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ΠΟΙΟΙ  
ΕΙΜΑΣΤΕ
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) είναι δημόσιος 
οργανισμός, αρμόδιος για θέματα νεολαίας. Λειτουργεί 
από το 1994, συμβάλλοντας ενεργά και ποικιλοτρόπως 
στην ενδυνάμωση των νέων της Κύπρου. Διοικείται από 
επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από 
το Υπουργικό Συμβούλιο.

   ΌΡΑΜΑ
Να εδραιωθούμε ως ο Οργανισμός που θέτει τους νέους 
στο επίκεντρο, τους εμπνέει και τους ενδυναμώνει για να 
επιδιώξουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. 

   ΑΠΌΣΤΌΛΉ
Πιστεύουμε στη δύναμη των νέων. Τους προσφέρουμε τη 
δυνατότητα να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους 
μέσα από σύγχρονες πολιτικές, καινοτόμα προγράμματα 
και ποιοτικές υπηρεσίες, σήμερα, για ένα καλύτερο αύριο. 

3



ΣΥΜΒΟΛΉ 
ΣΤΉ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΉ 
ΝΕΟΛΑΙΑ
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Πρώτιστος σκοπός του ΟΝΕΚ, ο οποίος απορρέει 
και από τον περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμο, εί-
ναι η δημιουργική συμβολή στη διαμόρφωση πολι-
τικών σε θέματα νεολαίας, εστιασμένων στις σύγ-
χρονες προκλήσεις και με τον μεγαλύτερο δυνατό 
θετικό αντίκτυπο στους νέους.
Από το 2017, ο ΟΝΕΚ συντονίζει την υλοποίηση της 
Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (2017-2022), 
η οποία αποτελεί το πρώτο έγγραφο πολιτικής για 
τη νεολαία στην Κύπρο. Μία εκ των βασικών αρχών 
της Στρατηγικής είναι η συμμετοχή των νέων στη 
λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν 
και η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των κρατικών 
φορέων που υλοποιούν προγράμματα και δράσεις 
για τη νεολαία.
Έχοντας την ευθύνη να διαβιβάζει προς το κρά-
τος προτάσεις πολιτικής για την ενδυνάμωση των 
νέων, ο ΟΝΕΚ διεξάγει εξειδικευμένες έρευνες για 
τον εντοπισμό των αναγκών των νέων, διαβουλεύ-
σεις και ανοικτές συζητήσεις με τους νέους/νέες, 
χρησιμοποιώντας πολλαπλά εργαλεία, όπως η λει-
τουργία των Συμβουλευτικών Σωμάτων, η Σύνοδος 
Νέων και η Εθνική Ομάδα Ευρωπαϊκού Διαλόγου 
με τη Νεολαία. 
Επιπρόσθετα, ο ONEK συμμετέχει σε ομάδες ερ-
γασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικής 
για τη νεολαία σε όλα τα επίπεδα και αντλώντας 
καλές πρακτικές. 
Κατά το 2021, υλοποιήθηκαν από το Τμήμα Πολιτι-
κής του ΟΝΕΚ, το οποίο είναι υπεύθυνο για την υλο-
ποίηση και τον συντονισμό των πιο πάνω θεμάτων, 
τα ακόλουθα:
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   ΈΡΈΥΝΈΣ
Οι έρευνες αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά ερ-
γαλεία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στο πλαί-
σιο άσκησης του συμβουλευτικού του ρόλου προς το 
Κράτος για τη διαμόρφωση πολιτικών για τη νεολαία, 
καθώς τα ευρήματα των ερευνών αποτυπώνουν τις 
πραγματικές ανάγκες και τις αντιλήψεις των νέων. 
Σε συνέχεια των δύο προηγούμενων παγκύπριων πο-
σοτικών ερευνών για τη νεολαία, ο Οργανισμός Νε-
ολαίας προχώρησε εντός του 2021 στη διεξαγωγή 
του 3ου κατά σειρά Νεοβαρόμετρου, σε συνεργασία 
με τον ερευνητικό οργανισμό IMR-Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας, με στόχο την αποτύπωση των αναγκών, των 
ενδιαφερόντων και των αντιλήψεων των νέων, ηλικί-
ας 14-35 ετών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την 
περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2021, με τη συμμετοχή 
χιλίων (1000) νέων, οι οποίοι επιλέχθηκαν με τη μέ-
θοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. 
Το 3ο Νεοβαρόμετρο διερεύνησε τις απόψεις και τις 
αντιλήψεις της νεολαίας για διάφορα θέματα, όπως 
η εκπαίδευση, η απασχόληση, η συμμετοχή στα κοινά 
και εστίασε στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της παν-
δημίας και ιδιαίτερα στην ψυχοσυναισθηματική κατά-
σταση των νέων. 
Το Τμήμα Πολιτικής διοργάνωσε στις 19 Νοεμβρίου 
2021 εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων του 3ου Νεοβαρόμετρου στο ευρύ κοινό, με τη 
συμμετοχή κρατικών αξιωματούχων, μαθητών, εκπρο-
σώπων Υπουργείων και Υπηρεσιών, οργανώσεων νεο-
λαίας και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα. 
Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, ικανοποιημένη 
από τον τρόπο ζωής της φαίνεται να είναι η πλειονότητα 
(70%) των νέων σήμερα. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει, 
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ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 3ΟΥ 

ΝΕΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ

7



ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 3ΟΥ 
ΝΕΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ

8



ωστόσο, μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση 
(85%) του 1ου Νεοβαρόμετρου που διενεργήθηκε πριν 
από την έναρξη της πανδημίας, αρχές του 2020. Η εύ-
ρεση εργασίας (48%) και τα θέματα επαγγελματικής 
προοπτικής συνεχίζουν να αποτελούν τη σημαντικό-
τερη ανησυχία των Κύπριων νέων, όπως και στα προη-
γούμενα δύο Νεοβαρόμετρα. Σημειώνεται ότι 1 στους 
3 νέους (32%) αναφέρει τα κοινωνικά στερεότυπα και 
προκαταλήψεις, ως το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλη-
μα που αντιμετωπίζει η νεολαία σήμερα. Η έρευνα κα-
τέδειξε ότι η πανδημία έχει επηρεάσει την ψυχική υγεία 
των νέων της Κύπρου, καθώς σχεδόν 6 στους 10 νέους 
δηλώνουν ότι η ψυχική τους υγεία έχει επηρεαστεί προς 
το χειρότερο. Ολόκληρη η έρευνα είναι δημοσιευμένη 
στη σελίδα του Τμήματος στο youthpolicy.onek.org.cy.
Σε συνέχεια των πιο πάνω ευρημάτων, ο ΟΝΕΚ προχώ-
ρησε περί τα τέλη του 2021 στη διεξαγωγή μιας εξειδι-
κευμένης έρευνας για το θέμα της ψυχικής υγείας των 
νέων, με στόχο την αποτύπωση της συναισθηματικής 
τους κατάστασης, τη διερεύνηση του βαθμού γνώσης 
και αξιολόγησης των υφιστάμενων δομών/προγραμ-
μάτων στήριξης του Κράτους και τον εντοπισμό των 
υφιστάμενων αναγκών τους, για την καλύτερη στήριξή 
τους σε θέματα ψυχικής υγείας. 
Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός Νεολαίας προχώρησε 
εντός του 2021 στη διεξαγωγή έρευνας ανάμεσα σε νέ-
ους/νέες ηλικίας 15 ετών, με στόχο την ανίχνευση και 
την κατανόηση του επιπέδου του χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού των νέων της Κύπρου. Η έρευνα πραγ-
ματοποιήθηκε σε μαθητές/μαθήτριες Α’ Λυκείου, με 
δείγμα πεντακοσίων (500) ατόμων, σε παγκύπρια βάση. 
Στην έρευνα έλαβαν μέρος μαθητές από 11 σχολεία της 
Κύπρου, στους οποίους διενεργήθηκαν προσωπικές συ-
νεντεύξεις στη βάση δομημένου ερωτηματολογίου. 
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 ΈΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉ 
 ΓΙΑ ΤΉ ΝΈΌΛΑΙΑ (2017-2022)
Βάσει σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβου-
λίου, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2017, ο Οργανισμός 
Νεολαίας αποτελεί τον συντονιστικό φορέα για την 
υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία 
(2017-2022). 
Εντός του 2021, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 
τα τρία έγγραφα της Στρατηγικής που ετοιμάστηκαν 
από τον ΟΝΕΚ σε συνεργασία με τη Διυπηρεσιακή 
Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία. Συγκεκριμένα, το 
Β’ Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη 
Νεολαία, το οποίο περιλαμβάνει τις δράσεις και τα 
προγράμματα των κρατικών φορέων που υλοποιού-
νται ή πρόκειται να υλοποιηθούν εντός της τριετίας 
2020-2022 για τη νεολαία, τη Μελέτη Επεξεργασίας 
του Β’ Σχεδίου Δράσης και την Α’ Έκθεση Προόδου 
της Εθνικής Στρατηγικής για την περίοδο 2017-2019, 
η οποία αποτελεί ουσιαστικά την ενδιάμεση αξιολό-
γηση της Στρατηγικής. 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναπτύχθηκε μεταξύ 
ΟΝΕΚ και Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Περιβάλλοντος και σε συνέχεια των περσινών συν-
διοργανώσεων με ομάδα στόχο τους νέους της υπαί-
θρου, πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2021 
εκδήλωση με τίτλο «Επενδύουμε στη γεωργία - Επεν-
δύουμε στους νέους». Στην εκδήλωση προσκλήθη-
καν, μεταξύ άλλων, όλοι οι νέοι/νέες που είχαν λάβει 
μέρος στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν 
εντός του 2020, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούν για δύο νέα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης –τα 
οποία στηρίχθηκαν στις εισηγήσεις που υπέβαλαν οι 
νέοι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων– και να συζητή-
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σουν με τον Υπουργό, κ. Κώστα Καδή, και τον Πρόεδρο 
του ΔΣ του ΟΝΕΚ, κ. Κλεάνθη Κουτσόφτα. 
Ενόψει της ολοκλήρωσης της Στρατηγικής το 2022, 
έχουν ξεκινήσει ήδη οι εσωτερικές διεργασίες και 
έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες προκαταρκτικές συ-
ναντήσεις, για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τον 
σχεδιασμό της νέας Στρατηγικής που θα ισχύσει από 
το 2023. 

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 3ΟΥ 
ΝΕΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ 
ΟΥΤΕ ΕΝΑ
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 ΈΡΓΑΣΙΑ ΜΈ/ΓΙΑ ΤΉ ΝΈΌΛΑΙΑ 
 (YOUTH WORK)
Ο Οργανισμός Νεολαίας, ως ο αρμόδιος κυβερνητικός 
φορέας για θέματα νεολαίας στην Κύπρο, υλοποιεί μια 
σειρά ενεργειών και δράσεων για την ενίσχυση της ερ-
γασίας με/για τη νεολαία στην Κύπρο και την αναβάθ-
μιση της ποιότητάς της.
Στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Εργασίας του 
ΟΝΕΚ για το youth work, συζητήθηκε ο σχεδιασμός 
μιας μίνι ενημερωτικής εκστρατείας για το youth work, 
με στόχο την ενημέρωση του κοινού για πρακτικές 
youth work που εφαρμόζονται ήδη στην Κύπρο, με 
σημαντικά οφέλη για τη νεολαία. Η εκστρατεία αναμέ-
νεται να δημοσιοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης του ΟΝΕΚ αρχές του 2022. 
Επιπρόσθετα, έχει δημιουργηθεί ειδικό τμήμα youth 
work εντός της σελίδας του Τμήματος Πολιτικής, με 
στόχο να καταστεί μια χρήσιμη πηγή πληροφόρησης 
για το θέμα. 
Ο ΟΝΕΚ συμμετέχει επίσης ενεργά στις εργασίες του 
έργου που συντονίζει το ΥΠΠΑΝ με θέμα «Διαμόρφω-
ση μηχανισμών επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης 
μάθησης - πιλοτική εφαρμογή» το οποίο περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση δύο επαγγελματικών 
προτύπων για τον youth worker. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
KAI ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ KAI 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
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 ΣΥΜΜΈΤΌΧΉ ΣΤΙΣ ΌΜΑΔΈΣ 
 ΈΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΉ ΝΈΌΛΑΙΑ
Ο Οργανισμός Νεολαίας συμμετείχε και το 2021 στις 
εργασίες των Ομάδων Εργασίας για τη Νεολαία του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το 2021 
οι πλείστες εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τηλεδι-
ασκέψεις και όχι με φυσική παρουσία λόγω της παν-
δημίας. Ως εκ τούτου οι Προεδρίες, τόσο της Πορτο-
γαλίας (α’ εξάμηνο 2021) όσο και της Σλοβενίας (β’ 
εξάμηνο 2021), πέραν των δικών τους θεματικών προ-
τεραιοτήτων, ασχολήθηκαν και με το θέμα της πανδη-
μίας, ετοιμάζοντας ειδικά ερωτηματολόγια με βάση τα 
οποία συλλέχθηκαν από τα κράτη μέλη οι θέσεις τους 
για προτάσεις/λύσεις για την όσο το δυνατόν καλύτε-
ρη αντιμετώπιση της κατάστασης.
Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος που προέδρευε ανά εξά-
μηνο είχε τις δικές του προτεραιότητες. Για την Πορ-
τογαλία, κύρια θεματική ήταν η συμμετοχή των νέων 
στα κοινά με την έγκριση κειμένου Συμπερασμάτων με 
θέμα την Ενδυνάμωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνη-
σης με σκοπό την προώθηση της συμμετοχής των νέων 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο πολι-
τικής συζήτησης στο Συμβούλιο των Υπουργών συζη-
τήθηκε το θέμα «Προώθηση μιας προσέγγισης που να 
βασίζεται στα δικαιώματα των νέων».
Στο πλαίσιο της Προεδρίας της Σλοβενίας, συζητή-
θηκαν οι εξής προτεραιότητες/θεματικές: α) Χώροι 
έκφρασης και άσκησης πολιτικής για τη νεολαία, β) 
Στρατηγική για τη νεολαία της ΕΕ - εφαρμογή του νέου 
τριετούς προγράμματος εργασίας, γ) Διάλογος για τη 
νεολαία της ΕΕ (Ευρωπαϊκός Διάλογος Νεολαίας), δ) 
Κινητικότητα των νέων εθελοντών. Παράλληλα, στο 
πλαίσιο της Προεδρίας της Σλοβενίας, παρουσιάστηκε 
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η πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Έτος Νε-
ολαίας 2022, η οποία και εγκρίθηκε σε αρχική φάση 
μέσα από μια σειρά συζητήσεων στις Ομάδες Εργασί-
ας. Στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης στο Συμβού-
λιο των Υπουργών συζητήθηκε το θέμα «Προστασία 
και δημιουργία χώρων για νέους που διευκολύνουν την 
ουσιαστική συμμετοχή των νέων».
Στο πλαίσιο των δύο Προεδριών, πραγματοποιήθηκαν 
και οι Ευρωπαϊκές Σύνοδοι Νεολαίας με διαδικτυακή 
μορφή, λόγω και των μέτρων που υπήρχαν για την παν-
δημία. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων των Ομάδων 
Εργασίας για τη Νεολαία, συμπεριλαμβανομένων των 
συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις Ευρωπαϊ-
κές Συνόδους Νεολαίας, κατέληξαν για συζήτηση και 
έγκριση στο Συμβούλιο των Υπουργών που πραγματο-
ποιήθηκε σε έκαστη Προεδρία.

 ΈΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΔΙΑΛΌΓΌΣ ΓΙΑ ΤΉ ΝΈΌΛΑΙΑ
Κατά το 2021, η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Διαλόγου 
Νεολαίας συνεχίστηκε τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. Στην Κύπρο συνεχίστηκαν οι εργασίες 
για τη διαδικασία του Διαλόγου από την Εθνική Ομάδα, 
η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τον 
Οργανισμό Νεολαίας και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύ-
πρου το οποίο συντονίζει την όλη διαδικασία. Για τη δια-
δικασία του Διαλόγου και τις διαβουλεύσεις λήφθηκαν 
οι ανάλογες οδηγίες από την Επιτροπή για τον Ευρωπαϊ-
κό Διάλογο από ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση πάντα και 
τις κατευθυντήριες γραμμές και τις θεματικές των εκά-
στοτε Προεδριών (Πορτογαλίας και Σλοβενίας).
Στο πλαίσιο της διαδικασίας του Διαλόγου πραγματο-
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ποιήθηκαν, κατά το 2021, 17 διαβουλεύσεις, εκ των 
οποίων 1 διαβούλευση με φυσική παρουσία και 16 
διαβουλεύσεις διαδικτυακά, στις οποίες συμμετείχαν 
συνολικά 168 άτομα. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε μία 
διαδικτυακή έρευνα για τον διάλογο με τη συμμετοχή 
119 ατόμων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δράσεις 
για την περαιτέρω προώθηση του Διαλόγου και συνα-
ντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Εθνικής Ομάδας, 
για τον σχεδιασμό πολιτικών και την ανάλυση των απο-
τελεσμάτων των Διαβουλεύσεων. Σημειώνεται επίσης 
ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαλόγου, συμμε-
τείχαν 5 εκπαιδευτές για εκπαιδεύσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν για την εκπαίδευση των ατόμων που απαρ-
τίζουν την Ομάδα των Youth Ambassadors. Η Ομάδα 
των Youth Ambassadors απαρτίζεται από 15 ενεργά 
μέλη τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία σε 
όλες τις επαρχίες. Ο Οργανισμός Νεολαίας επιχορηγεί 
ανά δύο έτη με βάση τις οδηγίες της ΕΕ τη δράση της 
Εθνικής Ομάδας και στην προκειμένη περίπτωση του 
συντονιστικού φορέα της Ομάδας που είναι το Συμ-
βούλιο Νεολαίας Κύπρου. 

 YOUTH WIKI
Ο Οργανισμός Νεολαίας, ως ο Εθνικός Ανταποκριτής 
της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας της ΕΕ, Youth Wiki, 
ανέλαβε εντός του 2021 τη συλλογή, επικαιροποίηση 
και δημοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών για τις 
πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις που υλοποιούνται 
στην Κύπρο στον τομέα της νεολαίας. Επιπλέον, υλο-
ποιήθηκαν διάφορες δράσεις προώθησης και σχεδιά-
στηκε ενημερωτική εκστρατεία για τα Μέσα Κοινωνι-
κής Δικτύωσης, με στόχο την προβολή του Youth Wiki 
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και των επιμέρους θεματικών που περιέχονται στην 
πλατφόρμα, όπως για παράδειγμα τα θέματα ψυχικής 
υγείας των νέων. 
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Youth 
Wiki αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια όλων 
όσοι εργάζονται με και για τους νέους, όπως φορείς χά-
ραξης πολιτικής, ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες, ερευνητές, 
φοιτητές, youth workers και εκπρόσωποι οργανώσεων 
νεολαίας, καθώς μπορούν να αντλήσουν αξιόπιστες και 
έγκυρες πληροφορίες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, 
όπως η απασχόληση, η συμμετοχή, ο εθελοντισμός και 
να αξιοποιήσουν καλές πρακτικές από άλλες χώρες. 
Επιπρόσθετα, εντός του 2021, η ΕΕ ετοίμασε επικαι-
ροποιημένους συγκριτικούς χάρτες για τις θεματι-
κές «Συμμετοχή» και «Κοινωνική Ενσωμάτωση», τους 
οποίους μπορεί κάποιος να βρει στη σελίδα του Youth 
Wiki www.youthwiki.eu και οι οποίοι διευκολύνουν τη 
σύγκριση των πολιτικών έκαστης χώρας στις υπό ανα-
φορά θεματικές. 

 ΣΥΜΜΈΤΌΧΉ ΣΤΉΝ ΈΥΡΩΠΑΪΚΉ 
 ΔΙΈΥΘΥΝΌΥΣΑ ΈΠΙΤΡΌΠΉ ΓΙΑ ΤΉ ΝΈΌΛΑΙΑ 
 ΤΌΥ ΣΥΜΒΌΥΛΙΌΥ ΤΉΣ ΈΥΡΩΠΉΣ (CDEJ)
Κατά το 2021, ο Οργανισμός συμμετείχε στις δύο συνα-
ντήσεις της Ευρωπαϊκής Διευθύνουσας Επιτροπής για 
τη Νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης (CDEJ) που 
πραγματοποιήθηκαν με τηλεδιάσκεψη λόγω και της 
πανδημίας. Κυριότερες θεματικές για συζήτηση: α) Η 
πολιτική για τη νεολαία στα διάφορα κράτη μέλη του 
Συμβουλίου, β) Τα σχέδια προς όφελος των νέων για 
τη μετά την πανδημία εποχή, γ) Πρόσφατες εξελίξεις 
για την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο των πολιτικών 
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για τη νεολαία, με βάση και τις πρόσφατες συστάσεις 
του Συμβουλίου των Υπουργών, δ) Υλοποίηση του προ-
γράμματος διακυβέρνησης με τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο 2021, ε) Ενημέρωση για τις Προεδρί-
ες που ακολουθούν, ξεκινώντας από την Προεδρία της 
Ιταλίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 και στ) Πραγ-
ματοποίηση εκλογών για το εκτελεστικό γραφείο της 
CDEJ – με επανεκλογή της Προέδρου από τη Μάλτα.
Στο πλαίσιο επίσης διαφόρων σεμιναρίων που πραγ-
ματοποιεί το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία 
με τις χώρες μέλη του, πραγματοποιήθηκε στις 29 
Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2021 το διεθνές συνέδριο 
με θέμα «Πολιτική για τους νέους: Youth Policy - from 
standards to practice».
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και του αρμόδιου Υπουργεί-
ου Νεολαίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στο σεμινάριο 
συμμετείχαν 40 συνολικά νέοι και νέες από τα κράτη 
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίοι εκπρο-
σωπούσαν κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φο-
ρείς. Οι 20 νέοι και νέες προέρχονταν από οργανώσεις 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στο συνέδριο συμμετείχε 
από πλευράς Οργανισμού Νεολαίας ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κλεάνθης Κουτσόφτας.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για 
τα θέματα πολιτικής, παρουσιάζοντας παραδείγματα 
από κάθε χώρα για το τι υπάρχει στον Τομέα Πολιτικής 
για τη νεολαία. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συζή-
τησης, συζητήθηκε το θέμα του ορισμού της πολιτικής 
για τους νέους. Παρουσιάστηκαν διάφορες προτάσεις 
από έκαστο συμμετέχοντα, ώστε να υπάρχει η κατάλη-
ξη σε έναν κοινό ορισμό.
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 ΈΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΈΝΤΡΌ ΓΝΩΣΉΣ ΓΙΑ 
 ΤΉΝ ΠΌΛΙΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΉ ΝΈΌΛΑΙΑ 
 (EUROPEAN KNOWLEDGE CENTRE 
 ON YOUTH POLICY - EKCYP)
Ο ΟΝΕΚ, με τη ιδιότητα του εθνικού ανταποκριτή, 
συμμετείχε στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Γνώσης της Συνεργασίας ΕΕ-Συμβουλίου της Ευρώπης 
στον τομέα της νεολαίας, μέσω της συλλογής, προώ-
θησης δεδομένων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών 
για θέματα πολιτικής για τη νεολαία. 
Υπό το φως της επικρατούσας κατάστασης και των 
συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία Covid-19, οι 
εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Γνώσης κατά το 
2021 επικεντρώθηκαν στη συλλογή, μελέτη και ανά-
λυση των μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων της πανδημίας 
στους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας. Ο ΟΝΕΚ συ-
νεισέφερε στις υπό αναφορά μελέτες με τα ευρήματα 
ερευνών και μελετών που διενεργήθηκαν σε εθνικό 
επίπεδο, όπως επίσης και με καλές πρακτικές που ακο-
λουθήθηκαν στην Κύπρο. Επίσης, ο ΟΝΕΚ συμμετείχε 
στην έρευνα για τους νέους της υπαίθρου, αποστέλ-
λοντας πολιτικές και μέτρα που απευθύνονται στην εν 
λόγω ομάδα πληθυσμού. 

 ΉΝΩΜΈΝΑ ΈΘΝΉ
Οι πολιτικές για τη νεολαία και άλλες πρωτοβουλίες 
των Ηνωμένων Εθνών λαμβάνονται υπόψη στην Εθνική 
Στρατηγική για τη Νεολαία του Οργανισμού Νεολαίας 
Κύπρου όπως και σε άλλες πολιτικές και προγράμματα. 
Σημειώνεται ότι κατά το 2021 δεν πραγματοποιήθηκαν 
σεμινάρια ή φόρουμ λόγω της πανδημίας. 
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 ΚΌΙΝΌΠΌΛΙΤΈΙΑ
Στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας, ο ΟΝΕΚ καλύπτει σε ετήσια 
βάση την οικονομική συνεισφορά του προς το Πρόγραμμα 
Νεολαία της Κοινοπολιτείας και επιπλέον συμμετέχει σε 
διάφορα προγράμματα που αφορούν τους νέους. Ενισχύ-
ει επίσης τη συμμετοχή των νέων στο Φόρουμ Νεολαίας 
της Κοινοπολιτείας με οικονομική και άλλη στήριξη. Κατά 
το 2021, λόγω της πανδημίας επηρεάστηκαν σε μεγάλο 
βαθμό οι εργασίες του προγράμματος Νεολαίας της Κοινο-
πολιτείας, έτσι δεν πραγματοποιήθηκε το Φόρουμ Νεολαί-
ας της Κοινοπολιτείας ή άλλα σχετικά συνέδρια. Η ετήσια 
συνδρομή του ΟΝΕΚ προς το πρόγραμμα ανήλθε το 2021 
στις 31.735 αγγλικές στερλίνες. Η συνδρομή καθορίζεται 
από τους διοργανωτές και το ποσό συνήθως είναι πάγιο 
χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές.

  ΔΉΜΌΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΌΙΝΌΤΙΚΑ 
 ΣΥΜΒΌΥΛΙΑ ΝΈΌΛΑΙΑΣ
Τα Δημοτικά και τα Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας 
(ΔΚΣΝ) αποτελούν θεσμό, που υπηρετεί τη σύνδεση και 
τον διάλογο της νεολαίας με τις Δημοτικές και τις Κοι-
νοτικές Αρχές. Στο πλαίσιο του εν λόγω θεσμού δίνεται 
η δυνατότητα στους νέους και στις οργανώσεις τους να 
συμμετέχουν στα θέματα που τους αφορούν και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός του Δήμου ή της 
Κοινότητάς τους. Ο ρόλος του ΟΝΕΚ έχει χαρακτήρα οι-
κονομικής, τεχνικής και συμβουλευτικής στήριξης προς 
τα Δημοτικά και τα Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας. 
Ο αριθμός των Δημοτικών και των Κοινοτικών Συμβου-
λίων Νεολαίας κατά το 2021 παρέμεινε στα 37. Κατά 
το 2021, ο ΟΝΕΚ συνέχισε τη στήριξη των Δημοτικών 
και των Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας, τόσο σε 
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συμβουλευτικό επίπεδο αναφορικά με τον ρόλο τους, 
αλλά και μέσα από το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες 
Νέων» επιχορηγώντας τη δράση τους. 

 YOUNG CITIES
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και η Εθνική Αρχή Στοι-
χημάτων ολοκλήρωσαν κατά το 2021 την υλοποίηση 
της πρώτης πιλοτικής φάσης του προγράμματος Young 
Cities. Το εν λόγω πρόγραμμα ακολουθεί μια ολιστική 
προσέγγιση, με σκοπό την ενδυνάμωση των νέων ώστε 
να καταστούν φορείς θετικής αλλαγής στην πόλη τους. 
Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου, ολοκληρώθη-
καν οι εργασίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
αφορούσαν τους τρεις Δήμους Αγλαντζιάς, Αθηένου και 
Δερύνειας και ως τελικό αποτέλεσμα υπήρξε η παρου-
σίαση συγκεκριμένων σχεδίων/έργων από κάθε Δήμο. 
Πιο συγκεκριμένα, η Αγλαντζιά παρουσίασε μια πρότα-
ση για καλλιτεχνικές δημιουργικές στα όρια του Δήμου 
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της, η Αθηένου την ανακαίνιση ενός υφιστάμενου χώρου 
που θα αποτελέσει το κέντρο συνάντησης των νέων και 
η Δερύνεια τη δημιουργία πολυκέντρου για τους νέους. 
Σημειώνεται ότι τα έργα που παρουσίασαν οι νέοι μέσα 
από το πρόγραμμα Young Cities έχουν επιχορηγηθεί σε 
σημαντικό βαθμό από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης που έγινε μετά το τέλος της 
πρώτης πιλοτικής φάσης του προγράμματος, φάνηκε ότι 
το πρόγραμμα λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία και ότι 
πέτυχε τους βασικούς σκοπούς του, καθώς: α) Δόθηκε 
η ευκαιρία στους νέους για καλλιέργεια σύγχρονων δε-
ξιοτήτων, για προαγωγή της κουλτούρας της ενεργής 
πολιτότητας και της ευκαιρίας να αναπτύξουν τον εαυτό 
τους και να παρέμβουν στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο 
ανήκουν, επιφέροντας οι ίδιοι θετικές αλλαγές που βελ-
τιώνουν τόσο τη δική τους ζωή όσο και των συμπολιτών 
τους και β) Από πλευράς πρόληψης, διαπιστώθηκε ότι 
το πρόγραμμα έχει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο, αφού 
βοηθά στη βελτίωση του κοινωνικού πλαισίου εντός του 
οποίου οι νέοι ζουν, αναπτύσσονται και αλληλοεπιδρούν. 
Δεδομένων των πιο πάνω, αποφασίστηκε η συνέχιση 
του προγράμματος με την επιλογή τριών Κοινοτήτων 
από τρεις διαφορετικές επαρχίες: α) Άγιος Θεόδωρος 
- Λάρνακα, β) Ευρύχου - Λευκωσία και γ) Πάχνα - Λεμε-
σός. Ήδη ξεκίνησαν οι ομάδες και οι εργασίες για τον 
δεύτερο κύκλο του προγράμματος από τον Σεπτέμβριο 
του 2021, με τη συμμετοχή του ακόλουθου αριθμού 
νέων: α) Αριθμός συμμετεχόντων: 53 νέες, 35 νέοι, β) 
Ανά κοινότητα αριθμός νέων: 27 νέοι από την Ευρύχου, 
25 νέοι από τον Άγιο Θεόδωρο, 36 νέοι από την Πάχνα.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 
2021 και σημειώνεται ότι για ακόμη μία χρονιά η οικο-
νομική στήριξη του προγράμματος πραγματοποιείται 
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από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Την υλοποίηση του 
όλου προγράμματος ανέλαβε ανάδοχος εταιρεία/ορ-
γανισμός μετά από προκήρυξη προσφορών.

