.  Καθολική Νεολαία Μαρωνιτών Κύπρου
  Τ. Θ. 26915
  1648 Λευκωσία

29.  Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας
  Πλατεία Hρώων, αρ. 1
  Συν. Αγ. Μάμα
  2330 K. Λακατάμια
  Τ.Θ. 12106
  2341 Λακατάμια
  Λευκωσία 
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30.  Νεολαία Ευρωπαϊκής Κίνησης
  Λεωφόρος Αθαλάσσας 108
  2024 Στρόβολος

31.  Σύνδεσμος Ηνωμένων Εθνών Κύπρου - Τμήμα Νέων
  Τ. Θ. 40965
  6308 Λάρνακα 

32.  Ερυθρός Σταυρός - Τμήμα Νέων
  Τ.Θ. 24928
  1305 Λευκωσία

33.  ROTARACT
  Στέλιου Μαυρομάτη 45
  Διαμ. 301
  2364 Άγιος Δομέτιος
  Λευκωσία

34.  Σώμα Προσκόπων Kύπρου
  Τ.Κ. 24544
  1301 Λευκωσία

35.  Σώμα Κυπρίων Οδηγών
  Τ.Κ. 25210
  1307 Λευκωσία

36.  Οργάνωση Αυτοτελώς Εργαζομένων Κύπρου (OAEK)
  Λουκή Ακρίτα 20
  3030 Λεμεσός

37.  « Οι Νέοι για τους Νέους» - Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού 
  Προγραμματισμού
  Τ.Θ. 25706
  1311 Λευκωσία 

38.  Οργάνωση Νέων Περιβαλλοντιστών
  Ομήρου 60
  2019 Στρόβολος

39.  Επιμελητήριο Νέων Κύπρου
  Τ. Θ. 21455
  1509 Λευκωσία 

40.  Νεολαία Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ)
  30 Hamilton Way
  London
  N3  1AN 
  ENGLAND 
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41.  Ορθόδοξο Πνευματικό Κέντρο Λεμεσού
  Τ. Θ.  53215
  3301  Λεμεσός 

Συνεργαζόμενα μέλη

  Α/Α  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1.  Σωματείο Δρομέων Κύπρου
  «Περικλής Δημητρίου»
  Αδώνηδος 4,
  2400 Μακεδονίτισσα – Έγκωμη
  ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Συνεργαζόμενες Οργανώσεις (Μη μέλη)

  Α/Α  ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1.  Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου
  Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 1,
  Μέγαρο Μιτσή ΙΙΙ, 2ος όροφος , διαμ. 210
  1065 Λευκωσία 

2.  Σώμα Ακριτών
  Τεμπών 19
  2114  Αγλαντζιά 
  Λευκωσία

3.  Νεολαία για Ανταλλαγή και Κατανόηση – YEU Cyprus
  Κέρκυρας 29,
  Άγιος Δομέτιος
  2369 Λευκωσία 
  Τ.θ. 56222
  3305
  Λεμεσός 

1.5  Προϋπολογισμός 2013

Ο  προϋπολογισμός  του  Οργανισμού εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις 29 Απριλίου 2013. 
Ο προϋπολογισμός για το έτος 2013 ανέρχεται στα €6.721.405 παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €151.476 σε 
σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2012. Η αύξηση στον Προϋπολογισμό οφείλεται στην αύξηση των 
εσόδων για το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος ‘’Νέα Γενιά Σε Δράση’’.
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2.  Στελέχωση και Λειτουργία

2.1  Υπηρεσία Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Το Προσωπικό του Οργανισμού αποτελείται συνολικά από 34 άτομα: 27 μόνιμους 
υπαλλήλους, 3 άτομα ως Ωρομίσθιο Προσωπικό, και 4 άτομα ως Έκτακτο Προσωπικό.

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΟΝΟΜΑ

 1  Εκτελεστικός Γραμματέας 

 4  Λειτουργοί Νεολαίας Α’
   Μαρία Καζαμία-Κωσταρά
   Μαρία Μιλτιάδου
   Μαρία Χριστοδούλου
   Σούλα Παππουτή

 13  Λειτουργοί Nεολαίας
   Άννα Λοΐζου
   Ελένη Χρυσοστόμου
   Βίκτωρας Κουντούρης
   Γιάννης Γιαννάκη    (μέχρι τον Μάιο του 2013)
   Ελευθερία Χριστοφόρου
   Ελισάβετ Παύλου Παπαγιάννη
   Μαρίνα Κωνσταντίνου
   Στέλιος Παπαπέτρου
   Έλενα Καλλή
   Στέλλα Ρούσου
   Άννα Λύτρα
   Μαρίνος Παύλου
   Βικτώρια Χαλίλ 

 1  Λογιστικός Λειτουργός
   Σπύρος Γιακουμή

 8  Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί
   Αλεξάνδρα Ζαμπάρτα
   Μαρία Μιχαλοπούλου
   Δήμητρα Χατζηγεωργίου
   Άντρη Μιχαήλ
   Μαρίνα Χριστοφή
   Χριστίνα Σοφοκλέους
   Πόπη Μιχαήλ Φούρναρη
   Ευαγγελία Παρασκευά 
`

Σελίδα 12

Ετ
ήσ

ια
 Έ

κθ
εσ

η 
20

13



 4  Έκτακτες Γραφείς για τα Πολύκεντρα Νεολαίας
   Λευκωσία 
   Ανθούλλα Αγαθοκλέους
   Λεμεσός 
   Καλλιόπη Κέφαλου
   Χριστιάνα Μπερνέ
   Πάφος
   Θεοσκέπαστη Γρηγορίου

 1  Κλητήρας
   Μαρία Γεωργίου

 2  Καθαρίστριες
   Ελένη Παπαθωμά
   Περσεφόνη Θεοδώρου
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3.  Τομείς Υπηρεσίας Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

3.1   Τομέας Πρόληψης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

3.1.1   Κέντρα Πρόληψης «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ»

Η «Μικρή Άρκτος» άρχισε τη λειτουργία της το 2005 αρχικά στη Λεμεσό.  Το 2008 λειτούργησε και το 
Κέντρο Πρόληψης «Μικρή Άρκτος» στη Λευκωσία και πλέον τα 2 Κέντρα δραστηριοποιούνται στις 
επαρχίες Λεμεσού, Λευκωσίας και Λάρνακας.

Τα Κέντρα απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό και ειδικότερα στους νέους και σε όσους συμβάλλουν 
στη διαπαιδαγώγηση τους.  Συγκεκριμένα απευθύνονται σε γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές 
σχολείων, Δημοτικές /Κοινοτικές αρχές, υπηρεσίες, νηπιαγωγούς, εθελοντές. 

Κύριος σκοπός των Κέντρων Πρόληψης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή δράσεων καθολικής 
πρόληψης και προαγωγής υγείας. Το άτομο  μέσα από τα προγράμματα του Κέντρου αναπτύσσει προσωπικές 
και κοινωνικές δεξιότητες, ενδυναμώνει τους προστατευτικούς παράγοντες και είναι σε θέση να περιορίσει 
τους παράγοντες εκείνους που μπορεί να το οδηγήσουν σε οποιαδήποτε βλαπτική ή και παραβατική 
συμπεριφορά.

Επιμέρους στόχοι των Κέντρων Πρόληψης είναι:

•	 Η	ενθάρρυνση	του	ατόμου	και	του	κοινωνικού	του	περιβάλλοντος	σε	ένα	θετικό			 		
 τρόπο ζωής
•	 Η	ανάπτυξη	προσωπικών	και	κοινωνικών	δεξιοτήτων	του	ατόμου	ώστε	να		 	 		
 διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις δυσκολίες της καθημερινότητας
•	 Η	ενίσχυση	του	παιδαγωγικού	ρόλου	του	εκπαιδευτικού	με	την	εξάσκηση	του	σε				 	
 δεξιότητες που προάγουν θέματα επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων κτλ.
•	 Η	βελτίωση	της	επικοινωνίας	μέσα	στην	οικογένεια	και	η	αποτροπή	ανεπιθύμητων		 	
 συμπεριφορών
•	 Η	παροχή	αντικειμενικής	ενημέρωσης	και	η	ευαισθητοποίηση	σε	ψυχοκοινωνικά			 	
 θέματα
•	 Η	κινητοποίηση	των	μελών	της	κοινότητας	για	να	αναλάβουν	ενεργό	ρόλο	στην			 	
 πρόληψη 

Οι δράσεις πραγματοποιούνται στο σχολικό / προσχολικό περιβάλλον καθώς και στην ευρύτερη κοινότητα.  
Συγκεκριμένα οι δράσεις περιλαμβάνουν προγράμματα που αποτελούνται από σειρά βιωματικών εργαστηρίων 
και αποσπασματικές δράσεις που μπορεί να είναι ένα βιωματικό εργαστήρι ή  μια διάλεξη.  Μια ενδεικτική 
θεματολογία μπορεί να περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων, την έκφραση συναισθημάτων, τον σχολικό 
εκφοβισμό, τη θέσπιση και τήρηση των ορίων στην οικογένεια κ.α.  Παράλληλα τα Κέντρα διοργανώνουν ή και 
συμμετέχουν σε ημερίδες, συνέδρια και ανοικτές εκδηλώσεις.
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3.1.2  Τηλεφωνική Γραμμή Επικοινωνίας, Στήριξης και       
  Συμβουλευτικής 1410 και Συμβουλευτική Μέσω 
  Διαδικτύου

Το 1410 είναι η πρώτη Γραμμή Βοήθειας που λειτούργησε στην Κύπρο αφού προσφέρει τις υπηρεσίες της από 
το 1990.  Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να πάρουν υπεύθυνες απαντήσεις για θέματα που αφορούν 
την καθημερινότητα τους, αλλά και για πιο σύνθετα θέματα όπως ουσίες εξάρτησης, διατροφικές διαταραχές 
κ.α.

Η Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου λειτουργεί στην Κύπρο από το 2010. Είναι η πρώτη Υπηρεσία αυτού του 
είδους και αποτελεί τον διαδικτυακό χώρο της Υπηρεσίας 1410, αφού χειρίζεται τα ίδια θέματα και ακολουθεί 
τις ίδιες αρχές και δεοντολογία.

Οι Γραμμές έχουν το πλεονέκτημα της εύκολης προσβασιμότητας και της άμεσης διαχείρισης και 
συμβουλευτικής των θεμάτων που απασχολούν τον καλούντα. Ο ρόλος τους συνεχώς αναβαθμίζεται ώστε 
να προσφέρουν κατάλληλη ενημέρωση, στήριξη και παραπομπή για ένα μεγάλο εύρος ψυχοκοινωνικών 
θεμάτων.

Το 2013 οι Σύμβουλοι του 1410 χειρίστηκαν συνολικά 820 περιστατικά. 

