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Όλο το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου, εκτός των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων που αποτελούν 
εξαίρεση, και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες 
κλπ. (εφεξής «το περιεχόμενο») αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου και προστατεύονται από τις εκάστοτε σχετικές εν ισχύ διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και 
Διεθνούς Δικαίου όπως αυτά τροποποιούνται από καιρό σε καιρό.

Η ΑΑΕΚ επιτρέπει τη χρήση κείμενων και άρθρων από τον παρόν κείμενο (ολική ή μερική), χωρίς περιορισμό, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται πάντοτε η πηγή προέλευσής τους. (Πηγή: ΑΑΕΚ (www.naac.org.cy). 
Για οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου ή/και ειδικότερα χρήση των φωτογραφιών που εμπεριέχο-
νται στο παρόν κείμενο απαιτείται γραπτή ρητή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών 
δικαιωμάτων.



ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) είναι ο ανώτατος 
συντονιστικός φορέας της Κύπρου στον τομέα των νόμιμων και παρά-
νομων ουσιών εξάρτησης και παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά 
παιχνίδια και αποτελεί από το Νοέμβριο του 2017 τη μετεξέλιξη του Αντι-
ναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (2000). Βασική αρχή της ΑΑΕΚ είναι η 
αντιμετώπιση του χρήστη μέσα στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας, σεβα-
σμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του και αντιστιγματιστικής προσέγγι-
σης μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Η ΑΑΕΚ, μέσα στα πλαίσια εφαρμογής και παρακολούθησης της Εθνικής 
Στρατηγικής και της νομοθεσίας που τη διέπει, προωθεί θέματα κοινωνι-
κής και επαγγελματικής αποκατάστασης για τα άτομα που βρίσκονται στο 
στάδιο της κοινωνικής υποστήριξης/επανένταξης.

Το έντυπο αυτό αποτελεί την 2η έκδοση της ΑΑΕΚ και παρέχει σωστή 
πληροφόρηση στα άτομα που την έχουν ανάγκη αφού συγκέντρωσε όλες 
τις δυνατότητες που παρέχονται, από κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, σε 
ουσιοεξαρτημένους που βρίσκονται στην προσπάθεια απεξάρτησης και 
που επιθυμούν να επανενταχθούν πίσω στην κοινωνία, να εργοδοτηθούν, 
να αποκατασταθούν επαγγελματικά, να εκπαιδευτούν, να καταρτιστούν ή 
απλά να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες/προγράμματα. 

Στόχος της ΑΑΕΚ είναι η απομυθοποίηση της εικόνας που έχει δημιουρ-
γηθεί για τον χρήστη νόμιμων και παράνομων ουσιών, ο οποίος συχνά 
αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας. Φιλοσοφία μας είναι η αντιμετώπιση του 
χρήστη μέσα στα πλαίσια Δημόσιας Υγείας δίνοντας παράλληλα το μήνυμα 
ότι τόσο οι νυν όσο και οι πρώην χρήστες έχουν δικαίωμα στη ζωή! 



Πρόλογος 

Η κοινωνική υποστήριξη/κοινωνική επανένταξη, τα τελευταία χρόνια έχει προ-
καλέσει το ενδιαφέρον πολλών επιστημονικών κλάδων όπως η κοινωνική εργασία, 
η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η νοσηλευτική, η ιατρική και η δημόσια υγεία, καθώς 
σύμφωνα µε τη βιβλιογραφία οι διάφορες μορφές της και κυρίως η συναισθηματι-
κή, σχετίζεται θετικά µε τη σωματική και ψυχική υγεία (Uchino 2009). Στόχος της 
είναι η προσαρμογή και ένταξη μίας κοινωνικής ομάδας ατόμων που στερούνται 
λόγω συνθηκών, ευκαιρίες ένταξης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναφερόμαστε 
στις οποιεσδήποτε προσπάθειες ένταξης των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών 
στην τοπική κοινωνία. 

Οι παρεμβάσεις κοινωνικής υποστήριξης/επανένταξης απευθύνονται τόσο σε υφι-
στάμενους όσο και σε πρώην προβληματικούς χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, 
δηλαδή από απεξαρτημένα άτομα οι οποίοι είναι λειτουργικοί μέσα στην κοινωνία, 
άτομα που παρακολουθούν μακρόχρονα προγράμματα με υποκατάστατα έως τους 
πλέον άπορους ουσιοεξαρτημένους που ζουν στο δρόμο. 

Η κοινωνική υποστήριξη/επανένταξη χωρίζεται σε τρεις βασικούς τύπους πα-
ρεμβάσεων: εκπαίδευση (στην οποία περιλαμβάνεται η κατάρτιση), στέγαση και 
απασχόληση. Οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση των ακαδημαϊκών, 
τεχνικών ή πρακτικών δεξιοτήτων αυξάνουν τις πιθανότητες των ατόμων που 
παρακολουθούν τη θεραπεία στην αγορά εργασίας. Τέλος, η παροχή στέγης ή βο-
ήθειας για την ανεύρεση στέγης έχει ως στόχο να φέρει μεγαλύτερη σταθερότητα 
στη ζωή των ατόμων που παρακολουθούν θεραπεία. 

