
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ» 

 

1. Εισαγωγή 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) δέχεται προτάσεις για 

ανάπτυξη του Προληπτικού Προγράμματος «Ανεμόπλοια». Οι Ανάδοχοι 

Φορείς που θα υποβάλουν πρόταση θα πρέπει να έχουν εντοπίσει πέντε (5) 

διαφορετικές περιπτώσεις παιδιών, ηλικίας 9-13 ετών, τα οποία να 

ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και να έχουν εξασφαλίσει γραπτή συγκατάθεση 

των γονιών.  

Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών των 

παιδιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της ψυχολογικής στήριξης, της 

κοινωνικής στήριξης ή/και των υγιών εναλλακτικών δραστηριοτήτων, 

νοουμένου ότι δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να καλυφθεί το κόστος 

αυτών των αναγκών από την ίδια την οικογένεια ή δεν καλύπτονται ήδη από 

άλλα προγράμματα/κρατικά βοηθήματα. 

Ο Πυλώνας Πρόληψης της Εθνικής Στρατηγικής για Αντιμετώπιση της 

Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ και το 

Σχέδιο Δράσης 2017-2020, δίνουν προτεραιότητα στην προώθηση υγιούς 

τρόπου ζωής ανάμεσα σε παιδιά και νέους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, 

μέσα από τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση και 

την εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης. Η Στρατηγική της ΕΕ για 

τα Ναρκωτικά 2013-2020, αναφέρει παράλληλα ότι τα μέτρα πρόληψης θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν την προώθηση υγιούς τρόπου ζωής, τονίζοντας τη 

σημασία στοχοθετημένων μέτρων πρόληψης, δηλαδή επιλεκτικής και 

ενδεδειγμένης, που θα απευθύνονται σε οικογένειες και κοινότητες. 



 

 

Οι ευάλωτες ομάδες στις οποίες στοχεύει το προληπτικό πρόγραμμα 

«Ανεμόπλοια» αφορούν σε: 

▪ παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα,  

▪ μαθητές σε πειραματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών, 

▪ παιδιά φυλακισμένων, 

▪ παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών, 

▪ παιδιά με γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης,  

▪ παιδιά που έχουν δεχθεί ή δέχονται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση,  

▪ παιδιά υπό την επιμέλεια του κράτους,  

▪ παιδιά μεταναστών,  

▪ παιδιά/έφηβοι με παραβατική συμπεριφορά 

▪ παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας 

Σημειώνεται ότι παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, δεν σημαίνει 

ότι αυτόματα θα αναπτύξουν πρόβλημα ουσιοεξάρτησης σε κάποια στιγμή της 

ζωής τους. Η ευαλωτότητα σε αυτές τις περιπτώσεις, αφορά κυρίως στο 

αυξημένο ρίσκο για εμφάνιση τέτοιου είδους συμπεριφοράς. 

Το συνολικό ποσό το οποίο θα διατεθεί για κάλυψη των εξατομικευμένων 

αναγκών των παιδιών της ομάδας στόχου, ανέρχεται σε 50000 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μόνο 

για 5 (πέντε) περιπτώσεις παιδιών που εντοπίζονται από κάθε Ανάδοχο 

Φορέα. Το ύψος του ποσού που θα παρέχεται σε κάθε Ανάδοχο Φορέα, για 

κάλυψη των παρεχόμενων υπηρεσιών των παιδιών που εντοπίζονται 



 

 

ανέρχεται στις 10.000 ευρώ (μέχρι 2.000 ευρώ για κάθε παιδί)1. Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτονται για την περίοδο της 

επόμενης σχολικής χρονιάς 2018-2019. Η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών 

στις περιπτώσεις των παιδιών που εντοπίζονται, θα μπορεί να προσφέρεται για 

την περίοδο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης της συμφωνίας από την 

πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής για ένα χρόνο συν ένα κατόπιν αξιολόγησης 

της αποτελεσματικότητας.  