Τα περιστατικά αφορούσαν κυρίως αυτοκτονικούς ιδεασμούς, κακοποιήσεις, βία και ουσίες εξάρτησης, 
τα οποία δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένες εξαιρέσεις, αλλά συχνό φαινόμενο στα περιστατικά που 
αποτείνονται για βοήθεια. Επίσης λόγω της υφιστάμενης κρίσης που συνεχίζει να εδραιώνεται περιστατικά 
που αφορούν σε ενεργά άτομα, λήπτες δημοσίου βοηθήματος αποτέλεσαν κατά τη διάρκεια του 2013, 
σημαντικό ποσοστό επί του συνόλου των κλήσεων.  

Σε αυτού του είδους τα αιτήματα οι Συμβούλοι στήριξαν ψυχολογικά του καλούντες, ενημερώνοντας 
παράλληλα για τα δικαιώματα τους και κινητοποιώντας τους να λάβουν το επόμενο βήμα, είτε αυτό αφορούσε 
την έναρξη συστηματικών συναντήσεων με κάποιο είδικό, είτε το να προχωρήσουν σε κάποια καταγγελία.

Τα περισσότερα αιτήματα προέρχονται από την Επαρχία Λευκωσίας με ποσοστό 36.4% ενώ ακολουθεί 
η Λεμεσός με 16.3% Οι λιγότερες κλήσεις προήλθαν από την Επαρχία Αμμοχώστου με μόλις το 1% των 
περιστατικών να προέρχεται από την Επαρχία αυτή. Σημειώνουμε πως ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των 
καλούντων (33%) επέλεξε να μην αναφέρει την Επαρχία διαμονής του.

Όπως και με προηγούμενες χρονιές οι γυναίκες που κάλεσαν ήταν περισσότερες από τους άντρες. 
Συγκεκριμένα, οι γυναίκες αποτελούν το 63% των αιτημάτων ενώ οι άντρες το 36.4%. Για ένα πολύ μικρό 
ποσοστό (0.4%) δεν γνωρίζουμε το φύλο του καλούντα λόγω του ότι τα άτομα αυτά αποτάθηκαν στην 
Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου και δεν ανέφεραν το φύλο τους.
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Όσον αφορά τις ηλικίες των ατόμων που αποτάθηκαν στην Γραμμή κατά το 2013, παρατηρούμε πως οι 
έφηβοι καταλαμβάνουν το 7.6% επί του συνόλου των αιτητών, οι νεαροί ενήλικες το 19.5%, οι ενήλικες 
το 34.3% και οι μεσήλικες το 33.4%. Το δεύτερο εξάμηνο παρατηρήσαμε την συνέχεια της τάσης που είχε 
παρατηρηθεί και το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ότι δηλαδή αποτάθηκε κοντά μας αυξημένος αριθμός γονέων 
που τηλεφώνησαν για να συζητήσουν θέματα στην σχέση τους με τα παιδιά τους.

Στα περιστατικά τα οποία το αίτημα αφορούσε κάποιο τρίτο άτομο και όχι το άτομο που κάλεσε (πχ κάποιος 
γονιός για το παιδί του), η κλήση αφορούσε κυρίως έφηβους, σε ποσοστό 17.4%.

Τα θέματα που απασχολούσαν τα άτομα που κάλεσαν στην Γραμμή αφορούσαν κατά κύριο λόγο θέματα 
σχέσεων (33.4%), ουσίες εξάρτησης (20.7%) και θέματα ψυχικής υγείας (20.5%). Σημειώνουμε πως οι ουσίες 
εξάρτησης συνεχίζουν να παρουσιάζονται αυξημένες φέτος όπως και πέρσι, ενώ τα προηγούμενα χρόνια 
καταλάμβαναν ποσοστό κάτω από 10%. 

Επιπρόσθετα, ενώ η κύριες ουσίες εξάρτησης στις οποίες έγινε αναφορά είναι οι ίδιες με τις προηγούμενες 
χρονιές (κάνναβη και αλκοόλ) για πρώτη φορά έγινε αναφορά στην νέα συνθετική ουσία crystal meth. Αν 
και οι αναφορές είναι πολύ περιορισμένες, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο για να δούμε 
την εξέλιξή του.

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά (smartphone application)

Τον Νοέμβριο του 2013 έγινε η παρουσίαση της εφαρμογής για έξυπνα κινητά.

Στόχος είναι η ενημέρωση των χρηστών κινητών τηλεφώνων για τις διάφορες Τηλεφωνικές Γραμμές 
Συμβουλευτικής και Στήριξης που υπάρχουν στη χώρα μας. Πρόκειται για μια απλή αλλά πολύ χρήσιμη 
εφαρμογή, αφού μέσα από αυτή το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τις διάφορες Γραμμές που υπάρχουν και 
να καλέσει αυτή που το ενδιαφέρει.

Παγκύπριο Δίκτυο Τηλεφωνικών Γραμμών Συμβουλευτικής

Στις 27/03/13 έγινε η πρώτη συνάντηση του Παγκύπριου Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών Συμβουλευτικής 
και Υπηρεσιών Διαδικτύου το οποίο συστάθηκε μετά από πρωτοβουλία του Οργανισμού Νεολαίας 
Κύπρου.

Στο Δίκτυο συμμετέχουν κυβερνητικοί άλλα και μη κυβερνητικοί οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν 
τηλεφωνικές και διαδικτυακές υπηρεσίες στηρίζοντας τη διάδοση πληροφοριών, εμπειριών και 
τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών του. 

Παράλληλα θα προβαίνει σε κοινές εκπαιδεύσεις  και  συντονισμό για την όσο καλύτερη παροχή 
υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου.

Οι κλήσεις προς το 1410 γίνονται χωρίς χρέωση και οι ώρες λειτουργίας του είναι:

•	 Δευτέρα	με	Παρασκευή		10:00-	23:00
•	 Σάββατο	και	Κυριακή					15:00-	23:00
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3.1.3  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ

Οι Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ απευθύνονται σε νέους και σε οικογένειες προσφέροντας υπηρεσίες Συμβουλευτικής και 
στήριξης για ένα μεγάλο εύρος ψυχοκοινωνικών θεμάτων. Στις Σ.Υ. αντιμετωπίζονται περιστατικά που μπορεί να 
αφορούν συναισθηματικές δυσκολίες (άγχος, απομόνωση, καταθλιπτικό συναίσθημα), προβλήματα περιόδου ζωής 
(πένθος, διαζύγιο, αλλαγές στη δομή της οικογένειας, ανεργία), δυσκολίες στις σχέσεις (συγκρούσεις, απομόνωση, 
έλλειψη επικοινωνίας), οικογενειακά ζητήματα (έλλειψη επικοινωνίας, σχέσεις γονιών – παιδιών, διαπαιδαγώγηση, 
οριοθέτηση παιδιών και εφήβων) και άλλα ζητήματα όπως διαταρακτική / παραβατική συμπεριφορά παιδιών και 
εφήβων, χρήση ουσιών, λήψη αποφάσεων κοκ. 

Οι Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ προσφέρουν Ατομική Συμβουλευτική, Συμβουλευτική Ζεύγους, Συμβουλευτική Οικογένειας 
και Ομάδες Συμβουλευτικής και Στήριξης. 

Κατά το έτος 2013 διεξήχθησαν ομάδες γονιών για γονείς με παιδιά με ειδικές ανάγκες, ομάδα γονιών εφήβων για 
γονείς που ανησυχούσαν για τη συμπεριφορά των (έφηβων) παιδιών του, ομάδα εφήβων για τη διαχείριση του 
θυμού.

Παράλληλα σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκε η έναρξη (για το 2014) ομάδας στήριξης άνεργων νέων και ομάδα 
στήριξης διαζευγμένων μητέρων.

Επίσης κατά την διάρκεια του 2013 δόθηκαν διαλέξεις με θέματα που απευθύνονται σε επιλεγμένες ομάδες 
πληθυσμού. Συγκεκριμένα έγιναν διαλέξεις με θέματα: Πένθος και Απώλειες, Σχολικός Εκφοβισμός, Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση παιδιών (για γονείς) και Άγχος και Φοβίες στην παιδική ηλικία. 

Οι Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ στελεχώνονται από 4 Σύμβουλους Ψυχολόγους – δύο για το σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας 
& Λάρνακας και δύο για το σύμπλεγμα επαρχιών Λεμεσού & Πάφου. Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
διασφαλίζεται με την παροχή εποπτείας και εκπαίδευσης στους Συμβούλους αλλά και με τη δημιουργία 
συνεργασιών με άλλες υπηρεσίες και φορείς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. 
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3.1.4  Πρόγραμμα Ασφαλούς Νυκτερινής Διασκέδασης

Το πρόγραμμα «Ασφαλούς Νυχτερινής Διασκέδασης» (Safer Nights) αποτελεί μέρος της Εθνικής 
Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του 
αλκοόλ 2013-2020 που συντονίζεται από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου. Είναι πανευρωπαϊκό 
πρόγραμμα και εφαρμόζεται σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία κ.α. Το πρόγραμμα 
δραστηριοποιείται σε χώρους που συχνάζουν οι νέοι ηλικίας 17-35 ετών κατά τις νυχτερινές τους 
εξόδους. Συγκεκριμένα ομάδα στόχος είναι: νεαροί ενήλικες, φοιτητές και μαθητές των τελευταίων 
τάξεων του Λυκείου. Οι χώροι αυτοί περιλαμβάνουν κέντρα διασκέδασης, αλλά και φεστιβάλ, συναυλίες, 
και φοιτητικά πάρτι. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των αρνητικών συνεπειών που μπορεί 
να προκύψουν από την κατάχρηση αλκοόλ κατά τη νυχτερινή διασκέδαση, είτε αυτές αφορούν τροχαία 
δυστυχήματα είτε αυτές αφορούν επιθετικές ή αντικοινωνικές συμπεριφορές. Για το σκοπό αυτό, η 
ομάδα του Safer nights έχει καταρτίσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της 
Κυπριακής κοινωνίας και νεολαίας. 

Το πρόγραμμα κατά το 2012-2013 εφαρμόστηκε στην επαρχία της Λευκωσίας, σε συνολικά 22 χώρους 
που συχνάζουν οι νέοι. Κάνοντας ήδη έναν πετυχημένο κύκλο εργασίας στη Λευκωσία συνεχίζει τη 
λειτουργία του στην επαρχία της Λεμεσού και κατ’ εξαίρεση σε άλλες επαρχίες. 



3.1.5  Αξιολόγηση/Έρευνα Τομέα Πρόληψης και Συμβουλευτικών   
  Υπηρεσιών

Το πρόγραμμα αυτό ασχολείται κατά κύριο λόγο με την ετοιμασία επιστημονικών εργαλείων αξιολόγησης 
των ψυχοκοινωνικών αναγκών του πληθυσμού και την αξιολόγηση των προγραμμάτων του Τομέα 
Πρόληψης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Το  2013 αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία που ετοιμάστηκαν σε 
διάφορες δράσεις πρόληψης.

3.2  Τομέας Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  
  «Νέα Γενιά σε Δράση»

Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1719/2006/ΕΚ της 15ης Νοεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενέκριναν το Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» για την περίοδο 2007 – 2013. Το 
Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτεί σειρά νεανικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις αρχές της 
μη τυπικής μάθησης και δίδουν στους νέους την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να 
αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις. 

