
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

Ανάπτυξη Προγράμματος κοινωνικής υποστήριξης για διασύνδεση των 

ατόμων που πρόκειται να αποφυλακιστούν και αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ουσιοεξάρτησης  

 

1. Εισαγωγή 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), δέχεται προτάσεις με στόχο 

την ανάπτυξη προγράμματος κοινωνικής υποστήριξης για τη διασύνδεση 

των ατόμων που πρόκειται να αποφυλακισθούν και αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ουσιοεξάρτησης, με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες βάσει 

των αναγκών που εντοπίζονται.  

Σκοπός του εν λόγω Προγράμματος είναι η εξομάλυνση των δυσκολιών που 

εντοπίζονται κατά την αποφυλάκιση των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ουσιοεξάρτησης, και πιο συγκεκριμένα της διασύνδεσής τους με τις αρμόδιες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να καταστεί όσο το δυνατό πιο ομαλή η 

επανένταξή τους στην κοινωνία και να παρασχεθεί εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Μέσα από την ανάπτυξη 

του Προγράμματος αναμένεται τα άτομα της ομάδας στόχου να ενισχύσουν τις 

ικανότητές τους σε κοινωνικό, ψυχολογικό και επαγγελματικό επίπεδο, με 

απώτερο στόχο την κοινωνική αποκατάστασή τους και  την αποφυγή της 

υποτροπής. 

Το μέγιστο διαθέσιμο κονδύλι για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

Προγράμματος ανέρχεται στα 51.000 ευρώ ανά έτος λειτουργίας. Οι 

αναφερόμενες υπηρεσίες θα προσφέρονται για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα 

ανανέωσης της συμφωνίας για ένα χρόνο, συν ένα (1+1+1), κατόπιν αξιολόγησης 

της αποτελεσματικότητας, με απώτερο στόχο τη βιωσιμότητα του προγράμματος 

για τρία χρόνια.  

Η αποδέσμευση του ποσού θα πραγματοποιείται με δόσεις, ανά τετράμηνο μετά 

την υποβολή και έγκριση των σχετικών εκθέσεων.  



 

 

Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται τον Ιούλιο 2021 και η εφαρμογή του δεν 

πρέπει να ξεπερνά τους δώδεκα μήνες.  

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν μη κυβερνητικοί οργανισμοί (σωματεία, 

εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, άλλοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί), Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Κυβερνητικές υπηρεσίες και η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν το φορέα του οποίου η 

πρόταση θα επιλεγεί, θα κληθούν να υπογράψουν δεσμευτικό συμβόλαιο για 

πιστή εφαρμογή της πρότασης  που κατέθεσαν. 

2. Τεκμηρίωση 

Ένα από τα πιο σημαντικά στάδια κατά τη διαδικασία της θεραπείας της 

ουσιοεξάρτησης αποτελεί το τελικό στάδιο, αυτό της κοινωνικής επανένταξης, 

όπου οι παρεμβάσεις που αναπτύσσονται διαδραματίζουν βασικό ρόλο ως προς 

την επιτυχή έκβαση της πορείας του ατόμου και την ομαλή επάνοδό του στην 

κοινωνία. Η κοινωνική επανένταξη αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης συνιστώσα των 

ολοκληρωμένων στρατηγικών για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ενώ ορίζεται ως η 

«κάθε κοινωνική παρέμβαση με στόχο την ένταξη πρώην ή νυν προβληματικών 

χρηστών ναρκωτικών στην κοινότητα». (ΕΚΠΝΤ, Ετήσια Έκθεση 2010) 

 

Σε ότι αφορά στο σωφρονιστικό σύστημα, ένα μεγάλο ποσοστό των έγκλειστων 

ατόμων, αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την ουσιοεξάρτηση, ενώ 

πολλά άτομα καταλήγουν στις φυλακές μετά από τη διάπραξη αδικημάτων που 

αφορούν ή σχετίζονται με τη χρήση. Ένα μικρό ποσοστό των ουσιοεξαρτημένων 

ατόμων που καταλήγουν στις φυλακές συχνά σταματά ή περιορίζει σε μεγάλο 

βαθμό τη χρήση κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής τους. Όμως, υπάρχουν 

και αυτοί που προχωρούν στη χρήση άλλων ουσιών που δεν χρησιμοποιούσαν 

προηγουμένως, που μπορεί να είναι και πιο επικίνδυνες. Παράλληλα, ο χώρος 

των φυλακών αποτελεί συχνά και χώρο έναρξης της χρήσης για άτομα που δεν 

υπήρξαν ποτέ εξαρτημένοι. Ενδεικτικά, έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2008 