Στόχος του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας 
και καθοδήγησης προς τα άτομα που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ουσιοεξάρτησης.

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά 
τα Μέτρα και οι Υπηρεσίες που προσφέρονται 
στην Κύπρο.
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ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Υποστήριξης ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης

Τα άτομα που βρίσκονται σε πορεία κοινωνικής υποστήριξης/επανένταξης και χρει-
άζονται στήριξη, τόσο οικονομική όσο και επαγγελματική, μπορούν να αιτηθούν 
βοήθειας από την ΑΑΕΚ. Η κάλυψη δαπανών αφορά στα πιο κάτω: 
• Χώρο διαμονής
• Οικιακό εξοπλισμό/επίπλωση
• Έξοδα Σίτισης/Ένδυσης
• Εκπαίδευση
• Κάλυψη εξόδων μεταφοράς 

Οι αιτήσεις γίνονται μέσα από το σχετικό Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Υποστή-
ριξης Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης που διαχειρίζεται η ΑΑΕΚ. Δικαιούχοι είναι 
μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου οι οποίοι αποδεδειγμένα βρίσκονται σε θερα-
πεία για διάρκεια τουλάχιστον 3 συνεχόμενων μηνών, εξαιρουμένης της διαδικα-
σίας αξιολόγησης, σε εγκεκριμένο από την ΑΑΕΚ πρόγραμμα.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η μπορεί μέσα από το Πρόγραμμα Κοινωνικής Επανένταξης 
στο οποίο είναι ενταγμένος/η, να προωθήσει την αίτησή του μαζί με όλα τα απαραί-
τητα πιστοποιητικά στον θεραπευτή του, ο οποίος θα την παραδώσει στην ΑΑΕΚ .

Για περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα στην ιστοσελίδα του ΑΑΕΚ: 
www.naac.org.cy και στα τηλέφωνα 22442967 και 22442985.

Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής 
κατάρτισης απεξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων «Ένταξη»

Στόχος του προγράμματος κοινωνικής επανένταξης αφορά στην ανάπτυξη υπη-
ρεσίας κοινωνικής επανένταξης διάρκειας ενός έτους στην οποία παραπέμπονται 
άτομα από όλες τις κρατικές και μη κρατικές υπηρεσίες παράλληλα ή/και με την 
ολοκλήρωση της θεραπείας τους. Το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες σε 50 περίπου 
άτομα από όλη την Κύπρο. 
Απώτεροι Στόχοι του Προγράμματος: 
• Εκτίμηση ατομικών αναγκών και ενδιαφερόντων που συμβάλλουν στην κοινω-

νική επανένταξη ατόμων μέσα από τη διαδικασία προσωπικής αξιολόγησης 
• Παροχή συμβουλευτικής σε θέματα κατάρτισης και εργασίας 
• Ανάπτυξη και εφαρμογή γενικού προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 50 ωρών 
• Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης διάρκειας 70 ωρών 

για τρείς διαφορετικές εξειδικεύσεις 
• Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική εξάσκηση και παρακολούθηση

1. 

http://www.naac.org.cy
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Η Ομάδα Έργου συγκροτείται από τον Συντονιστή, το βοηθό Συντονιστή και τους 
Συνεργάτες (Διοικητικό Προσωπικό και Εκπαιδευτές και Εξωτερικό Συνεργάτη). Ο 
Συντονιστής είναι ο κύριος Σιεκκερής Γιώργος, Διευθυντής της Μονάδας Κατάρ-
τισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας. Φορέας Υλοποίησης είναι το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας: κα Ελένη Γκούρλα
Διεύθυνση: Μάρκου Δράκου, 8 
P.O Box 24005, 2409 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +35722842574
Fax: +357 22842555 
Ηλ. Διεύθυνση: gourla.e@unic.ac.cy 

Το πρόγραμμα «ΕΝΤΑΞΗ» χρηματοδοτείται από την Αρχή Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τμήμα Εργασίας 

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας προσφέρει δωρεάν 
υπηρεσίες σε άτομα που αναζητούν εργασία μέσω των Επαρχιακών Γραφείων 
Εργασίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και από τα Παραρτήματα 
Παραλιμνίου και Πόλης Χρυσοχούς. 

Συγκεκριμένα, προσφέρονται υπηρεσίες για: 
• Εξεύρεση και τοποθέτηση σε κατάλληλη εργασία (σε ανέργους και άτομα που 

αναζητούν καλύτερη εργασία)
• Συμβουλές και πληροφορίες για επαγγέλματα και τις προοπτικές τους 
• Πληροφορίες για τις ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και 

ανέλιξης σε διάφορα επαγγέλματα και για τους όρους απασχόλησης
• Εξυπηρέτηση σε ομάδες ατόμων, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση 

και διατήρηση εργασίας.