Η αποδέσμευση του ποσού θα γίνει σε δύο δόσεις, όπου η πρώτη δόση αφορά 

στο ποσοστό του 50% του επιχορηγημένου ποσού αμέσως μετά την υπογραφή 

του Συμβολαίου, και στη συνέχεια με το υπόλοιπο 50% εφόσον ολοκληρωθεί 

επιτυχώς η αξιολόγηση του προγράμματος και υποβληθούν τα σχετικά 

παραδοτέα/εκθέσεις. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η δέσμευση από το 

φορέα να διασφαλίσει τη συνέχιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέχρι την 

ολοκλήρωση του έτους και της καταβολής της δεύτερης δόσης. 

Με βάση τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής, 

δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μη κυβερνητικοί οργανισμοί (σωματεία, 

εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, άλλοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί), Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Κυβερνητικές υπηρεσίες 

(συμπεριλαμβανομένων των σχολικών μονάδων). Τα πρόσωπα που θα 

εκπροσωπήσουν το φορέα του οποίου η αίτηση θα επιλεγεί, θα κληθούν να 

υπογράψουν συμβόλαιο για πιστή εφαρμογή της πρότασης που κατέθεσαν. 

2. Στοιχεία που θα πρέπει να υποβληθούν  

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου θα αξιολογήσει προτάσεις από 

Αναδόχους Φορείς (ως αναφέρονται στο Σημείο 1 πιο πάνω), οι οποίοι θα 

                                                           
1 Σημειώνεται ότι κατά τη συμπλήρωση του Σημείου 14 στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης για το Προληπτικό 
Πρόγραμμα ΆΝΕΜΟΠΛΟΙΑ’ (Παράρτημα Ι) που αφορά στο λεπτομερή καταμερισμό του προϋπολογισμού, ο 
Ανάδοχος Φορέας στο ανώτατο ποσό το 2000 ευρώ που αντιστοιχεί στο κάθε παιδί που εντοπίζει, θα πρέπει να 
συνυπολογίζει και το ποσοστό που αναλογεί στα έξοδα του συντονιστή.    



 

 

πρέπει να έχουν ήδη εντοπίσει τις περιπτώσεις παιδιών που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες (πέντε παιδιά έκαστος), να έχουν εξασφαλίσει τη γραπτή 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και να έχουν καταρτίσει πλάνο με 

τον ανάλογο προϋπολογισμό για κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών του 

κάθε παιδιού (εκπαιδευτικές ανάγκες, ψυχολογική-κοινωνική στήριξη, 

συμμετοχή σε εναλλακτικές δραστηριότητες, κλπ). Είναι απαραίτητο να 

συμπληρωθεί διαφορετική πρόταση/αίτηση για κάθε περίπτωση παιδιού που 

εντοπίζεται (Παράρτημα Ι). 

 

Βασικά στοιχεία και προϋποθέσεις που πρέπει να περιλαμβάνει η κάθε 

πρόταση προκειμένου να τύχει αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή: 

1) Νομικό καθεστώς λειτουργίας των αιτούμενων Αναδόχων Φορέων   

2) Στοιχεία Συντονιστή/ων των παρεχόμενων υπηρεσιών (μαζί με όλα τα 

σχετικά βιογραφικά) 

3) Στοιχεία Συνεργατών (μαζί με όλα τα σχετικά βιογραφικά) που θα 

αναλάβουν την ανάπτυξη των υπηρεσιών για κάλυψη των 

εξατομικευμένων αναγκών των παιδιών (π.χ. εκπαιδευτικός, προπονητής, 

ψυχολόγος, κτλ). Τα άτομα που αναμένεται να προσληφθούν για την 

εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος θα θεωρούνται άτομα 

αυτοτελώς εργαζόμενα, συνεπώς δεν προνοείται η καταβολή των τελών 

των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους φορείς υλοποίησης 

των παρεμβάσεων μέσα στα πλαίσια του προληπτικού προγράμματος 

«Ανεμόπλοια». 

4) Προϋπολογισμός και αναλυτικό διάγραμμα επιμερισμού δαπάνης2. 

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει όλα τα σχετικά τιμολόγια.  