στο Βέλγιο, κατέδειξε ότι περισσότερο από το 1/3 των ουσιοεξαρτημένων 

φυλακισμένων ξεκίνησε τη χρήση νέων ουσιών κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού 



 

 

τους στις φυλακές, με τη χρήση ηρωίνης να είναι η πιο συχνά αναφερόμενη ουσία 

χρήσης. (WHO, 2014) 

Τα ουσιοεξαρτημένα άτομα κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους καλούνται να 

αντιμετωπίσουν σωρεία προβλημάτων πέραν από τον εγκλεισμό τους, τα οποία 

αφορούν σε προβλήματα με την ευρύτερη υγεία τους, όπως είναι οι ψυχικές 

διαταραχές, τα μεταδιδόμενα νοσήματα, καθώς και μια ενδεχόμενη 

συνυπάρχουσα ψυχική νόσος. Η εμπειρία καθώς και η βιβλιογραφία 

καταδεικνύουν ότι τα προβλήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς μέσα στις 

φυλακές, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να τα μεταφέρουν και μετά την 

αποφυλάκισή τους, και αυτά να πρέπει να τύχουν διαχείρισης, σε συνδυασμό με 

τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν ως προς την προσπάθειά τους για 

ομαλή ένταξη στην κοινωνία. (WHO, 2014)  

Κατά συνέπεια, με την αποφυλάκισή τους τα ουσιοεξαρτημένα άτομα βρίσκονται 

αντιμέτωπα με περισσότερα προβλήματα πέραν της ουσιοεξάρτησης που 

απειλούν την υγεία τους και λειτουργούν ως εμπόδια στην κοινωνική τους 

αποκατάσταση. Στα εμπόδια αυτά, εντάσσονται το στίγμα του πρώην 

φυλακισμένου, η ανεργία, η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων, η έλλειψη στηρικτικού 

δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών κ.α., με αποτέλεσμα ένα ήδη ευάλωτο άτομο να 

οδηγείται εύκολα στην υποτροπή τόσο ως προς τη χρήση ουσιών (με συχνή 

κατάληξη το θάνατο), όσο και ως προς την διάπραξη εγκληματικών 

δραστηριοτήτων. Για τους πιο πάνω λόγους, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη 

στρατηγικών που να περιλαμβάνουν πολιτικές και να εγκαθιδρύουν μηχανισμούς 

που να καλύπτουν τις επί μέρους ανάγκες των εξαρτημένων ατόμων, τόσο εντός 

του σωφρονιστικού συστήματος, όσο και μετά την αποφυλάκιση. (UNODC, 2012) 

Η περίοδος της αποφυλάκισης και της κοινωνικής επανένταξης είναι τις 

περισσότερες φορές, επίπονη αφού το άτομο καλείται να αντιμετωπίσει πρακτικά 

θέματα της καθημερινότητας όπως είναι η εξεύρεση εργασίας και χώρου 

διαμονής. Πέραν αυτού, συχνές είναι οι ανάγκες που αφορούν στην υγεία του 

ατόμου, τόσο σωματική και ψυχική, αλλά και στην επανασύνδεση του με το 



 

 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, ίσως τώρα διαφορετικό από αυτό που 

άφησε όταν μπήκε στη φυλακή. Καθοριστικής σημασίας στα βήματα αυτά, 

θεωρούνται η προσβασιμότητα στις απαιτούμενες υπηρεσίες, αλλά και η 

απάλειψη του κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει το πρώην φυλακισμένο 

άτομο. (UNODC, 2012) 

Στις περιπτώσεις των εξαρτημένων ατόμων που αποφυλακίζονται, είναι 

σημαντικό να έχει κανείς υπόψη του ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για 

επανένταξη θα πρέπει να συνδυάζεται με τη σύνδεση του ατόμου με κάποιο 

θεραπευτικό πρόγραμμα εκτός του σωφρονιστικού συστήματος. Πέραν της 

θεραπευτικής διαδικασίας είναι απαραίτητη η εμπλοκή κοινωνικών υπηρεσιών 

για στήριξη στην προσπάθεια των φυλακισμένων για απεξάρτηση, αλλά και στην 

πορεία τους μετά την αποφυλάκιση, στην κοινωνική τους επανένταξη. Το στάδιο 

αυτό αφορά στη δημιουργία Μονάδων Στήριξης πριν την αποφυλάκιση 

(Prerelease Units), οι οποίες προετοιμάζουν το άτομο για το νέο στάδιο που 

ακολουθεί, εφαρμόζοντας προγράμματα για διατήρηση της αποχής από ουσίες, 

προετοιμασία με στόχο τη μείωση των θανάτων από υπερβολική δόση, 

φαινόμενο που παρατηρείται πολύ συχνά μετά την αποφυλάκιση και 

προωθώντας τη συνεργασία με εξωτερικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.  