 ΔΉΜΙΌΥΡΓΙΑ ΙΣΤΌΣΈΛΙΔΑΣ ΓΙΑ 
 ΤΑ ΘΈΜΑΤΑ ΠΌΛΙΤΙΚΉΣ ΓΙΑ ΤΉ ΝΈΌΛΑΙΑ
Το Τμήμα Πολιτικής του Οργανισμού Νεολαίας προχώρησε 
εντός του 2021 στη δημιουργία ιστοσελίδας για τα θέματα 
πολιτικής για τη νεολαία, στην οποία μπορεί οποιοσδήπο-
τε νέος, τεχνοκράτης, ακαδημαϊκός, ερευνητής, φορέας 
χάραξης πολιτικής, youth worker ή εθελοντής στον τομέα 
της νεολαίας να βρει πληροφορίες για διάφορα θέματα. 
Η ιστοσελίδα δημοσιοποιήθηκε στο ευρύ κοινό τον Ιούνιο 
του 2021, προσελκύοντας μέχρι το τέλος του έτους γύρω 
στους 2000 μοναδικούς επισκέπτες. 
Σημαντικό εργαλείο της σελίδας είναι η ηλεκτρονική βι-
βλιοθήκη (e-library), στην οποία μπορεί κανείς να βρει 
όλα τα έγγραφα της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεο-
λαία, τα αποτελέσματα ερευνών, διάφορα έγγραφα 
πολιτικής για τη νεολαία, πορίσματα, αναφορές συνε-
δρίων και πολλά άλλα. 
Η ιστοσελίδα παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους νέους 
και τις οργανώσεις νεολαίας να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
έγγραφα, θέσεις πολιτικής ή εργαλεία που έχουν προκύ-
ψει από τις δραστηριότητές τους και αφορούν θέματα 
πολιτικής για τη νεολαία (όπως κοινωνική ενσωμάτωση, 
youth work, συμμετοχή, εκπαίδευση & κατάρτιση κ.ά.).
Η ιστοσελίδα βρίσκεται στο https://youthpolicy.onek.
org.cy/ και είναι διαθέσιμη στην ελληνική και την αγ-
γλική γλώσσα. Επιδίωξη του Οργανισμού είναι η σελί-
δα αυτή να καταστεί ένα πολύτιμο και χρήσιμο εργα-
λείο για όσους ασχολούνται με θέματα νεολαίας και 
όλους τους νέους/νέες γενικότερα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ 
ευκαιρίες 
χρηματοδότησης
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 ΠΡΩΤΌΒΌΥΛΙΈΣ ΝΈΩΝ
Το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» επιχορηγεί δρα-
στηριότητες που υλοποιούνται από νέους και οργανω-
μένα σύνολα νέων. Στόχος του είναι να συμβάλει στη 
δημιουργία ενεργών πολιτών μέσω του εθελοντισμού, 
παρέχοντας κίνητρα στους νέους ώστε να συμμετέ-
χουν ενεργά στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και 
κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου. 
Συγκεκριμένα το 2020 ίσχυσαν 3 περίοδοι υποβολής 
αιτήσεων που απευθύνονταν στις ακόλουθες ομάδες/
κατηγορίες δικαιούχων:
1. Άτυπη Ομάδα Νέων 
2. Νέος/α μέχρι 35 χρόνων 
3. Οργανώσεις Νεολαίας με αποδεδειγμένη παγκύ-
πρια δράση 
4. Οργανώσεις Νεολαίας χωρίς παγκύπρια δράση
5. Κέντρα Νεότητας
6. Συντονιστικά Σώματα Νεολαίας 
Κατά τη διάρκεια του 2021, στο Πρόγραμμα υποβλήθη-
καν 500 αιτήσεις με αιτούμενο ποσό €1.691.285. Από 
αυτές εγκρίθηκαν οι 344 και το επιχορηγούμενο ποσό 
ανήλθε στα €833.853. Οι δράσεις που επιχορηγήθη-
καν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, πολιτιστικές δραστη-
ριότητες (θεατρικές, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, 
συναυλίες, ατομικές εκθέσεις, φεστιβάλ νεολαίας 
κ.ά.), εκπαιδευτικές εκδρομές, συνέδρια, σεμινάρια 
και εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, ενίσχυση 
των Οργανωμένων Συνόλων Νεολαίας με τεχνολογικό 
και άλλο εξοπλισμό, καθώς και ενίσχυση των Συντονι-
στικών Σωμάτων Νεολαίας για τα οποία καταβλήθηκε 
το ποσό των €350.000. Επίσης, κάθε χρόνο μέσω του 
ίδιου Προγράμματος στηρίζονται και οι Απόδημοι Κύ-
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πριοι Νέοι (ΝΕΠΟΜΑΚ) για την εκμάθηση της ελληνι-
κής γλώσσας, καθώς και για τη γνωριμία τους με την 
ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου. Το 2021 λόγω 
της πανδημίας Covid-19, το πρόγραμμα δεν κατέστη 
δυνατόν να εφαρμοστεί. 

 ΈΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 
 «ERASMUS+ ΝΈΌΛΑΙΑ» 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Erasmus+» επιχορηγεί 
δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, κα-
τάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού για την περίοδο 
2021-2027. Ο ΟNEK είναι η Εθνική Υπηρεσία για τη 
διαχείριση του κεφαλαίου της νεολαίας και της μη 
τυπικής μάθησης. Όλες οι πληροφορίες για το Πρό-
γραμμα Erasmus+ βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.
erasmusplus.onek.org.cy. 
Η αξιοποίηση των κονδυλίων που διατέθηκαν στον 
ΟΝΕΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση 
του Προγράμματος, ύψους €3.971.620,00, έχουν αξι-
οποιηθεί πλήρως και για το 2021. 
Εντός του 2021, υποβλήθηκαν συνολικά 141 αιτήσεις, 
από τις οποίες, με βάση το διαθέσιμο κονδύλι της ΕΕ, 
εγκρίθηκαν οι 57. Από το σύνολο των εγκεκριμένων 
σχεδίων, τα 39 αφορούσαν σχέδια κινητικότητας στον 
τομέα της νεολαίας (2 Σχέδια Διαπίστευσης, 19 Ανταλ-
λαγές Νέων, 12 Κινητικότητες για εργαζόμενους στον 
τομέα της νεολαίας και 6 Δραστηριότητες Συμμετοχής 
των Νέων) και τα 18 αφορούσαν σχέδια Συμπράξεων 
για Συνεργασία (8 Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας και 10 
Συμπράξεις Συνεργασίας). 
Σημειώνεται ότι στα εγκεκριμένα σχέδια Κινητικότητας 
για το 2021, ο αριθμός των νέων συμμετεχόντων ανέρ-
χεται στους 1.915 και ο αριθμός των εργαζόμενων στον 

ERASMUS DAYS 
2021 SOCIAL 
INCLUSION

29

C:\Users\george\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\YPA3FSQB\www.erasmusplus.onek.org.cy
C:\Users\george\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\YPA3FSQB\www.erasmusplus.onek.org.cy


τομέα της νεολαίας (youth workers) στους 535. 
Στους δικαιούχους για το 2021 περιλαμβάνονται μη 
κυβερνητικές / μη κερδοσκοπικές οργανώσεις από 
όλη την Κύπρο, οργανώσεις νεολαίας, άτυπες ομάδες 
νέων, ιδιωτικοί οργανισμοί, ερευνητικά κέντρα, κ.ά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πανδημία εξακολουθεί να επη-
ρεάζει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και κατ’ επέ-
κταση των σχετικών διακρατικών κινητικοτήτων. Παρ’ 
όλα αυτά με τη στήριξη της Υπηρεσίας, στο παρόν στά-
διο δεν έχουν παρατηρηθεί οποιαδήποτε προβλήματα 
στην ομαλή υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. 
 

 ΔΡΑΣΤΉΡΙΌΤΉΤΈΣ ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΉΣ ΚΑΙ 
 ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑΣ - ERASMUS+ 
Οι Δραστηριότητες Εκπαίδευσης και Συνεργασίας εί-
ναι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή σεμινάρια που 
προωθούν τις προτεραιότητες και τους στόχους του 
Προγράμματος Erasmus+. Μέσα από αυτές τις δραστη-
ριότητες, τόσο οι Υπηρεσίες όσο και οι ίδιοι οι συμμε-
τέχοντες αναπτύσσουν συνεργασίες και ανταλλάσσουν 
καλές πρακτικές, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του 
αντίκτυπου του Προγράμματος στην ευρύτερη κοινω-
νία. Αυτές οι δραστηριότητες απευθύνονται σε άτομα 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα νεολαίας, ανήκουν 
δηλαδή σε κάποια οργάνωση ή άτυπη ομάδα νέων και 
υλοποιούν δραστηριότητες (π.χ. σεμινάρια, φόρουμ, 
εκπαιδεύσεις), για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχου.  
Εντός του 2021, συμμετείχαν 90 άτομα σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. 
Παράλληλα, ο Οργανισμός Νεολαίας, ως η Υπηρεσία 
που χειρίζεται το Πρόγραμμα Erasmus+ Νεολαία, υλο-
ποίησε τις ακόλουθες 2 δραστηριότητες: 
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• Youth Goals Project Lab, στο πλαίσιο του οποίου 
πραγματοποιήθηκαν 2 διαδικτυακές συναντήσεις 
εντός Ιουνίου και Αυγούστου 2021, καθώς και μία 
εβδομαδιαία δραστηριότητα με φυσική παρουσία 
στην Κύπρο εντός Νοεμβρίου 2021 με τη συμμε-
τοχή 27 ατόμων από τις χώρες του Προγράμματος. 
Στόχος της δραστηριότητας είναι η κατανόηση των 
προτεραιοτήτων των Youth Goals και πώς αυτές συν-
δέονται με τη θεματική της συμμετοχής, η προώθη-
ση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ και η 
αξιοποίησή του ως μέσο για ενίσχυση της θεματικής 
της συμμετοχής, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη συγ-
γραφή ποιοτικών σχεδίων, καθώς και η δικτύωση 
των συνέδρων με στόχο την ανάπτυξη μελλοντικών 
συνεργασιών στο πλαίσιο του Erasmus+. 