Άτομα άνω των 15 ετών μπορούν να εγγραφούν στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας 
για εξεύρεση εργασίας, όπου μπορούν να δηλώσουν τα επαγγέλματα που τους 
ενδιαφέρουν. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποταθούν στο Διαδικτυακό 
Σύστημα του Τμήματος Εργασίας: www.pescps.dl.mlsi.gov.cy 
και στα ακόλουθα Γραφεία Εργασίας:

2. 

mailto:gourla.e@unic.ac.cy%20%20%20%20
http://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmldistrict_gr/dmldistrict_gr?OpenDocument
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Επαρχία Λευκωσίας 

Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λευκωσίας 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Μουσείου 3
1464 Λευκωσία 
Τηλ.: 22403000/22403019, Φαξ: 22873170
Ηλ. Διεύθυνση: dlonic@dl.mlsi.gov.cy

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Αγλαντζιάς
Λεωφ. Λάρνακος 22 και Αθηνών Γωνία
2101 Αγλαντζιά
Τηλ. 22874800, Φαξ: 22874824

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Λακατάμειας
Γωνία Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ και Αποστόλου Βαρνάβα 16
2312 Λακατάμεια
Τηλ.: 22443717, Φαξ: 22443718

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Λατσιά
Λεωφ. Δημήτρη Σταύρου 5Α+Β
2224 Λατσιά
Τηλ. 22815848, Φαξ: 22815868

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Σολέας
(Κάθε Τετάρτη) – Είναι προσωρινά κλειστό
Τηλ. 22463702, Φαξ: 22922260 

Επαρχία Λεμεσού 

Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λεμεσού 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ.71036, 3840 Λεμεσός
Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80
Μέγαρο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2ος όροφος, Λεμεσός 
Τηλ.: 25827350, Φαξ: 25306526
Ηλ. Διεύθυνση: dlolim@dl.mlsi.gov.cy

Υπηρεσίες Απασχόλησης Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού
Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 67
3012 Λεμεσός
Τηλ.: 25827320, Φαξ: 25306563

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Ύψωνα
Οδός Ορέστη 2
4186 Ύψωνας
Τηλ. 25826900, Φαξ: 25305796
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Τοπικό Γραφείο Εργασίας Ανατολικής Λεμεσού
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 78
3101 Λεμεσός
Τηλ.: 25814914, Φαξ: 25814923

Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Πελενδρίου
(Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη)
Τηλ. 25813409, Φαξ: 25813410

Επαρχία Πάφου 

Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Πάφου 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ.60067, 8100 Πάφος 
Αγίου Σπυρίδωνος 1, 8021 Πάφος
Τηλ.: 26821658, Φαξ: 26821670
Ηλ. Διεύθυνση: dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Πόλης Χρυσοχούς
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 66155, 8820 Πόλη Χρυσοχούς
Γωνία Λεωφόρου Αρσινόης 1 και Τιμοχάρη
8820 Πόλη Χρυσοχούς
Τηλ.: 26821841, Φαξ: 26821850

Επαρχία Λάρνακας/Αμμοχώστου 

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/ Αμμοχώστου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ.40136, 6301 Λάρνακα
Φίλιου Τσιγαρίδη
Μέγαρο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λάρνακα
Τηλ.: 24805312, Φαξ: 24304532
Ηλ. Διεύθυνση: dlolca@dl.mlsi.gov.cy

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ.36166, 5386 Δερύνεια 
Οδός Ακροπόλεως 49,
5380 Δερύνεια
Τηλ.: 23812052, Φαξ: 23730465
Ηλ. Διεύθυνση: dlopar@dl.mlsi.gov.cy

Τοπικό Γραφείο Εργασίας Αραδίππου
Οδό Ακροπόλεως 20, Αραδίππου
Τηλ.: 24813295, Φαξ: 24813302
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Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Διαδικτυακή Πύλη 

Μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη Απασχόλησης, δίδεται η δυνατότητα σε οποιοδή-
ποτε ενδιαφερόμενο να έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει 
η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στην αναζήτηση 
κενών θέσεων εργασίας, εξυπηρέτηση αιτητών εργασίας, εξυπηρέτηση εργοδοτών 
και τράπεζα βιογραφικών σημειωμάτων. Πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να έχει 
οποιοσδήποτε πολίτης, ακόμα κι αν δεν είναι εγγεγραμμένος στο Γραφείο Εργασίας.

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕ.ΠΑ.)