Οι παρεμβάσεις κοινωνικής υποστήριξης/επανένταξης απευθύνονται σε 

άτομα που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν προβλήματα με την 

ουσιοεξάρτηση, ενώ μπορούν να απευθύνονται σε άτομα που αντιμετωπίζουν 

κάθε είδους εξάρτησης (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που είναι εθισμένα 

στο αλκοόλ, αλλά και σε νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες) ή ακόμα και σε όλες τις 

κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες που εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής 

επανένταξης. Το στοιχείο της θεραπείας, είτε ιατρικής είτε ψυχοκοινωνικής, δεν 

απαιτείται απαραίτητα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η κοινωνική επανένταξη δεν 

είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται μετά τη θεραπεία, αλλά μπορεί να 

λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από την προηγούμενη παρακολούθηση θεραπείας, 

όντας είτε το τελικό στάδιο μίας διαδικασίας θεραπείας, είτε μία χωριστή και 



 

 

ανεξάρτητα μεταθεραπευτική παρέμβαση που πραγματοποιείται από υπηρεσίες 

εκτός του θεραπευτικού πλαισίου, με χωριστούς στόχους και μέσα.  

Προγράμματα πριν την αποφυλάκιση που προετοιμάζουν τα άτομα για την ζωή 

μετά την αποφυλάκισή τους είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν δράσεις όπως: 

- Ενίσχυση της επικοινωνίας και των δεσμών με την οικογένεια 

- Προετοιμασία για την επανένταξη στην κοινότητα 

- Προετοιμασία των θυμάτων που επηρεάστηκαν από τις παραβατικές 

συμπεριφορές των φυλακισμένων 

- Αποτίμηση των οικονομικών συνεπειών στους φυλακισμένους και στις 

οικογένειές τους από τον εγκλεισμό τους στις φυλακές 

- Σχεδιασμό της επανένταξης των φυλακισμένων στην κοινωνία – 

προετοιμασία (πχ. ανεύρεση χώρου διαμονής, εξεύρεση εργασίας, κλπ) και 

παροχή βοήθειας ως προς τη διατήρηση αυτών που έχουν επιτευχθεί. 

(UNODC, 2012) 

Το όφελος μεγιστοποιείται όταν οι παρεμβάσεις στήριξης, συνεχίζονται μετά την 

αποφυλάκιση των φυλακισμένων χρηστών (aftercare services). Στο στάδιο αυτό, 

οι υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, συνεργασία με την 

οικογένεια και διατήρηση/βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων, θεραπευτικές 

παρεμβάσεις/προγράμματα για ουσιοεξαρτημένους αποφυλακισθέντες εκτός 

των Φυλακών, συμβουλευτική και εμπλοκή της κοινότητας και των υπηρεσιών 

υγείας, καθώς επίσης και προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης/ 

κατάρτισης. 

3. Γενικός Στόχος του Προγράμματος 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΑΑΕΚ για αναζήτηση τρόπων επίτευξης της 

ομαλής κοινωνικής επανένταξης των ατόμων που αποφυλακίζονται και 

αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης, και αποσόβησης των κινδύνων 

υποτροπής και κοινωνικού αποκλεισμού τους, διαπιστώθηκε η ανάγκη για 

περεταίρω συντονισμό.  



 

 

Γενικός στόχος της ανάπτυξης του προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη 

προγράμματος κοινωνικής υποστήριξης για τη διασύνδεση των ατόμων που 

πρόκειται να αποφυλακισθούν, και αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης 

με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες βάσει των αναγκών που εντοπίζονται.  

Συνεπώς, η εν λόγω προκήρυξη αφορά στην ανάπτυξη ενός προγράμματος 

κοινωνικής υποστήριξης για ανάπτυξη διασυνδετικής υπηρεσίας διάρκειας ενός 

έτους στην οποία θα παραπέμπονται άτομα που αποφυλακίζονται και 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα ουσιοεξάρτησης.  

4. Ομάδα Στόχος 

Άτομα που πρόκειται να αποφυλακιστούν και αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ουσιοεξάρτησης.  