• Appetiser, το οποίο διοργανώθηκε διαδικτυακά 
από τις 5 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2021, στη διάρ-
κεια του οποίου 17 σύνεδροι ενημερώθηκαν για 
τις ευκαιρίες κινητικότητας των Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων και αντάλλαξαν γνώσεις και εμπειρίες 
γύρω από τη διοργάνωση και την υλοποίηση μελλο-
ντικών σχεδίων στο πλαίσιο του Erasmus+ και του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία, εντός του 2021, συμμετέ-
χει ενεργά στις Στρατηγικές Συμπράξεις Youth@Work, 
Democracy Reloading, New Power in Youth και Digital 
Youth Work, με στόχο την προώθηση των προτεραιοτή-
των της απασχολησιμότητας, της επιχειρηματικότητας, 
της συμμετοχής και του ψηφιακού μετασχηματισμού 
σε εθνικό επίπεδο, την κατάρτιση και την ενίσχυ-
ση των δεξιοτήτων των δικαιούχων του Προγράμμα-
τος  Erasmus+, καθώς και την ανάπτυξη ουσιαστικών 
συνεργασιών και συνεργειών με άλλους σχετικούς φο-
ρείς, έξω από τον τομέα της νεολαίας. 
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 ΈΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 
 «ΈΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΩΜΑ ΑΛΛΉΛΈΓΓΥΉΣ» 
Ο ΟNEK έχει οριστεί ως η Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης 
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) στην Κύ-
προ από το 2018. Το ΕΣΑ είναι ένα χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δημιουργεί 
μοναδικές ευκαιρίες για όσους νέους 18-30 ετών επι-
θυμούν να προσφέρουν εθελοντικά στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό, αντιμετωπίζοντας διάφορες κοινωνι-
κές και ανθρωπιστικές προκλήσεις. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι είναι ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα όπου οι νέοι 
κερδίζουν δίνοντας, αναδεικνύοντας την αγάπη προς 
τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον του. 
Το Πρόγραμμα, με προϋπολογισμό ύψους €1,009 δισ. 
πανευρωπαϊκά, για την περίοδο 2021-2027, θα δώσει 
ευκαιρίες σε τουλάχιστον 270.000 νέους ανθρώπους. 
Στόχος του είναι να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων 
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και των οργανώσεων σε υψηλής ποιότητας δραστηρι-
ότητες αλληλεγγύης. Αποτελεί το μέσο ενίσχυσης της 
συνοχής, της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής ταυτότη-
τας και της ενεργής συμμετοχής στην ΕΕ και πέραν 
αυτής. Μέσα από αυτό, οι νέοι μετουσιώνουν τις αξίες 
της ΕΕ σε πράξη και αποκτούν παράλληλα δεξιότητες 
και εμπειρίες που τους είναι πολύτιμες για την προσω-
πική και την επαγγελματική τους ανέλιξη. 
Η ΕΕ εισήγαγε το 2021 νέες καινοτομίες, εστιάζοντας 
στα Σχέδια Εθελοντισμού και Έργα Αλληλεγγύης, με 
στόχο την επίτευξη πραγματικού θετικού αντίκτυπου 
σε βάθος χρόνου σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Για τον σκοπό αυτό, έχει αναπτυχθεί νέο σύστη-
μα αξιολόγησης και χρηματοδότησης των οργανισμών 
που επιθυμούν να υλοποιήσουν Σχέδια Εθελοντισμού. 
Οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί να εμπλακεί στα Σχέ-
δια Εθελοντισμού πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει το 
Σήμα Ποιότητας. Το Σήμα αυτό πιστοποιεί ότι ένας φο-
ρέας που συμμετέχει στο Σώμα είναι σε θέση να πα-
ρέχει στους νέους τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. 
Παρέχει στους δικαιούχους πρόσβαση σε δυνατότητες 
χρηματοδότησης με απλοποιημένες διαδικασίες για 
όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Με αυτό 
τον τρόπο μειώνεται το διοικητικό κόστος για τους 
δικαιούχους και γίνεται ελκυστικό και βιώσιμο το σύ-
στημα για τους οργανισμούς, ενώ παράλληλα επιτυγ-
χάνεται βελτίωση στην ποιότητα αφού οι οργανισμοί 
επιβραβεύονται βάσει των πραγματικών τους επιτευγ-
μάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του 2021 υποβλήθηκαν 
συνολικά 55 αιτήσεις, από τις οποίες οι 19 αφορούσαν 
το Σήμα Ποιότητας, οι 11 τα Σχέδια Εθελοντισμού και οι 
25 τα Έργα Αλληλεγγύης. Από το σύνολο των αιτήσεων 
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εγκρίθηκαν 27, 5 Σήματος Ποιότητας και αντίστοιχα 5 
Σχέδια Εθελοντισμού και 17 Έργα Αλληλεγγύης. Αναμέ-
νεται ότι συνολικά θα εμπλακούν 133 νέοι εθελοντές σε 
Σχέδια Εθελοντισμού (47) και Έργα Αλληλεγγύης (86). 
H Εθνική Υπηρεσία έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνω-
στοποίηση των Έργων Αλληλεγγύης κατά το 2021, αφού 
δίνει την ευκαιρία σε ομάδες, τουλάχιστον 5 νέων, να 
φανούν αλληλέγγυες στηρίζοντας άλλες, όπως είναι τα 
πιο ευάλωτα μέλη των κοινωνιών, αναλαμβάνοντας την 
ευθύνη και τη δέσμευση να λειτουργήσουν ως καταλύ-
τες θετικής αλλαγής στην τοπική κοινότητά τους. Η κα-
τάσταση με την πανδημία Covid-19 είχε αναδείξει έντο-
να την αξία των Έργων Αλληλεγγύης, τόσο ως δράσεων 
που προωθούν την ίδια τη φιλοσοφία τους, την αλλη-
λεγγύη, η οποία είναι ζητούμενο ως έννοια και πράξη 
όσο ποτέ άλλοτε στις μέρες μας, αλλά και ως δράσεων 
που ενισχύουν τις τοπικές κοινότητες και τη νεανική 
πρωτοβουλία. Μέσα από στοχευμένη στρατηγική επι-
κοινωνίας, η οποία περιλάμβανε συνδυασμό δράσεων 
όπως διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης, πραγμα-
τοποίηση εργαστηρίων και συναντήσεων, η Υπηρεσία 
κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων. Ως 
αποτέλεσμα, οι αιτήσεις αυξήθηκαν από 1 το 2018, 1 το 
2019 σε 11 το 2020 και 25 το 2021, εκτοξεύοντας το πο-
σοστό δέσμευσης του κονδυλίου στο 90%. 
Επιπρόσθετα, 1.114 νέοι από την Κύπρο έχουν μέχρι 
τώρα εκφράσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή 
στο Πρόγραμμα μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύ-
λης Νεολαίας, και πιο συγκεκριμένα το 2021 υπήρξαν 
295 νέες εγγραφές. Βάσει των στατιστικών στοιχείων 
32,7% των εγγεγραμμένων είναι άνδρες, 66,2% γυναί-
κες, 1,1% άλλο, 65,4% είναι μεταξύ 17-25 χρονών, ενώ 
34,6% άνω των 25. 
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Ο αριθμός των διαπιστευμένων κυπριακών οργανώσε-
ων ανήλθε το 2021 σε 20, αφού οι φορείς που κατεί-
χαν διαπίστευση στο πλαίσιο του Erasmus+ δεν μπο-
ρούν πλέον να συμμετέχουν σε Σχέδια Εθελοντισμού 
του Σώματος. 
Στο πλαίσιο του Κύκλου Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης 
του Σώματος, η Εθνική Υπηρεσία διοργάνωσε, εντός 
του 2021, 7 εκπαιδεύσεις για 86 εθελοντές, είτε με 
φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Οι εκπαιδεύσεις 
αφορούν εθελοντές που υλοποιούν την εθελοντική 
τους υπηρεσία στην Κύπρο για περίοδο από 2 μήνες 
και άνω και σκοπό έχουν να βοηθήσουν στον σχηματι-
σμό ενός άτυπου δικτύου εθελοντών, στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος που προωθεί τη μάθηση, αλλά και 
στην αξιολόγηση των εμπειριών των εθελοντών. 
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 ΔΡΑΣΤΉΡΙΌΤΉΤΈΣ ΔΙΚΤΥΩΣΉΣ 
Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης αποτελούν ένα εργα-
λείο για τις Εθνικές Υπηρεσίες, μέσω του οποίου προω-
θούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες του προγράμ-
ματος, με απώτερο στόχο την ποιοτική εφαρμογή και 
την ενίσχυση του αντίκτυπού του στην ευρύτερη κοι-
νωνία. Οι εν λόγω δραστηριότητες απευθύνονται σε 
νέους και όσους εργάζονται με αυτούς, οι οποίοι δύ-
νανται να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στους 
τομείς του ΕΣΑ.
Κατά το 2021, συμμετείχαν συνολικά 19 άτομα σε δρα-
στηριότητες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από άλ-
λες Εθνικές Υπηρεσίες, είτε με φυσική παρουσία στο 
εξωτερικό είτε διαδικτυακά. Οι δραστηριότητες αυτές 
είχαν διάφορες θεματικές όπως κλιματική αλλαγή, εν-
σωμάτωση νέων με λιγότερες ευκαιρίες, ψηφιακή με-
τάβαση κ.ά.
Η Υπηρεσία διοργάνωσε επίσης μια τριήμερη δραστη-
ριότητα ενδυνάμωσης των νέων με τίτλο «DREAMS 
COME TRUE» στο ξενοδοχείο «Ρόδον» στον Αγρό, μετα-
ξύ 9-11 Ιουλίου. Στη δραστηριότητα αυτή συμμετείχαν 
28 νέοι/νέες από όλη την Κύπρο και 5 έμπειροι youth 
workers (coaches), και είχαν την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούν συγκεκριμένα για τα «Έργα Αλληλεγγύης» και 
να μάθουν πώς μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση 
για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Έγιναν γνωριμίες, 
δημιουργήθηκαν 5 ομάδες νέων που είχαν παρόμοιες 
ιδέες, έλαβαν καθοδήγηση και συμβουλευτική από 
έμπειρους καθοδηγητές και άντλησαν έμπνευση και 
αυτοπεποίθηση για να υλοποιήσουν τα όνειρά τους 
για κοινωνική αλλαγή. Με λίγα λόγια, η δραστηριότητα 
αυτή έδωσε το έναυσμα στους νέους να κάνουν πράξη 
την ιδέα τους και να την καταθέσουν για χρηματοδότη-
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ση στην επόμενη προθεσμία, καθώς η Εθνική Υπηρε-
σία έλαβε 5 αιτήσεις από ομάδες ατόμων που συμμε-
τείχαν στη δραστηριότητα.
Για την περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων των δι-
καιούχων του ΕΣΑ, η Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου από 
το 2021 συμμετέχει στη Στρατηγική Σύμπραξη για την 
κοινωνική ενσωμάτωση η οποία αποτελεί βασική προ-
τεραιότητα του Προγράμματος. Οι Συμπράξεις είναι δι-
ακρατικά σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη, μετα-
φορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, καθώς 
και στην υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών που προω-
θούν τη συνεργασία, τη συνεργατική μάθηση και την 
ανταλλαγή εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Όλες οι πληροφορίες για το Πρόγραμμα βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα http://eusolidaritycorps.onek.org.cy/. 
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 EURODESK ΚΥΠΡΌΥ
Σκοπός του Eurodesk είναι η πληροφόρηση σχετικά 
με ευρωπαϊκές πολιτικές και ευκαιρίες που ενδιαφέ-
ρουν τους νέους αλλά και γενικά τα άτομα τα οποία 
ασχολούνται με τη νεολαία, προσφέροντας άμεση 
πρόσβαση σε εξειδικευμένες και ακριβείς πληροφο-
ρίες για θέματα όπως εργασία, σπουδές, κινητικό-
τητα, εθελοντισμός, χρηματοδότηση, ανταλλαγές, 
μη τυπική μάθηση κ.ά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να υποβάλουν το ερώτημά τους στο eurodeskcy@
eurodesk.eu, στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Νεο-
λαίας μέσω της υπηρεσίας «Ask a question», ή στο 
τηλέφωνο 22402613. Το Eurodesk συγχρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λειτουργεί σε 
36 ευρωπαϊκές χώρες, και στην Κύπρο η αρμόδια 
υπηρεσία για τη διαχείρισή του είναι ο Οργανισμός 
Νεολαίας. 
• Ενημέρωση για ευκαιρίες κινητικότητας
Κατά το 2021, το Eurodesk Κύπρου συμμετείχε σε κυ-
ρίως διαδικτυακά φεστιβάλ, ημερίδες, ενημερωτικές 
εκδηλώσεις των Εθνικών Υπηρεσιών του Erasmus+ και 
εκδηλώσεις οργανώσεων νεολαίας και πανεπιστημι-
ακών ιδρυμάτων, παρέχοντας ενημέρωση και πληρο-
φορίες σε νέους/νέες αλλά και σε όσους εργάζονται 
με τη νεολαία. Επίσης, το Δίκτυο είχε έντονη παρουσία 
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπου αναρτώνται 
καθημερινά ποικίλες ευκαιρίες για νέους/νέες, σχο-
λεία, εκπαιδευτές και οργανώσεις. 
Το Eurodesk παρέχει επίσης ενημέρωση σε ενδιαφερό-
μενους για την Πρωτοβουλία της ΕΕ «Discover EU», που 
απευθύνεται σε νέους/νέες ηλικίας 18 ετών, για την 
οποία φέτος, μετά από έναν χρόνο απουσία, η εκστρα-
τεία για δηλώσεις ενδιαφέροντος διεξήχθη με μεγάλη 

INFO DAY ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΊΣΤΗΜΊΟ 
ΚΥΠΡΟΥ
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επιτυχία. Η Κύπρος κατάφερε να συγκεντρώσει γύρω 
στις 1.500 αιτήσεις από ενδιαφερόμενες/ους. Επίσης 
το Eurodesk παρέχει ενημέρωση και για το Πρόγραμμα 
της ΕΕ «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», στο οποίο μπο-
ρούν να συμμετάσχουν άτομα 18-30 ετών. 
• Επέκταση Δικτύου Πολλαπλασιαστών/Συνεργατών 
Το Eurodesk Κύπρου κάθε χρόνο προβαίνει σε πρό-
σκληση υποβολής ενδιαφέροντος για πολλαπλασια-
στές/συνεργάτες του Δικτύου, με στόχο την υποστή-
ριξη και την προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει 
το Eurodesk. Το 2021 επεκτάθηκε στους 13 Πολλαπλα-
σιαστές στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τόσο τα 
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του ΟΝΕΚ όσο και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις. Οι Πολλαπλασιαστές/Συ-
νεργάτες λειτουργούν ως σημεία πληροφόρησης (info 
points) για ευρωπαϊκές ευκαιρίες κινητικότητας για 
τους νέους/νέες. 
•  Εθνική Ιστοσελίδα
Το Δίκτυο συνέχισε την αναβάθμιση της εθνικής ιστο-
σελίδας eurodesk.onek.org.cy, στην οποία οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να βρίσκουν συγκεντρωμένες όλες 
τις ευκαιρίες κινητικότητας και να ενημερώνονται για 
εκδηλώσεις και νέα του Δικτύου. Ακόμη, στην ιστοσε-
λίδα του Δικτύου αναρτώνται εμπειρίες/ιστορίες από 
άτομα που είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα. 
• Ευρωπαϊκή Εκστρατεία «Time to Move» 
Η εκστρατεία «Τime to Μove» είναι η μεγαλύτερη πα-
νευρωπαϊκή εκστρατεία του δικτύου Eurodesk η οποία 
υλοποιείται κάθε Οκτώβριο. Πρόκειται για μια συλ-
λογή από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
που αφορούν τους νέους και στόχο έχει την ενημέ-
ρωσή τους για ευκαιρίες κινητικότητας. Στην Κύπρο, 
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η εκστρατεία αυτή πραγματοποιήθηκε κατά το 2021 
διαμορφωμένη ειδικά στις συνθήκες που επέφερε η 
εξάπλωση της πανδημίας, από το Eurodesk Κύπρου 
καθώς και τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του ΟΝΕΚ 
και οργανώσεις νεολαίας, που αποτελούν τους πολλα-
πλασιαστές/συνεργάτες του Eurodesk. Συγκεκριμένα, 
στο πλαίσιο της εκστρατείας, διοργανώθηκαν τόσο δι-
αδικτυακές όσο και φυσικές διαδραστικές δραστηριό-
τητες, όπως εργαστήρια ανακύκλωσης υλικών, εργα-
στήρια δεξιοτήτων ζωής, κυνήγι θησαυρού, γνώσεων, 
διαδικτυακές παρουσιάσεις και ενημερωτικές δρα-
στηριότητες σε πανεπιστήμια καθώς και συνέντευξη 
στο διαδικτυακό κανάλι INBusiness TV και συνέντευξη 
στην εκπομπή του ΟΝΕΚ Up To You(th). Η εκστρατεία 
Time to Move συμμετείχε και στον διαγωνισμό φωτο-
γραφίας που διοργανώθηκε από το Κυπριακό Συμβού-
λιο Νεολαίας.
Όλες οι εκδηλώσεις παρουσιάζονται στη σελίδα 
https://eurodesk.onek.org.cy/timetomove2021
• Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Νεολαίας 
Η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Νεολαίας περιέχει 
χρήσιμες πληροφορίες και ευκαιρίες που ενδιαφέ-
ρουν νέους/νέες που ζουν, σπουδάζουν και εργάζο-
νται στην Ευρώπη. Υπάρχουν άρθρα, νέα, εκδηλώσεις 
που αφορούν τη νεολαία και θέματα που καλύπτο-
νται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η Πύλη Νεολαίας είναι διαθέσιμη σε 29 γλώσσες και 
το Eurodesk Κύπρου είναι αρμόδιο για τη διαχείρι-
ση του περιεχομένου που αφορά την Κύπρο. Κατά το 
2020 έγινε ριζικός επανασχεδιασμός της σελίδας και 
αναβάθμιση/ανανέωση ολόκληρου του περιεχομένου 
της, με τη συνεισφορά των χειριστών ολόκληρου του 
δικτύου Eurodesk. 
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 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΈΝΙΣΧΥΣΉΣ 
 ΤΉΣ ΝΈΑΝΙΚΉΣ 
 ΈΠΙΧΈΙΡΉΜΑΤΙΚΌΤΉΤΑΣ
Ο ΟNEK στηρίζει ενεργά το Πρό-
γραμμα Ενίσχυσης της Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας του Υπουργεί-
ου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχα-
νίας και Τουρισμού, παρέχοντας τις 
σχετικές πληροφορίες καθώς και 
υποστήριξη των νέων, ηλικίας 20-
40 ετών, για την υποβολή αιτήσε-
ων. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθη-
ση της επιχειρηματικότητας μέσω 
χρηματοδότησης και εκπαιδευτι-
κών σεμιναρίων κατάρτισης, για τη 
δημιουργία νέων και βιώσιμων μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρί-
ασε εκτάκτως τον Δεκέμβριο του 
2020 και αξιολόγησε τις Αιτήσεις 
που παρέπεμψε η Επιτροπή Ενστά-
σεων του Υπουργείου.
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 ΚΈΝΤΡΑ ΠΛΉΡΌΦΌΡΉΣΉΣ ΝΈΩΝ (ΚΈΠΛΉ)
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) είναι ένα 
πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, το 
οποίο στόχο έχει την παροχή γενικής πληροφόρησης 
στους νέους για θέματα που άπτονται των ενδιαφερό-
ντων και των αναγκών τους, μέσα σ’ ένα άνετο, ασφα-
λές, μοντέρνο και πάνω απ’ όλα φιλικό περιβάλλον. 
Τα ΚΕΠΛΗ λειτουργούν με βάση τα πρότυπα των Youth 
Information Centres της Ευρώπης και οι πληροφορίες 
παρέχονται σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού 
Χάρτη Πληροφοριών για τη Νεολαία της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Νέων 
(ERYICA). Επίσης, τα Κέντρα Πληροφόρησης είναι ση-
μεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης 
Eurodesk στην Κύπρο.
Παράλληλα, στόχος τους είναι να ενδυναμώνουν τους 
νέους στα πρώτα τους βήματα προς την πλήρη ένταξή 
τους στην κοινωνία ως ανεξάρτητα άτομα, αλλά και να 
τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που 
τυχόν να αντιμετωπίσουν μετέπειτα στη ζωή τους.
Αυτό γίνεται προσφέροντάς τους ενημέρωση για θέ-
ματα που τους αφορούν και τους απασχολούν καθώς 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Το 2021 τα ΚΕΠΛΗ πραγματοποίησαν 85 συνολικά 
εκδηλώσεις, εκ των οποίων οι 22 ήταν με τη φυσική 
παρουσία των συμμετεχόντων στους χώρους των ΚΕ-
ΠΛΗ και οι 63 πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Τα 
ΚΕΠΛΗ ανταποκρίθηκαν άμεσα και επιτυχώς στις νέες 
συνθήκες και τα δεδομένα που επέβαλε η πανδημία 
Covid-19, τόσο στον καθορισμό των θεματικών των 
εργαστηρίων/δράσεων όσο και στα πρακτικά ζητήμα-
τα που αφορούν τη διοργάνωση –μικρότεροι αριθμοί 
συμμετεχόντων, δυνατότητα υλοποίησης δράσης δια-