Στόχος του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» είναι να καλλιεργήσει στους νέους την ιδιότητα του 
ενεργού Ευρωπαίου πολίτη, που να χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη και ανοχή, όπως επίσης και να 
διασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση της Ευρώπης του μέλλοντος. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του «Νέα Γενιά σε Δράση» είναι ότι προσφέρει ευκαιρίες μη τυπικής μάθησης σε όλους τους νέους, 
ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού υπόβαθρου. 

Προωθεί την κινητικότητα μέσα και έξω από τα σύνορα της Ε.Ε., το διαπολιτισμικό διάλογο και προάγει 
την ενσωμάτωση όλων των νέων στην κοινωνία. 

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου λειτουργεί ως Εθνική Υπηρεσία του Προγράμματος στην Κύπρο και 
έχει την ευθύνη διαχείρισης και προώθησης του Προγράμματος σε Οργανώσεις Νεολαίας, Δημόσιους 
Φορείς και Άτυπες Ομάδες Νέων.

Για το 2013, είχε τεθεί από την Εθνική Υπηρεσία ως προτεραιότητα η απασχολησιμότητα των νέων και 
η προώθηση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Ανάμεσα στους δικαιούχους του Προγράμματος 
για το 2013 περιλαμβάνονται Άτυπες Ομάδες Νέων, Μη Κυβερνητικές οργανώσεις και η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Επίσης, η Υπηρεσία έχει επιτύχει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των οργανώσεων σε 
δράσεις οι οποίες δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς ανάμεσα στο κοινό της Κύπρου, όπως η Ευρωπαϊκή 
Εθελοντική Υπηρεσία. Ενδεικτικά, ο αριθμός των διαπιστευμένων οργανώσεων για φιλοξενία ή 
αποστολή εθελοντών στο εξωτερικό ανέρχεται σήμερα στις 20.  

Κατά την διάρκεια του 2013, σε Εθνικό Επίπεδο, το Πρόγραμμα παρέλαβε 270 αιτήσεις. Η απορρόφηση 
των κονδυλίων ανήλθε στο 99.95%.
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Youth in Action
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Κατά το 2013, η Εθνική Υπηρεσία Κύπρου διοργάνωσε και φιλοξένησε 6  εκπαιδευτικά σεμινάρια 
στα οποία συμμετείχαν νέοι και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων από χώρες της Ε.Ε., της 
Ανατολικής Ευρώπης και του Καυκάσου, ενώ ταυτόχρονα, μέσα από το Πρόγραμμα δόθηκε η ευκαιρία 
σε 50 Κύπριους να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες του Προγράμματος και να συμμετάσχουν σε παρόμοια 
εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

Στόχος των εν λόγω σεμιναρίων ήταν η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν 
στο Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση», η δημιουργία νέων συμπράξεων για την ανάπτυξη κοινών 
σχεδίων στα πλαίσια του Προγράμματος καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας των σχεδίων που 
επιχορηγούνται από τις Εθνικές Υπηρεσίες. 

Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο, η Υπηρεσία πραγματοποίησε πληθώρα εργαστηρίων και σεμιναρίων 
στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού με τη συμμετοχή νέων, εκπροσώπων οργανώσεων 
νεολαίας και δικαιούχων του Προγράμματος, τόσο για την γενικότερη ενημέρωση του κοινού γύρω 
από τις ευκαιρίες που παρέχονται μέσα από το «Νέα Γενιά σε Δράση» όσο και για πληροφόρηση σε 
συγκεκριμένες θεματικές του Προγράμματος, όπως την απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της Ευρωπαϊκής 
Εθελοντικής Υπηρεσίας, την ενεργή ευρωπαϊκή πολιτότητα, την κατανόηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας 
κ.α. 

Επιπλέον, ανάμεσα στις υποχρεώσεις της Υπηρεσίας αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία 
ήταν και η διοργάνωση και η υλοποίηση 3 σεμιναρίων (2 σεμιναρίων κατάρτισης κατά την άφιξη 
των εθελοντών και 1 σεμινάριο ενδιάμεσης αξιολόγησης) στα οποία συμμετείχαν εθελοντές από το 
εξωτερικό οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο για την πραγματοποίηση της εθελοντικής τους υπηρεσίας. 

Επίσης, στις 2 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Νεολαίας και τα 25χρονα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νεολαίας σε διάφορα σημεία της παλιάς 
Λευκωσίας, η οποία περιελάμβανε χορευτικά συγκροτήματα, Radio Live link, Street Theatre Perfor-
mance και Graffiti. Η εν λόγω εκδήλωση ήταν ανοικτή στο κοινό και στόχευε στο να ενημερώσει τους 
ενδιαφερόμενους για το Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση», όπως επίσης και τις δραστηριότητες που 
υλοποιούν μη κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Απώτερος στόχος ήταν η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται στους νέους μέσα από το 
Πρόγραμμα και η ενίσχυση της συμμετοχής τους στα κοινά. Την εν λόγω εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και ο Πρόεδρος του Οργανισμού 
Νεολαίας Κύπρου κ. Ανδρέας Βύρας, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία εμπλοκής των νέων στα κοινωνικά 
δρώμενα και της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα, με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων και 
την ενίσχυση της απασχολησιμότητας τους.
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3.3   Τομέας Έργων Υποδομής για τη Νεολαία

3.3.1  Πολύκεντρα Νεολαίας

Ο Οργανισμός έχει εντάξει στις προτεραιότητες του τη δημιουργία Πολυκέντρων Νεολαίας, έχοντας 
σαν στόχο οι νέοι να αξιοποιούν σωστά και δημιουργικά τον ελεύθερο τους χρόνο στους χώρους αυτούς. 
Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης και δημιουργικής απασχόλησης των νέων, οι 
οποίοι συμβάλλουν στην κινητοποίηση τους για συμμετοχή στα κοινά. Στα Πολύκεντρα λειτουργούν 
εργαστήρια από επαγγελματίες εκπαιδευτές και οι θεματικές τους αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νέων. 

Οι αίθουσες των εργαστηρίων επίσης παραχωρούνται σε οργανώσεις νεολαίας και σε άλλα σύνολα, 
κατά προτεραιότητα νέων, για διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, δημοσιογραφικών 
διασκέψεων, κινηματογραφικών προβολών και άλλων δραστηριοτήτων. Υπάρχει επίσης χώρος με τον 
κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος παραχωρείται για διοργάνωση εκθέσεων έργων τέχνης.

3.3.1.1  Πολύκεντρο Νεολαίας Λευκωσίας

Στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας του Ο.ΝΕ.Κ. με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, λειτουργεί από 
το 2005 το πρώτο Πολύκεντρο Νεολαίας στην οδό Τομπάζη 14, στην περιοχή Λυκαβηττού στη 
Λευκωσία, σε διατηρητέο κτίριο το οποίο παραχωρήθηκε από το Δήμο Λευκωσίας. Σ’ αυτό λειτουργούν 
εργαστήρια Η/Υ, Μουσικής, Τέχνης, Χορού, Γυμναστικής, Θεάτρου, Autocad και Photoshop, στα οποία 
συμμετέχουν δωρεάν, παιδιά και νέοι ηλικίας 6-35 χρόνων, καθώς επίσης και άτομα με ειδικές ανάγκες. 
Υπάρχει επίσης αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία είναι χωρητικότητας 80 καθήμενων ατόμων και 
διαθέτει όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό για προβολές και παρουσιάσεις. 

Κατά τη διάρκεια του 2013 στα εργαστήρια συμμετείχαν γύρω στους 850 νέους. Στα πλαίσια 
λειτουργίας του Πολυκέντρου Λευκωσίας, την περίοδο 25 Ιουνίου – 2 Αυγούστου, λειτούργησε 
πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας για παιδιά Δημοτικού. Οι δραστηριότητες 
του Καλοκαιρινού Σχολείου ήταν ποικίλες, όπως χορός, γυμναστική, θέατρο, μουσική, ζωγραφική, 
κατασκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιπλέον, τα παιδιά συμμετείχαν σε εκδρομές, επισκέψεις, 
κινηματογραφικές και θεατρικές προβολές και σε διάφορα βιωματικά εργαστήρια.  

3.3.1.2  Πολυχώρος Νέων Λεμεσού
Στον Πολυχώρο Λεμεσού λειτουργεί το Πολύκεντρο Νεολαίας Λεμεσού, στο οποίο διεξάγονται 
Εργαστήρια εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χορού, Γυμναστικής, Θεάτρου και Τέχνης. Επίσης, 
πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες από διάφορα οργανωμένα σύνολα και 
άλλους φορείς της επαρχίας Λεμεσού. 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων έχουν πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, πολιτιστικές εκδηλώσεις με 
παραστάσεις χορού, μουσικές βραδιές, συναντήσεις, διαλέξεις για ποικίλα θέματα όπως ευρωπαϊκά 
προγράμματα, θέματα πρόληψης, θέματα κινηματογράφου, ημερίδες κ.α. Κατά το 2013 ο συνολικός 
αριθμός των συμμετεχόντων στα εργαστήρια του Πολυκέντρου Νεολαίας Λεμεσού ανήλθε στα 500 
άτομα περίπου. 
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Πολυκέντρο Νεολαίας Λεμεσού
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3.3.1.3  Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου

Για την κάλυψη σύγχρονων αναγκών των νέων της Πάφου, το 2009, ο Οργανισμός σε συνεργασία με το 
Δήμο Πάφου, προχώρησαν στη δημιουργία του Πολύκεντρου Νεολαίας Πάφου. Το Πολύκεντρο βρίσκεται 
στη συμβολή των οδών Γλάδστωνος και Αποστόλου Παύλου και στεγάζει Κέντρο Πληροφόρησης, 
αίθουσες εργαστηρίων, εκθεσιακό χώρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
«Πρόταση» κ.α. Στο Πολύκεντρο προσφέρονται εργαστήρια Η/Υ, χορού, γυμναστικής, ζωγραφικής, 
μουσικής και θεάτρου. 

Παράλληλα, στο Κέντρο Πληροφόρησης οι νέοι μπορούν να ενημερώνονται και να πληροφορούνται 
για θέματα που τους ενδιαφέρουν από εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και από την ελεύθερη πρόσβαση 
τους στο διαδίκτυο. Ειδικοί σύμβουλοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως προς την καθοδήγηση και 
στήριξη για θέματα που τους απασχολούν όπως ευρωπαϊκά, επιχειρηματικά, σπουδές, οικογένεια κλπ. 
Κατά τη διάρκεια του 2013 στα εργαστήρια συμμετείχαν γύρω στους 1100 νέους.

Στα πλαίσια λειτουργίας και του Πολυκέντρου Πάφου, την περίοδο 25 Ιουνίου – 2 Αυγούστου, 
λειτούργησε πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας για παιδιά Δημοτικού με 
δραστηριότητες πανομοιότυπες με αυτές του Πολυκέντρου Λευκωσίας.