5. Ειδικοί Στόχοι 

Οι επί μέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 

• Η καταγραφή/συλλογή διαθέσιμων στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό των 

ατόμων που αποφυλακίζονται και παρουσιάζουν προβλήματα 

ουσιοεξάρτησης. 

• Εκτίμηση αναγκών των ατόμων που αποφυλακίζονται (ατομικών, 

οικογενειακών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, κ.α.) με βάση συγκεκριμένο 

εργαλείο της ΑΑΕΚ (το οποίο θα πρέπει να αποστέλλεται στην ΑΑΕΚ) 

• Η διασφάλιση της συνεργασίας των αρμοδίων εμπλεκόμενων υπηρεσιών ή 

φορέων για εφαρμογή του Προγράμματος. 

• Συντονισμός των διαδικασιών για την ετοιμασία όλων των απαραίτητων 

εγγράφων και πιστοποιητικών πριν την αποφυλάκιση των ατόμων για 

διευκόλυνση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης (πχ. εγγραφή στο σύστημα 

ΓΕΣΥ για περιπτώσεις που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, και διεκδίκηση 

ωφελημάτων/επιδομάτων).  

• Διασφάλιση, όπου χρειάζεται, ότι θα καταβληθεί στον αποφυλακισθέντα 

ποσό από το Ταμείο Ευημερίας των Φυλακών για κάλυψη άμεσων αναγκών 

μετά την αποφυλάκιση. 



 

 

• Δημιουργία ενημερωτικού εντύπου για τις υπηρεσίες που προσφέρονται 

τόσο στο περιβάλλον των Φυλακών, όσο και εκτός των Φυλακών και οι 

οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη των ατόμων αυτών.  

• Διασφάλιση της συνεργασίας και της ενημέρωσης από Λειτουργούς του 

Τμήματος Φυλακών στους υπεύθυνους του Προγράμματος, αναφορικά με 

την επικείμενη αποφυλάκιση ατόμων, τουλάχιστον δύο μήνες 

προηγουμένως, για να είναι δυνατόν να αρχίσει τις διαδικασίες ενημέρωσης 

και διασύνδεσης των ατόμων με αρμόδιες υπηρεσίες παροχής στήριξης και 

φροντίδας στην κοινότητα, μετά την αποφυλάκιση. 

• Εκτίμηση αναγκών που συμβάλλουν στην κοινωνική υποστήριξη των ατόμων 

αυτών (ατομικών, οικογενειακών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, κ.α.) με 

αναφορά στη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων αξιολόγησης. 1 

• Υπηρεσίες διασυνδετικής των ατόμων που αποφυλακίζονται και 

παρουσιάζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης με υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας και αξιοποίηση των υφιστάμενων σχεδίων και βοηθημάτων.  

• Παροχή συμβουλευτικής σε θέματα εργασίας με την αξιοποίηση Συμβούλων 

και Σχεδίων του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, και της Αρχής Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού.  

• Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για πρόληψη ή/και 

απάμβλυνση οικονομικών, νομικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που 

μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, την προσωπικότητα, 

την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη ατόμων/οικογενειών ή/και κοινωνικών 

ομάδων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. 

• Ανάπτυξη παρεμβάσεων που σχετίζονται με την ενίσχυση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και της προστασίας των ατόμων/οικογενειών και ομάδων, και 

που στηρίζονται στις επιστημονικά τεκμηριωμένες βέλτιστες πρακτικές 

διεθνώς.  

 
1 http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/673/TDXD12013ENC_Web-1_394929.pdf_en 



 

 

 

6. Βασικά στοιχεία και προϋποθέσεις που πρέπει να περιέχει η κάθε 

πρόταση προκειμένου να εξεταστεί: 

1. Ονομασία Προγράμματος 

2. Nομικό καθεστώς λειτουργίας του αιτητή/ων (σε περίπτωση σύμπραξης)  

3. Στοιχεία Συντονιστή/ων του Προγράμματος (μαζί με σχετικά βιογραφικά) 

4. Στοιχεία Συνεργατών (μαζί με σχετικά βιογραφικά) και πρωτόκολλο/ 

βεβαιώσεις συνεργασίας όπου αυτό απαιτείται2 

5. Οργανόγραμμα και στοιχεία συνεργατών/Ομάδας Έργου που θα 

στελεχώνουν το Πρόγραμμα (συνοδευόμενα με τα απαραίτητα βιογραφικά) 

και συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων. 

