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1  PRS20 « ADDRESS AND REDUCE DRUG USE OF IN-
MATES AND EX-INMATES THROUGH DATA ANALYSIS 
AND INTERVENTION PROGRAMS» 
Ο Σύνδεσμος Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Στήριξης Αποφυλακισθέντων 
Κύπρου μέσα από την συμμετοχή του στο έργο « PRS20: Address and Reduce 
Drug Use of Inmates and Ex-inmates through Data Analysis and Intervention 
Programs» προχώρησε στην έκδοση του 1ου Οδηγού Αποφυλακισθέντων, με στόχο  
την συγκέντρωση όλων των πληροφοριών για την καλύτερη στήριξη της κάθε 
προσπάθειας των ατόμων που αποφυλακίζονται και των οικογενειών τους. 

Tο έργο PRS20, στοχεύει στην εκτίμηση των αναγκών τόσο πρώην όσο και νυν 
κρατουμένων, με την εφαρμογή υπάρχοντων και νέων μέσων, καθώς και στο 
σχεδιασμό εξατομικευμένων παρεμβάσεων την στήριξη ατόμων με ιστορικό 
εξάρτησης και την αντιμετώπιση νέων απειλών.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από εννιά οργανισμούς, που προέρχονται συνολικά 
από πέντε  χώρες:

•Κύπρος (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου – συντονιστής, Eurosuccess 
Consulting, Σύνδεσμος Προστασίας των Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων και 
Αποφυλακισθέντων, Τμήμα Φυλακών).
•Βέλγιο (Sciensano, HOGENT University of Applied Sciences).
•Ελλάδα (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και 
Ιατρικής Ακρίβειας “Κώστας Στεφανής”).
•Λιθουανία (Drug, Tobacco and Alcohol Control Department).
•Λουξεμβούργο (Point Focal Luxembourgeois de l'OEDT, service épidémiologie et 
statistique, Direction de la santé).

Ο παρόν Οδηγός συντάχθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνδέσμου 
Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Στήριξης Αποφυλακισθέντων - τον 
Ανδρέα Γ. Χριστοδούλου, Ειδικό Συμπερίληψης, την Αγνή Κλαπούτ Ειδική Παιδαγωγό 
με εξειδίκευση στην αποκατάσταση κρατουμένων  και πρώην κρατουμένων, την 
Γεωργία Αθανασίου, δικηγόρο ,Κυριάκο Γεωργιάδη, σύμβουλο και Μύρια Τσιάκκιρου, 
συντονίστρια.

Την επιμέλεια του Οδηγού έχει το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις και 
η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεως Κύπρου. 

https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGX0xj7j0mWIwAAAYIB0A_Ixs3Hu0WJiXIfvjlJMQMpjHlcubNNrjlQ6lM4-RKGsofrI_FAQHeaxPXfBpwkGy5hz4gRVl77H7PqMAUY5xH_T-mTd-0xZqzfryZwcXX5AobRFgs=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fprisonersrightscy
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGX0xj7j0mWIwAAAYIB0A_Ixs3Hu0WJiXIfvjlJMQMpjHlcubNNrjlQ6lM4-RKGsofrI_FAQHeaxPXfBpwkGy5hz4gRVl77H7PqMAUY5xH_T-mTd-0xZqzfryZwcXX5AobRFgs=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fprisonersrightscy
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2  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Για να διαβάζεις αυτό τον οδηγό, πάει να πει πως σου έχει δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία 
στη ζωή∙ ευκαιρία να αναθεωρήσεις, να πράξεις, να αποφασίσεις και να «διαλέξεις 
άλλο μονοπάτι», κι όχι αυτό που προεπέλεξες ή το μοναδικό που σου έχουν μάθει. 

Στον οδηγό αυτό, θα βρεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και τα στοιχεία 
επικοινωνίας οργανισμών που θα σε βοηθήσουν κατά τη διάρκεια των πρώτων 
ημερών, και όχι μόνο, της ελεύθερης σου ζωής. Οφείλουμε να σε ενημερώσουμε 
πως, τα βήματα που θα σου αναφερθούν δεν είναι παρμένα από βιβλία γραμμένα 
μονάχα από «ειδικούς». 

Στην ομάδα που εργάστηκε για να συλλέξει όλες τις πληροφορίες, συμπεριλήφθηκαν 
άτομα που υπήρξαν στη θέση σου, πήραν λάθος αποφάσεις βιώνοντας τον εγκλεισμό 
και την απόρριψη και κατάφεραν να  βγουν  νικητές. Αποδέχτηκαν την πρόσκληση να 
συνεργαστούν μαζί μας γιατί απλά γνωρίζουν, έχοντας διανύσει τον δρόμο που εσύ 
τώρα αρχίζεις και μπορούν να σε διαβεβαιώσουν πως μια κατάσταση δεν παραμένει 
ποτέ η ίδια. Οι καταστάσεις αλλάζουν και εμείς έχουμε περισσότερο έλεγχο σε 
αυτές απ’ ότι νομίζουμε ή νιώθουμε. Έχουμε έλεγχο, συνεπώς έχουμε και ευθύνη για 
τις αποφάσεις μας. Αν και πιο δύσκολο σε κάποιες στιγμές και ευκολότερο σε άλλες, 
είναι κάτι που με υπομονή και επιμονή μπορεί να επιτευχθεί.  

Εμείς θα σου παρέχουμε όλες τις πληροφορίες και τη στήριξη που ίσως χρειαστείς 
και για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται. Το μόνο «αντάλλαγμα» που σου ζητούμε 
είναι συνειδητά και ελεύθερα, να επιλέξεις ΕΣΥ να κάνεις το πρώτο βήμα. Είσαι 
ενήλικας και κανένας δεν μπορεί να σε υποχρεώσει να «σηκωθείς από την καρέκλα 
σου» και να κάνεις κάτι που ίσως φαίνεται πιο δύσκολο. Είναι όμως κάτι που θα είναι 
πιο κοντά στις δικές σου αξίες και σε τι είναι πολύ σημαντικό για εσένα. Εάν λοιπόν 
δεν σε ικανοποιεί η ζωή σου, θέλεις να την αλλάξεις και απλά δεν γνωρίζεις τον 
τρόπο, εμείς μπορούμε να σε καθοδηγήσουμε.

Νιώθουμε και υποστηρίζουμε έντονα ότι το πρώτο βήμα είναι μια δική σου υποχρέωση 
απέναντι στον εαυτό σου. Ευχόμαστε λοιπόν ότι θα επιλέξεις να επικοινωνήσεις 
μαζί μας για να μοιραστούμε μαζί τον δρόμο που ακολουθεί στη ζωή σου.   
 
 
Με εκτίμηση,   
Οι συμπολίτες σου   
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3  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Όλοι οι άνθρωποι  έχουν τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία βασίζονται στις 
αξίες της ισότητας, της μη διακριτικής μεταχείρισης, της ένταξης, της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Οι αξίες αυτές θωρακίζονται 
και προστατεύονται από το κράτος δικαίου, όπως ορίζουν οι Συνθήκες της ΕΕ και ο 
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τα πιο πάνω ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν φυσικά και για εσένα έτσι ώστε να 
λειτουργήσουν σαν «δεύτερη ευκαιρία». Έχοντας τα ως βάση, η Πολιτεία οφείλει να 
σε στηρίξει στην κάθε προσπάθεια σου να επανενταχθείς.   