47



δικτυακά– δίνοντας την ευκαιρία σε νέους από όλη την 
Κύπρο να συμμετάσχουν σε αυτά. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τα ΚΕΠΛΗ διοργάνω-
σαν εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, διαλέξεις και 
συζητήσεις για θέματα εκπαίδευσης, σπουδών και κα-
τάρτισης, εργαστήρια ψυχοκοινωνικού ενδιαφέροντος, 
και συμμετείχαν σε φεστιβάλ, εκπαιδευτικές εκθέσεις, 
σχολικές ημερίδες και εκθέσεις που διοργάνωσαν τρίτοι 
φορείς. Κύριες θεματικές των διάφορων δράσεων που 
υλοποιήθηκαν από τα ΚΕΠΛΗ είναι η Εργασία, η Κινητι-
κότητα, η Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, η Επιχειρηματικότητα 
και η Εκπαίδευση. Στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν 
στους χώρους των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων και δι-
αδικτυακά συμμετείχαν 3.425 άτομα. 
Κατά το 2021 υλοποιήθηκε η νέα σειρά διαλέξεων με 
τίτλο «Ανακαλύπτω», η οποία έχει στόχο τη γνωριμία 
των συμμετεχόντων με διάφορα επαγγέλματα και 
απευθύνεται σε μαθητές αλλά και τους γονείς τους. 
Μέσα από τη συμμετοχή τους οι νέοι και οι νέες έχουν 
την ευκαιρία να ανακαλύψουν διάφορα επαγγέλμα-
τα, να μάθουν για τα μεταπτυχιακά προγράμματα και 
τις πιθανές ευκαιρίες εργοδότησης σε κάθε τομέα. Το 
πρώτο εργαστήρι, το οποίο εγκαινίασε την έναρξη της 
σειράς και εστίασε στους κλάδους της Πληροφορικής-
Τεχνολογίας και της Βιολογίας, πραγματοποιήθηκε τον 
Ιούλιο 2021, ενώ προγραμματίστηκαν νέα εργαστήρια 
σε άλλους κλάδους με στόχο τη συνέχιση της επιτυχη-
μένης αυτής δράσης και κατά το 2022. 
Παράλληλα, τα ΚΕΠΛΗ διοργάνωσαν για πρώτη φορά 
το 2021 σε συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο Διε-
θνούς Ινστιτούτου Θεάτρου σειρά διαδικτυακών δια-
λέξεων με θέμα «Το θέατρο στην κυπριακή κοινωνία», 
με σκοπό την ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα 
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που προσλαμβάνει το θέατρο και την ανάπτυξη μιας 
συζήτησης για το πώς διάφορα κοινωνικοπολιτιστικά 
θέματα αντικατοπτρίζονται μέσα από το θέατρο. Η εν 
λόγω σειρά περιλάμβανε εργαστήρια, και εισηγητές 
ήταν συγγραφείς, σκηνοθέτες, θεατρολόγοι, δραμα-
τολόγοι, ηθοποιοί και ακαδημαϊκοί. Μερικά εκ των ερ-
γαστηρίων που υλοποιήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
«Το θέατρο ως εργαλείο διακοινοτικού διαλόγου στη 
νέα γενιά δημιουργών», 
«Δομώντας και αποδομώντας την έννοια του φύλου 
και της ταυτότητας στη σκηνή», 
«Το θέατρο είναι οι άλλοι: διακρίσεις, μετανάστευση, 
δημοκρατία». 
Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του χρηματικού 
αλφαβητισμού των νέων καθώς και το χαμηλό επίπε-
δο χρηματοοικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
έχουν οι νέοι στην Κύπρο, όπως καταδεικνύουν σχετικές 
έρευνες και μελέτες, τα ΚΕΠΛΗ σε στενή συνεργασία 
με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσαν 
σειρά εργαστηρίων με γενικό τίτλο: «Χρηματικός Αλφα-
βητισμός». Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Τμήμα 
Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, πραγ-
ματοποιήθηκαν έξι συνολικά διαλέξεις με στόχο την 
ενίσχυση και ενδυνάμωση των νέων με τα απαραίτητα 
εφόδια και γνώσεις σε θέματα όπως η επιχειρηματικό-
τητα, η αποταμίευση, οι επενδύσεις, ο δανεισμός, η πί-
στωση και οι πηγές της, το «καλό» και το «κακό» χρέος, 
η ασφάλιση κ.ά. Ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών καθώς 
και τα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων ώθησαν τα ΚΕ-
ΠΛΗ να προχωρήσουν σε προγραμματισμό και δεύτερης 
σειράς διαλέξεων για υλοποίηση το 2022. 
Μία ακόμη συνεργασία που ανέπτυξαν τα ΚΕΠΛΗ κατά 
το 2021 είναι με την εταιρεία Amdocs, τη μεγαλύτερη 
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εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού και υπηρεσιών διαχείρι-
σης πελατειακής βάσης για τις τηλεπικοινωνίες. Σε συ-
νεργασία με την Amdocs διοργάνωσαν διαδικτυακό ερ-
γαστήρι με τίτλο «Προετοιμάσου σωστά για αναζήτηση 
εργασίας – CV Tailoring». Στόχος του εν λόγω εργαστη-
ρίου ήταν να βοηθήσει τους νέους να προετοιμαστούν 
κατάλληλα για την αγορά εργασίας, ετοιμάζοντας το 
σωστό βιογραφικό σημείωμα, και παράλληλα να προ-
ετοιμαστούν κατάλληλα για μια διαδικτυακή επαγγελ-
ματική συνέντευξη, αλλά και για τη δημιουργία ενός 
επαγγελματικού προφίλ στην πλατφόρμα LinkedIn. Στο 
διαδικτυακό εργαστήρι συμμετείχαν 97 νέοι. 
Μεγάλη ανταπόκριση είχε επίσης η νέα σειρά διαλέ-
ξεων με τίτλο «Α to Z of Business», η οποία είχε στόχο 
να δώσει στους νέους/νέες μια ολοκληρωμένη εικόνα 
σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζουν για να δημιουρ-
γήσουν τη δική τους επιχείρηση και παράλληλα να 
αναπτύξουν τόσο τις γνώσεις, όσο και τις απαραίτητες 
δεξιότητες για να προχωρήσουν στην υλοποίηση της 
επιχειρηματικής τους ιδέας με επιτυχία. 
Παράλληλα, μετά τη μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση 
που είχε η διοργάνωση του 1ου κύκλου διαλέξεων με 
τίτλο «Οι φιλοσοφίες της ευτυχίας» το 2020, και κατό-
πιν απαίτησης του κοινού, τα ΚΕΠΛΗ διοργάνωσαν το 
2021 τον 2ο κύκλο διαλέξεων. Στις 6 διαλέξεις της σει-
ράς «Οι Φιλοσοφίες της Ευτυχίας» παρουσιάστηκαν οι 
θεωρίες των σημαντικότερων φιλοσόφων και σχολών 
της Φιλοσοφίας, ενώ ακολούθησε κριτική ανάλυση και 
σύγκρισή τους. Οι διαλέξεις αποτέλεσαν επί της ουσί-
ας εργαλείο για τον σύγχρονο άνθρωπο του 21ου αιώ-
να, τον πολίτη της παγκοσμιοποίησης, τον νέο που βι-
ώνει την πανδημία και τον αποκλεισμό, για να βρουν τι 
είναι αυτό που δίνει πραγματικό νόημα στη ζωή τους, τι 
είναι αυτό που τους κάνει πραγματικά ευτυχισμένους.
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Αντιλαμβανόμενοι τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι αγρότες, τα ΚΕΠΛΗ διοργάνωσαν τον Ιούνιο του 
2021 τη διάλεξη «Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Τακτι-
κές για ένα σύγχρονο αγρόκτημα (Farm2Fork)». Η δι-
άλεξη πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πληροφόρησης 
Νέων Αγρού και βασικός στόχος της ήταν η ενίσχυση 
της βιώσιμης παραγωγής και της ποιότητας των τροφί-
μων της περιοχής Τροόδους. Στη διάλεξη συμμετείχαν 
νέοι αγρότες και παραγωγοί καθώς και καταναλωτές. 
Ομιλητές ήταν ακαδημαϊκοί από το ΤΕΠΑΚ και το Ινστι-
τούτο Γεωργικών Μελετών. 
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 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΚΑΛΌΚΑΙΡΙΝΉ ΣΧΌΛΉ 
 ΈΝΔΥΝΑΜΩΣΉΣ ΜΑΘΉΤΩΝ
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, Λεμεσού, 
Λάρνακας, Ελ. Αμμοχώστου, Αγρού και Πάφου διοργα-
νώνουν ετησίως τις Καλοκαιρινές Σχολές Ενδυνάμω-
σης Μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου στους χώρους 
τους, οι οποίες έχουν καταστεί πλέον ετήσιος θεσμός 
για τον ΟΝΕΚ. Το 2021, λόγω της επιδείνωσης της επι-
δημιολογικής εικόνας, η εν λόγω διοργάνωση πραγμα-
τοποιήθηκε διαδικτυακά. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα 
σε νέους που διαμένουν σε γεωγραφικά απομονωμέ-
νες περιοχές να συμμετάσχουν, χωρίς να τίθεται θέμα 
μετακίνησής τους. 
Το ενδιαφέρον πρόγραμμα εργασιών της φετινής διορ-
γάνωσης περιλάμβανε εργαστήρια διαχείρισης συναι-
σθημάτων, φωτογραφίας, δημιουργίας διαδικτυακού 
ηλεκτρονικού παιχνιδιού και άλλα ενδιαφέροντα θέ-
ματα. Η διαδικτυακή σχολή είχε διάρκεια 10 ημέρες και 
σκοπός των εργαστηρίων ήταν η προσωπική και συναι-
σθηματική ανάπτυξη αλλά και η απόκτηση δεξιοτήτων 
που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να γίνουν πιο 
αποδοτικοί τόσο ως μαθητές αλλά και να γνωριστούν, 
να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν σε κάθε στάδιο 
της σχολής με άλλους συνομήλικούς τους. 

  ΥΠΉΡΈΣΙΑ ΚΑΘΌΔΉΓΉΣΉΣ ΚΑΡΙΈΡΑΣ 
(ΥΚΚ)

Η Υπηρεσία Καθοδήγησης Καριέρας είναι ένα πρόγραμ-
μα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου το οποίο, μέσα 
από τους τέσσερις πυλώνες δράσης του, προσφέρει 
στους νέους διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών 
αναγκών, καθοδήγηση στα θέματα σπουδών και καριέ-
ρας, καθώς και ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη.
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Απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, νέους που αναζη-
τούν εργασία και εργαζόμενους νέους. Οι 4 πυλώνες 
της Υπηρεσίας Καθοδήγησης Καριέρας, οι οποίοι προ-
σφέρονται δωρεάν σε όλους τους νέους, είναι οι εξής:
1) Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευ-
τικής επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδή-
γησης καριέρας: 
Κατ’ ιδίαν συναντήσεις των συμβούλων επαγγελματι-
κού προσανατολισμού και καθοδήγησης καριέρας του 
ΟΝΕΚ με μαθητές, φοιτητές και νέους. Οι θεματικές 
για τις εξατομικευμένες συναντήσεις ποικίλλουν: κα-
θοδήγηση για τις επιλογές μαθημάτων για τα σχολεία 
Μέσης Εκπαίδευσης, βοήθεια στη συμπλήρωση των 
αιτήσεων για εισαγωγή σε δημόσια πανεπιστήμια, 
πληροφορίες για σπουδές στην Κύπρο και το εξωτερι-
κό, δημιουργία βιογραφικού σημειώματος, εκπαιδευ-
τικές και επαγγελματικές επιλογές των νέων κ.ά.
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα Κέντρα Πλη-
ροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας.
Συνολικά κατά το 2021 πραγματοποιήθηκαν 1.631 
εξατομικευμένες συναντήσεις των Συμβούλων του 
ΟΝΕΚ με νέους για θέματα σχετικά με εκπαίδευση, 
σπουδές, συνέντευξη εργασίας, ετοιμασία βιογρα-
φικού σημειώματος κ.ά. Λόγω των νέων δεδομένων 
και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν 
παγκύπρια κατά το 2021 η παροχή των υπηρεσιών της 
ΥΚΚ έγινε και διαδικτυακά. Ως εκ τούτου, 343 από τις 
προαναφερθείσες ατομικές συναντήσεις πραγματο-
ποιήθηκαν διαδικτυακά.
2) Διεξαγωγή Τεστ Σταδιοδρομίας και Ανάλυση Απο-
τελεσμάτων: 
Το τεστ σταδιοδρομίας είναι ένα πολύτιμο υποστηρι-
κτικό και βοηθητικό εργαλείο για τους συμβούλους 
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για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών βάσει των ενδιαφερόντων και των ικανοτή-
των του κάθε νέου. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές 
(Γυμνασίου/Λυκείου/Τεχνικής Σχολής), φοιτητές, αλλά 
και άλλους νέους.
Μέσα από τη διεξαγωγή του τεστ, οι νέοι μπορούν να 
φτάσουν στην αυτογνωσία και να συνειδητοποιήσουν 
κάποια κρυφά ταλέντα, ικανότητες, δεξιότητες και χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα οποία θα 
μπορέσουν να συμβάλουν στην πιο κατάλληλη επιλο-
γή του κλάδου σπουδών και της επαγγελματικής κα-
τεύθυνσης που θα επιλέξουν.