6. Προϋπολογισμός και αναλυτικό διάγραμμα επιμερισμού δαπάνης. 

Διευκρινίζεται ότι η ΑΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όλα τα σχετικά 

τιμολόγια/αποδεικτικά. 

7. Λεπτομερής περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών/παρεμβάσεων. 

8. Λεπτομερής συμπλήρωση της αίτησης που αναγράφονται οι απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή του Προγράμματος σύμφωνα με το έντυπο 

στο Παράρτημα Ι. 

 

9. Σχεδιασμός ανά στάδιο εφαρμογής του έργου: 

Φάση 1η – Προετοιμασία/Συντονισμός: 

• Σύσταση/τρόπος λειτουργίας Συντονιστικής Επιτροπής με απαραίτητη τη 

συμμετοχή Λειτουργού της ΑΑΕΚ και Λειτουργού του Τμήματος Φυλακών 

που θα καθοριστεί για αυτό το σκοπό 

• Σύναψη Συμβολαίων με Συνεργάτες  

• Οριστικοποίηση πλάνου εργασιών – χρονοδιάγραμμα στο οποίο να 

αναγράφονται ο συνολικός αριθμός ωρών του προγράμματος και η 

κατανομή των ωρών ανά παρέμβαση και ανά φάση δράσης 

 
2 Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Προγράμματος κρίνεται απαραίτητο όπως στην ομάδα έργου 

συμπεριλαμβάνονται ειδικότητες που αφορούν σε κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, δικηγόρους, 
και οικογενειακούς θεραπευτές. 



 

 

• Καταγραφή του τρόπου ανάπτυξης του προγράμματος διασυνδετικής 

υπηρεσίας  

• Εκπαίδευση εμπλεκομένων σε θέματα φυλακών, ουσιοεξάρτησης, κλπ.  

 

Φάση 2η – Εφαρμογή του Προγράμματος:  

• Καταγραφή αριθμού ατόμων που αναμένεται να εξυπηρετηθούν και 

συντονισμός με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες  

• Διαδικασία αξιολόγησης των ατόμων  

• Εκτίμηση αναγκών και οριστικοποίηση των παρεμβάσεων που θα 

αναπτυχθούν 

• Διερεύνηση της αξιοποίησης υφιστάμενων ή/και ανάπτυξης επιπρόσθετων 

υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν κατόπιν 

αξιολόγησης 

• Παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος και επίλυσης τυχόν 

προβλημάτων που θα προκύψουν 

 

Φάση 3η – Αξιολόγηση Προγράμματος: 

• Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της πιθανής επίδρασης του 

προγράμματος στη ζωή των συμμετεχόντων μέσα από ερωτηματολόγια ή 

την εκπόνηση ποιοτικής έρευνας. 

• Διαδικασία αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος. 

 

10. Υποβολή προϋπολογισμού και αναλυτικού διαγράμματος επιμερισμού 

δαπάνης. 

 

7. Εκθέσεις  

Η διεκπεραίωση του έργου προϋποθέτει την υποβολή των πιο κάτω εκθέσεων: 

1) Έκθεση σχεδιασμού, (ένα μήνα από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος) 

η οποία να συμπεριλαμβάνει: 



 

 

• Τα συμπεράσματα των αρχικών συζητήσεων με την ΑΑΕΚ και τις πρώτες 

διαπιστώσεις του αναδόχου φορέα  σχετικά με τις συνθήκες του έργου όπως έχουν 

διαμορφωθεί κατά την έναρξή του 

• Τα κύρια θέματα που εντοπίστηκαν. 

• Τις άμεσες ενέργειες που προτείνονται και τις προτεραιότητες που τίθενται. 

• Τo επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με 

σημειωμένα τα κρίσιμα σημεία. 

• Το πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση του έργου. 

 

2) Δύο Τετραμηνιαίες εκθέσεις υλοποίησης (4ος και 8ος μήνας), με 

πληροφορίες αναφορικά με το στάδιο υλοποίησης και τυχόν προβλήματα που μπορεί 

να προέκυψαν και τυχόν αλλαγές μαζί αναλυτική κατάσταση των εξόδων του 

προγράμματος. 