3.3.2  Κέντρα Πληροφόρησης Νέων

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων αποτελούν το κρίκο επικοινωνίας των νέων με τον  Οργανισμό 
Νεολαίας Κύπρου.  Λειτουργώντας πάντοτε σύμφωνα με τα πρότυπα των Youth Information Centers 
της Ευρώπης αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες  του European Youth Information and Counseling 
Agency (ERYICA), καθοδηγούν, ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους νέους της Κύπρου. 

Αυτό το επιτυγχάνουν μέσα από διάφορους τρόπους, όπως διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε 
εκδηλώσεις ενημερωτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, απαντώντας συγκεκριμένα ερωτήματα 
των νέων τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και μέσω του διαδικτύου αλλά και παρέχοντας σημαντικές 
υπηρεσίες στο χώρο των ΚΕΠΛΗ από ειδικευμένο προσωπικό. 

Μέχρι τώρα τα ΚΕΠΛΗ  στέγαζαν δύο σημαντικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στον χώρο τους, την 
Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού που παρέχει καθοδήγηση για σπουδές και άλλες 
επαγγελματικές και εκπαιδευτικές επιλογές των νέων, αλλά και την Υπηρεσία «Πρόταση» που παρέχει 
στήριξη και συμβουλευτική σε νέους και οικογένειες με προσωπικά ραντεβού με ψυχολόγους.  Από 
το τέλος του 2013 εγκαινιάστηκε και μια νέα υπηρεσία που φιλοξενείται στο χώρο των ΚΕΠΛΗ, η 
Υπηρεσία Νομικών Συμβουλών. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία στοχεύει στην έγκυρη ενημέρωση των νέων για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους παρέχοντας πρώτη νομική συμβουλή βασισμένη στο Ευρωπαϊκό, εργατικό, 
οικογενειακό, αστικό, ποινικό, εμπορικό και εταιρικό δίκαιο. Έτσι, οι νέοι έχουν την ευκαιρία να 
συζητήσουν και να συμβουλευτούν για τα νομικά ζητήματα που τους απασχολούν μέσα από προσωπική 
επαφή με επαγγελματία νομικό σύμβουλο.  
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Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Euroguidance, την Εθνική Υπηρεσία «Youth in Action», το Eurodesk και το Γραφείο Σταδιοδρομίας 
του Παν/μίου Κύπρου, την «4η  Εκπαιδευτική Κατασκήνωση» (Career Camp). Αυτή η ιδιαίτερη 
κατασκηνωτική πρωτοβουλία είχε σαν κύριο στόχο την ανάπτυξη των επικοινωνιακών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων των υποψήφιων φοιτητών, δίνοντας όμως και ιδιαίτερη έμφαση σε 
σημαντικές υπηρεσίες όπως EVS, Erasmus, Eures και Ploteus, για να δοθεί ένα ουσιαστικό 
έναυσμα για συμμετοχή και αξιοποίηση σημαντικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευκαιριών. 
Η κατασκήνωση διήρκησε τρεις μέρες, από 17 μέχρι 19 Ιουνίου (2013), και φιλοξενήθηκε από το 
Παν/μιο Κύπρου. Στο σύνολο έλαβαν συμμετοχή 23 παιδιά από όλη την Κύπρο στα οποία είχε 
προσφερθεί πλήρης διαμονή και διατροφή.

Επιπρόσθετα, ακόμα δύο σημαντικά συνέδρια με τίτλο «Είσαι Άνεργος Νέος; – Ενημερώσου 
Τώρα», πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας 
και Κάτω Πολεμιδιών, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Euroguidance και Eurodesk,  
ανταποκρινόμενα στο πρόβλημα της ανεργίας που ταλανίζει τους νέους μας. Ο απώτερος σκοπός 
του συνέδριου ήταν η ενημέρωση για τρόπους ανάπτυξης κοινωνικών και επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων, η ενίσχυση των ικανοτήτων αυτογνωσίας, αλλά και  αυτοπεποίθησης των άνεργων 
νέων, ενώ εστίασε στην ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικότητας. Επιπλέον, δόθηκαν διαλέξεις 
με στόχο την γνωριμία με σύγχρονες τεχνικές εξεύρεσης εργασίας, αλλά και την εκμετάλλευση 
σύγχρονων Ευρωπαϊκών κονδυλίων και προγραμμάτων για να βοηθηθούν αντίστοιχα οι νέοι που 
επιθυμούν να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση, αλλά και οι νέοι που επιθυμούν να εργαστούν 
στην Ευρώπη.  Τα συνέδρια πραγματοποιήθηκαν στις 2/11/2013 στην Λάρνακα και 9/11/2013 
στην Λεμεσό, ενώ στο σύνολο πήραν μέρος 130 άνεργοι νέοι.

Παράλληλα και σε διεθνές επίπεδο τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων ανάλαβαν σημαντική 
δράση στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Youth In Action και  
την ERYICA διοργάνωσαν τριήμερη διεθνή εκπαίδευση (“Digital Yintro”) που έλαβε μέρος 
στο ΚΕΠΛΗ Λάρνακας, από τις 19 μέχρι τις 21 του Οκτωβρίου.  Συγκεκριμένα πήραν μέρος 
δεκαοκτώ συμμετέχοντες από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες όπως Βέλγιο, Λιθουανία, Κροατία, 
Ουγγαρία και Ισπανία αλλά και η Κύπρος που εκπροσωπείτο από όλα τα ΚΕΠΛΗ της Κύπρου. 
Όλοι οι συμμετέχοντες εργάζονταν στον τομέα της νεολαίας στην χώρα τους (youth workers) 
και στόχος της εκπαίδευσης ήταν να παρουσιάσει τους τρόπους πληροφόρησης των νέων μέσα 
από τα διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας. Επιπλέον, το ΚΕΠΛΗ Λάρνακας φιλοξένησε ακόμα μία 
πενθήμερη διεθνή εκπαίδευση της ERYICA (“Yintro”) στην οποία και πάλι έλαβαν μέρος τα 
ΚΕΠΛΗ. Στόχος της ήταν να βοηθήσει και να εκπαιδεύσει τα άτομα που εργάζονται στον τομέα 
της πληροφόρησης για την νεολαία, πετυχαίνοντας ένα εισαγωγικό πλαίσιο στον τομέα αυτό. 
Συνολικά έλαβαν μέρος δεκαοκτώ άτομα από Αυστρία, Μάλτα, Λιθουανία, Φινλανδία και Κύπρο. 

Είναι επίσης σημαντικό να γίνει αναφορά στη συνεργασία των ΚΕΠΛΗ με το Κέντρο Ασφαλούς 
Διαδικτύου “CyberEthics”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει σαν 
στόχο την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Εταίροι στο έργο αυτό εκτός από 
τον ΟΝΕΚ είναι οι ακόλουθοι: το Cyprus Neuroscience & Technology  Institute,  το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η 
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού και η Αστυνομία 
Κύπρου. Για τον σκοπό αυτό λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τα ΚΕΠΛΗ και 
το “CyberEthics” αρκετές ενημερωτικές δράσεις, διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια κατά 
την διάρκεια του 2013 όπως: «Facebook: Κίνδυνοι και Τρόποι Προστασίας», «Ηλεκτρονική 
Παρενόχληση», «Υλικό Σεξουαλικής Παιδικής Κακοποίησης», Φεστιβάλ Ασφαλούς διαδικτύου 
με τη συμμετοχή του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας και της Εκστρατείας No Hate 
Speech Movement Online, Διαγωνισμό ζωγραφικής στα Πολύκεντρα Νεολαίας Πάφου, Λεμεσού 
και Λευκωσίας και άλλα πολλά. 
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Επιπλέον, εστιάζοντας στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες των ΚΕΠΛΗ για το έτος 2013, 
αξίζει να γίνει αναφορά στις σημαντικότερες και μεγαλύτερες:



Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας
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Τα ΚΕΠΛΗ ως οι τοπικοί πολλαπλασιαστές του Eurodesk Κύπρου παρείχαν εξειδικευμένη 
πληροφόρηση γύρω από Ευρωπαϊκές ευκαιρίες και την Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη νεολαία. Στα 
πλαίσια αυτά διοργάνωσαν με επιτυχία δημόσιες διαβουλεύσεις για το Διαρθρωμένο Διάλογο 
της Ε.Ε. με τους νέους, σε συνεργασία με την Εθνική Ομάδα Εργασίας σε όλα τα ΚΕΠΛΗ. Πέραν 
αυτών παρουσίασαν το Προγραμμα Eurodesk και την Ευρωπαϊκή Πύλη Νεολαίας σε μαθητές και 
άλλους νέους, συμμετείχαν στην δημιουργία του υλικού της Ευρωπαϊκής Πύλης για τη Νεολαία 
και διοργάνωσαν ομάδες εστίασης για αξιολόγηση του περιεχομένου της Πύλης. Παρείχαν 
ενημέρωση για Ευρωπαϊκές ευκαιρίες σε κάθε ευκαιρία αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων του 
Eurodesk αλλά και παρουσιάζοντας σε τοπικό επίπεδο υπηρεσίες όπως το Eures, Europass 
Cv, EU Careers κ.α..Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα ΚΕΠΛΗ συμμετείχαν και στις εκδηλώσεις του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση στα πλαίσια της Εβδομάδας Νεολαίας 2013.

Κατά την διάρκεια του 2013 τα ΚΕΠΛΗ παρευρέθηκαν σε μεγάλα δρώμενα του τόπου που αφορούσαν 
στους νέους της Κύπρου τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στην Παγκύπρια  
Εκπαιδευτική Έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία, μεταξύ 1 και 3 Μαρτίου 2013, 
συμμετείχαν  προωθώντας το έργο και  τις υπηρεσίες των ΚΕΠΛΗ και του ΟΝΕΚ. 

Επιπλέον στην εκδήλωση συμμετείχαν και οι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΟΝΕΚ 
απαντώντας σε ερωτήσεις και ενημερώνοντας τους παρευρισκόμενους σε θέματα εκπαίδευσης. Κατά 
τον ίδιο τρόπο έλαβαν μέρος σε όλες τις τοπικές εκπαιδευτικές εκθέσεις αλλά και άλλες εκστρατείες 
όπως στα πλαίσια της Εβδομάδας Κινητικότητας στην Λάρνακα κ.λ.π.

Συνολικά τα ΚΕΠΛΗ εξυπηρέτησαν αρκετές χιλιάδες κόσμου με τoυς εξής τρόπους: απάντησαν 4876 
ερωτήματα, 9292 άτομα χρησιμοποίησαν τους Η/Υ και την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, 7472 
άτομα λαμβάνουν το Ενημερωτικό Δελτίο των ΚΕΠΛΗ ανα δεκαπενθήμερο, 9173 είναι συνδεδεμένοι 
μαζί μας στο Facebook ενώ στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αριθμός είναι πολύ μικρός,  
4000 παρακολούθησαν τις ενημερωτικές μας εκδηλώσεις ή ενημερώθηκαν από τα ΚΕΠΛΗ σε 
εκδηλώσεις τρίτων, 658 άτομα επισκέφθηκαν την Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 62 
τους Νομικούς Συμβούλους (τελευταίο τρίμηνο 2013). 