3) Διοργάνωση Εργαστηρίων Ανάπτυξης Επαγγελμα-
τικών Δεξιοτήτων: 
Ένας τρίτος πυλώνας της Υπηρεσίας είναι η διοργά-
νωση εργαστηρίων ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων 
(soft skills), για νέους που βρίσκονται σε αναζήτηση 
εργασίας και νέους που ήδη εργάζονται. Σκοπός των 
εργαστηρίων είναι αφενός η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
πλοήγησης στην αγορά εργασίας (όπως ετοιμασία 
βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για συνέ-
ντευξη για δουλειά, καλές πρακτικές αναζήτησης ερ-
γασίας κ.ά.), και αφετέρου η καλλιέργεια δεξιοτήτων 
επαγγελματικής ανάπτυξης (όπως ηγετική ικανότητα 
και λήψη αποφάσεων, συναισθηματική νοημοσύνη, 
παρουσίαση και επικοινωνία κ.ά.) που βοηθούν τους 
νέους να επιτύχουν ως επαγγελματίες.
Κατά το 2021 οι έμπειροι συνεργάτες-σύμβουλοι επαγ-
γελματικού προσανατολισμού της ΥΚΚ του ΟΝΕΚ πραγ-
ματοποίησαν διαδικτυακές διαλέξεις και εργαστήρια 
με στόχο να βοηθήσουν τους νέους αλλά και τους 
γονείς τους να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες 
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έτσι ώστε να πάρουν τις ορθές αποφάσεις σχετικά με 
τις επιλογές τους στο σχολείο αλλά και μετέπειτα, σε 
σχέση με τη φοίτηση και την ακαδημαϊκή τους πορεία. 
Μερικές εκ των διαλέξεων είναι οι ακόλουθες: 
«Τεχνική Σχολή: Μύθοι και Πραγματικότητες, Επιλογή 
Σχολείου: Λύκειο ή Τεχνική», 
«Σπουδές στην Ολλανδία, Υποβολή Αιτήσεων για τις 
Παγκύπριες εξετάσεις», 
«Δήλωση επιλογής κατεύθυνσης και μαθημάτων για τη 
Β’ και την Γ’ Λυκείου». 
Σημαντική είναι η σειρά διαδικτυακών διαλέξεων που 
πραγματοποιήθηκαν με γενικό τίτλο «Σπουδές στο 
εξωτερικό». Η σειρά αποτελείτο από έξι διαδικτυακές 
συναντήσεις με θέμα τις σπουδές σε χώρες του εξωτε-
ρικού. Οι χώρες στις οποίες επικεντρώθηκαν οι διαλέ-
ξεις είναι: Ρωσία, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία 
και Γερμανία. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι 
εισηγητές των διαλέξεων προήλθαν από το Russian 
House in Cyprus, το British Council, το Γαλλικό Ινστι-
τούτο Κύπρου, την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Κύ-
προ και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καθηγητών Συμβου-
λευτικής. Οι συμμετέχοντες που παρακολούθησαν τις 
διαλέξεις ανέρχονται στους 270 παγκύπρια. 
Στόχος των συναντήσεων είναι να δώσουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τις σπουδές σε πανε-
πιστήμια των χωρών αυτών, αλλά και τη διαδικασία 
υποβολής των αιτήσεων στην κάθε χώρα ξεχωριστά, 
τη διεκδίκηση υποτροφιών κ.ά. Η σειρά απευθύνεται 
σε νέους/νέες, στους γονείς τους αλλά και σε εκπαι-
δευτικούς.
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  ΤΉΛΈΦΩΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ 1410 ΚΑΙ 
 ΣΥΜΒΌΥΛΈΥΤΙΚΉ ΜΈΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΌΥ
Στη γραμμή 1410 μπορούν να καλούν οι νέοι που 
αναζητούν υπεύθυνες απαντήσεις για θέματα που 
αφορούν την καθημερινότητά τους, αλλά και για πιο 
σύνθετα θέματα όπως ουσίες εξάρτησης, θέματα σε-
ξουαλικότητας, διατροφικές διαταραχές κ.ά. Οι Σύμ-
βουλοι της γραμμής 1410 χειρίζονται όλα τα περιστα-
τικά με τον ίδιο επαγγελματισμό και χωρίς διακρίσεις, 
τηρούν την αρχή της ανωνυμίας και δεν ζητούν οποια-
δήποτε προσωπικά στοιχεία. Η γραμμή λειτουργεί 
ολόχρονα από Δευτέρα μέχρι Κυριακή και οι κλήσεις 
προς αυτή είναι δωρεάν. 
O διαδικτυακός χώρος της Υπηρεσίας 1410, που βρί-
σκεται στην ιστοσελίδα www.onek.org.cy, χειρίζεται 
τα ίδια θέματα και διέπεται από τις ίδιες αρχές και 
τη δεοντολογία με τη Γραμμή 1410. Η συνομιλία που 
γίνεται με τον Σύμβουλο μέσω του λογισμικού είναι 
εμπιστευτική και δεν έχει πρόσβαση σ’ αυτήν κανέ-
νας άλλος, πέραν του καλούντος και του Συμβούλου.
Τα δύο προγράμματα δέχτηκαν 1.136 κλήσεις (1.120 
τηλεφωνικώς,16 μέσω διαδικτύου). Δύο από τις κλεί-
σεις έγιναν στη γραμμή για τους φοιτητές που σπου-
δάζουν στο εξωτερικό. Οι καλούντες ήταν στην πλει-
ονότητά τους άντρες με ποσοστό 55,4%. Ηλικιακά το 
μεγαλύτερο μέρος των κλήσεων προήλθε από ενήλι-
κες (ηλικίες 36+) με αμέσως επόμενους τους νέους 
ηλικίας 26-35 ετών. Τα κυριότερα θέματα αφορούσαν 
το άγχος, τη διαχείριση άλλων αρνητικών συναισθη-
μάτων (θλίψη, απογοήτευση κ.λπ.) σε συνδυασμό 
με την Covid-19, δυσκολίες στις σχέσεις, τις ψυχικές 
νόσους, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα. Ως 
θέματα εστίασης ή προβληματισμού εντοπίζονται 
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επίσης, όπως και σε προηγούμενες χρονιές, η Συμ-
βουλευτική Γονέων (απορίες και προβληματισμοί 
αναφορικά με τις εξαρτήσεις στους εφήβους, διαχεί-
ριση ανεπιθύμητων συμπεριφορών).

  ΣΥΜΒΌΥΛΈΥΤΙΚΈΣ ΥΠΉΡΈΣΙΈΣ «ΠΡΌΤΑΣΉ»
Σκοπός των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «Πρόταση» 
είναι η παροχή στήριξης και συμβουλευτικής σε νεαρά 
άτομα, ζευγάρια και οικογένειες που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες και επιθυμούν να μοιραστούν τις προσω-
πικές τους ανησυχίες εμπιστευτικά με κάποιον εξει-
δικευμένο Σύμβουλο για θέματα όπως: α) Δυσκολίες 
στις σχέσεις (φιλικές, ερωτικές ή συζυγικές), β) Προ-
βληματισμοί για θέματα εξαρτήσεων, γ) Βία στην οικο-
γένεια, δ) Αντικοινωνική / παραβατική συμπεριφορά, 
ε) Οτιδήποτε άλλο απασχολεί και προβληματίζει. 
Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες «Πρόταση» εξυπηρέτη-
σαν συνολικά 130 άτομα, με το ποσοστό γυναικών να 
φτάνει το 79,2%. Κατά τη διάρκεια του 2021 διεξήχθη-
σαν περισσότερες από 985 συναντήσεις από τις οποίες 
οι 63 διαδικτυακά. Αναλυτικά έγιναν με αναλογία: 90% 
Ατομικές, 4,6% Ζεύγους 4,6% Οικογενειακές Συναντή-
σεις (με τη συμμετοχή γονιών και παιδιών) και 1,3% 
συνδυασμός των πιο πάνω. Αναφορικά με την έκβαση 
των περιστατικών, καταμετρήθηκαν 20 διακοπές της 
συνεργασίας (ποσοστό 20%), 46 περιστατικά ολοκλή-
ρωσαν τη διαδικασία (ποσοστό 35,4%) και 40 ήταν σε 
εξέλιξη με αναμενόμενη ολοκλήρωση μέσα στο 2022 
(ποσοστό 30,8%). Η διαχείριση του άγχους ήταν το κυ-
ριότερο αίτημα, αφού αναφέρθηκε από 128 περιστατι-
κά. Δεύτερα σε συχνότητα αιτήματα ήταν η διαχείριση 
άλλων αρνητικών συναισθημάτων όπως θλίψη, απογο-
ήτευση το οποίο αναφέρθηκε από 53 περιστατικά και 
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η προσωπική ενδυνάμωση το οποίο αναφέρθηκε σε 
52 περιστατικά. Ως τρίτο σε συχνότητα αίτημα παρου-
σιάζεται το προβλήματα σχέσεων (ερωτικών, συντρο-
φικών) (47 περιστατικά). Συνοψίζοντας τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά που αφορούν δημογραφικά στοιχεία 
φαίνεται ότι 65,4% των ατόμων ζήτησαν υπηρεσίες 
από το σύμπλεγμα Λεμεσού - Πάφου και το υπόλοιπο 
34,6% από το σύμπλεγμα Λευκωσίας - Λάρνακας - Αμ-
μοχώστου. Ποσοστό 13,9% ήταν έφηβοι από 15 έως 18 
ετών, 59,2% ήταν νεαροί ενήλικες ηλικίας 19-35 ετών 
και 26,9% ήταν ενήλικες 36 και άνω ετών. Τα άτομα 
που δεν βρίσκονταν σε κάποια σταθερή σχέση κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αποτελούσαν το μεγαλύτερο 
μέρος όσων απευθύνθηκαν στην «Πρόταση», με ποσο-
στό 46,9%. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο, 
ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 37,2% ολοκλή-
ρωσαν κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρ-
κειας τουλάχιστον 3 ετών και 46,9% των συμβουλευο-
μένων εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης 
ενώ «Άνεργος» δηλώνει το 14,6%. 
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  ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΌΚΌΙΝΩΝΙΚΉΣ 
ΈΝΔΥΝΑΜΩΣΉΣ «ΜΙΚΡΉ ΑΡΚΤΌΣ»

Σκοπός του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Ενδυνά-
μωσης Νέων «Μικρή Άρκτος» είναι η ανάπτυξη και η 
ενδυνάμωση της προσωπικότητας, η καλλιέργεια κοι-
νωνικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης 
και της αυτοεκτίμησης και η ενδυνάμωση του ατόμου 
ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προ-
κλήσεις της καθημερινότητας.
Μέσα από τις ομάδες ψυχοεκπαίδευσης και τα βιωμα-
τικά εργαστήρια, οι νέοι που συμμετέχουν έχουν την 
ευκαιρία να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τις προ-
σωπικές τους ικανότητες και δεξιότητες, να εντοπί-
σουν και να διορθώσουν τυχόν αδυναμίες, να συζητή-
σουν τους προβληματισμούς τους και να αναζητήσουν 
λύσεις για αυτά που τους απασχολούν.
Οι δράσεις του προγράμματος απευθύνονται σε νέους 
ηλικίας 13 έως 35 ετών οι οποίοι επιθυμούν να συμμε-
τέχουν ως άτομα, αλλά και σε οργανωμένα σύνολα και 
ομάδες.
Κατά τη διάρκεια του 2021 πραγματοποιήθηκαν 27 
ομάδες ψυχοεκπαίδευσης στις οποίες συμμετείχαν 
συνολικά 405 άτομα. Αναφορικά με τα αποσπασματι-
κά βιωματικά εργαστήρια υλοποιήθηκαν συνολικά 17 
και συμμετείχαν συνολικά 683 άτομα. Τα θέματα που 
ζητήθηκαν περισσότερο αφορούσαν τη διαχείριση άγ-
χους και άλλων αρνητικών συναισθημάτων, δεξιότητες 
επικοινωνίας, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση κα-
θώς και την εργασιακή εξουθένωση.
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  THE STEAMERS
Το 2021 το πρόγραμμα STEAMers αντιμετώπισε αρκε-
τές προκλήσεις ένεκα της πανδημίας Covid-19 και των 
επιπτώσεων που αυτή είχε στη διά ζώσης εκπαίδευση. 
Σε αρκετές περιπτώσεις και λόγω των πρωτοκόλλων 
που εκδίδονταν από το Υπουργείο Υγείας, το πρόγραμ-
μα χρειάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του. Για να 
αντιμετωπιστεί η ιδιάζουσα κατάσταση, ο Οργανισμός 
Νεολαίας Κύπρου προχώρησε στην υιοθέτηση της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, σχεδόν για όλα τα θεματι-
κά εργαστήρια του προγράμματος, ανταποκρινόμενος 
στις προσδοκίες των παιδιών αλλά και των ενηλίκων 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία εφαρμόστηκε σε όλες 
τις επαρχίες. Συγκεκριμένα στην επαρχία Πάφου περι-
λαμβάνονται στο πρόγραμμα 67 εργαστήρια τα οποία 
αριθμούν 392 άτομα στο σύνολο για τη σχολική χρονιά 
2021. Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, ο Οργανισμός 
Νεολαίας, με ταχύτατες διαδικασίες μετέτρεψε σε δι-
αδικτυακά τα 35 εξ αυτών. Συγκεκριμένα όλα τα εργα-
στήρια χορού, θεάτρου, πιάνου, δημιουργικής γραφής 
και τέχνης πραγματοποιούνται διαδικτυακά. Αντιστοί-
χως, στην επαρχία Λεμεσού γίνονται διαδικτυακά τα 10 
εκ των συνολικά 16 εργαστηρίων που αρχικά περιλαμ-
βάνονταν στο πρόγραμμα, με σύνολο συμμετεχόντων 
τα 75 άτομα. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα εργαστήρια 
θεάτρου, ρομποτικής, πιάνου, κιθάρας και δημιουργι-
κής γραφής. Παρομοίως και στην επαρχία Λευκωσίας η 
εξ αποστάσεως διδασκαλία λειτούργησε επιτυχώς με 
συνολικά 24 εργαστήρια, όπου 90 άτομα συμμετείχαν 
μέσω τηλεκπαίδευσης στο πρόγραμμα. 
Η προσπάθεια είναι συνεχής και αδιάλειπτη για την αύ-
ξηση των ευκαιριών για όλους τους συμμετέχοντες στο 
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πρόγραμμα The Steamers, με απώτερο σκοπό τη συ-
μπερίληψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων νέων στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέχρι την εξάλειψη της 
πανδημίας και την επιστροφή στην κανονικότητα. 
Μέσα από τις πλατφόρμες ZOOM και ΤEAMS που χρη-
σιμοποιούνται για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, τα 
παιδιά έχουν την ευκαιρία να διατηρούν επαφή με τα 
μαθήματά τους και να αξιοποιούν τα εργαλεία και τις 
δυνατότητες που τους προσφέρουν οι νέες τεχνολο-
γίες. Κύριος στόχος της υλοποίησης των διαδικτυακών 
εργαστηρίων είναι οι μαθητές να αξιοποιούν πλήρως τις 
ικανότητές τους, να ξεδιπλώνουν στο έπακρο τα ταλέ-
ντα και να ξεφεύγουν από τη θλίψη και τη στασιμότητα 
που ίσως μακροπρόθεσμα προκαλέσει η πανδημία. 
Παράλληλα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το δι-
άστημα της πανδημίας και των απαγορεύσεων στην 
κυκλοφορία, ο Οργανισμός Νεολαίας ενίσχυσε τη δι-
αδικτυακή προβολή του προγράμματος The Steamers 
με στοχευμένες αναρτήσεις και καμπάνιες. Ένα παρά-
δειγμα που έλαβε χώρα τον Απρίλιο 2021, σε περίοδο 
απαγόρευσης κυκλοφορίας στην Κύπρο, είναι τα 15 
Tips & Suggestions για δημιουργική απασχόληση στο 
σπίτι. Επίσης έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση του 
κοινού μέσω της νέας ιστοσελίδας του προγράμματος, 
στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν πλη-
ροφορίες για τα προσφερόμενα διαδικτυακά πλέον 
εργαστήρια, για το ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για όλες 
τις δράσεις του προγράμματος The Steamers.
Αδιαμφισβήτητα, ως συμπέρασμα από την εμπειρία που 
αποκομίσαμε, η τηλεκπαίδευση ανοίγει νέους ορίζοντες 
στους τομείς της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης, κα-
ταργεί σύνορα και αποστάσεις, συμβάλλει στη μετάδοση 