 

3) Τελική Έκθεση υλοποίησης η οποία θα υποβάλλεται στο τέλος του προγράμματος (το 

αργότερο, ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση) και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει σε 

κωδικοποιημένη μορφή που να διασφαλίζει την πιστή εφαρμογή του Περί Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138/(I)2001, τα εξής: 

• Στοιχεία σε σχέση με το προφίλ των ατόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

(π.χ. ηλικίες, φύλο, προσωπική κατάσταση, κλπ) 

• Τον  αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν  στο πρόγραμμα 

• Κατάλογο των συνεργατών που ενεπλάκησαν (π.χ. τοπικές αρχές) 

• Παρεμβάσεις που συμπεριέλαβε το πρόγραμμα,  

• Αποτελέσματα 

• Αναλυτική κατάσταση των εξόδων του προγράμματος 

συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων, 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 του 

προγράμματος. 

*Επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο με παράδειγμα τελικής έκθεσης (Σύμφωνα με 

το Παράρτημα ΙΙ) 

8. Άλλες Υποχρεώσεις 

Σημειώνεται ότι εκτός από τις πιο πάνω εκθέσεις, ο ανάδοχος φορέας έχει 

υποχρέωση συστηματικής ενημέρωσης της ΑΑΕΚ αναφορικά με την υλοποίηση 

του έργου και τυχόν αναπροσαρμογές στις οποίες σκοπεύει να προβεί. 

Σημειώνεται ότι αναπροσαρμογές μπορούν να γίνουν μόνο σε συνέχεια 

συνεννόησης και έγκρισης από την ΑΑΕΚ. Η ΑΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει από τον ανάδοχο φορέα να γνωμοδοτήσει για ειδικά θέματα σχετικά με 

το έργο σε περίπτωση που καταστεί τέτοια ανάγκη.  

 

Βιβλιογραφία 

1. EMCDDA, EMCDDA Insights: Social reintegration and employment: evidence 

and drug interventions for drug users in treatment, 2012 

2. http://ar2005.emcdda.europa.eu/el/page078el.html?CFID=34060115&CFTOKEN

=a6cf8a5dbb723144-5449E9E0-B7FA-

49D8FEB0D208724035D7&jsessionid=38306fd57f7316ac5d8c7ded5e2f55c1206
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Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες θα προσφέρονται για την περίοδο ενός έτους με 

δικαίωμα ανανέωσης της συμφωνίας από την πλευρά της ΑΑΕΚ για ένα χρόνο συν 

ένα κατόπιν αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας. 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλώ όπως η πρόταση τοποθετηθεί 

στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του κτιρίου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ιωσήφ 

Χατζηιωσήφ 35 και Ανδρέα Αβρααμίδη, 2028 Στρόβολος, Λευκωσία. Τελευταία 

ημερομηνία υποβολής Παρασκευή, 14 Μάϊου 2021 στις 12.00.  

http://ar2005.emcdda.europa.eu/el/page078el.html?CFID=34060115&CFTOKEN=a6cf8a5dbb723144-5449E9E0-B7FA-49D8FEB0D208724035D7&jsessionid=38306fd57f7316ac5d8c7ded5e2f55c12069
http://ar2005.emcdda.europa.eu/el/page078el.html?CFID=34060115&CFTOKEN=a6cf8a5dbb723144-5449E9E0-B7FA-49D8FEB0D208724035D7&jsessionid=38306fd57f7316ac5d8c7ded5e2f55c12069
http://ar2005.emcdda.europa.eu/el/page078el.html?CFID=34060115&CFTOKEN=a6cf8a5dbb723144-5449E9E0-B7FA-49D8FEB0D208724035D7&jsessionid=38306fd57f7316ac5d8c7ded5e2f55c12069
http://ar2005.emcdda.europa.eu/el/page078el.html?CFID=34060115&CFTOKEN=a6cf8a5dbb723144-5449E9E0-B7FA-49D8FEB0D208724035D7&jsessionid=38306fd57f7316ac5d8c7ded5e2f55c12069


 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Λειτουργό Νάσια 

Φωτσίου στο τηλέφωνο 22442967 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

nasia.fotsiou@naac.org.cy.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Να συμπληρώσετε το αίτημα με γνώμονα τα κριτήρια αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

1.  Όνομα Φορέα:    
 
 

2. Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση:   
 
 

3. Τηλέφωνο:    
 
 

4. Τηλεομοιότυπο:   
 
 

5. Ηλεκτρονική διεύθυνση   
(e-mail):  

 
 
 
 

6. Πρόσωπο επικοινωνίας (τηλέφωνο - 
ηλεκτρονική διεύθυνση): 

 

7.  Τίτλος προγράμματος:  
 
 

8. Σύντομη περιγραφή:  
 
 

9. Ανάλυση δράσεων:  

10.  Στόχοι, δείκτες επιτυχίας, 
προβλεπόμενα αποτελέσματα: 
 

 
 
 



 

 

11. Πληθυσμός στόχος: 
 

 

12. Άλλοι Φορείς- Συνεργάτες:  

13. Όνομα/ονόματα συντονιστή/ών και συνεργατών: 
 

 Όνομα  
 

Καθήκοντα / Αρμοδιότητες 
 

  
 

 

  
 

 

14.  Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων (να παραθέσετε με σαφήνεια τους δείκτες 

και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των στοιχείων) 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………............. 

2. ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………............. 

3. ………………………………………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................................................... 
 

15.  Στοιχεία: 

Όνομα/ονόματα Υπευθύνου και Εκπροσώπων Συνεργαζόμενων Φορέων 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Ημερομηνία                                                    

…………………………………… 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΡΟΤΥΠΟ 

Τελική Έκθεση Υλοποίησης Επιχορηγημένου Προγράμματος 2020 

Η παρούσα έκθεση θα πρέπει να συνοψίζει όλα τα κύρια στοιχεία του προγράμματος 

που έλαβε επιχορήγηση από την ΑΑΕΚ: το σχεδιασμό, τη διαδικασία, την εφαρμογή 

με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα και όπου είναι εφικτό την αξιολόγηση και τη 

διάχυση των αποτελεσμάτων. 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ονομασία Προγράμματος και Φορέα Υλοποίησης 

Στοιχεία Συντονιστή Προγράμματος  

Περίοδος εφαρμογής προγράμματος 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(Αναφορά με βάση το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος)  

1. Τρόπος εντοπισμού της ομάδας στόχου  

2. Κατά πόσο πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή/ συνέχιση υφιστάμενου προγράμματος 

κτλ. 

3. Πιθανά προβλήματα/δυσκολίες που πιθανόν να προέκυψαν 

4. Προσωπικό/ συνεργάτες  

- Αριθμός, ονόματα, προσόντα απασχολούμενων (αποστολή βιογραφικών εάν δεν 

έχουν αποσταλεί ξανά) 

- Περιγραφή εμπλοκής του κάθε απασχολούμενου (Καθοδηγητής, Εκπαιδευτής, 

Αξιολογητής κτλ) 



 

 

- Σε περίπτωση εκπαίδευσης συνεργατών να γίνει περιγραφή της εκπαίδευσης, 

τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για εφαρμογή του προγράμματος και οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο μπορεί να δώσει την εικόνα του τι έγινε 

5. Περιγραφή όλων των φάσεων εφαρμογής της παρέμβασης βάσει 

χρονοδιαγράμματος, όπου θα καταγράφονται τα εξής:  

- Περιγραφή συμμετεχόντων (προφίλ δηλαδή ηλικίες, κοινωνικό-οικονομικό προφίλ, 

γεωγραφική περιοχή κ.τ.λ.) 

- Αν έγιναν αλλαγές στο υλικό που κατατέθηκε για έγκριση στο πρόγραμμα να 

κατατεθεί εκ νέου 

- Χώρος  

- Είδος παρέμβασης (π.χ. βιωματικά εργαστήρια, ομάδες ψυχοεκπαίδευσης, κτλ.) 

- Αλλαγές που προέκυψαν από το αρχικό πλάνο εργασίας (αιτιολόγηση, ευελιξία ως 

προς την επίλυση δυσκολιών/ προβλημάτων) 

- Αποτελέσματα (αριθμός συμμετοχών, συγκράτηση στο πρόγραμμα, 

ανατροφοδότηση από συμμετέχοντες) 

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

- Περιγραφή των αποτελεσμάτων του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου του 

τρόπου εκτίμησης των αποτελεσμάτων)  

- Πως επωφελήθηκε η ομάδα στόχος 

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Αξιολόγηση διαδικασίας   

Η αξιολόγηση της διαδικασίας περιγράφει πώς και κατά πόσο εφαρμόστηκε μια 

παρέμβαση, εάν ο σχεδιασμός ήταν επιτυχημένος και αν προσεγγίστηκε η ομάδα που 



 

 

είχε επιλεγεί εξαρχής. Η αξιολόγηση της διαδικασίας είναι κρίσιμης σημασίας βήμα για 

τη διασφάλιση της ποιότητας μιας παρέμβασης.  