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Νεολαίας, την οποία ανανεώνουν τακτικά τα ΚΕΠΛΗ 
με τις διάφορες δράσεις και νέα, είχαμε 57,681 μοναδικούς επισκέπτες (επαναλαμβανόμενοι 97,487) 
και προβολη σελίδων: 503,012. Σημειωτέον ότι, τα ΚΕΠΛΗ αναρτούν συνεχώς πληροφορίες και στην 
Διαδικτυακή Πύλη «Ενημέρωσέ Με» του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου.

Κέντρα Πληροφόρησης Νέων λειτουργούν στη Λευκωσία, Λάρνακα, Κ. Πολεμίδια, Αγρό και Πάφο. 
Η Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολιμσού παρέχεται και στην Αμμόχωστο στο Ανοικτό Σχολείο 
του Δήμου Αγ. Νάπας.
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Παιγνιοθήκες



3.3.3  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 προσωπικού/
συνεργατών του Οργανισμού, αλλά και των γονιών τους, ΔΩΡΕΑΝ!

Τι προσφέρουν οι Παιγνιοθήκες στα παιδιά:
• Τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών υψηλής ποιότητας, τα οποία  
 ανανεώνονται τακτικά.
•	 Τα	παιδιά	αξιοποιούν	το	χρόνο	τους	δημιουργικά	και	ευχάριστα,	ενώ	τους	δίνεται	η	ευκαιρία,		
 ο χώρος και ο χρόνος για να τον περάσουν με τους γονείς τους,  παίζοντας. 
•	 Δίνεται	σε	όλα	τα	παιδιά	η	ευκαιρία	να	αναπτύξουν	βασικές	γνωσιολογικές	και			 	 	
 ψυχοκινητικές δεξιότητες.
•	 Το	παιχνίδι	συντείνει	φυσικά	και	αβίαστα	στην	κοινωνικοποίηση	του	παιδιού	και	στην	ομαλή		
 ένταξη του στην κοινωνία. 
•	 Μέσα	από	το	παιχνίδι	παρέχονται	ευκαιρίες	για	την	υιοθέτηση	ενός	υγιούς	τρόπου		 	
 ψυχαγωγίας και ενασχόλησης
•	 Παιδιά	από	διαφορετικές	κοινωνικοοικονομικές	ομάδες	και	προέλευση,	καθώς	και	παιδιά	με		
 ειδικές ανάγκες, έρχονται σε επαφή με συνδετικό κρίκο το παιχνίδι. 
  
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 σε όλες τις Παιγνιοθήκες πραγματοποιήθηκαν διάφορες ψυχαγωγικές 
και ενημερωτικές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις ήταν σε μηνιαία βάση, με αποκορύφωμα την εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαίου 2013, Παγκόσμια Ημέρα Παιχνιδού. 

Κατά την διάρκεια του 2013, συνεχίστηκε η λειτουργία έξι Παιγνιοθηκών σε χώρους που παραχωρήθηκαν 
από τους Δήμους αντίστοιχα. Οι Παιγνιοθήκες είναι οι ακόλουθες:

1.  Παιγνιοθήκη Λευκωσίας
2.  Παιγνιοθήκη Καϊμακλίου
3. Παιγνιοθήκη Λεμεσού
4.  Παιγνιοθήκη Αγίου Αθανασίου
5.  Παιγνιοθήκη Λάρνακας
6.  Παιγνιοθήκη Παραλιμνίου
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Οι Παιγνιοθήκες λειτουργούν καθημερινές και Σαββατοκύριακα, εκτός των Δημοσίων Αργιών, ως εξής:

Μάιος - Σεπτέμβριος: 16:00 - 19:00
Οκτώβριος - Απρίλιος: 15:30 - 18:30
Αύγουστο: Κλειστές
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3.3.4  Χώρος Φεστιβάλ και καλλιτεχνικής δημιουργίας των νέων

Κατά την διάρκεια του 2013, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συνέχισε την λειτουργία του Χώρου 
Φεστιβάλ, όπου διοργανώθηκαν καλλιτεχνικές και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες από Οργανώσεις 
Νεολαίας. 

Επίσης ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συνέχισε να παραχωρεί εξοπλισμό και την αναγκαία υποδομή 
ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, στην Τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου, για να μπορούν τα Οργανωμένα 
και Μη σύνολα νεολαίας να διοργανώνουν φεστιβάλ και άλλου είδους δραστηριότητες πολιτιστικού 
κυρίως περιεχομένου.

3.3.5  Ξενώνας Νέων
Τον Ιούνιο του 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία του ο Ξενώνας Νέων στη Λευκωσία, σε κτίριο το 
οποίο αναπαλαιώθηκε από το Δήμο Λευκωσίας (Αρχοντικό Ζεμενίδη) και βρίσκεται στην οδό 
Χρυσαλινιωτίσσης 30-32, κοντά στην εκκλησία της Χρυσαλινιώτισσας, στην εντός των τειχών πόλη της 
Λευκωσίας. 

Ο Ξενώνας διαθέτει 5 δωμάτια των τεσσάρων κλινών στα οποία μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 
και 20 άτομα. Στό κτίριο υπάρχει αίθουσα συνεδριάσεων και εκδηλώσεων χωροτικότητας 30 περίπου 
ατόμων, η οποία διαθέτει οπτικοακουστικά μέσα. Λειτουργεί επίσης info point με δωρεάν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο.

Δικαίωμα χρήσης του Ξενώνα έχουν νέοι μέχρι 35 χρονών και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που 
φιλοξενούνται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, τις Οργανώσεις Νεολαίας μέλη του Γ.Σ.Σ. και το 
Δήμο Λευκωσίας. Τον Ιούνιο του 2011 ο Ξενώνας Νέων δέχτηκε τους πρώτους του ενοίκους, ενώ μέχρι 
το Δεκέμβριο του ίδιου έτους φιλοξενήθηκαν σε αυτόν συνολικά 316 άτομα. Κατά το 2012 ο συνολικός 
αριθμός των ενοίκων που διέμειναν στο Ξενώνα ανήλθε στα 725 άτομα, ενώ το 2013 ο αριθμός αυτός 
έφτασε στα 885 άτομα. 

3.3.6  Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου κατά την διάρκεια του 2013 συνέχισε να στηρίζει ενεργά 
το Πρόγραμμα της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης), ως ο φορέας υλοποίησης του Σχεδίου.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας 
στους νέους, 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 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. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν νέοι οι οποίοι:
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Ξενώνας Νέων
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•	 Έχουν	συμπληρώσει	το	20ο	έτος	της	ηλικίας	τους	και	δεν	έχουν	υπερβεί	το	39ο	κατά		 	
 την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
•		 Είναι	άνεργοι,	μισθωτοί	ή	ελεύθεροι	επαγγελματίες.
•		 Δεν	ασκούσαν	επιχειρηματική	δραστηριότητα	τουλάχιστον	ένα	χρόνο	πριν	την		 	 	
 ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, στα πλαίσια του προγράμματος, έχει την ευθύνη για τα εξής:

•		 Την	προβολή	και	προώθηση	του	Προγράμματος	και	την	παροχή	κάθε	σχετικής		 	 	
 πληροφορίας στους ενδιαφερόμενους νέους.
•		 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 2013 εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου συμμετείχε στην Επιτροπή Βαθμολόγησης 
των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά την Τρίτη προκήρυξη. 

3.3.7  Ευρωπαϊκή Κάρτα νέων / Φοιτητική Ταυτότητα

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι Εκπτωτική Κάρτα για νέους από 13 μέχρι 30 χρόνων και εξασφαλίζει 
εκπτώσεις σε εκατοντάδες προϊόντα και υπηρεσίες στην Κύπρο και σε άλλες 42 χώρες της Ευρώπης. Οι 
σκοποί και επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων αφορούν στην ευημερία των νέων, στην κοινωνική, 
πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξή τους και την ενθάρρυνση της κινητικότητάς τους. Σήμερα οι 
κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε 
πέραν των 100.000 επιχειρήσεων και καταστημάτων που προσφέρουν μειωμένες τιμές σε προϊόντα 
και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Αρωγός στο θεσμό αυτό είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης και 
συγκεκριμένα η Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού, η οποία ενισχύει το πρόγραμμα με επιπρόσθετη 
οικονομική στήριξη στα πλαίσια Ειδικής Συμφωνίας (Μερική Συμφωνία για την Κάρτα Νέων).

Η Συμφωνία έγινε μεταξύ αριθμού χωρών-μελών, οι οποίες συνεισφέρουν με επιπρόσθετη χορηγία στο 
όλο πρόγραμμα.

Μέσα στα πλαίσια της γενικότερης κοινωνικής προσφοράς προς τους νέους του τόπου, το 2004 μετά 
από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Οργανισμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού ανέλαβε την έκδοση της Φοιτητικής Ταυτότητας, η οποία είναι συνδεδεμένη με την 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και εκδίδεται σε όλους τους κύπριους Φοιτητές εσωτερικού και εξωτερικού 
που φοιτούν σε Αξιολογημένα - Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών, καθώς και στους αλλοδαπούς 
φοιτητές που φοιτούν σε αντίστοιχα προγράμματα σπουδών στην Κύπρο.

Η Φοιτητική Ταυτότητα προσφέρει τα πιο κάτω επιπρόσθετα ωφελήματα αποκλειστικά στους Φοιτητές:

•	 50%	έκπτωση	στα	εισιτήρια	εισόδου	στον	Θεατρικό	Οργανισμό	Κύπρου.
•	 50%		έκπτωση	στα	εισιτήρια	στα	Δημόσια	Αστικά	Μέσα	Μαζικής	Μεταφοράς	(Λεωφορεία).
•	 10%		έκπτωση	στα	αεροπορικά	ναύλα	από	και	προς	την	Κύπρο	και	άλλα	ωφελήματα	από	τις		
 Κυπριακές Αερογραμμές.
•	 Οι	φοιτητές	εξωτερικού	(Ευρώπη)	μπορούν	να	εξασφαλίζουν	μειωμένες	τιμές	σε	τρένα,		 	
 μουσεία, θέατρα, πολυκαταστήματα κ.ά.
•	 Εκπτώσεις	σε	προϊόντα	και	υπηρεσίες	των	Εταιρειών/Καταστημάτων	που	έχουν	επικολλημένο		
 στη βιτρίνα τους το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.
•	 Ενημέρωση	για	προγράμματα	και	εκδηλώσεις	του	Οργανισμού.
•	 Συμμετοχή	σε	συνέδρια	και	κατασκηνώσεις	στο	εξωτερικό.
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3.3.8  Eurodesk

To Eurodesk είναι ο κύριος παροχέας πληροφόρησης σχετικά με Ευρωπαϊκές ευκαιρίες και πολιτικές 
που αφορούν στους νέους και όσους εργάζονται με αυτούς. To Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί υποστηρικτική δομή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νέα Γενιά 
σε Δράση.