Το ΚΕ.ΠΑ. υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στό-
χος του είναι να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμο-
ποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για αύξηση 
της παραγωγικότητας. Το ΚΕ.ΠΑ. επικεντρώνεται στην προώθηση εκσυγχρονισμού 
του Συστήματος Μαθητείας, στον εκσυγχρονισμό της τεχνικής επαγγελματικής 
κατάρτισης, στην προώθηση ασφάλειας και υγείας στην εργασία, στην παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών, στην επιμόρφωση σε θέματα Διευθυντικής Ανάπτυξης 
και στο έκτακτο σχέδιο Ενίσχυσης της Απασχόλησης. 

Το ΚΕ.ΠΑ. διαμορφώνει και παρέχει σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων τα οποία 
ποικίλλουν και αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο ανάλογα με τις εργασιακές ανάγκες 
που παρατηρούνται στην κυπριακή οικονομία.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στα τηλέφωνα: 22806000 
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mlsi.gov.cy/kepa.

http://www.mlsi.gov.cy/kepa
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εσπερινό Σχολείο

Το Εσπερινό Σχολείο παρέχει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε όσους 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το ημερήσιο σχολείο πριν τις ολοκληρώσουν, τη 
δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης και ταυτόχρονης φοίτησης σ’ αυτό, ενώ 
παρέχει μια εναλλακτική ευκαιρία για όσους θέλουν να ολοκληρώσουν τη Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση και να εισαχθούν, αν το επιθυμούν σε σχολές Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

Σήμερα λειτουργούν τα ακόλουθα Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια: 

Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκωσίας
Διεύθυνση:  Άτλαντος 2014
Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22514735 
Φαξ: 22312168 
Ηλ.Διεύθυνση: gym-esperino-lef@schools.ac.cy

Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Λάρνακας
Διεύθυνση: Αβραάμ Αντωνίου 
6041 Βεργίνα
Λάρνακα
Τηλέφωνα: 24362787
Φαξ: 24362787
Ηλ. Διεύθυνση: gym-esperino-lar@schools.ac.cy 

Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Κοκκινοχωριών
Διεύθυνση: Λεωφόρος Φώτη Πίττα 69A
Τηλέφωνο: 23828360 
Φάξ : 23730173
Ηλ. Διεύθυνση: gym-esperino-amm@schools.ac.cy

Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Λεμεσού
Διεύθυνση: Αγχίστου, Ζακάκι
Λεμεσός
Τηλέφωνα: 25692390
Φαξ: 25692395
Ηλ. Διεύθυνση: gym-esperino-lem@schools.ac.cy

3. 

mailto:gym-esperino-lef@schools.ac.cy
mailto:gym-esperino-lar@schools.ac.cy
mailto:gym-esperino-amm@schools.ac.cy
mailto:gym-esperino-lem@schools.ac.cy
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Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Πάφου
Διεύθυνση: Αλόης 9 , 8200 Πάφος 
Τηλέφωνα: 26912170 
Φαξ: 26938230
Ηλ. Διεύθυνση: gym-esperino-paf@schools.ac.cy 

Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 25592, 1310 Λευκωσία
Αγίου Γενναδίου 70, Αρχάγγελος 2054, Στρόβολος
Τηλέφωνα: 22461310, 22461300, 22461307 (Αποθήκη), 22353300
Φαξ: 22355809
Ηλ. Διεύθυνση: tech-makarios-lef@schools.ac.cy 

Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού
Διεύθυνση: Λεοντίου Α΄ 149, 3507 Λεμεσός
Τηλέφωνα: 25871463
Φαξ: 25305293
Ηλ. Διεύθυνση: tech-esperini-lem@schools.ac.cy 

Επιμορφωτικά Κέντρα

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότη-
τας του κάθε ατόμου και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδο των 
πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα. 
Κάθε χρόνο προσφέρονται διαφορετικά θέματα εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται: 
• Ξένες Γλώσσες
• Πολιτιστικά Θέματα
• Θέματα Υγείας
• Θέματα Πρακτικών Εφαρμογών
• Θέματα για Απόκτηση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων και 
• Γενικά Θέματα

Επιμορφωτικά Κέντρα λειτουργούν στη Λευκωσία, στην περιοχή Ακακίου - Περι-
στερώνα – Αστρομερίτη, στην περιοχή Ανάγυια – Αρεδιού, στην περιοχή Ιδαλίου 
- Πέρα Χωριού Νήσου – Λυθροδόντα, Κλήρου, Κοκκινοτριμιθιά, Μαλούντα, στην 
Αμμόχωστο, στη Λάρνακα, στη Λεμεσό και στην Πάφο.

mailto:gym-esperino-paf@schools.ac.cy
mailto:tech-makarios-lef@schools.ac.cy
mailto:tech-esperini-lem@schools.ac.cy
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να αποταθείς 
στα Επαρχιακά Γραφεία των Επιμορφωτικών Κέντρων ως ακολούθως: 

 Eπαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22800800/803/878
Φαξ: 22800802
Ηλ. Διεύθυνση: epimorfotika@schools.ac.cy