O συγκεκριμένος οδηγός δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου 
Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Στήριξης Αποφυλακισθέντων  με 
σκοπό την παροχή σημαντικών πληροφοριών και σειρά εργαλείων σ’ εσένα και σ’ 
όλους τους ανθρώπους που αποφυλακίζονται, εφοδιάζοντας σας έτσι όσο το δυνατό 
καλύτερα στο νέο σας ξεκίνημα.  

Η καταγραφή των οργανισμών και φορέων που φαίνονται πιο κάτω φτιάχτηκε 
λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα των αναγκών που προκύπτουν σε κάποιον 
αμέσως μετά την αποφυλάκιση του. 

Για επιπλέον ενημέρωση και υποστήριξη, τόσο εσύ όσο και κάθε ενδιαφερόμενος 
μπορεί να απευθύνεται στο Σύνδεσμο. Η συνεισφορά και η γνώμη σας είναι 
σημαντική για εμάς και μπορείτε να αποστέλλετε εισηγήσεις μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται πιο 
κάτω. Η κάθε εισήγηση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και να υποστηρίζεται με 
παραδείγματα μέσα από προσωπική εμπειρία ή πολιτικών άλλων χωρών.

Επικοινωνία:
Ε. info@frontline.cy ή prisonersrightsprotectioncy@gmail.com
Τ. + 357 24 102559    και +357 96 129133 
Social Media: Ιστοσελίδα Facebook LinkedIn  

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_el
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_el
mailto:info%40frontline.cy?subject=
mailto:prisonersrightsprotectioncy%40gmail.com?subject=
https://frontline.cy/?fbclid=IwAR1b0a8rtr-gCvrzCMbHF1YwHol8ryyInCgOn_vZv9WcnnEm6OLJ4UwXwa8
https://www.facebook.com/frontline.cy/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHX-0vtSQFtKQAAAYIB1fOY2BhFhzuIro6V0fSvFsJHWvNvS7r3dcLoT1UU7XIvZ52AdzSdlIkkzba3-NLTAKxWTHud-WUbusZGibPwpFpZegtkvbWu-3gRqMW0FkrDWqTDtoY=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fprisonersrightscy%2F


4

4  Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
Ο Σύνδεσμος αποτελεί έναν ανεξάρτητο «συνδετικό κρίκο» μεταξύ της Διεύθυνσης 
Κεντρικών Φυλάκων, του Συμβουλίου Αποφυλάκισης, των υπολοίπων κρατικών 
αρχών (Επίτροπων/Υπουργών/Υπηρεσιών) και των κρατουμένων και των οικογενειών 
τους. Ο Σύνδεσμος συνεδριάζει με όλους τους προαναφερθέντες, τόσο συλλογικά 
όσο και με τον καθ΄ ένα ξεχωριστά, εντοπίζοντας έτσι ενδεχόμενα προβλήματα 
που μπορεί να αντιμετωπίζει ο κάθε ένας από αυτούς και τους τρόπους επίλυσής 
τους, αφενός διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των κρατουμένων και αφετέρου 
υποστηρίζοντας τους αποφυλακισθέντες. 

Η πρόεδρος του Συνδέσμου, εδώ και 14 χρόνια επισκέπτεται τις Κεντρικές Φυλακές 
εθελοντικά τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδομάδα για διάστημα 7-8 ωρών κάθε φορά 
και βλέπει κρατουμένους που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα όπως ιατρικά, 
οικονομικά, ψυχολογικά και οικογενειακά. 

Το υπόλοιπο συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από νομικούς, ψυχολόγους 
και άλλους επιστήμονες οι οποίοι παρέχουν εθελοντικά την τεχνογνωσία τους 
προς επίλυση των προβλημάτων που έχουν συγκεκριμένοι κρατούμενοι και οι 
οικογένειες τους, αλλά και γενικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στην εφαρμογή 
κανονισμών, νόμων και διαδικασιών στο σωφρονιστικό σύστημα της Κύπρου.
  
Ως συνδετικός κρίκος των πιο πάνω φορέων, ο Σύνδεσμος είναι η μοναδική 
οντότητα που μπορεί να εντοπίσει κοινά προβλήματα των υπολοίπων και να χαράξει 
μια σταθερή και στρατηγικά σωστή γραμμή αντιμετώπισης των προβλημάτων για 
την επίλυση πολύπλευρων και πολυσύνθετων προβλημάτων, αξιοποιώντας σωστά 
υφιστάμενους πόρους και εξοικονομώντας χρόνο, ενέργεια και αχρείαστες δαπάνες.  



5

PRS20 — JUST-2019-AG-DRUGS
The European Commission's support for the production of this 
publication does not constitute an endorsement of the contents, 
which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.

5 (α)  ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
Με την αποφυλάκιση σου, θα πρέπει να διεκδικήσεις το δικαίωμα σου για το Ελάχιστο 
Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ). Σκοπός αυτού του επιδόματος είναι η διασφάλιση ενός 
ελάχιστου, κοινωνικά αποδεκτού επιπέδου διαβίωσης για εσένα και την οικογένεια 
σου, ειδικότερα εάν το εισόδημα σου και άλλοι οικονομικοί πόροι δεν αρκούν για να 
καλύψουν τις βασικές σου ανάγκες ή/και της οικογένειας σου, όπως αυτές ορίζονται 
από τον Νόμο 109(Ι)/2014. Το επίδομα διαφέρει ανάλογα με το εισόδημα, εάν αυτό 
υπάρχει. Όταν το εισόδημα σου αυξάνεται, το επίδομα μειώνεται.    
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΕΕ είναι διαθέσιμες στην επίσημη σελίδα 
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μπορείς να 
τις βρεις εδώ. Όλες οι αιτήσεις και τα έντυπα είναι διαθέσιμα σε όλα τα ταχυδρομικά 
γραφεία στην Κύπρο καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Η υποβολή 
της αίτησης μπορεί να γίνει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα ταχυδρομικά 
γραφεία ή να αποσταλεί συμπληρωμένη ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Θεμιστοκλή 
Δέρβη αρ. 46, MEDCON TOWER, 1066, Λευκωσία.   

5 (β) ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

• ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΕΕ εδώ
• ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ       
   ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Ε.Ε.Ε.) εδώ  
 
Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης είναι χρονοβόρα. Συνεπώς, αφού την παραδώσεις, 
θα πρέπει να αιτηθείς για έκτακτο βοήθημα το οποίο παρέχεται από το Γραφείο 
Ευημερίας. Μέχρι να εξεταστεί η αίτησή σου για το ΕΕΕ, το κράτος θα σου παρέχει 
ένα χρηματικό ποσό. Η διαδικασία με την αίτηση για έκτακτο βοήθημα θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται κάθε μήνα.  

Να θυμάσαι πως πρέπει και εσύ ο ίδιος να ενημερώνεσαι για τυχόν βοηθήματα αλλά 
και για τα δικαιώματα σου. Υποχρέωσή σου επίσης είναι να ενημερώνεις το αρμόδιο 
τμήμα και φορέα για τυχόν αλλαγές στα εισοδήματά σου ή τυχόν αλλαγή της 
οικογενειακής σου κατάστασης, διεύθυνσης κτλ. Το κάθε αρμόδιο τμήμα ενημερώνει 
το κοινό διαδικτυακά ή/και με Δελτία Τύπου και θα πρέπει να φροντίζεις να είσαι 
πάντα ενήμερος.  