Κατά το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Eurodesk έθεσαν ως προτεραιότητα και 
προχώρησαν στην αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Πύλης Νεολαίας. Αυτή η εντελώς νέα ιστοσελίδα παρέχει 
πληροφορίες και λεπτομερείς ευκαιρίες για όλες τις οκτώ θεματικές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 
τη Νεολαία (Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα, Υγεία, Εθελοντισμός, 
Συμμετοχή, Νεολαία και Κόσμος, Δημιουργικότητα και Πολιτισμός και Κοινωνική Ενσωμάτωση). 
Περιέχει άρθρα, ειδήσεις και εκδηλώσεις, με πληροφορίες τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και για όλες 
τις 33 χώρες που αποτελούν μέρος του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση», της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η ιστοσελίδα είναι επίσης πολύγλωσση, με περιεχόμενο που διατίθεται στις επιλεγμένες εθνικές 
γλώσσες των χωρών, καθώς και στα αγγλικά όπου είναι απαραίτητο.

Το Eurodesk Κύπρου μαζί με τους πολλαπλασιαστές του που είναι τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων, 
ανέλαβαν τη συλλογή, επεξεργασία και ανάρτηση των πληροφοριών για την Κύπρο.

Πέραν της ανάπτυξης και ανανέωσης του περιεχομένου της Πύλης το Eurodesk, θέτοντας ως στόχο 
του την ενίσχυση των νέων όσον αφορά στην βελτίωση των δεξιοτήτων τους, την κινητικότητα τους 
στην Ευρώπη, την ενεργό συμμετοχή τους  και την απόκτηση νέων εμπειριών μέσω της μη τυπικής 
μάθησης, συνέχισε να παρέχει στους νέους πληροφορίες σχετικά με χρηματοδοτούμενα προγράμματα, 
διαγωνισμούς, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, υποτροφίες και άλλα πολλά. 

Μαζί επίσης με τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων και το Euroguidance πραγματοποίησαν διάφορες 
εκδηλώσεις παρέχοντας πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για Ευρωπαϊκές υπηρεσίες και προγράμματα 
(Eures, Europass Cv, EU Careers, Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, Europe Direct κ.α.) όπως στα 
συνέδρια για ανέργους σε Λεμεσό και Λάρνακα και το Career Camp στη Λευκωσία. Συμμετείχε ακόμη 
και προώθησε  μεγάλες εκδηλώσεις όπως το Job Fair της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας, την Εκδήλωση Κατά των Διακρίσεων και Πανηγύρι 
Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στο Παν. Κύπρου  κ.α..

Συνδιοργάνωσε επίσης διαβουλεύσεις για το Δομημένο Διάλογο της Ε.Ε. με τους νέους μαζί με τα 
ΚΕΠΛΗ και την Εθνική Ομάδα Εργασίας, τόσο κατά την Ιρλανδική όσο και κατά την Λιθουανική 
Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Κατά την Προεδρία της Ιρλανδίας δόθηκε έμφαση  στην Ποιότητα 
στην Εργασία των Νέων ενώ κατά τη Λιθουανική στο θέμα της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Νέων 
που δεν είναι στην Εργασία, Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Για περισσότερα αναφορικά με το Διαρθρωμένο 
Διάλογο επισκεφθείτε το Blog που διατηρεί το Eurodesk με τίτλο: Structured Dialogue: Youth Voice of 
Cyprus.   

Συμβαδίζοντας επιπλέον με τις τάσεις των νέων ενισχύθηκε η παροχή πληροφοριών και η απάντηση 
ερωτημάτων μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης σε καθημερινή βάση αλλά και μέσα από την 
Ευρωπαϊκή Πύλη Νεολαίας. 
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Δικαιούχοι του έργου είναι:

1. Οργανώσεις Νεολαίας
2. Άτυπες Ομάδες Νέων,
3. Κέντρα Νεότητας 
4. Απόδημοι Κύπριοι Νέοι,
5. Νέοι και Νέες ηλικίας 14-35 ετών,
6.   Σωματεία / Σύλλογοι (που διαθέτουν Τμήματα Νεολαίας και Δ.Σ. που στην 
 πλειοψηφία τους είναι Νέοι κάτω των 35 χρόνων),
7.    Πολιτιστικοί Φορείς (που διαθέτουν Δ.Σ. που στην πλειοψηφία τους είναι 
       Νέοι κάτω των 35 χρόνων.)
8.   Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Συνδέσμοι Γονέων Ειδικών Σχολείων.
9.    Φορείς που αναπτύσουν εξειδικευμένα προγράμματα και ασχολούνται με νέους με λιγότερες  
 ευκαιρίες (εξαιρούνται ηλικιακού ορίου)

Τα προγράμματα χωρίζονται στις πιο κάτω Δράσεις:

Δράση 1: Ενεργός συμμετοχή 
Δράση 2: Κοινωνικές Παρεμβάσεις 
Δράση 2.1:  Προστασία του Περιβάλλοντος
Δράση 2.2:  Δράσεις Πρόληψης
Δράση 2.3:  Κοινωνικές Διακρίσεις 
Δράση 2.4:  Διαφυλικές Σχέσεις - Σεξουαλική & Αναπαραγωγική Υγεία
Δράση 2.5:  Νεολαία και Αθλητισμός
Δράση 2.6:  Δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς
Δράση 3: Δικοινοτικές Επαφές Νέων
Δράση 4: Εκπαιδευτικές εκδρομές 
Δράση 5:  Πρωτοβουλίες Κέντρων Νεότητας 
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3.4   Τομέας Πρωτοβουλιών και Διεθνών Σχέσεων 

3.4.1  Έργο Πρωτοβουλίες Νέων

Το Έργο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» αφορά σε επιχορηγήσεις 
Δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από νέους και οργανωμένα σύνολα στην Κύπρο. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για συμμετοχή στο Έργο είναι η πλειοψηφία των Μελών του Κέντρου Λήψεως Αποφάσεων 
του οποιουδήποτε Δικαιούχου (π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο, Διοικούσα Επιτροπή) να απαρτίζεται από 
νέους μέχρι 35 ετών.

Δράση 6: Πολιτιστικές Παρεμβάσεις
Δράση 7:  Υποστηρικτικά Μέτρα 
Δράση 7.1:  Οικονομική ενίσχυση Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας
Δράση 7.2:  Διεθνής δράση οργανωμένων συνόλων και συμμετοχή νέων σε συνέδρια/σεμινάρια  
  στο εξωτερικό
Δράση 7.3:  Νέοι και Βιβλίο
Δράση 7.4:  Επίπλωση και Διαμόρφωση ειδικών χώρων της νεολαίας
Δράση 7.5:  Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες
Δράση 8: Δραστηριότητες Άτυπης Μάθησης και Σχέδια Καινοτομίας και Δημιουργικότητας
Δράση 9:  Πρόγραμμα Αποδήμων Κύπριων Νέων



Κατά την διάρκεια του 2013 πραγματοποιήθηκαν 5 περίοδοι επιχορηγήσεων.

  
–   
–   

–   
–   

–   
 

Κατά την διάρκεια του 2013 στα πλαίσια του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων» υπεβλήθηκαν 
πέραν των 844 Αιτήσεων, ενώ το συνολικό ποσό που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο ως επιχορήγηση 
ανέρχεται στα  €1,308.835.

3.4.1.1 Ενίσχυση και Επιχορήγηση Οργανώσεων Νεολαίας

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του Οργανισμού είναι η στήριξη και ενίσχυση των οργανώσεων 
νεολαίας του τόπου. Η υγιής δράση και ομαλή λειτουργία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Νεολαίας, 
αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία μιας ενεργούς και διεκδικητικής κοινωνίας των πολιτών. 

Οι Οργανώσεις Νεολαίας δίδουν ένα βήμα έκφρασης στους νέους ανθρώπους, τους παρέχουν μία 
ευκαιρία κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής δράσης και συμμετοχής στα κοινά δρώμενα 
της Κύπρου και ο Οργανισμός ως ο αρμόδιος κρατικός φορέας για θέματα νεολαίας, στηρίζει αμέριστα 
το έργο τους και τους ενισχύει τόσο με οικονομικά όσο και άλλα μέσα.

Ο Οργανισμός στάθηκε και κατά το 2013 αρωγός του πολυδιάστατου έργου των διαφόρων Οργανώσεων 
Νεολαίας, επιχορηγώντας τις μέσα από το Έργο «Πρωτοβουλίες Νέων». Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την 
Υποδράση 7.1 (Οικονομική ενίσχυση οργανωμένων συνόλων), ο Οργανισμός κατά το 2013 επιχορήγησε 
τα πιο κάτω σώματα Οργανώσεων Νεολαίας με τα αντίστοιχα ποσά:

Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας: € 150,000
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου: €35,000
Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων.(Π.Ο.Φ.ΕΝ.): €35,000
Φοιτητικές Οργανώσεις (έκαστη): €30,000
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών.(Π.Σ.Ε.Μ.): €18,000
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3.4.2  Εκστρατείες, σεμινάρια, συνέδρια, εκδηλώσεις

Στα πλαίσια της προσπάθειας για ευαισθητοποίηση των νέων και του κοινού γενικότερα σε θέματα που 
αφορούν άμεσα τη νεολαία, κατά την διάρκεια του 2013 διοργανώθηκε σειρά από εκδηλώσεις, σεμινάρια 
και εκστρατείες.

3.4.2.1 Συμμετοχή στη 20η Εκπαιδευτική Έκθεση 1 – 3 Μαρτίου 2013

Ο Οργανισμός Νεολαίας συμμετείχε με δικό του περίπτερο στην Εκπαιδευτική Έκθεση. Το περίπτερο είχε 
ως θεματική «Το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών». 

Το συγκεκριμένο θέμα εστιάζει στα δικαιώματα που παρέχονται αυτόματα σε όλους τους κατοίκους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την ιθαγένεια της Ε.Ε. Όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. θα πρέπει να γνωρίζουν 
τα δικαιώματά τους και να τα ασκούν ώστε να επωφελούνται περισσότερο ως άτομα, ταυτόχρονα όμως 
να επωφελείται η κοινωνία αλλά και η οικονομία γενικότερα. 

Στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Έκθεσης, Λειτουργοί του Οργανισμού Νεολαίας έδιναν πληροφορίες 
στους νέους, και ειδικά στους μαθητές που επισκέφτηκαν το χώρο της έκθεσης, για τα υφιστάμενα 
προγράμματα του Οργανισμού. Το ποσό που διατέθηκε για τη συμμετοχή του Οργανισμού στην 20η 
Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση του 2013 ανήλθε στα €3,500, το οποίο εκταμιεύθηκε από τις Κεντρικές 
Δράσεις του Έργου «Πρωτοβουλίες Νέων».
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3.4.1.2 Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας

Κατά τη διάρκεια του 2013  συνεχίστηκε η λειτουργία των Δημοτικών και Κοινοτικών  Συμβουλίων 
Νεολαίας. Ο θεσμός των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας ξεκίνησε περί τα τέλη του 
2001 – αρχές του 2002 με την στήριξη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Βασική αρχή των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας είναι ο συμβουλευτικός τους ρόλος 
προς τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές.  Αυτή τη στιγμή λειτουργούν  25 Δημοτικά Συμβούλια και 3 
Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας).