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού
Βερσαλλιών 53
3012 Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25877524
Φαξ: 25306555
Ηλ. Διεύθυνση: epimorfotika.lem@schools.ac.cy

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου
Λεωφόρος Ελευθερίας 65
Ακίνητα Οικονόμου, 1ος όροφος
7102 Αραδίππου 
Τηλέφωνο: 24813264
Φαξ: 24304585
Ηλ. Διεύθυνση: epimorfotika.lar@schools.ac.cy

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου
Νεόφυτου Νικολαΐδη
Νέα Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία Πάφου
Τ.Θ. 60077
8100 Πάφος
Τηλέφωνα: 26804521/522
Φαξ: 26912163
Ηλ. Διεύθυνση: epimorfotika.paf@schools.ac.cy 

Ανοικτά Σχολεία

Ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» λειτουργεί την τελευταία και πλέον δεκαετία 
στους διάφορους Δήμους της Κύπρου με μεγάλη επιτυχία. Στα Ανοικτά Σχολεία 
προσφέρονται επιλογές και διέξοδοι για υγιή απασχόληση των πολιτών, ενηλίκων 
και παιδιών. Η ποιότητα των προγραμμάτων που προσφέρονται και το χαμηλό 
κόστος συμμετοχής, το καθιστούν προσιτό στο σύνολο των δημοτών. Το πρό-
γραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο Δήμος 

mailto:epimorfotika@schools.ac.cy
mailto:epimorfotika.lem@schools.ac.cy
mailto:epimorfotika.lar@schools.ac.cy
mailto:epimorfotika.paf@schools.ac.cy
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είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται με την 
προσφορά πολυάριθμης σειράς μαθημάτων για άτομα όλων των ηλικιών. Το πρό-
γραμμα στοχεύει στη μέγιστη αξιοποίηση των σχολικών χώρων και των υποδομών 
τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας και όχι μόνο κατά τις σχολικές ώρες. Με τη 
λειτουργία του Ανοικτού Σχολείου οι χώροι μετατρέπονται σε κέντρα πολιτισμού, 
αθλητισμού και δημιουργικότητας. Παράλληλα, καλύπτεται το κενό που υπήρχε στην 
παροχή υπηρεσιών απογευματινής δημιουργικής απασχόλησης για κάθε ηλικία.

Πληροφορίες για τα Ανοικτά Σχολεία και τα προγράμματα που προσφέρονται 
κάθε σχολική χρονιά, μπορείτε να βρείτε στους Δήμους κάθε επαρχίας. 

 Επαρχία Λευκωσίας: Δήμος Λευκωσίας, Δήμος Στροβόλου, Δήμος Αγλαντζιάς, 
Δήμος Λακατάμιας, Δήμος Λατσιών.

 Επαρχία Λεμεσού: Δήμος Λεμεσού, Δήμος Μέσα Γειτονιάς, Δήμος Αγίου Αθανα-
σίου, Δήμος Κάτω Πολεμιδιών, Δήμος Ύψωνα.

 Επαρχία Λάρνακας / Αμμοχώστου: Δήμος Λάρνακας, Δήμος Αγίας Νάπας – 
Πρωταρά.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.ΝΕ.Κ)

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

H Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, εκδίδεται στην Κύπρο από τον Οργανισμό Νεολαίας 
Κύπρου σε νέους της Κύπρου από 13 μέχρι 30 χρόνων, με κόστος 10 ευρώ και 
διάρκεια 1 χρόνο.

Το συντονισμό μεταξύ των χωρών που εκδίδουν την Κάρτα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 
έχει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κάρτας Νέων (European Youth Card Association – 
EYCA).

Οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έχουν πρόσβαση σε πέραν των 100.000 
επιχειρήσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Προσφέρονται ωφελήματα 
και εκπτώσεις σε χώρους και εκδηλώσεις Πολιτισμού/Ψυχαγωγίας, σε εστιατόρια, 
μπαράκια, σε εκπαιδεύσεις, σε καταστήματα και υπηρεσίες Υγείας και Ομορφιάς, 
στον Αθλητισμό, σε Ξενοδοχεία, σε Υπηρεσίες, Καταστήματα και Ταξίδια, σε περί-
που 40 χώρες στην Ευρώπη.

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, σε τακτά χρονικά διαστήματα προσφέρει 
στους κατόχους της διάφορα πλούσια δώρα (π.χ. tablets, smartphones, laptops) 
μέσω διαγωνισμών που διοργανώνουμε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
(Facebook, Twitter, Instagram).

4. 
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Φοιτητική Ταυτότητα

Ο ΟΝΕΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, εκδίδει ΔΩΡΕΑΝ 
τη Φοιτητική Ταυτότητα, η οποία είναι συνδεδεμένη και με την Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Νέων και προσφέρει τα αντίστοιχα ωφελήματα. Πέραν τούτων, οι κάτοχοι της Φοι-
τητικής Κάρτας έχουν επιπρόσθετα προνόμοια, όπως για παράδειγμα εκπτώσεις σε 
λεωφορεία στην Κύπρο (50%) και άλλα.