Εδώ είναι ο χάρτης πλοήγησης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Ενημερώσεις μπορείς να βρεις και μέσα από την σελίδα του Συνδέσμου.   

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/home-el/home-el?openform
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/01D602B67BF349BEC2257E8F0044ABF7/$file/%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%95%CE%95%CE%95.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/B571270B714F3110C225859A0024D182/$file/1%20%CE%95%CE%95%CE%951%20v2%20%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%95%CE%95%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%A3%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%95.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/02B07C3AA7339F0FC2258630003E3E1E/$file/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20-%20%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CE%B5%20%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B7%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%BF%20%CE%95%CE%95%CE%95.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/sitemap_gr/sitemap_gr?OpenDocument
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6 (α)  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ   
Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε στις 23.10.2020 την έναρξη σχεδίου παροχής 
κινήτρων για εργασιακή αποκατάσταση (στη συνέχεια το Σχέδιο). Οι οδηγίες 
εφαρμογής του Σχεδίου υπάρχουν σ’ ένα κείμενο 70 σελίδων. Κάποια σημαντικά 
σημεία του Σχεδίου ακολουθούν:       

• Στο σχέδιο μπορούν να απευθυνθούν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
εγκατεστημένα στην Κύπρο για την επιχορήγηση του κόστους εργοδότησης ατόμων 
που έχουν αποφυλακισθεί από τις Κεντρικές Φυλακές.      

• Οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέχρι και €200.000 την 
τριετία.   

• Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό και θα δέχεται αιτήσεις μέχρι να εξαντληθεί 
το εγκεκριμένο ολικό ποσό του σχεδίου το οποίο είναι €4.000.000.   Ανά περίοδο, 
ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορεί να εργοδοτηθεί βάσει του Σχεδίου είναι 
5 άτομα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο εργοδότης θα πρέπει πρώτα να 
εργοδοτήσει το άτομο και μετά να απευθυνθεί στο Σχέδιο. Περαιτέρω, το άτομο δεν 
θα πρέπει να έχει εργοδοτηθεί από τον ίδιο εργοδότη τους τελευταίους οκτώ (8) 
μήνες.

• Δεν μπορούν να τύχουν επιχορήγησης άτομα τα οποία είναι διευθυντές ή μέτοχοι 
της εταιρείας που τους εργοδοτεί, ή συγγενικά πρόσωπα του εργοδότη τους ή 
αυτοτελώς εργαζόμενοι.      

• Η θέση που θα καλυφθεί από τον εργοδοτούμενο θα πρέπει να έχει δηλωθεί στη 
Δημοσιά Υπηρεσία Απασχόλησης από τον εργοδότη από πριν και ο μισθός που θα 
δοθεί στο άτομο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από αυτόν που προνοείται από 
σχετικό διάταγμα για τον κατώτατο μισθό.      

• Το άτομο που θα εργοδοτηθεί θα πρέπει να έχει σχετική βεβαίωση ότι είναι 
άνεργος κατά την περίοδο της πρόσκλησης και να υπάρχει παραπεμπτικό για το 
συγκεκριμένο Σχέδιο από Λειτουργό Απασχόλησης των Επαρχιακών / Τοπικών 
Γραφείων Εργασίας της Δημοσίας Υπηρεσίας Απασχόλησης.      

• Ο εργοδότης για να ενταχθεί στο Σχέδιο δεν μπορεί να έχει απολύσει άλλα άτομα 
που κατείχαν την ιδιά θέση από την 1 Μάρτιου 2020 μέχρι και την 31 Δεκέμβριου 
2020, εκτός και εάν υπάρχουν λόγοι που να αιτιολογούν τέτοια απόλυση.     

• Η χορηγία θα παραχωρείται για 24 μήνες απασχόλησης. Με βάση τη μονάδα κόστους, 
η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για τους 24 μήνες ανέρχεται σε €20.640,00 και κατ’ 
επέκταση σε €860 τον μηνά. Πιο συγκεκριμένα η χορηγία που δίνεται καθορίστηκε 
στα €48 για κάθε εργάσιμη ημέρα. Η αίτηση θα πρέπει να καταχωρηθεί εντός του 
πρώτου μηνά εργοδοτικής.     

Έντυπο Αίτησης  - Αίτηση   

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/252C47CC41CC083DC22586090044BE68/$file/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%A3%CE%98%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/140370A67CE1EA8BC225860E0044C0CB/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%A3%CE%98%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D__.pdf?OpenElement
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Αποστέλλεται ηλεκτρονικά και μέσο των πιο κάτω σημείων επικοινωνίας:   

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:   
Λευκωσία 
Email: sxedianic@dl.mlsi.gov.cy
Τηλ: 22-403000, 22-403013, 22-403015, 22-403022, 22-403023, 
22-403024, 22-403026, 22-403032, 22-403033, 22-403038, 22-815854, 22-815863 

Λάρνακα 
Email: sxedialar@dl.mlsi.gov.cy
Τηλ: 24-805350, 24-805349, 24-805321, 24-813298, 24-813298, 24-813297, 
24-813208, 24-813292, 23-812056   

Λεμεσός 
Email: sxedialim@dl.mlsi.gov.cy
Τηλ: 25-827363, 25-827364,25-827331   

Πάφος 
Email: sxediapaph@dl.mlsi.gov.cy
Τηλ: 26-821665, 26-821651, 26-821648, 26-821652, 26-821650, 26-821644, 
26-821643, 26-821645  

mailto:sxedianic%40dl.mlsi.gov.cy?subject=
mailto:sxedialar%40dl.mlsi.gov.cy?subject=
mailto:sxedialim%40dl.mlsi.gov.cy?subject=
mailto:sxediapaph%40dl.mlsi.gov.cy?subject=
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6 (β)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ   
1. Υπεύθυνη Δήλωση με τη χρήση του καθορισμένου εντύπου που εκδίδεται δυνάμει 
του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις 
Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012.    
  
2. Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για Δάνειο με ευνοϊκούς όρους μέσω του  
Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου CYPEF (Cyprus Entrepreneurship Fund).   
   

3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας εργοδοτούμενου ή Διαβατήριο και Πιστοποιητικό 
από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (όπου εφαρμόζεται π.χ. για 
Ευρωπαίους πολίτες).       
 
4. Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι αυτοεργοδοτούμενος να προσκομιστεί 
Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του.      

5. Πίνακας υπολογισμού μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου. Το σχετικό 
έντυπο επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.   

6. Το Έντυπο Παραπομπής υποψηφίου για συνέντευξη και Απόφαση εργοδότη 
(έντυπο CPS R215), καθώς επίσης και τη Βεβαίωση Ανεργίας που να φαίνεται ότι 
είναι άνεργο κατά την περίοδο της πρόσκλησης (έντυπο του CPS R212) (Η περίοδος 
ανεργίας θα πρέπει να είναι σε ισχύ, μέχρι και μια ημέρα πριν την ημερομηνία 
πρόσληψης).   