Αξιολόγηση Αποτελέσματος 

Η αξιολόγηση του αποτελέσματος εστιάζεται στα επιτεύγματα της παρέμβασης και 

εξακριβώνει κατά πόσο η παρέμβαση υπήρξε επιτυχής και αξίζει τον κόπο να 

συνεχιστεί, ή αν πρέπει να προσαρμοστεί ή να εγκαταλειφθεί. Επίσης, είναι το πιο 

επιθυμητό και ουσιαστικό κομμάτι μιας παρέμβασης παρ’ όλες τις δυσκολίες που 

συνεπάγεται. 

Σημείωση: Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Αποτελέσματος και της Αξιολόγησης 

Διαδικασίας πρέπει να ερμηνεύονται μαζί, έτσι ώστε να δίδεται μία ολοκληρωμένη 

εικόνα και κατανόηση της επιτυχίας του προγράμματος. 

Σε περίπτωση εξωτερικής αξιολόγησης, αναμένεται όπως αυτή αποστέλλεται 

αυτούσια μαζί με την έκθεση.  

Ε. ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Τρόποι Διάχυσης του προγράμματος  

- Πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία του  προγράμματος  θα πρέπει 

να δοθούν σε όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους ή και εμπλεκόμενους, 

συμπεριλαμβανομένων της ομάδας στόχου και άλλων σχετικών φορέων (π.χ. Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, Σχολείο, άλλα ΜΚΟ κτλ). Μέσω της διάχυσης αποτελεσμάτων το 

πρόγραμμα μπορεί να επωφεληθεί με ποικίλους τρόπους, όπως είναι η εξεύρεση νέων 

συνεργατών για τη συνέχιση του προγράμματος ή η βελτίωση του προγράμματος 

βάσει της ανατροφοδότησης. Επίσης, μια τέτοια διάχυση, μπορεί να αποτελέσει 

σημαντική συνεισφορά σε επίπεδο καλών πρακτικών και κατά συνέπεια στη 

διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών αποφάσεων.  

- Περιγραφή διαδικασίας που ακολουθήθηκε για διάχυση της ύπαρξης του 

προγράμματος και μετέπειτα των αποτελεσμάτων, π.χ. εκπόνηση έντυπου 

υλικού, μέσω διαδικτύου, ΜΜΕ κτλ και σε ποιους απευθύνθηκε. 



 

 

Σύνοψη τελικών παρατηρήσεων  

Η περίληψη και η παράθεση προβλημάτων, εισηγήσεων και μελλοντικών αλλαγών στο 

πρόγραμμα παρέχει την ευκαιρία αποτύπωσης των κύριων αποτελεσμάτων με στόχο 

τη βελτίωση των παρεμβάσεων και τη μελλοντική συνέχιση του προγράμματος.  

Μέσω των τελικών παρατηρήσεων να αποτυπώνεται η ανάγκη συνέχισης του 

προγράμματος και εάν η εμπειρία εφαρμογής του προγράμματος μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για διαμόρφωση μελλοντικών δράσεων. 

ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Πρόγραμμα εφαρμογής  

Έντυπα συμμετοχής/ Βεβαιώσεις 

Έντυπα αξιολόγησης/ Δείγμα ερωτηματολογίων ανατροφοδότησης συμμετεχόντων 

Σύσταση Ομάδας Έργου 

  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Α/Α Κριτήριο 

 

Ποσοστό 

1 Ο προϋπολογισμός είναι αιτιολογημένος, αναλυτικός και περιλαμβάνει 
λεπτομερή καταμερισμό του κόστους. Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας με 
βαρύτητα 50% - 50%. 

20% 

 

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

Σύσταση Ομάδας Έργου  

Βιογραφικά σημειώματα (θα ληφθούν υπόψη η αντιστοιχία των προσόντων με 
τις προεκτεινόμενες δράσεις του προγράμματος)  

 

10% 

3 Η πρόταση ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο λειτουργίας και την ομάδα 
στόχου όπως περιγράφεται στην προκήρυξη (εκτίμηση αναγκών και 
οριστικοποίηση των παρεμβάσεων που θα αναπτυχθούν των συμμετεχόντων) 

 

20% 

4 Η αίτηση καθορίζει με σαφήνεια λειτουργικούς στόχους και τις αντίστοιχες 
δράσεις/παρεμβάσεις  

40% 

5 Η αίτηση απορρέει από συνεργασία με άλλους φορείς με στόχο την πολύ-
επίπεδη στήριξη της ομάδας στόχου 

5% 

6 Η αίτηση καθορίζει με σαφήνεια τους δείκτες επιτυχίας των προτεινόμενων 
στόχων και δραστηριοτήτων 

 

 

5% 

 