                                                           
2 Τα μέγιστα ποσά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανέρχονται στα €50/ώρα στην περίπτωση του Κλινικού / 

Συμβουλευτικού Ψυχολόγου, €20/ώρα στην περίπτωση του Συντονιστή Έργου και €35/ώρα στην περίπτωση των 

Κοινωνικών Λειτουργών  



 

 

5) Λεπτομερής συμπλήρωση της αίτησης (Παράρτημα Ι) 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης κάθε πρότασης επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙ. 

3. Εκθέσεις Υλοποίησης   

Η κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε παιδιού προϋποθέτει την 

υποβολή των πιο κάτω εκθέσεων: 

1) Τετραμηνιαία Έκθεση Υλοποίησης, από την ημερομηνία ανάληψης 

της σύμβασης με πληροφορίες αναφορικά με το στάδιο υλοποίησης και 

τυχόν προβλήματα που μπορεί να προέκυψαν και τυχόν αλλαγές. 

 

2) Τελική Έκθεση Υλοποίησης* η οποία θα υποβάλλεται στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς (το αργότερο, ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση) και θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει: 

- Έκθεση κάθε συνεργάτη που θα αναλάβει την ανάπτυξη υπηρεσιών για 

κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών του παιδιού 

- Παρουσιολόγιο για τις συμμετοχές στις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα στα 

πλαίσια του Προγράμματος,  

- Στοιχεία που αποδεικνύουν την πρόοδο του κάθε παιδιού που συμμετέχει 

στο Πρόγραμμα, και 

- Έντυπα με τις υπογραφές του παιδιού και των γονέων/κηδεμόνων, όπου 

αυτό αφορά. 

 

 

 

4. Άλλες Υποχρεώσεις 

                                                           
 



 

 

Ο κάθε Ανάδοχος Φορέας έχει υποχρέωση συστηματικής ενημέρωσης της 

Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με την υλοποίηση του Προγράμματος και για 

εκ των προτέρων τυχόν αναπροσαρμογές στις οποίες σκοπεύει να προβεί. 

Αναπροσαρμογές μπορούν να γίνουν μόνο σε συνέχεια συνεννόησης και 

έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει από τους Ανάδοχους Φορείς να γνωμοδοτήσουν για 

ειδικά θέματα σχετικά με το Αντικείμενο της Πρότασης σε περίπτωση που 

καταστεί τέτοια ανάγκη. Επίσης, με τη διεκπεραίωση της κάλυψης των 

αναγκών του κάθε παιδιού οι Ανάδοχοι Φορείς έχουν την υποχρέωση να 

υποβάλουν τα εξής: 

• Αναλυτική κατάσταση των εξόδων με όλα τα σχετικά αποδεικτικά, 

• Ονομαστική κατάσταση με τις απολαβές των απασχολούμενων ατόμων, 

έντυπο καταβολής Εισφορών από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

αποδεικτικά  στοιχεία για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτή η 

υποχρέωση για τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, 

• Αναλυτική κατάσταση των εισπράξεων και πληρωμών, η οποία θα 

περιλαμβάνει όνομα, ημερομηνία, αριθμό τιμολογίου και ποσό.  
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Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος δεν 

συμφωνεί με την πρόταση που υποβλήθηκε, η ΑΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμα 

να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή  όλου του ποσού. 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, Παρασκευή, 14 

Σεπτεμβρίου 2018, στις 12:00 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

nasia.fotsiou@naac.org.cy. 

 

http://www.communitiesthatcare.net/
mailto:nasia.fotsiou@naac.org.cy


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ»  

(Να συμπληρώνεται ένα έντυπο ξεχωριστά για κάθε περίπτωση παιδιού 

που προτείνεται για συμμετοχή στο Πρόγραμμα από τον κάθε Ανάδοχο 

Φορέα) 

1.   Όνομα Φορέα:   

2.   Πλήρης ταχυδρομική 

διεύθυνση: 

 

3.  Τηλέφωνο:   

4.  Τηλεομοιότυπο:  

5.   Ηλεκτρονική 

διεύθυνση  (email): 

 

6.   Πρόσωπο 

επικοινωνίας- 

Συντονιστής: 

(τηλέφωνο – ηλεκτρονική   

διεύθυνση): 

*Ο ρόλος του Συντονιστή 

είναι να παρακολουθεί τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες 

για κάλυψη των 

 



 

 

εξατομικευμένων αναγκών 

και να συντονίζει όλους 

τους υπόλοιπους 

συνεργάτες 

7.   Στοιχεία 

περιπτώσεων παιδιών 

που προτείνονται (π.χ. 