Η Φοιτητική Κάρτα παραχωρείται σε όλους τους φοιτητές αξιολογημένων και 
πιστοποιημένων προγραμμάτων Ανώτερων και Ανώτατων σπουδών στην Κύπρο, 
ηλικίας 13-30 χρόνων, καθώς επίσης σε Κύπριους Νέους, ηλικίας 13-30 ετών, που 
φοιτούν στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ωφελήματα, τον τρόπο απόκτησης 
της κάρτας, τα σημεία εξυπηρέτησης κλπ, επισκεφθείτε το:
https://europeanyouthcard.onek.org.cy.
Για οποιεσδήποτε απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 22402626 
ή 22402698 ή μέσω e-mail στο europeanyouthcard@onek.org.cy.

Κέντρα Πληροφόρησης Νέων

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων λειτουργούν με βάση τα πρότυπα των Youth 
Information Centres της Ευρώπης και τους κανόνες του European Youth 
Information and Counseling Agency (ERYICA). Βασικός σκοπός των Κέντρων είναι 
να παρέχουν την πρώτη γενική πληροφόρηση σε μια σειρά θεμάτων που άπτονται 
των ενδιαφερόντων τους, μέσα σ’ ένα άνετο, μοντέρνο και πάνω απ’ όλα φιλικό 
περιβάλλον. Παράλληλα, στόχος τους είναι να καθοδηγήσουν 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 τους παρουσιάζονται.

Αυτό γίνεται προσφέροντάς τους ενημέρωση, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
(επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχολογική στήριξη). 
Στα Κέντρα Πληροφόρησης παρέχεται επίσης:
• Ενημέρωση και καθοδήγηση για τα προγράμματα και υπηρεσίες του ΟΝΕΚ.
• Ενημερωτικά σεμινάρια/εργαστήρια/συνέδρια.
• Πληροφόρηση για πολιτικές και ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ευρώπη για νέους, 

αφού τα ΚΕΠΛΗ αποτελούν σημεία επαφής του Eurodesk Κύπρου.
• Χώρος για συγκεντρώσεις ομάδων νέων και φορέων που ασχολούνται με νέους ή 

και για την πραγματοποίηση δικών τους δραστηριοτήτων.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

mailto:europeanyouthcard@onek.org.cy
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Παγκύπριος τηλεφωνικός αριθμός: 77772757. 
Όλες κλήσεις στον παγκύπριο αριθμό είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας
Τομπάζη 14,
1055 Λυκαβητός
Τηλ.: 22877510
Ηλ. Διεύθυνση: kepli.nicosia@onek.org.cy
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:30-19:00 και Σάββατο 11:00-14:00
Θερινό ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-18:00

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας
Λεωφ. Γρ. Αυξεντίου 27
Πλατεία Ακρόπολης
6021 Λάρνακα
Τηλ.: 24822580, Φαξ: 24822671
Ηλ. Διεύθυνση: kepli.larnaca@onek.org.cy
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή: 09:00 – 19:00, Τρίτη & 
Πέμπτη: 10:00 – 19:00

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λεμεσού
Κανάρη 34, 3041 Λεμεσός
Α’ Δημοτική Αγορά, Πλατεία Παντοπωλείου
Ηλ. Διεύθυνση: kepli.limassol@onek.org.cy
Τηλ.: 25871404, Φαξ.: 25342264
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 08:00 -18:00, Σάββατο 09:00 -12:30
Θερινό ωράριο: Δευτέρα-Παρασκευή 08:00 – 15:30

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Aγρού
Λεωφ. Στέλιου Χ’’ Πετρή 6
4860 Αγρός
Τηλ.: 25874042, Φαξ: 25874043
Ηλ. Διεύθυνση: kepli.agros@onek.org.cy
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 14.00-18.00 και Σάββατο 10.00-14.00

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Πάφου
Αποστόλου Παύλου & Γλάδστωνος Γωνία
8046 Πάφος
Τηλ.: 26306419, Φαξ: 26306219
Ηλ. Διεύθυνση: kepli.pafos@onek.org.cy
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:30-15:00 και Σάββατο 09:00-13:00
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Πολύκεντρα Νεολαίας του ΟΝΕΚ σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο

Στα Πολύκεντρα Νεολαίας στη Λευκωσία, στη Λεμεσό και στην Πάφο, ο Οργανι-
σμός Νεολαίας, παρέχει εργαστήρια Ρομποτικής, Προγραμματισμού, Film Making, 
Φωτογραφίας, Graphic Design, Δημιουργικής Γραφής, Μουσικής, Θεάτρου και 
Τέχνης.