7. Βεβαίωση από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ότι ο εργοδότης δεν έχει 
καταδικαστεί σχετικά με την παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό 
τα τελευταία τρία (3) χρόνια.      

8. Το παραπεμπτικό για το συγκεκριμένο Σχέδιο από Λειτουργό Απασχόλησης των 
Επαρχιακών/ Τοπικών Γραφείων Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 
(έντυπο του CPS R237).   

9. Βεβαίωση απόλυσης από Κεντρικές Φυλακές  
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Για να μπορεί να ζητηθεί και να δοθεί η εν λόγω χορηγία, ο εργοδότης θα πρέπει να 
γνωρίζει ότι θα ζητηθεί από τον ίδιο να παρουσιάσει τα εξής:  

1. Αίτημα Καταβολής χορηγίας συμπληρωμένο, με την υπογραφή και τη σφραγίδα του 
εργοδότη (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, για αυτοτελώς εργαζόμενους δεν χρειάζεται σφραγίδα).      

2. Αναλυτική Κατάσταση των ημερών που εργάστηκε ο εργοδοτούμενος κατά 
τη διάρκεια των μηνών που καλύπτει το Αίτημα Καταβολής Χορηγίας. Πρέπει 
να αναφέρονται οι μέρες απουσίας από την εργασία όποιος και αν είναι ο λόγος 
(π.χ. ασθένεια, άδεια ανάπαυσης, αδικαιολόγητη απουσία κ.τ.λ.). Οι Αναλυτικές 
Καταστάσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον ίδιο τον εργοδοτούμενο, 
αλλά και από τον δικαιούχο.      

3. Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS, με την υπογραφή και τη σφραγίδα 
του εργοδότη (σε περίπτωση νομικού προσώπου) (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ) μαζί με αντίγραφο 
λογαριασμού της τράπεζας όπου παρουσιάζεται ο κάτοχος του λογαριασμού και ο 
αριθμός IBAN (International Bank Account Number) (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ).      

4. Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να επιβεβαιώνει πως ο 
δικαιούχος έχει καταβάλει τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι 
και τον τελευταίο μήνα που απαιτείται η καταβολή της χορηγίας (Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 
Β-7 - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ).      

5. Αναλυτική Κατάσταση Μισθοδοσίας του εργοδοτούμενου, από τις Υ.Κ.Α., που 
να δείχνει τους μισθούς που δηλώθηκαν από τον δικαιούχο για την περίοδο που 
αντιστοιχεί το ΑΚΧ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ).

6. Υπεύθυνη δήλωση για μείωση ή μη μείωση των μονάδων εργασίας με την 
υπογραφή και τη σφραγίδα του εργοδότη (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ) και τις αντίστοιχες 
επιστολές παραίτησης ή απόλυσης (ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)    

7. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δικαιούχος θέλει να τερματίσει το σχέδιο θα 
πρέπει να αποστείλει σχετική ενημέρωση επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
ο δικαιούχος μπορεί να αποσύρει το αίτημα του για χορηγία και να τερματίσει τη 
Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς αποζημίωση, 
εφόσον δώσει γραπτή προειδοποίηση 30 ημερών, καθώς και τους λόγους του 
τερματισμού. Εάν δε δοθούν οι λόγοι του τερματισμού ή αν ο Φορέας Διαχείρισης 
δεν αποδεχτεί τους λόγους αυτούς, θα θεωρηθεί ότι ο δικαιούχος τερμάτισε τη 
Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης αντικανονικά.    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου, 
στον οποίο αναφέρονται όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες, το Έντυπο της Αίτησης 
Υποβολής Πρότασης και κάθε άλλο απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την 
ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/dl), την ιστοσελίδα της 
ΓΔ ΕΠΣΑ (http://www.structuralfunds.org.cy)

http://www.mlsi.gov.cy/dl
http://www.structuralfunds.org.cy/
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7 (α,β) ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου επιχορηγεί 2 προγράμματα για άτομα 
με ιστορικό χρήσης ουσιών: 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης για διασύνδεση των ατόμων που πρόκειται 
να αποφυλακιστούν και αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης 
''ΕΠΑΝΑ-ΣΥΝΔΕΣΗ'' 

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης για διασύνδεση των ατόμων που πρόκειται 
να αποφυλακιστούν και αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης ''ΕΠΑΝΑ-
ΣΥΝΔΕΣΗ'' υλοποιείται με την οικονομική συμβολή των Υπουργείων Υγείας, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ 
την ευθύνη για συντονισμό και παρακολούθησή του ανέλαβε η ΑΑΕΚ. Την υλοποίηση 
του Προγράμματος έχει αναλάβει το Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος αποτελεί η διασύνδεσή των ατόμων που 
πρόκειται να αποφυλακιστούν 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. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που αποφυλακίζονται ή 
πρόκειται να αποφυλακισθούν και έχουν ιστορικό χρήσης ουσιών εξάρτησης.

Ειδικότερα το Πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Τμήμα Φυλακών και μέσα από 
την επιστημονική ομάδα του, στοχεύει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στην 
οικογένεια,στην κοινότητα, στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας, 
στην κοινωνική υποστήριξη άλλα και διασύνδεση του ατόμου, με όλες εκείνες 
τις υπηρεσίες, που πρόκειται να αποφυλακιστεί  και αντιμετωπίζει προβλήματα 
τοξικοεξάρτησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάποιος 
μετά την αποφυλάκισή του, το πρόγραμμά έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να παρέχει 
μία συστημική αντιμετώπιση στις δυσκολίες του ατόμου το οποίο πρόκειται να 
αποφυλακιστεί και αντιμετώπισε ή  αντιμετωπίζει θέματα ουσιοεξάρτησης. 
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, τη δράση αυτή πλαισιώνουν Οργανισμοί και 
επαγγελματίες, οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες στην ομάδα στόχο, σύμφωνα με 
το πιο κάτω σχήμα:

• Κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι αξιολογούν τις ψυχο-κοινωνικές ανάγκες των 
αποφυλακισθέντων και καταρτίζουν σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τα ίδια τα 
άτομα που επιλέγουν να ‘’δουλέψουν’’ με τους επαγγελματίες, έτσι ώστε να βελτιωθεί 
η ποιότητα ζωής τους. 
• Οικογενειακοί θεραπευτές οι οποίοι προετοιμάζουν το έδαφος επανασύνδεσης με 
την οικογένεια ενώ παράλληλα διενεργούνται ομάδες γονέων σε περίπτωση νεαρών 
ενηλίκων που αποφυλακίζονται ώστε να γίνεται ανάληψη της ατομικής ευθύνης των 
μελών της οικογένειας. 
• Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και ευρέσεως εργασίας έτσι ώστε 
να καλύπτονται οι εργασιακές/εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με στόχο την 
εργασιακή αποκατάσταση αλλά και την πιθανότητα ένταξης σε σχολεία δεύτερης 
ευκαιρίας εκεί όπου κρίνεται εφικτό. 
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7 (γ) ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Σκοπός του Σχεδίου το οποίο διαχειρίζεται και στηρίζει οικονομικά η Αρχή 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου είναι να δώσει οικονομική στήριξη σε άτομα που 
αντιμετώπιζαν στο παρελθόν ή αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης και 
βρίσκονται σε στάδιο κοινωνικής επανένταξης, για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες 
της μετάβασης από το θεραπευτικό σύστημα στην αυτοδύναμη κοινωνική τους 
παρουσία, με μια συμμετοχή ενεργή και παραγωγική και να βοηθήσει ούτως ώστε 
η μετάβαση αυτή να γίνει ομαλά και σταθερά. Το Σχέδιο καλύπτει συγκεκριμένες 
ανάγκες που αφορούν κυρίως στη στέγαση, απόκτηση οικιακού εξοπλισμού/
επίπλωσης, κάλυψη εξόδων σίτισης/ένδυσης, κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης ή/και 
επαγγελματικής κατάρτισης (κάλυψη εξόδων σπουδών, συμπεριλαμβανομένου του 
απαραίτητου εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικού υπολογιστή, βιβλίων, κλπ.), καθώς 
επίσης και κάλυψη εξόδων διακίνησης στο πλαίσιο της θεραπείας τους.
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8 ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
Στέγαση