ΕΠΊSTEAMOΝΊΚΑ 
ΧΡΊΣΤΟΥΓΕΝΝΊΑΤΊΚΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ STEAMERS

66



της πληροφορίας και της γνώσης χωρίς φυσική επαφή. 
Σε αυτήν τη δύσκολη εποχή που ζούμε, η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση είναι σύμμαχος και όχι εχθρός παρά τις δυ-
σκολίες που ξεπροβάλλουν και ο Οργανισμός Νεολαίας 
προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί για ίσες ευκαι-
ρίες και συμπερίληψη όλων στη νέα πραγματικότητα μέ-
χρι την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα.
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  YOUTH MAKERSPACE LARNAKA 
Το Youth Makerspace Larnaka άρχισε τη λειτουργία 
του στις 10 Μαρτίου 2018 και έκτοτε αποτελεί έναν 
καινοτόμο χώρο, όπου οι νέοι μπορούν να δημιουργή-
σουν πρωτοποριακά projects, να αναπτύξουν τις ιδέες 
τους και να αξιοποιήσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό 
για να δημιουργήσουν τα δικά τους πρωτότυπα και να 
υλοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. 
Το Youth Makerspace Larnaka στεγάζεται σε ένα ανα-
παλαιωμένο κτήριο, το οποίο παραχωρεί δωρεάν ο Δή-
μος Λάρνακας στον Οργανισμό Νεολαίας, και το οποίο 
επί αγγλοκρατίας στέγαζε την οικία του Άγγλου διοι-
κητή. Τώρα στη νέα του μορφή και χρήση, οι νέοι που 
το επισκέπτονται μπορούν να μάθουν για νέες μορ-
φές τεχνολογίας παρακολουθώντας ένα εκ των πολ-
λών εξειδικευμένων εργαστηρίων που διοργανώνει ο 
ΟΝΕΚ, να εμπλακούν και να αναπτύξουν δημιουργικές 
κατασκευαστικές διαδικασίες και μεθόδους, να μοιρα-
στούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να εφαρ-
μόσουν στην πράξη τη γνώση και τις δεξιότητες αυτές. 
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 3D printers, laser cutters, 
drones, virtual reality, ρομποτική, arduino, raspberry 
pi και πολλά άλλα. 
Το Youth Makerspace Larnaka απευθύνεται σε παιδιά 
και νέους ηλικίας 6-35 χρόνων καθώς και σε οργανω-
μένα σύνολα νέων, τάξεις ή ομίλους εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και σχολείων και άλλους. Όλες οι δράσεις 
του προγράμματος καθώς και η χρήση του εξοπλι-
σμού προσφέρεται εντελώς δωρεάν σε όλους τους 
νέους. Μέσα στα τρία μόλις χρόνια λειτουργίας του 
το Youth Makerspace Larnaka αριθμεί 614 μέλη και 
έχει καταφέρει να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα 
στο οικοσύστημα του making, του STEAM και της και-
νοτομίας στην Κύπρο. 
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Κατά το 2021 το Youth Makerspace πραγματοποίησε 
μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών εργαστηρίων και άλ-
λες δράσεις. Προσαρμοζόμενο στις νέες συνθήκες 
που δεν επέτρεπαν τη φυσική παρουσία των συμμε-
τεχόντων στον χώρο του προγράμματος, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2021 το Youth Makerspace διοργάνωσε 
51 διαδικτυακά εργαστήρια για makers με στόχο την 
εκπαίδευση στη χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού 
που διατίθεται στον χώρο και σε αυτά συμμετείχαν 410 
άτομα από όλη την Κύπρο. Επίσης, ο χώρος παραχω-
ρήθηκε για χρήση από ΜΚΟ νεολαίας, πανεπιστημιακά 
ιδρύματα και άλλους οργανωμένους φορείς που ασχο-
λούνται με νέους ή με θέματα νεολαίας, έτσι ώστε να 
υλοποιήσουν κάποια δράση ή εργαστήρι τους. 
Το 2021 ολοκληρώθηκε το μεγάλο έργο της εικονικής 
τρισδιάστατης αναστήλωσης του λιμανιού του αρχαίου 
Κιτίου, ένα μεγαλεπήβολο, πρωτοποριακό και καινοτό-
μο έργο το οποίο άρχισε το 2020 το Youth Makerspace 
σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 
(ΕΤΑΠ) Λάρνακας. Για πρώτη φορά στην Κύπρο αρχαία 
ερείπια αναστηλώνονται εικονικά σε τρισδιάστατη 
μορφή. Αξιοποιώντας την τεχνολογία virtual reality, ο 
χρήστης μπορεί να ανακαλύψει πώς έμοιαζε το αρχαίο 
λιμάνι του Κιτίου πριν από 2.500 χιλιάδες χρόνια. Για το 
έργο δούλεψε ομάδα με την καθοδήγηση της Γαλλίδας 
αρχαιολόγου που είναι επικεφαλής της εν λόγω αρχαι-
ολογικής αποστολής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο 
αυτό έλαβε πρόσφατα το βραβείο από τον Οργανισμό 
«Phoenicians’ Route» των Πολιτιστικών Διαδρομών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το έργο της τρισδιάστατης αναστήλωσης του αρχαίου 
λιμανιού παρουσιάστηκε σε μεγάλη εκδήλωση. Οι δυο 
φορείς συνένωσαν δυνάμεις και τα κοινά τους ενδια-
φέροντα και υλοποίησαν ένα πολύπλευρο εγχείρημα. 
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Συγκεκριμένα, στις 21 Οκτωβρίου 2021 παρουσίασαν 
το έργο αυτό μαζί με τρία καινοτόμα έργα τα οποία 
αλληλοσυνδέονται και αλληλοσυμπληρώνονται, δη-
μιουργώντας ένα τεχνολογικό παζλ της διαδραστικής 
Λάρνακας. Κοινός στόχος των έργων είναι να παρέχουν 
μια βιωματική διάσταση στην τουριστική εμπειρία του 
ξένου και του ντόπιου επισκέπτη της Λάρνακας. Συνδυ-
άζοντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία 
με την ιστορική έρευνα και την πλούσια ιστορία της 
Λάρνακας, δόθηκε ζωή σε σημαντικά σημεία αναφο-
ράς του τουριστικού προϊόντος της Λάρνακας, ξεφεύ-
γοντας από τον τετριμμένο τρόπο παροχής πληροφο-
ρίων. Αγάλματα που μιλούν, τρισδιάστατη εικονική 
αναστήλωση του αρχαιολογικού χώρου του λιμανιού 
του αρχαίου Κιτίου, εικονική πλοήγηση σε ναυάγια 
στον βυθό της Λάρνακας, διαδραστικές περιηγήσεις σε 
μουσεία και πληροφορίες για εκθέματα, είναι τα νέα 
έργα που παρουσιάστηκαν. H πρωτοβουλία Larnaka 
Storytelling Statues αφορά την τοποθέτηση πινακίδων 
με κωδικούς QR. Ο επισκέπτης, σαρώνοντας τον κωδι-
κό με το κινητό του τηλέφωνο και έχοντας συνδεθεί 
με το διαδίκτυο, δέχεται «τηλεφώνημα» από το άγαλ-
μα, το οποίο διηγείται τη συναρπαστική ιστορία του. Το 
2021 ο αριθμός των ομιλούντων αγαλμάτων αυξήθηκε 
με την προσθήκη αγαλμάτων και σε άλλες κοινότητες 
της επαρχίας Λάρνακας. 
Μία από τις σημαντικές δράσεις του Youth Makerspace 
κατά το 2021 ήταν η συνδιοργάνωση του «Girls in 
STEAM Academy». Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία 
που στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα της αντιπροσώ-
πευσης γυναικών σε θέσεις εργασίας στους κλάδους 
STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μα-
θηματικά). Το Youth Makerspace, σε συνεργασία με το 
Be An Ally Foundation, διοργάνωσε δύο διήμερα εκπαι-
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δευτικά προγράμματα, αποκλειστικά για νεαρά κορί-
τσια, με σκοπό να τα ενδυναμώσουν και να τα εμπνεύ-
σουν, έτσι ώστε να ακολουθήσουν ένα μέλλον και μια 
επαγγελματική πορεία στους τομείς STEAM. Συγκεκρι-
μένα, οι 50 νεαρές συμμετέχουσες ενδυναμώθηκαν 
μέσα από τους τρεις διαφορετικούς πυλώνες: α) τα 
εκπαιδευτικά εργαστήρια προγραμματισμού, ρομποτι-
κής, τεχνητής νοημοσύνης στα οποία συμμετείχαν β) 
λαμβάνοντας ενημέρωση για τις ευκαιρίες επαγγελμά-
των που υπάρχουν στους κλάδους των STEΑM, και γ) 
γνωρίζοντας γυναίκες πρότυπα στον χώρο των STEAM 
στην Κύπρο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε και εκπαιδευ-
τικό εργαστήριο σχετικά με τους Στόχους για τη Βιώσι-
μη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs).
Το 2021 ολοκληρώθηκε επίσης το καινοτόμο project 
«PULSE» του Youth Makerspace Larnaka σε συνεργα-
σία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου και την Εταιρεία Silversky3D. Το PULSE – Public 
Speaking VR App δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθή-
σει τους νέους να ενισχύσουν τις δεξιότητες δημόσι-
ας ομιλίας τους, αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους 
και καταπολεμώντας το άγχος τους. Το application 
λειτουργεί με εξοπλισμό Εικονικής Πραγματικότητας 
(Virtual Reality), ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στον 
συμμετέχοντα να ζήσει την εμπειρία της δημόσιας ομι-
λίας σε έναν εικονικό κόσμο. Μέσω της εφαρμογής, 
οι χρήστες μπορούν να μιλήσουν μπροστά σε κοινό, 
να μετακινηθούν στον εικονικό χώρο και να αλληλο-
επιδράσουν με εικονικά αντικείμενα, δίνοντας την 
αίσθηση μιας πραγματικής δημόσιας ομιλίας. Στόχος 
είναι μέσω της σταδιακής αλλά συστηματικής έκθεσης 
στα εικονικά περιβάλλοντα, το άγχος, ο φόβος και όλα 
τα υπόλοιπα σωματικά συμπτώματα που συχνά ανα-
δύονται κατά τη δημόσια ομιλία, να μειωθούν και να 
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γίνουν πιο διαχειρίσιμα. Μέσω του εν λόγω project το 
Youth Makerspace δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να 
συμβάλει στην επίλυση σύγχρονων κοινωνικών προ-
βλημάτων και προκλήσεων, προσφέροντας καινοτό-
μες λύσεις μέσα από νέα εργαλεία.
Για 3η συνεχή χρονιά το Youth Makerspace υλοποίησε 
το πρόγραμμα φιλοξενίας δημιουργών Makershouse 
2021, το οποίο έχει πλέον καταστεί θεσμός στα καλλι-
τεχνικά δρώμενα. Το Makershouse Residency έχει στό-
χο να δημιουργήσει μια πλατφόρμα δημιουργίας και 
επιχειρηματικότητας ενισχύοντας την έρευνα και την 
ανάπτυξη μέσω σύγχρονων τεχνολογικών πρακτικών. 
Ο αυξημένος αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν και 
το υψηλό επίπεδό τους καταδεικνύουν ότι, χρόνο με 
τον χρόνο, το Makershouse επιτυγχάνει ολοένα και πε-
ρισσότερο τους στόχους του. Για το 2021 επιλέχθηκαν 
τρεις δημιουργοί (δύο άτομα και μία ομάδα), οι οποίοι 
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αξιοποίησαν τον χώρο και δημιούργησαν τα έργα τους. 
Οι επιλεχθέντες καλλιτέχνες για το 2021 ήταν: η Άρτε-
μις Ευλογημένου με το έργο «Ξόρκια / Incantations», 
μέσα από το οποίο μελέτησε τη σχέση μεταξύ μαγεί-
ας και επιστήμης, ο Μιχάλης Χαραλάμπους με το έργο 
του «There is nothing wrong with loving something you 
can’t hold in your hand», με το οποίο προσέγγισε τον 
φόβο της μεταθανάτιας ύπαρξης μέσα από το πρίσμα 
της τεχνολογίας και ψηφιακών πρακτικών. Τέλος, η 
ομάδα των Νικόλα Αναστασίου και Μιχάλη Γιωργαλλά, 
οι οποίοι κατασκεύασαν το «έξυπνο θερμοκήπιο» στον 
εξωτερικό χώρο του Makespace, το οποίο αυτοματο-
ποιεί όλες τις διαδικασίες φύτευσης και καλλιέργειας.
Το 2021 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Κύ-
προ εορτασμοί για την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θά-
λασσα – European Maritime Day (EMD). Ο ευρωπαϊκός 
θεσμός European Maritime Day εορτάζεται ετησίως 
από το 2008 και στόχο έχει να δώσει στους Ευρωπαί-
ους πολίτες την ευκαιρία να αντιληφθούν τον κρίσιμο 
ρόλο που διαδραματίζουν οι ωκεανοί και η θάλασ-
σα στην καθημερινή τους ζωή. Τους εορτασμούς του 
European Maritime Day στην Κύπρο συντόνισε το Κέ-
ντρο Αριστείας Cyprus Marine and Maritime Institute, 
το οποίο βρίσκεται στη Λάρνακα. Το Youth Makerspace 
Larnaka συμμετείχε ως ένας εκ των συμβαλλόμενων 
φορέων, διοργανώνοντας Εργαστήρι Χειροτεχνίας, 
Φωτογραφικό Διαγωνισμό με θέμα τη θάλασσα και 
Παιχνίδι Παρατηρητικότητας στην πόλη της Λάρνακας 
μεταξύ 17-21 Ιουνίου 2021.
Το Youth Makerspace συνδιοργάνωσε σε συνεργασία 
με το Κέντρο Αριστείας Cyprus Marine and Maritime 
Institute διαγωνισμό για τα δημοτικά σχολεία της πό-
λης και της επαρχίας της Λάρνακας. Ο διαγωνισμός 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων για την 
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«Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα». Τα δημοτικά 
σχολεία της πόλης και της επαρχίας Λάρνακας είχαν 
την ευκαιρία να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία 
ονοματοδοσίας ενός φυσικού υφάλου, ο οποίος βρί-
σκεται στη θαλάσσια περιοχή της Λάρνακας. Τα παι-
διά διεύρυναν τις γνώσεις τους για το περιβάλλον, τη 
θάλασσα και την ιστορία της επαρχίας και απέκτησαν 
ενεργό ρόλο σε μια μοναδική πρωτοβουλία και συλλο-
γική δράση του τόπου τους. Νικητής αναδείχθηκε το 
τμήμα Δ3 του Δημοτικού Σχολείου Ορόκλινης το οποίο 
και ονόμασε τον ύφαλο «Δωρίδα». 
Το Youth Makerspace Larnaka σε συνεργασία με τη μη 
κυβερνητική οργάνωση «Media What» απηύθυναν το 
2021 ανοιχτό κάλεσμα για το πρόγραμμα φιλοξενίας 
καλλιτεχνών «Making Womanhood». Ο στόχος του 
προγράμματος ήταν η προσέγγιση του θέματος του 
τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στην Κύπρο το 2021. Το 
πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του ευρύτερου έργου POWER (Portraits Of 
Women Empowered Representations), που χρηματο-
δοτήθηκε από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο. Οι 
τρεις επιλεχθείσες ομάδες, οι οποίες αποτελούνταν 
από 8 συνολικά καλλιτέχνες, αξιοποίησαν τον χώρο και 
τον εξοπλισμό του Youth Makerspace Larnaka. Οι συμ-
μετέχοντες προέρχονταν από τους τομείς των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, της τέχνης, του σχεδιασμού και 
της διαδραστικής τεχνολογίας και μέσα από τα έργα 
που ανέπτυξαν εξέτασαν και παρουσίασαν τις πολιτι-
κές, θρησκευτικές και κοινωνικές δομές της κυπριακής 
κοινωνίας στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και της 
πανδημίας Covid-19 καθώς και των εμπειριών των γυ-
ναικών στην Κύπρο και των τρόπων με τους οποίους η 
ζωή τους άλλαξε την τελευταία δεκαετία. Με την ολο-
κλήρωση του κάθε έργου πραγματοποιήθηκε έκθεση 
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παρουσίασής του, ανοικτή προς το κοινό. 
Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να παίξει καθοριστι-
κό ρόλο ως τεχνολογία του μέλλοντος και προβλέπε-
ται ότι θα επηρεάσει πολλές πτυχές της ζωής μας. Τι 
είναι όμως η τεχνητή νοημοσύνη ακριβώς; Ποιες είναι 
οι ευκαιρίες εργοδότησης που προσφέρει και ποια 
η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυ-
ξη της επιχειρηματικότητας καθώς και στην ψηφιακή 
μεταμόρφωση της κοινωνίας; Τα ενδιαφέροντα αυτά 
ερωτήματα απαντήθηκαν από ειδικούς στο θέμα της 
τεχνητής νοημοσύνης κατά τη δημόσια διαδικτυακή 
συζήτηση με θέμα «Artificial Intelligence: Προκλήσεις 
και Προοπτικές» που διοργάνωσε ο Οργανισμός Νεο-
λαίας Κύπρου και το Youth Makerspace Larnaka. 
Το Youth Makerspace για άλλη μία φορά καινοτόμη-
σε, εφόσον κατά το 2021 παρουσίασε το Virtual Youth 
Makerspace Larnaka. Πλέον οι διαδικτυακοί επισκέ-
πτες μπορούν εύκολα να πλοηγηθούν στις αίθουσες, 
να δουν τον χώρο εσωτερικά και εξωτερικά, και να 
πάρουν μια ιδέα για το τι προσφέρει το πρόγραμμα. 
Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε νέους να εμπνευ-
στούν για να επισκεφθούν το Youth Makerspace ώστε 
να χρησιμοποιήσουν δωρεάν τα μηχανήματα προηγ-
μένης τεχνολογίας που διαθέτει. Πατώντας στο κάθε 
σημείο αναφοράς που βρίσκεται σε κάθε αίθουσα, ο 
χρήστης μεταφέρεται στο συγκεκριμένο σημείο όπου 
μπορεί να περιηγηθεί μέσω αναλυτικότερης σφαιρι-
κής φωτογραφίας. Επιπρόσθετα, για την κάθε αίθου-
σα ξεχωριστά παρέχεται η δυνατότητα εκτενέστερης 
πληροφόρησης, όπως η περιγραφή του κάθε εξοπλι-
σμού, βίντεο και φωτογραφίες από projects που έχουν 
υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνολο-
γίες, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.
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Σε σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 
Δεκεμβρίου στον χώρο του Youth Makerspace Larnaka, 
παραλήφθηκαν τρεις ολοκαίνουργιοι τρισδιάστατοι 
εκτυπωτές από τον πρόεδρο του Οργανισμό Νεολαίας 
Κύπρου, κύριο Κλεάνθη Κουτσόφτα. Στο πλαίσιο της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των νομικών συμβού-
λων Harris Kyriakides και της εταιρείας Fission 3D, που 
αναγνωρίζουν τη συνεισφορά του Youth Makerspace 
Larnaka σε παιδιά και νέους, οι δυο εν λόγω ιδιωτικές 
εταιρείες επέλεξαν να ενισχύσουν το πρόγραμμα του 
ΟΝΕΚ με 3D εκτυπωτές για την εκτύπωση πλαστικών 
προϊόντων και προϊόντων με ρητίνη.