Στόχος του Οργανισμού Νεολαίας είναι η συνεχής αναβάθμιση του θεσμού των Δημοτικών και Κοινοτικών 
Συμβουλίων Νεολαίας και η προώθηση της συμμετοχής των νέων σε θέματα που αφορούν την τοπική 
τους κοινωνία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρόκειται να εφαρμοστεί στις αρχές του 2014, η 
μέθοδος του  Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου, μέθοδος που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση 
σύνθετων και πολύπλοκων προβλημάτων. Στο εργαστήρι θα καλεστούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι 
των  αρμόδιων φορέων (Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, Δήμοι και Κοινότητες, Δημοτικά και Κοινοτικά 
Συμβούλια Νεολαίας) για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την εξεύρεση τρόπων αναβάθμισης του 
θεσμού.
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3.4.2.3 Τηλεοπτική Εκπομπή «Είμαστε Εδώ»

Η τηλεοπτική εκπομπή «Είμαστε Εδώ» προβάλλεται με επιτυχία για 10η συνεχή χρονιά. Η εκπομπή αυτή, 
που επιχορηγείται από τον Οργανισμό και προβάλλεται από το ΡΙΚ1, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση 
του τηλεοπτικού κοινού, ως η μοναδική εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης για τη Νεολαία, η οποία 
ετοιμάζεται από νέους και απευθύνεται σε νέους, αλλά και ως η μοναδική εκπομπή η οποία ενημερώνει, 
ψυχαγωγεί, ευαισθητοποιεί και προβληματίζει για θέματα που αφορούν τη Νεολαία. 

Ουσιαστική επιδίωξη της εκπομπής είναι η προβολή των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τόσο ο ίδιος 
ο Οργανισμός, όσο και οι διάφορες Οργανώσεις Νεολαίας. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της 
εκπομπής είναι η άμεση συμμετοχή των νέων ανθρώπων στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να καλύπτονται 
έγκαιρα και αποτελεσματικά οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται. 

Η εκπομπή κάλυψε θέματα όπως: σπουδές, εργασία, ανεργία, εκπαίδευση, οικογενειακές σχέσεις, 
βία, εγκληματικότητα, παραβατικότητα, οδική ασφάλεια, ουσίες εξάρτησης, νέα ταλέντα, νέοι σε 
απομακρυσμένες ή/και αγροτικές περιοχές, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α., πάντα σε συνεργασία με την 
επιστημονική ομάδα της εκπομπής και με τη συμμετοχή των νέων. 

Το ύψος της επιχορήγησης του Οργανισμού προς το ΡΙΚ για την τηλεοπτική περίοδο 2012 – 2013 ανήλθε 
στα €80,240 συμπ. του Φ.Π.Α..

3.4.2.2 Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας 

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Οργανισμού Νεολαίας με άλλες κρατικές υπηρεσίες και τοπικούς φορείς 
με στόχο την περαιτέρω προώθηση των προγραμμάτων και των προσφερόμενων του υπηρεσιών στο 
ευρύτερο κοινό, ο Οργανισμός διατηρεί Μνημόνια Συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας, το Θεατρικό 
Οργανισμό Κύπρου, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και με την Αστυνομία Κύπρου.
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4.  Θέματα Πολιτικής

4.1.  Πολιτική για τη Νεολαία
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στα πλαίσια εφαρμογής της πολιτικής του, εφαρμόζει μια δια-τομεακή 
προσέγγιση και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τις υπηρεσιακής-συμβουλευτικής επιτροπής (επιτροπή 
που αποτελείται από ημικρατικές και κρατικές υπηρεσίες),  των μελών του Γενικού Συμβουλευτικού 
Σώματος, και άλλων φορέων στα θέματα νεολαίας.

Στόχος για τα πιο πάνω είναι πάντα η γενικότερη στρατηγική για αναβάθμιση του ρόλου των νέων στα 
κοινωνικά δρώμενα, της συμμετοχής τους στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, της προώθησης των 
νέων μορφών συνεργασίας και στην καλύτερη γνώση και κατανόηση του τομέα νεολαίας μέσα από όλες 
τις πολιτικές οι οποίες άπτονται θεμάτων που αφορούν του νέους.

Κατά το 2013 εφαρμόστηκε η ίδια προσέγγιση όπως αναφέρεται και πιο πάνω, ενώ παράλληλα λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη το Ανανεωμένο Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της Νεολαίας για το 
διάστημα 2010-2018, που αποτελεί την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία.  Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
για τη Νεολαία, την οποία ακολουθεί ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, εφαρμόζει δια-τομεακή, οριζόντια 
προσέγγιση στην πολιτική για τη νεολαία, καλύπτοντας 8 τομείς δράσης που αφορούν τους νέους:

- Παιδεία και κατάρτιση
- Απασχόληση και επιχειρηματικό πνεύμα
- Υγεία και ευεξία
- Συμμετοχή
- Εθελοντικές δραστηριότητες
- Κοινωνική ένταξη
- Νεολαία και κόσμος
- Δημιουργικότητα και πολιτιστικός τομέας

4.2  Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την Πολιτική Νεολαίας

Ο Οργανισμός Νεολαίας εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την Πολιτική 
Νεολαίας» (ΕΚΓΠΝ) και ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο εθνικός ανταποκριτής της Κύπρου 
στο ΕΚΓΠΝ. Το πρόγραμμα αποτελεί μία από κοινού προσπάθεια του Συμβουλίου της Ευρώπης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έρευνας στον τομέα Νεολαίας, του οποίου η έναρξη κηρύχθηκε 
τον Ιούνιο του 2005 κατά την Προεδρία του Λουξεμβούργου και στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών 
για θέματα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Σεπτέμβριο του 2005. Οι εθνικοί ανταποκριτές 
αναλαμβάνουν να παρέχουν και να καταχωρούν πληροφορίες σε συγκεκριμένη τράπεζα πληροφοριών 
(www.youth-knowledge.net) σε καθορισμένες θεματικές ενότητες οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

•		 Γενικές	Πληροφορίες	για	την	Πολιτική	Νεολαίας	της	κάθε	χώρας	όπως	και	δημογραφικές			
 πληροφορίες για τη νεολαία.
•		 Καλύτερη	Κατανόηση	του	Τομέα.
•		 Πληροφόρηση.
•		 Συμμετοχή.
•		 Εθελοντικές	Δραστηριότητες.
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Οι Εθνικοί Ανταποκριτές έτυχαν εκπαίδευσης τόσο για τον τρόπο συλλογής πληροφοριών στις 
προαναφερθείσες θεματικές ομάδες εργασίας, όσο και για την καταχώρηση των πληροφοριών στην 
τράπεζα πληροφοριών η οποία είναι προσβάσιμη στο κοινό. Όσον αφορά στη συμβολή της Κύπρου στο 
ΕΚΓΠΝ -πληροφορίες οι οποίες ανανεώνονται από τους εθνικούς ανταποκριτές ανά έτος- βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης http://youth-
partnership-eu.coe.int/youth-partnership/ekcyp/index. 

Παράλληλα, καταβλήθηκαν προσπάθειες για τη δημιουργία δύο Εθνικών Δικτύων τα οποία θα συμβάλλουν 
στην συλλογή δεδομένων για την καταχώρησή τους στην Τράπεζα Πληροφοριών του ΕΚΓΠΝ. Τα δύο 
αυτά Εθνικά Δίκτυα – το Δίκτυο Συνεργασίας Κέντρων Ερευνών και το Δίκτυο Νέων Ερευνητών – 
γενικότερο σκοπό έχει την διάχυση πληροφοριών που προέρχονται από ερευνητικές δραστηριότητες, 
τόσο για τις ανάγκες του Δικτύου όσο και για την ανταλλαγή απόψεων για την προώθηση της ερευνητικής 
δραστηριότητας στον τομέα της έρευνας, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην Κύπρο. 

Με τη συμμετοχή στο Δίκτυο Κύπρου διασφαλίζεται η προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τις καταχωρήσεις που γίνονται και αποκτάται πρόσβαση σε πληροφορίες 
που αφορούν θέματα νεολαίας και μπορεί να παρέχει ο Οργανισμός Νεολαίας.

Βασικός στόχος της δημιουργίας των δύο αυτών Δικτύων πέραν από την συλλογή και ανταλλαγή 
πληροφοριών που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης Πολιτικής Νεολαίας είναι και η καλύτερη 
κατανόηση και γνώση στον τομέα νεολαίας που πρέπει να βασίζεται στην πολυθεματική έρευνα η οποία 
χρειάζεται να κινείται στο τρίγωνο νέοι, πολιτικοί – μηχανισμοί λήψης αποφάσεων και ακαδημαϊκοί - 
ερευνητές. Όπως έχει κατ’ επανάληψη διαπιστωθεί η Κύπρος υστερεί σε θέματα έρευνας γενικότερα και σε 
θέματα έρευνας στον τομέα νεολαίας ειδικότερα. 

Η πρόκληση αυτή διαπιστώθηκε πιο άμεσα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για καταρτισμό της Έκθεσης 
για την Πολιτική Νεολαίας της Κύπρου, αλλά και με τη συμμετοχή της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Γνώσης Πολιτικής Νεολαίας.
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5  Ευρωπαϊκή Ένωση

5.1  Πολιτική για την Νεολαία (στα πλαίσια Ε.Ε.)

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 για το διάστημα 2010-
2018, που αποτελεί την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία.  Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία, 
την οποία ακολουθεί ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, εφαρμόζει δια-τομεακή, οριζόντια προσέγγιση 
στην πολιτική για τη νεολαία, καλύπτοντας 8 τομείς δράσης που αφορούν τους νέους:

- Παιδεία και κατάρτιση
- Απασχόληση και επιχειρηματικό πνεύμα
- Υγεία και ευεξία
- Συμμετοχή
- Εθελοντικές δραστηριότητες
- Κοινωνική ένταξη
- Νεολαία και κόσμος
- Δημιουργικότητα και πολιτιστικός τομέας

Κάθε τρία χρόνια γίνεται αξιολόγηση της Στρατηγικής αυτής.  Το 2012  έγινε η πρώτη αξιολόγηση του 
πρώτου τριετούς κύκλου εργασιών, η οποία αποτέλεσε ένα τρόπο αξιολόγησης των πρωτοβουλιών που 
έχουν αναληφθεί ή αναμένεται να αναληφθούν από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 
διάστημα 1/1/2010 μέχρι 31/12/2012. 