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεις πρόβλημα με έλλειψη στέγης, το κράτος οφείλει 
να σου παρέχει προσωρινή διαμονή. Η διαδικασία έχει ως εξής:  

• Επισκέπτεσαι τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό και δηλώνεις το πρόβλημα
που αντιμετωπίζεις. Στη συνέχεια, ειδοποιείται κοινωνική λειτουργός και οδηγείσαι 
σε χώρο φιλοξενίας και προσωρινής διαμονής. Για πιο γρήγορη εξυπηρέτηση, θα 
ήταν καλό να επισκεφθείς τον σταθμό σε εργάσιμες ώρες, όμως διευκρινίζουμε 
ότι η εξυπηρέτηση είναι επί 24ώρου βάσεως καθώς πάντα υπάρχουν κοινωνικοί 
λειτουργοί διαθέσιμοι (on-call).     

• Δυστυχώς, στην Κύπρο, προς το παρόν, δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι χώροι
φιλοξενίας για πρώην κρατούμενους που έρχονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα 
της αστεγίας.  

ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ο Δήμος Λεμεσού, στις 15/07/2019, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου 
Στήριξης και Επανένταξης Αστέγων «ΣΧΕΔΙΑ». Πρόκειται για το πρώτο Κέντρο 
παροχής εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους συνανθρώπους 
μας που έρχονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα της αστεγίας.  

Το Κέντρο εξυπηρετεί και αποφυλακισθέντες σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα με στέγαση

Χρέωση: Δωρεάν  
Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Κέντρου: 
• Παροχή άμεσης φροντίδας.
• Τοποθέτησης σε χώρους διανυκτέρευσης.
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
• Εργασιακή και Στεγαστική Συμβουλευτική.
• Ομαδική Συμβουλευτική και εκμάθηση δεξιοτήτων.
• Παρεμβάσεις στο δρόμο και γραμμή αναφορών.

Λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00-21:00 
και Σαββατοκύριακα 10:00-17:00 

Επικοινωνία: 25347878  
Πόλη: Λεμεσός  

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός είναι ένας ανθρωπιστικός οργανισμός, που στηρίζεται 
από εθελοντές και καθοδηγείται από τις θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος Ερυθρού 
Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου και το καταστατικό του. Βοηθά στην πρόληψη 
και ανακούφιση ανθρώπινου πόνου και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων 
σε όλων των κόσμο, σε καιρό ειρήνης ή πολέμου, χωρίς διάκριση γένους, φύλου, 
ηλικίας, κοινωνικής θέσης, θρησκείας ή πολιτικής τοποθέτησης. Ο Κυπριακός 
Ερυθρός Σταυρός δραστηριοποιείται και παρέχει υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής 
Στήριξης. 
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Στοιχεία Επικοινωνίας:  
Λευκωσία: 22-664988 
Λεμεσός: 25-355104 
Αμμόχωστος: 24-655643 
Λάρνακα: 24-655080 
Πάφος: 26-933259 

Επίσημη Ιστοσελίδα Οργανισμού εδώ.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

Το Πολυδύναμο Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Λεμεσού είναι μια 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση και ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη 
Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιου σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.  
Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Κέντρου:  

• Υπηρεσία φαγητού:
Το φαγητό είναι διαθέσιμο καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 12μ.μ-1μ.μ).  
Επικοινωνία: 25341894 – 25341785  
Ώρες λειτουργίας: 9:00 π.μ. 14:00μ.μ.  

• Κέντρο Οικογενειακής Καθοδήγησης.
• Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών «Αμάλθεια».
• Υπηρεσίες προς Ηλικιωμένους και Άτομα με Αναπηρίες.

Επικοινωνία: 25341894 – 25341785  
Πόλη: Λεμεσός

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και αιτήσεις μπορείτε να 
βρείτε εδώ.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΑΠΗΣ «Η ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» 

Το Κέντρο προσφέρει δωρεάν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε άτομα και 
οικογένειες που στερούνται των βασικών ειδών διαβίωσης. Είναι πρόγραμμα της 
Φιλόπτωχου Αδελφότητος της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού και συνεργάζεται με το 
Πολυδύναμο Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Λεμεσού «Άγιος Ιωάννης ο 
Ελεήμων».  

Επικοινωνία: 25864315-25864330   
Πόλη: Λεμεσός 

https://www.redcross.org.cy/
http://www.agiosioannisoeleimon.org/index.html
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9 (α) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΚΕΝΤΡΑ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.)

Το κέντρο παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, διάγνωσης και υποστήριξης για 
τους επισκέπτες για την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που μπορεί να 
αντιμετωπίσουν και που κάνουν τη ζωή τους πιο δύσκολη.

Για άτομα με ανάγκες εξειδικευμένης αξιολόγησης ή ιατρικών υπηρεσιών, 
διευθετούνται οι κατάλληλες παραπομπές σε άλλες δομές στην κοινότητα.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν για όλους τους δικαιούχους και οι συναντήσεις 
διεξάγονται στους ειδικούς χώρους του Πανεπιστημίου Νεάπολις μετά από 
προγραμματισμό συνάντησης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και στοιχεία επικοινωνίας 
μπορείς να βρεις εδώ.

SOLIDARITY NETWORK NICOSIA IN ACTION – NICINACT, ONE-STOP SHOP 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Tο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας με συγχρηματοδότηση από τον 
Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Νορβηγίας (85%) και από την Κυπριακή Δημοκρατία 
(15%) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2021, υλοποίει το έργο 
“Solidarity Network Nicosia in Action- NicInAct” στο Αρχοντικό Ζεμενίδη. 

Στόχοι:
• Διεύρυνση των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, με καινοτόμες υπηρεσίες,
• Δημιουργία ισχυρού δικτύου με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς,
• Ενεργοποίηση των ευπαθών ομάδων και προώθηση της απασχόλησης,
• Ψηφιοποίηση και δικτύωση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λευκωσίας με
την εισαγωγή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Νοιάζομαι», και
• Δημιουργία ενός φιλόξενου χώρου συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών που θα
προάγουν το διάλογο και ενέργειες κοινωνικής προστασίας.