ονοματεπώνυμο, επαρχία 

διαμονής, κ.ο.κ): 

 

 

8. Αιτιολόγηση της 

υποβολής πρότασης 

για την κάλυψη των 

προτεινόμενων 

περιπτώσεων παιδιών 

για κάλυψη των 

εξατομικευμένων 

αναγκών τους: 

 

 

 

            

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Περιγραφή 

υπηρεσιών/δράσεων που 

θα αναπτυχθούν (π.χ. 

εκπαιδευτική στήριξη, 

ανάπτυξη εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων, κτλ): 

 

10. Υπογραφή από το 

Συντονιστή και τους 

γονείς ότι δεν υπάρχει 

η οικονομική 

δυνατότητα να 

καλυφθεί το κόστος 

αυτών των αναγκών 

από την ίδια την 

οικογένεια ή δεν 

καλύπτονται ήδη από 

άλλα 

προγράμματα/κρατικά 

βοηθήματα. 

 



 

 

11. Υπογραφή 

Συγκατάθεσης 

γονέων/κηδεμόνων: 

 

12. Συνεργάτες που έχουν 

επιλεγεί για ανάπτυξη 

των υπηρεσιών κάλυψης 

εξατομικευμένων 

αναγκών (π.χ. 

εκπαιδευτικός, 

προπονητής, 

ψυχολόγος): 

Σημειώνεται ότι ο κάθε 

συνεργάτης πρέπει να 

προσκομίσει 

Πιστοποιητικό Λευκού 

Ποινικού Μητρώου και 

Λευκού ποινικού 

μητρώου για σεξουαλικά 

αδικήματα από το 

αρμόδιο Γραφείο της 

Αστυνομίας, το οποίο να 

έχει εκδοθεί εντός  των  

τελευταίων  δύο  μηνών 

πριν από  την  

 

 

 

 

 

 



 

 

ημερομηνία  υποβολής  

της  αίτησης.    

 

13. Δείκτες επιτυχίας, 

προβλεπόμενα 

αποτελέσματα: 

  

 

 

 

 

 

 

 

14. Λεπτομερής καταμερισμός προϋπολογισμού: 

Δραστηριότητα Κόστος (€) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  



 

 

6.  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)  

 

 

 

 

15. Στοιχεία συντονιστών και συνεργατών που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: 

 

Όνομα 

 

Καθήκοντα / Αρμοδιότητες 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

16. Υπογραφές: 

Εκπροσώπου Φορέα: 

 

……………………………………               

 

   Ημερομηνία                                                    

…………………………………… 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ»  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α Κριτήριο 

 

Ποσοστό 

1 Ο προϋπολογισμός είναι αιτιολογημένος, αναλυτικός και περιλαμβάνει 

λεπτομερή καταμερισμό του κόστους  

10% 

 

2 Φορέας (θα ληφθεί υπόψη το πεδίο δράσης του αιτητή)  

Βιογραφικά σημειώματα (θα ληφθούν υπόψη η αντιστοιχία των 

προσόντων με τις προτεινόμενες υπηρεσίες/δράσεις του 

προγράμματος) 

10% 



 

 

3 Λεπτομερής περιγραφή και τεκμηρίωση των εξατομικευμένων αναγκών 

των παιδιών που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και οριστικοποίηση 

των παρεμβάσεων/παρεχόμενων υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν για 

τους συμμετέχοντες 

 

30% 

4 Η αίτηση καθορίζει με σαφήνεια τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες με 

τις παρεμβάσεις/υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του 

Προγράμματος  

 

30% 

5 Βεβαιώσεις και αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι τα παιδιά 

ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες όπως καθορίζονται στην προκήρυξη 

10% 

6 Η αίτηση καθορίζει με σαφήνεια τους τρόπους αξιολόγησης των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων για το κάθε παιδί ξεχωριστά  

10% 

 