Κατά το 2013 ο Ο.ΝΕ.Κ. έλαβε εις γνώση του και ακολούθησε τις πολιτικές και τους τομείς που υπάρχουν 
στο Ανανεωμένο Πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία και τις εφάρμοσε στα πλαίσια των δικών του 
προγραμμάτων και στρατηγικών.

5.2   Διαρθρωμένος Διάλογος

Στις 27 Νοεμβρίου  2009, το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ενέκρινε το ψήφισμα 
για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας (2010-2018). Βασική 
κατευθυντήρια αρχή της ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι η εξασφάλιση του δικαιώματος των νέων και 
των οργανώσεων τους να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των πολιτικών που τους αφορούν, μέσω ενός 
διαρθρωμένου διαλόγου. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος – μέλος της ΕΕ έχει συγκροτήσει μία Εθνική Ομάδα 
Εργασίας η οποία μέσα από ανοιχτό και διαρθρωμένο διάλογο επιδιώκει να διαγνώσει τα σημαντικότερα 
προβλήματα που βιώνουν οι νέοι σήμερα και να διατυπώσει ιδέες και προτάσεις για την επίλυσή τους. 
Κεντρικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των νέων στον ανοιχτό 
διάλογο, είτε μέσα από τις οργανώσεις και τους φορείς που συμμετέχουν είτε μέσα από τις αυτόνομες 
παρεμβάσεις τους. 

Η Εθνική Ομάδα Εργασίας, που έχει αναλάβει το συντονισμό και την οργάνωση του ανοιχτού διαλόγου 
κατά το 2013, αποτελείται από τους παρακάτω εκπροσώπους φορέων και οργανώσεων:

 Σόφη Τσουρή, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου
 Κωνσταντίνος Στυλιανού, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
 Μάριος Επαμεινώνδας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
 Βικτώρια Χαλίλ, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
 Ευαγγελία Μηχανικού, Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση
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Η Εθνική Ομάδα Εργασίας  με στόχο την περαιτέρω προβολή του διαρθρωμένου διαλόγου και τη 
γνωστοποίηση του σε όσο το δυνατό περισσότερους νέους, πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους 
νέους και τις οργανώσεις τους σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου δίδοντας την ευκαιρία σε ένα ευρύτερο 
φάσμα πληθυσμού να καταθέσει τις απόψεις του και να συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία που 
πραγματοποιείται για την ετοιμασία της πολιτικής για τους νέους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά το 2013, ο Διαρθρωμένος Διάλογος βασίστηκε στα ερωτήματα που είχαν αποστείλει το Τρίο Προεδρίας 
Ιρλανδία, Λιθουανία και Ελλάδα (με έμφαση στα ερωτήματα των δύο πρώτων χωρών, δεδομένου ότι η 
Ελλάδα θα ξεκινούσε την Προεδρία της το πρώτο εξάμηνο του 2014).

5.3    Συμμετοχή σε θεσμικά όργανα και άλλες Ομάδες/Επιτροπές

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Οργανισμός Νεολαίας συμμετέχει:

•	 Στην	Ομάδα	Εργασίας	για	τη	Νεολαία	(Youth	Working	Party)	του	Συμβουλίου	της		 	
 Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως 4 – 6 φορές  
 ανά εξάμηνο Προεδρίας) προετοιμάζει σε συνεργασία με τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής  
 Ένωσης, επεξεργάζεται και διαμορφώνει κείμενα πολιτικής για τη νεολαία προς υιοθέτηση από  
 το Συμβούλιο Υπουργών. Κατά το 2013, ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας συμμετείχε  
 στην Ομάδα Εργασίας της Ιρλανδικής και Λιθουανικής Προεδρίας.

•	 Στα	Συμβούλια	Υπουργών	αρμόδιων	για	θέματα	Νεολαίας	στο	πλαίσιο	των	οποίων	υιοθετούνται		
 ψηφίσματα που αφορούν στην ανάπτυξη πολιτικών για τη νεολαία. Τα ψηφίσματα αυτά   
 τυγχάνουν επεξεργασίας από προηγουμένως και συγκεκριμένα από την Ομάδα Εργασίας για τη  
 Νεολαία. Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συνεργάστηκε και το 2013 με το  
 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την ετοιμασία των θεμάτων που αφορούν στα θέματα  
 Νεολαίας. 

•	 Σε	Ομάδες	Εμπειρογνωμόνων	που	ασχολούνται	με	θέματα	νεολαίας,	καθώς		συλλέγει	και		
 επεξεργάζεται στοιχεία που αφορούν στη νεολαία στην Κύπρο για την εκπόνηση της   
 Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τη Νεολαία.
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6. Ευρωπαϊκές Σχέσεις και Προγράμματα

6.1    Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο πρώτος διακυβερνητικός οργανισμός που ασχολήθηκε με την τομεακή 
πολιτική νεολαίας από το 1973 με τη σύσταση της Διεύθυνσης Νεολαίας και Αθλητισμού και τη δημιουργία 
του πρώτου Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεολαίας στο Στρασβούργο. 

Στα πλαίσια επεξεργασίας και υιοθέτησης προγραμμάτων και πολιτικών για τη νεολαία, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στην εκπαίδευση εμψυχωτών για τη νεολαία και στελεχών κρατικών υπηρεσιών νεολαίας, εφαρμόζει 
σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συναντήσεων. Από το 2001 λειτουργεί το δεύτερο Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Νεολαίας στη Βουδαπέστη. Και τα δυο Κέντρα Νεολαίας είναι χώροι εκπαίδευσης και διοργάνωσης 
εκδηλώσεων ευρωπαϊκού χαρακτήρα.

6.2 Συμμετοχή σε θεσμικά όργανα

6.2.1 Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης, Κληρονομιάς, Νεολαίας και Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Διεύθυνση 
Νεολαίας και Αθλητισμού αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές, προγράμματα και νομικά έγγραφα για 
την ανάπτυξη συναφούς και αποτελεσματικής πολιτικής για τη νεολαία σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

Παρέχει χρηματοδότηση και εκπαιδευτική υποστήριξη για διεθνείς δράσεις της νεολαίας στοχεύοντας στην 
προώθηση της δημιουργίας ενεργών πολιτών, της κινητικότητας των νέων και της αξίας ανθρώπινων αξιών, 
της δημοκρατίας και του πολιτισμικού πλουραλισμού. Στοχεύει στο να διαδώσει την πραγματογνωμοσύνη 
και τη γνώση για την ανθρώπινη ζωή, τις φιλοδοξίες και τρόπους έκφρασης των νέων Ευρωπαίων.

6.2.2 Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα Επιτροπή για θέματα νεολαίας (CDEJ)

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα Επιτροπή για θέματα νεολαίας 
CDEJ,  η οποία φέρνει κοντά εκπροσώπους υπουργείων ή σωμάτων υπεύθυνων για θέματα νεολαίας από 
48 διαφορετικά Εθνικά Κόμματα με στόχο την καλλιέργεια συνεργασίας ανάμεσα στις κυβερνήσεις στον 
τομέα της νεολαίας και την παροχή πλαισίου σύγκρισης των εθνικών πολιτικών για την νεολαία, την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη σύνταξη κειμένων σχεδιασμού προτύπων. 

Η Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα Επιτροπή διοργανώνει επίσης τα Συνέδρια για τους Ευρωπαίους Υπουργούς 
υπεύθυνους για θέματα νεολαίας και σχεδιάζει νομικά έγραφα που ρυθμίζουν την πολιτική νεολαίας στα 
κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα Επιτροπή συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, μία στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Νεολαίας στο Στρασβούργο και μία στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας στη Βουδαπέστη. 

Κατά το 2013 ο Ο.ΝΕ.Κ. συμμετείχε στη μια εκ των δύο Συναντήσεων της CDEJ που έγινε τον Απρίλιο 
στην Βουδαπέστη. Τα πορίσματα που έχουν προκύψει από την Συνάντηση είναι ιδιαίτερα σημαντικά και 
έχουν προωθηθεί στους αρμόδιους φορείς για ενημέρωση αλλά και υλοποίηση όπου είναι δυνατόν κάποιων 
πολιτικών ή δράσεων που αναφέρονται από την CDEJ.
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7  Διεθνείς σχέσεις και διεθνής δραστηριότητα

7.1  Διμερείς Συμφωνίες

Κατά την διάρκεια του 2013, η μόνη Συμφωνία που παρέμεινε με ισχύ ήταν σε την Γραμματεία Νέας 
Γενίας της Ελλάδας, με την οποία δεν προωθήθηκε η οποιαδήποτε δραστηριότητα λόγω αναβολής της 
συνάντησης από πλευράς Ελλάδας.

7.2  Διεθνείς συνεργασίες / συμμετοχές

Ο Οργανισμός Νεολαίας συμμετέχει σε συνέδρια / σεμινάρια / συναντήσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
της Κοινοπολιτείας, της ΟΥΝΕΣΚΟ και άλλα, ενώ παράλληλα έχει προβεί  κατά το 2013, στην επιχορήγηση 
για τη συμμετοχή νέων σε σεμινάρια / συνέδρια στο εξωτερικό που στόχο έχουν την προβολή και προώθηση 
του Κυπριακού κράτους, την απόκτηση εμπειριών και δεξιοτήτων καθώς και την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών σε θέματα που αφορούν τους νέους.  
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www.youthboard.org.cy



Επικοινωνία

Λευκωσία
Ευγενίας & Αντωνίου Θεοδότου 6
Περιοχή Αγοράς Αγίου Αντωνίου
Τ.Θ. 20282
2150 Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ.: +357-22402600/2
Φαξ: +357-22402700

Λεμεσός - Κέντρο Πρόληψης «Μικρή Άρκτος»
Κανάρη 34, Α΄Δημοτική Αγορά, 3041 Λεμεσός
Τηλ.: +357-25443079-80
Φαξ: +357-25829055

Λεμεσός - Πολυχώρος Νεολαίας
Κανάρη 34, Α΄Δημοτική Αγορά
Τηλ.: 25871471
Φαξ: 25342264

Λάρνακα
Λεωφόρος Γρ. Αυξεντίου 27, 6021
Τηλ.: 24822581
Φαξ: 24822671

Πάφος
Αποστόλου Παύλου & Γλάδστωνος Γωνία
8046 Πάφος
Τηλ.: 26306419
Φαξ: 26306219

E-mail: info@youthboard.org.cy
Web Page: www.youthboard.org.cy
Official Facebook group: “Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου - Νέα, Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις”
Official Twitter account: orgneolaias

Πολύκεντρο Νεολαίας Λευκωσίας
Τομπάζη 14, 1055, Λυκαβητός
Τηλ.: 22877510
Φαξ: 22877511

Κέντρο Πληροφόρησης Λάρνακας
Λεωφόρος Γρ. Αυξεντίου 27
6021 Πλατεία Ακρόπολης
Τηλ.: 24822580
Φαξ: 24822671

Κέντρο Πληροφόρησης Αγρού
Στέλιου Χατζηπετρή 6, 4860, Αγρός
Τηλ.: 25874042
Φαξ: 25874043