Υπηρεσίες:
• Ψυχολόγοι
   Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη για ενήλικες, έφηβους και παιδιά.
• Νομικοί Σύμβουλοι
  Νομική υποστήριξη και νομική συμβουλευτική προς τους ωφελούμενους 

(χωρίς   εκπροσώπηση) για θέματα που αφορούν
• μεταναστευτικό δίκαιο και θέματα ασύλου
• οικογενειακό δίκαιο
•  αστικό δίκαιο

https://skepsi.nup.ac.cy/services/
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• Σύμβουλος Οικογενειακού Προϋπολογισμού
Ανάπτυξη οικογενειακού οικονομικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των οικονομικών 
του νοικοκυριού των ωφελούμενων, υπηρεσία οικονομικής συμβουλευτικής, 
φοροτεχνική υποστήριξη στους ωφελούμενους, και συμπλήρωση αιτήσεων για 
παροχή επιδομάτων πρόνοιας.

• Σύμβουλος Απασχόλησης
Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών εργασιακής συμβουλευτικής και 
συμβουλευτικής απασχόλησης με στόχο την ανάδειξη των προσόντων των 
ωφελούμενων, την ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, την ενημέρωσή 
τους για τις υπάρχουσες προοπτικές ένταξής τους και τους τρόπους ανεύρεσης 
εργασίας.

• Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
Παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου: 
• για αξιολόγηση δυνατοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων αυτό-εργοδότησης ή
ανάπτυξης επιχείρησης, 
• για υποστήριξη στη διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου, και
• για διασύνδεση με Φορείς στήριξης επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτικές πηγές.

Κόστος Συμμέτοχής:
Οι υπηρεσίες προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας - Ραντεβού και Πληροφορίες 
• Τηλέφωνο: 22797870 / 850
• E-mail: polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy
• Διεύθυνση: Χρυσαλινιωτίσσης 30-32, 1017, Λευκωσία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργο και τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται  μπορείς να βρεις εδώ.

mailto:polidinamo%40nicosiamunicipality.org.cy?subject=
https://solidarity.nicosia.org.cy/el/
https://solidarity.nicosia.org.cy/?fbclid=IwAR1r5HLVjR0OsR8KUutfx7oa9KleSvV3k9Ty-oWuOIEFsDmM-LXfMViZUCQ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ 

Ο Σύνδεσμος, μέσω του πιλοτικού προγράμματος του, φιλοδοξεί να ενδυναμώσει και 
να διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών, παρέχοντας στα άτομα την καλύτερη δυνατή 
υποστήριξη που χρειάζονται για να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. 
Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση, η καθοδήγηση των ατόμων 
αλλά και η αλλαγή νοοτροπίας αρχίζοντας από τους ίδιους τους Οργανισμούς που 
προσφέρουν υπηρεσίες στους εξυπηρετούμενους. Οι υπηρεσίες προσφέρονται 
μέσο συνεργασιών του Συνδέσμου. Μεταξύ άλλων προσφέρονται δωρεάν νομικές 
συμβουλές και καθοδήγηση με τα άτομα που δηλώνουν ενδιαφέρον για νομική 
αρωγή.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται μπορείτε 
να επικοινωνήσετε:

E-mail: info@frontline.cy και prisonersrightsprotectioncy@gmail.com 
Τηλέφωνο: 96 129133 
Οι υπηρεσίες είναι χωρίς χρέωση 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 
• Συμβουλευτική καθοδήγηση, υποστήριξη και παραπομπή για θέματα Ψυχικής 
Υγείας σε συνεργασία με το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Τομές Β - Κέντρο 
Υγείας Στροβόλου. 
• Ατομική Συμβουλευτική Στήριξη. 
• Οικογενειακή Συμβουλευτική.  
• Ψυχολογικές αξιολογήσεις παιδιών και εφήβων για διάγνωση, αντιμετώπιση και 
πρόληψη προβλημάτων συμπεριφοράς, συναισθηματικών προβλημάτων ή/και 
δυσκολιών μάθησης στο σχολείο, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους 
και γονείς σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής/ Σχολικής 
Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας, υπό την εποπτεία έμπειρων εγγεγραμμένων 
Σχολικών Ψυχολόγων. 
• Λογοθεραπεία σε συνεργασία με το Πτυχιακό Πρόγραμμα Λογοθεραπεία - Κλινική 
Λόγου, Ομιλίας και Ακοής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική εκπαίδευση/ ενισχυτική διδασκαλία, 
Παιχνιοθεραπεία, Φυσιοθεραπεία, ένταξη αυτιστικών ατόμων σε συνεργασία με το 
Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυΐας.

Οι Υπηρεσίες είναι χωρίς χρέωση  
Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μπορείς να 
βρεις εδώ.

mailto:info%40frontline.cy?subject=
mailto:prisonersrightsprotectioncy%40gmail.com%20?subject=
https://www.strovolos.org.cy/archiki-selida/o-dimos/kinoniki-prosfora/idrima-polidinamo-dimotiko-kentro-strovolou/
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προσεφέρει στους νέους την δυνατότητα να 
φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα από σύγχρονες πολιτικές, 
καινοτόμα προγράμματα και ποιοτικές υπηρεσίες.    

Μέσα από τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου παρέχει 
τις πιο κάτω υπηρεσίες:    

Υπηρεσία καθοδήγησης καριέρας  o Εξατομικευμένες συναντήσεις με συμβούλους 
καθοδήγησης καριέρας 

• Τεστ σταδιοδρομίας  
• Εργαστήρια ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων
• Career Academies  

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στις πόλεις Λευκωσία, Λεμεσό, 
Λάρνακα και Πάφο 

Παγκύπριος τηλεφωνικός αριθμός: 77 77 27 57 (δωρεάν κλήση) 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μπορείς να βρεις 
εδώ.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΛΟΓΩ ΨΥΧΗΣ» 

Χρέωση: Κατόπιν συνεννόησης με το Κέντρο  

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
• Συνεδρίες Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας. 
• Συμβουλευτική Γονέων και Εκπαίδευση.  
• Οικογενειακή θεραπεία, Οικογενειακή συμβουλευτική. 
 
Επικοινωνία: 99 720418     Πόλη: Λευκωσία  

MIND AND HEALTH- MENTAL HEALTH CENTRE  

Χρέωση:  Το Κέντρο είναι εγγεγραμμένο στο Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΓεΣΥ) 
Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας και εξειδικεύεται σε περίπλοκα και 
δύσκολα θέματα που μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ένας άνθρωπος. 
• Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
• Ψυχιατρικές Υπηρεσίες
• Συνεδρίες Συμβουλευτικής και
• Ψυχοθεραπείας.  

Επικοινωνία: 70087040    Πόλη: Λευκωσία  
Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις εδώ.

https://onek.org.cy/
https://kepli.onek.org.cy/ypiresia-kathodigisis-karieras/#toggle-id-2
https://www.mindandhealthcy.org/
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RECHANCE – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

Το έργο RECHANCE εστιάζει σε μεθόδους επανένταξης για προσωπική, κοινωνική και 
επαγγελματική ανάπτυξη. Οι πρώην κρατούμενοι μπορούν να επανενταχθούν στην 
κοινωνία και να γίνουν ενεργοί πολίτες λαμβάνοντας υποστήριξη που ενθαρρύνει 
θετικά την αυτοεκτίμηση και την εμπιστοσύνη.