Στόχος των εργαστηρίων είναι η υγιής απασχόληση, η ψυχαγωγία και εκμάθηση, η 
καλλιέργεια της εκφραστικότητας και της δημιουργικότητας, καθώς επίσης η ψυχο-
συναισθηματική ενδυνάμωση και η προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες μέσω των εργαστηρίων θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν, 
να πειραματιστούν, να εξοικειωθούν, αλλά και να απελευθερώσουν τη φαντασία 
τους, να δημιουργήσουν, να αποκτήσουν δεξιότητες και να καλλιεργήσουν τα 
ενδιαφέροντα τους.

Τα εργαστήρια παρέχονται από επαγγελματίες εκπαιδευτές και σ΄ αυτά μπορούν 
να συμμετέχουν παιδιά και νέοι ηλικίας 6 – 35 χρόνων. Ο Οργανισμός δύναται να 
ζητήσει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία από τους συμμετέχοντες (πιστοποιητικό 
γέννησης ή ταυτότητα). Ο ΟΝΕΚ έχει αναπτύξει τρία πολύκεντρα νεολαίας:

Πολύκεντρο Νεολαίας Λευκωσίας 
Τομπάζη 14, 1070 Λυκαβητός – Λευκωσία 
Τηλ.: 22877510 / Φαξ: 22877511 
Ηλ. Διεύθυνση: polykentro.leukosias@onek.org.cy 
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 12.00μ. – 7.00μ.μ.
 
Πολύκεντρο Νεολαίας Λεμεσού 
Κανάρη 34, δίπλα από Α’ Δημοτική Αγορά, Λεμεσός 
Τηλ.: 25871471 / Φαξ: 25342264
Ηλ. Διεύθυνση: polykentro.lemesou@onek.org.cy 
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 8.00π.μ. – 15.30μ.μ.

Πολύκεντρο Νεολαίας Πάφου 
Αποστόλου Παύλου & Γλάδστωνος
Τηλ.: 26306419 / Φαξ: 26306219
Ηλ. Διεύθυνση: polykentro.pafou@onek.org.cy
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 11.00π.μ. – 19.00μ.μ.

mailto:polykentro.leukosias@onek.org.cy
mailto:polykentro.lemesou@onek.org.cy
mailto:polykentro.pafou@onek.org.cy
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Γραμμή 1410

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

Η Γραμμή 1410 προσφέρει:
• Ενημέρωση γύρω από διάφορα ψυχοκοινωνικά θέματα.
• Παροχή πληροφοριών σχετικά με άλλους φορείς, οργανισμούς και συνδέσμους 

που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
• Παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες όταν αυτό είναι αναγκαίο, για περαιτέρω αξιολό-

γηση και παρέμβαση.
• Συμβουλευτική έτσι ώστε οι καλούντες να μοιραστούν το θέμα που τους απασχο-

λεί, να αναγνωρίσουν το επόμενο βήμα και να ενθαρρυνθούν να το κάνουν.
• Διαχείρηση κρίσεων που απαιτούν άμεση παρέμβαση.

Χειρίζεται θέματα όπως: Ουσίες εξάρτησης, σχέσεις γονέων-εφήβων, σχέσεις 
εφήβων-εφήβων, Οικογενειακά θέματα, σχολικά θέματα: σχολική αποτυχία/εγκατά-
λειψη, σχέσεις καθηγητών-μαθητών, σχέσεις μαθητών- μαθητών, σχολικό εκφοβι-
σμό. Επίσης, κοινωνικά θέματα όπως η απομόνωση, αντικοινωνική συμπεριφορά, 
άγχος, κατάθλιψη, πένθος κ.ά. 

Οι κλήσεις προς το 1410 γίνονται χωρίς χρέωση και οι ώρες λειτουργίας του είναι: 
Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-23:00
Σάββατο – Κυριακή 15:00-23:00

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος»

Σκοπός του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων «Μικρή Άρκτος» 
είναι η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της προσωπικότητας, η καλλιέργεια κοινωνικών 
δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης και η ενδυνά-
μωση του ατόμου ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της 
καθημερινότητας.

Μέσα από τις ομάδες ψυχοεκπαίδευσης και τα βιωματικά εργαστήρια, οι νέοι που 
συμμετέχουν, έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τις προσω-
πικές τους ικανότητες και δεξιότητες, να εντοπίσουν και να διορθώσουν τυχόν 
αδυναμίες, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους και να αναζητήσουν λύσεις 
για αυτά που τους απασχολούν.
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Οι δράσεις του προγράμματος απευθύνονται σε νέους ηλικίας 16 έως 35 ετών οι 
οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως άτομα, αλλά και σε οργανωμένα σύνολα και 
ομάδες που επιθυμούν να προσφέρουν στα μέλη τους την ευκαιρία συμμετοχής 
σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης (π.χ. Οργανώσεις Νεολαίας, 
Αθλητικά και Πολιτιστικά Σωματεία, Κοινοτικές & Δημοτικές Αρχές κοκ).