 MOBILE MAKERSPACE
Η επιτυχής πορεία του προγράμματος Youth 
Makerspace Larnaka από το 2018 και έπειτα, ώθησε 
τον Οργανισμό Νεολαίας στη δημιουργία μιας κινητής 
μονάδας, του Mobile Makerspace. Πρόκειται για μια 
ειδικά διαμορφωμένη κινητή μονάδα, η οποία διαθέ-
τει τον ίδιο σχεδόν εξοπλισμό με το Youth Makerspace 
Larnaka. 
Η κινητή μονάδα έχει τους ίδιους στόχους με το Youth 
Makerspace Larnaka και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους 
νέους με λιγότερες ευκαιρίες που διαμένουν σε γεω-
γραφικά απομονωμένες ή απομακρυσμένες περιοχές, 
οι οποίοι δεν μπορούν να επισκεφθούν τον χώρο του 
Youth Makerspace στη Λάρνακα. Σκοπός της κινητής 
μονάδας είναι να επισκέπτεται σχολεία και άλλα οργα-
νωμένα σύνολα σε αγροτικές ή γεωγραφικά απομονω-
μένες περιοχές, με στόχο την υλοποίηση εργαστηρίων 
χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που θα φιλοξενείται 
σε αυτό. Τα εργαστήρια θα υλοποιεί ειδικά εκπαιδευ-
μένο προσωπικό το οποίο θα εφαρμόζει τα προανα-
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φερθέντα σχέδια μαθήματος που έχει ετοιμάσει ειδι-
κά για τον σκοπό αυτό ο ΟΝΕΚ. Μέσω της δημιουργίας 
της κινητής μονάδας ο ΟΝΕΚ στοχεύει να διαδώσει σε 
ακόμη μεγαλύτερο αριθμό νέων τις νέες τεχνολογίες 
και να φέρει τους νέους σε επαφή με αυτές, έτσι ώστε 
να τους κινήσει την περιέργεια, να τους δώσει την ευ-
καιρία και να τους παρακινήσει να ασχοληθούν περαι-
τέρω με αυτές.
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατά το 2021 το Youth 
Makerspace Larnaka δημιούργησε το δικό του εκπαι-
δευτικό υλικό με στόχο την ενδυνάμωση των νέων δί-
νοντας την ευκαιρία σε μαθητές Δημοτικής και Μέσης 
Γενικής Εκπαίδευσης να εμπλακούν ενεργά σε δημι-
ουργικές δραστηριότητες θεματολογίας STEAM. Συ-
γκεκριμένα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί τη 
μεθοδολογία επίλυσης προβλήματος, τη μεθοδολογία 
σχεδιαστικής σκέψης ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει δε-
ξιότητες του 21ου αιώνα. Μέσα από το εκπαιδευτικό 
εργαστήριο οι μαθητές αναπτύσσουν τη δημιουργική 
τους σκέψη, δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, κριτι-
κή σκέψη, δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας κ.ά. 
Το εκπαιδευτικό υλικό έλαβε την απαραίτητη έγκριση 
από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται σε 
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκ-
παίδευσης παγκύπρια. 
Κατά το 2021 η κινητή μονάδα Mobile Makerspace 
πραγματοποίησε 21 συνολικά επισκέψεις σε δημοτι-
κά σχολεία ανά το παγκύπριο, κυρίως σε σχολεία στην 
επαρχία, και 3.181 μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνω-
ρίσουν τον εξοπλισμό που στεγάζεται σε αυτήν και να 
συμμετέχουν σε εργαστήρια τεχνολογίας. 
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EΥΡΩΠΑΊΚΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ STAND 
FOR SOMETHING
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 ΈΥΡΩΠΑΪΚΉ ΚΑΡΤΑ ΝΈΩΝ
H Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων εκδίδεται σε νέους από 13 
μέχρι 30 χρόνων και παρέχει στους κατόχους της διάφο-
ρα προνόμια, όπως εκπτώσεις σε ποικίλα προϊόντα και 
υπηρεσίες, συμμετοχές και σεμινάρια, τόσο στην Κύ-
προ όσο και σε άλλες 40 χώρες της Ευρώπης (100.000 
προνόμια). Λόγω της πανδημίας Covid-19, η Υπηρεσία 
ενέτεινε τις προσπάθειές της για την παροχή περισσό-
τερων ωφελημάτων για τους νέους, πολλά από τα οποία 
αναπτύχθηκαν και διαδικτυακά.  Πολλοί κάτοχοι της 
κάρτας συμμετείχαν σε έρευνες, καταγραφή των νέων 
αναγκών και προτάσεων για αντιμετώπιση της πανδημί-
ας, σεμινάρια, συνέδρια με τηλεργασία.  Κατά το 2021 
προβάλαμε τη νέα μας εφαρμογή (application) μέσω 
της οποίας οι νέοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για 
την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και να ενημερωθούν εύκο-
λα και γρήγορα καθώς και να απολαύσουν τα ωφελήμα-
τα από όλες τις χώρες και διαδικτυακά, οnline.

EΥΡΩΠΑΊΚΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ STAND 
FOR SOMETHING
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Συμμετείχαμε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με με-
γάλη απήχηση και συμμετοχή της νεολαίας μας, στην 
ευρωπαϊκή εκστρατεία «I Stand for Something».  Συμ-
μετείχαμε σε περισσότερες από 10 εκδηλώσεις, τόσο 
των ΚΕΠΛΗ όσο και άλλων Οργανισμών στην Κύπρο και 
προωθήσαμε την εκστρατεία μας και ηλεκτρονικά, με 
τα παρακάτω αποτελέσματα:

Επιπρόσθετα ο ΟΝΕΚ, σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
εκδίδει μαζικά και δωρεάν τη Φοιτητική Ταυτότητα, 
η οποία είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Νέων, για τους φοιτητές αξιολογημένων και πιστο-
ποιημένων προγράμματα σπουδών στην Κύπρο και 
Κύπριους φοιτητές στο εξωτερικό.  
Επίσης τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Άμυνας εκδίδουμε δωρεάν την Κάρτα για 
όλους τους νεοσύλλεκτους στα ΚΕΝ.  Το 2020 λόγω της 
πανδημίας λειτούργησε και το ΚΕΝ Λευκωσίας για την 
αποσυμφόρηση των άλλων ΚΕΝ.  
Τέλος, στο πλαίσιο της παραχώρησης πρόσθετων ωφε-
λημάτων, ο Οργανισμός προχώρησε στην παραχώρηση 
χρήσιμων δώρων για τους κατόχους, αλλά και εισιτη-
ρίων για καλλιτεχνικά γεγονότα (συναυλίες, θεατρικές 
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παραστάσεις κ.ά.) και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σε-
μινάρια (κυρίως οnline λόγω κορωνοϊού) μέσα από δι-
αγωνισμούς στο διαδίκτυο. 
Κατά το 2021 συνεχίσαμε την αποστολή του ενημερω-
τικού δελτίου μας (newsletter)  σε όλους τους κατό-
χους της Κάρτας και τους συνεργάτες μας.
Επίσης, κατά το 2021 ο Οργανισμός Νεολαίας συμμετεί-
χε στις εργασίες της 36ης Γενικής Συνέλευσης της Ευ-
ρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κάρτας Νέων (EYCA), η οποία 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

EΥΡΩΠΑΊΚΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ STAND 
FOR SOMETHING
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΟΝΕΚ
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  ΧΩΡΌΣ ΦΈΣΤΙΒΑΛ - ΤΑΦΡΌΣ ΠΥΛΉΣ 
ΑΜΜΌΧΩΣΤΌΥ

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει συμφωνία με τον Δήμο 
Λευκωσίας για την παραχώρηση του χώρου στην Τάφρο της Πύ-
λης Αμμοχώστου σε οργανώσεις και άτυπες ομάδες νέων. Στον 
χώρο έχουμε εγκαταστήσει την αναγκαία υποδομή ηλεκτροδό-
τησης και υδροδότησης, ούτως ώστε να μπορούν να διοργανώ-
νονται φεστιβάλ και άλλου είδους δραστηριότητες πολιτιστικού 
κυρίως περιεχομένου. 
Η παραχώρηση του χώρου γίνεται από τον Δήμο Λευκωσίας με 
προτεραιότητα στα οργανωμένα σύνολα και τις άτυπες ομάδες 
νέων, σε σχέση με άλλους φορείς.
 

 ΈΞΌΠΛΙΣΜΌΣ ΌΝΈΚ
Ο ΟΝΕΚ διαθέτει εξοπλισμό, όπως καρέκλες, τραπέζια, περί-
φραξη, κινητές τουαλέτες κ.ά., ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί 
ΔΩΡΕΑΝ από οργανωμένα σύνολα και άτυπες ομάδες νέων (π.χ. 
οργανώσεις νεολαίας, Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεο-
λαίας, Κέντρα Νεότητας, νέους ηλικίας 18-35 χρόνων και φορείς 
που ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες),  κατόπιν 
υποβολής αίτησης στον ΟΝΕΚ. 
Ο εξοπλισμός μας παραχωρείται με σειρά προτεραιότητας, σύμ-
φωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με εξαίρεση την 
περίοδο αιχμής Ιουνίου-Οκτωβρίου. Σε περίπτωση ταυτόχρονης 
υποβολής αιτήσεων, θα δίδεται προτεραιότητα στις Οργανώ-
σεις Νεολαίας του Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος, τα Δημοτι-
κά και Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας και στα Κέντρα Νεότητας.
Ο Οργανισμός για την περίοδο αιχμής  Ιουνίου-Οκτωβρίου δέ-
χεται αιτήσεις μέχρι τις 5 Μαΐου εκάστου έτους, ή την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη μέρα, αν η εν λόγω ημερομηνία είναι αρ-
γία. Κατά το 2021, λόγω της πανδημίας Covid-19, ακυρώθηκαν 
πολλές εκδηλώσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει γενικά μειωμένη 
ανάγκη για παραχώρηση του εξοπλισμού μας.
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