Οι υπηρεσίες προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, 
Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου κατόπιν επικοινωνίας με τα τηλέφωνα: 
97725204, 25443078 & 25443080 
ή με υποβολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lpavlou@onek.org.cy. 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες «Πρόταση»

Σκοπός των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ΠΡΟΤΑΣΗ είναι η παροχή στήριξης και 
συμβουλευτικής μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής σε νεαρά άτομα, ζευγάρια 
και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ζωή τους. Απευθύνονται σε παιδιά, 
έφηβους και νεαρά άτομα που θέλουν να μοιραστούν τις προσωπικές τους ανησυχίες 
εμπιστευτικά με κάποιο εξειδικευμένο Σύμβουλο. Επιπρόσθετα, απευθύνονται σε ζευγά-
ρια και γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σχέσεις ή/και στις οικογένειές τους.

Ανησυχίες και προβλήματα που μπορούν να συζητηθούν:
• Δυσκολίες στις σχέσεις (φιλικές, ερωτικές ή συζυγικές)
• Προβληματισμοί για θέματα εξαρτήσεων
• Βία στην οικογένεια
• Αντικοινωνική/παραβατική συμπεριφορά
• Και οτιδήποτε άλλο απασχολεί και προβληματίζει

Οι Υπηρεσίες προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρ-
νακας και Πάφου, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού στο τηλέφωνο 97725204.

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας των Νέων

Ο Οργανισμός υλοποιεί το Πρόγραμμα «Κέντρα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης των 
Νέων/Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». Το Πρόγραμμα αυτό απο-
σκοπεί στην υποστήριξη άνεργων νέων 15 μέχρι 29 ετών που θέλουν να αναλάβουν 
επιχειρηματική πρωτοβουλία και παράλληλα την προώθηση της επιχειρηματικής 
κουλτούρας στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται εκπαίδευση διάρκειας 28 ωρών σε νέους, 
υπό τη μορφή εργαστηρίων τα οποία υλοποιούνται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. 
Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων οι νέοι έχουν το δικό τους προσωπικό 
επιχειρηματία – μέντορα, ο οποίος για περίοδο έξι μηνών τους παρέχει εξειδικευμένη 
στήριξη και βοήθεια για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης. Το Πρόγραμμα 
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συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος https://onek.org.cy/archiki-selida/
programmata-ipiresies/efkeries-chrimatodotisis/neaniki-epichirimatikotita/
ή/και να επικοινωνείτε απευθείας με τη Λειτουργό του ΟΝΕΚ, κα Άννα Λοΐζου 
στο τηλέφωνο 22402615 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aloizou@onek.org.cy.

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑΝΑΔ)

Η ΑνΑΔ προωθεί δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου 
δυναμικού της Κύπρου οι οποίες αφορούν στα Σχέδια Αρχικής Κατάρτισης, στα 
Σχέδια Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, στο Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων και 
στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Υποδομής Κατάρτισης. 

Οι δραστηριότητες αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης που προωθεί η ΑνΑΔ 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας, των 
επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού. Η κατάρτιση παρέχεται από ιδρύ-
ματα κατάρτισης, ιδιωτικά ή κρατικά, ή από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και η ΑνΑΔ 
ενισχύει και στηρίζει την αναβάθμιση της διαθέσιμης υποδομής. Η ΑνΑΔ έχει τη 
συνολική ευθύνη για τον προγραμματισμό και το συντονισμό της κατάρτισης/ανά-
πτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στον τόπο. 

Στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις «Υπηρεσίες Ανά-
πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑνΑΔ», οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
• Σχέδια Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης
• Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Ανέργων στις Επιχειρήσεις
• Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων
• Σχέδιο Ενίσχυσης των Υποδομών και Συστημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
• Σχέδιο Προώθησης της Καινοτομίας στην Κατάρτιση και Ανάπτυξη του Ανθρώπι-

νου Δυναμικού
• Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους και Νεοεισερχόμενους στην Αγορά Εργασίας
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στα πλείστα προαναφερόμενα Σχέδια της 
ΑνΑΔ είναι όπως τα άτομα είναι εγγεγραμμένα ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας.

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος. Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000 / Τηλέφωνο Λειτουργού Εξυπηρέτησης: 22390300
Φαξ: 22496949, Ηλ. Διεύθυνση: hrda@anad.org.cy
Περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο: 22515000 και στην ιστοσελίδα: www.hrdauth.org.cy.

5. 
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Ιωσήφ Χατζηιωσήφ 35 
και Ανδρέα Αβρααμίδη 
1ος όροφος,
2028 Στρόβολος,
Λευκωσία

Τηλ.: 22442960/72
Φαξ: 22305190

e: info@naac.org.cy
w:www.naac.org.cy