Το έργο RECHANCE παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών, μια εκπαιδευτική 
εργαλειοθήκη, ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και ένα Εγχειρίδιο Οδηγιών 
Εφαρμογής που προσφέρει ποικίλους πόρους για τους πρώην κρατουμένους. 
Μέσω αυτών των εργαλείων και μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, η ομάδα-
στόχος θα μπορέσει να βελτιώσει τις ικανότητές της στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ζωής, δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επικοινωνίας, 
δικτύωσης, διαχείρισης του άγχους, υπευθυνότητας, διαχείρισης χρόνου, επίλυσης 
συγκρούσεων και κοινωνικής επιβίωσης.

Μπορείτε να εγγραφτείτε στην πλατφόρμα του έργου και θα έχετε την ευκαιρία 
να εξερευνήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tinyurl.com/2p87dpu3 (GR) & 
https://rechanceproject.eu/login/ (EN)

Επικοινωνία: m.prodromou@euc.ac.cy και maria.evgeniou@csicy.com    

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και αιτήσεις μπορείς να 
βρεις εδώ και εδώ

https://rechanceproject.eu/el/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae/
https://tinyurl.com/2p87dpu3
https://rechanceproject.eu/login/
mailto:m.prodromou%40euc.ac.cy%20?subject=
mailto:maria.evgeniou%40csicy.com?subject=
https://rechanceproject.eu/el/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae/
https://www.facebook.com/rechance.project
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9 (β) ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ  
«ΠΕΡΣΕΑΣ» ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί:  
• Έφηβοι και νεαροί ενήλικες οι οποίοι  αντιμετωπίζουν δυσκολίες με: 
 • Αλκοόλ. 
 • Παράνομες ουσίες εξάρτησης. 
 • Ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. 
• Πειραματικοί ή περιστασιακοί χρήστες μέχρι 22 ετών. 
• Συστηματικοί χρήστες μέχρι 22 ετών. 
• Γονείς/ κηδεμόνες εφήβων και νεαρών ενηλίκων με δυσκολίες που σχετίζονται με τα πιο πάνω. 

Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Ατομική - ομαδική συμβουλευτική παρέμβαση. 
• Ατομική - ομαδική συμβουλευτική παρέμβαση. 
• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 
• Ψυχοεκπαίδευση.  
• Οικογενειακή θεραπεία. 

Ανοικτή Τηλεφωνική γραμμή: 1456  Πόλη: Λευκωσία
Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μπορείς να 
βρεις εδώ.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΣΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ/ΝΕΑΡΩΝ 

Τύπος κέντρου: Εσωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί: Ανήλικοι ή νεαροί (αγόρια και κορίτσια) 13-19 ετών με προφίλ 
χρήσης το οποίο απαιτεί εσωτερική θεραπεία, δηλαδή η χρήση/ κατάχρηση ή/και 
εξάρτηση είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να οδηγεί σε δυσλειτουργική συμπεριφορά. 

Οι ανήλικοι/νεαροί μπορεί: 
α) να βρίσκονται υπό τη φροντίδα του Γραφείου Ευημερίας, 
β) να παραπέμπονται από την οικογένεια τους, 
γ) να παραπέμπονται από το Δικαστικό Σύστημα και είναι κατηγορούμενοι στο 
πλαίσιο του «Περί Θεραπείας Κατηγορουμένων, Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων 
Προσώπων» Νόμου του 2016, ως έχει τροποποιηθεί.  

Χρέωση: Δωρεάν

https://shso.org.cy/clinic/kentro-symvouleftikis-efivon-kai-oikogeneias-perseas/
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Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Ομαδική Θεραπεία. 
• Ατομική θεραπεία. 
• Δημιουργική απασχόληση και εναλλακτικές δραστηριότητες 
• Παρακολούθηση σχολικών μαθημάτων, μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
αγγλικά, μουσική, μαγειρική, γυμναστική κ.α. 
• Οικογενειακή θεραπεία, Οικογενειακή συμβουλευτική. 
 
Επικοινωνία: 22283242   Πόλη: Λευκωσία

«ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ» ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί: 
Ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα) τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα: 
• Με τις νόμιμες ουσίες εξάρτησης
• Με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης
 
Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Ενημέρωση γενικά και συγκεκριμένα για θέματα που σχετίζονται με τη θεραπεία 
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
• Ανάπτυξη κινήτρων για έναρξη θεραπείας
• Προετοιμασία και παραπομπή για ένταξη στη Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη»
• Συμβουλευτική στήριξη ατόμων και οικογένειας
 
Επικοινωνία: 22347720 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μπορείς να βρεις εδώ.

«ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ» ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΤΗΤΑ 

Τύπος κέντρου: Εσωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί: 
Ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα) τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα: 
• Με τις νόμιμες ουσίες εξάρτησης. o Με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.  
 
• Άτομα που είναι μακροχρόνιοι χρήστες παράνομων και νόμιμων ουσιών εξάρτησης 
(π.χ. χρήστες ηρωίνης ή άλλων ουσιών) ή πολυχρήστες ουσιών.  
• Άτομα τα οποία  έχουν προηγουμένως λάβει υπηρεσίες προετοιμασίας Συμβουλευτικών 
κέντρων ή/και υπηρεσίες αποτοξίνωσης.   
Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
Ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις με στόχο την: 

https://www.agiaskepi.org/
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 • Ψυχολογική απεξάρτηση. 
 • Κοινωνική επανένταξη (επαγγελματική αποκατάσταση και κατάρτιση, οικονομική  
 ανεξαρτησία του ατόμου καθώς και διαχείριση των νομικών εκκρεμοτήτων). 
 
Επικοινωνία: 22634511 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μπορείς να βρεις εδώ.

«ΙΘΑΚΗ» ΣΤΑΘΜΌΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής

Γίνονται δεκτοί: 
Ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα) τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα: 
• Με τις νόμιμες ουσίες εξάρτησης.
• Με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.  
 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Ενημέρωση γενικά και συγκεκριμένα για θέματα που σχετίζονται με τη θεραπεία 
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
• Ανάπτυξη κινήτρων για έναρξη θεραπείας. 
• Προετοιμασία και παραπομπή για ένταξη στο κατάλληλο πρόγραμμα. 
• Συμβουλευτική στήριξη ατόμων και οικογένειας. 
 
Επικοινωνία: 22524826 

Χρέωση: Δωρεάν    Πόλη: Λευκωσία

«ΘΕΜΕΑ» ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής και εσωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί: 
Ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα) τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα: 
• Με τις νόμιμες ουσίες εξάρτησης  (αλκοόλ & συνταγογραφούμενα).
• Με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης. 
 
Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Σωματική αποτοξίνωση για επίτευξη της αποχής από τη χρήση με ασφαλή αντιμετώπιση      
του στερητικού συνδρόμου. 
• Φαρμακευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. 

Επικοινωνία:  22603267- 22603271 
 

https://www.agiaskepi.org/
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«ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ» ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί: 
Ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα) τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα: 
• Με τις νόμιμες ουσίες εξάρτησης ή παράνομες ουσίες εξάρτησης.  
• Με την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. 
Ενήλικα άτομα οι οποίοι κάνουν πειραματική ή συστηματική χρήση νόμιμων και 
παράνομων ουσιών. 

Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας 
με στόχο την: o Ψυχολογική απεξάρτηση. 
• Κοινωνική επανένταξη (επαγγελματική αποκατάσταση και κατάρτιση, οικονομική 
ανεξαρτησία του ατόμου καθώς και διαχείριση των νομικών εκκρεμοτήτων). 

Επικοινωνία: 70005537 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μπορείς να βρεις εδώ.

«RΕΤΟ ΚΥΠΡΟΣ» 

Τύπος κέντρου: Εσωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί: 
Ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα) τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα: 
• Με τις νόμιμες ουσίες εξάρτησης. o Με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.  
• Άτομα που είναι μακροχρόνιοι χρήστες παράνομων και νόμιμων ουσιών εξάρτησης 
(π.χ. χρήστες ηρωίνης ή άλλων ουσιών) ή πολυχρήστες ουσιών.  
 
Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
Ατομικές και ομαδικές  παρεμβάσεις με στόχο την: 
• Ψυχολογική απεξάρτηση. 
• Κοινωνική επανένταξη (επαγγελματική αποκατάσταση και κατάρτιση, οικονομική  
ανεξαρτησία του ατόμου καθώς και διαχείριση των νομικών εκκρεμοτήτων). 
 
Επικοινωνία: 22775160 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μπορείς να βρεις εδώ.

https://www.facebook.com/apofasizw/
https://www.reto.com.cy/
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«ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τύπος Κέντρου: Εξωτερικής διαμονής

Γίνονται δεκτοί:  
• Ενήλικα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηρωίνη ή άλλα οπιώδη.
• Άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν σωματική εξάρτηση στην ηρωίνη ή άλλα οπιώδη.  
• Άτομα τα οποία δεν έχουν ως βασικό τους στόχο την πλήρη αποχή από τις ουσίες. 
 
Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Χορήγηση υποκατάστατων. 
• Παροχή ιατρικής βοήθειας. 
• Παροχή συμβουλευτικής. 

Επικοινωνία: 22402130   Πόλη: Λευκωσία
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μπορείς να βρεις εδώ.

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί:  
Ανήλικοι ή νεαροί οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αλκοόλ. 
o παράνομες ουσίες εξάρτησης. 
• Πειραματικοί ή περιστασιακοί χρήστες μέχρι 22 ετών. 
• Συστηματικοί χρήστες μέχρι 22 ετών. 
• Γονείς/ οικογένειες εφήβων και νεαρών ενηλίκων με δυσκολίες που σχετίζονται με τα πιο πάνω. 
 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Ατομική συμβουλευτική, ομαδική συμβουλευτική. 
• Υποστηρικτική ψυχοθεραπεία.  
• Εναλλακτικές μορφές θεραπείας όπως θεραπεία μέσω της τέχνης, δραματοθεραπεία. 
• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 
• Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης και εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 
• Παράλληλη παρέμβαση στους γονείς: ψυχό-εκπαίδευση γονιών. οικογενειακή 
θεραπεία, ατομική και ομαδική συμβουλευτική γονέων, ομαδική θεραπεία γονιών. 

Επικοινωνία: 25305079, 25305110 

https://shso.org.cy/domes-apexartisis/
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«ΑΝΩΣΗΣ» ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ 

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί:  
Ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα) τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα: 
• Με τις νόμιμες ουσίες εξάρτησης. 
• Με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.  
 
Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Ενημέρωση γενικά και συγκεκριμένα για θέματα που σχετίζονται με τη θεραπεία 
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
• Ανάπτυξη κινήτρων για έναρξη θεραπείας. 
• Προετοιμασία και παραπομπή για ένταξη στο κατάλληλο πρόγραμμα (εσωτερικό 
ή εξωτερικό).
• Συμβουλευτική Στήριξη ατόμων και οικογένειας. 
 
Επικοινωνία: 99403606, 25334422   Πόλη: Λεμεσός

«ΑΝΑΚΑΜΨΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΝΤΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑ ΧΡΗΣΗ

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί:  
Ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα) τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα: 
• Με τις νόμιμες ουσίες εξάρτησης. 
• Με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.  
Ενήλικα άτομα οι οποίοι κάνουν πειραματική ή συστηματική χρήση. 
 
Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
Ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις με στόχο την: 
 • Ψυχολογική απεξάρτηση. 
 • Κοινωνική επανένταξη (επαγγελματική αποκατάσταση και κατάρτιση,  
   οικονομική ανεξαρτησία του ατόμου καθώς και διαχείριση των νομικών  
   εκκρεμοτήτων). 

Επικοινωνία: 25341152    Πόλη: Λεμεσός
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«ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ» ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής

Γίνονται δεκτοί:
Ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα) τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα: 
• Με τις νόμιμες ουσίες εξάρτησης. o Με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.  
• Με την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. 
Ενήλικα άτομα οι οποίοι κάνουν πειραματική ή συστηματική χρήση. 
 
Χρέωση: Δωρεάν 

Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας 
με στόχο την: 
 • Ψυχολογική απεξάρτηση. 
 • Κοινωνική επανένταξη (επαγγελματική αποκατάσταση και κατάρτιση,  
   οικονομική ανεξαρτησία του ατόμου καθώς και διαχείριση των νομικών  
   εκκρεμοτήτων). 

Επικοινωνία: 70005537 
 

«ΨΕΜΑ» ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΑΚΡΟΒΙΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΙΣΗΣ 

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί: 
• Ενήλικα άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα χρήσης παράνομων ουσιών. 
• Ενήλικα άτομα που βρίσκονται στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, και δεν εμφανίζουν τρέχοντα σοβαρά παθολογικά προβλήματα. 

Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις με στόχο την:
 • Ψυχολογική απεξάρτηση. 
 • Κοινωνική επανένταξη (επαγγελματική αποκατάσταση και κατάρτιση,  
 οικονομική ανεξαρτησία του ατόμου καθώς και διαχείριση των νομικών  
 εκκρεμοτήτων). 
 
Επικοινωνία: 99082856 
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«ΣΩΣΙΒΙΟ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής

Γίνονται δεκτοί:  
• Ενήλικα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηρωίνη ή άλλα οπιώδη.
• Άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν σωματική εξάρτηση στην ηρωίνη ή άλλα οπιώδη.  
• Άτομα τα οποία δεν έχουν ως βασικό τους στόχο την πλήρη αποχή από τις ουσίες. 

Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Χορήγηση υποκατάστατων. 
• Παροχή ιατρικής βοήθειας. 
• Παροχή συμβουλευτικής. 

Επικοινωνία: 25305111, 25305077   Πόλη: Λεμεσός
 

«ΑΛΚΥΩΝΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής

Γίνονται δεκτοί:  
• Ενήλικα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηρωίνη ή άλλα οπιώδη. 
• Άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν σωματική εξάρτηση στην ηρωίνη ή άλλα οπιώδη.  
• Άτομα τα οποία δεν έχουν ως βασικό τους στόχο την πλήρη αποχή από τις ουσίες. 
 
Γίνονται δεκτοί: χρήστες ηρωίνης ή άλλων οπιωδών οι οποίοι έχουν αποτύχει σε 
άλλες θεραπευτικές προσπάθειες. 

Χρέωση: Υπάρχει χρέωση 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Χορήγηση υποκατάστατων. 
• Παροχή ιατρικής βοήθειας. 
• Παροχή ψυχολογικής στήριξης. 

Επικοινωνία: 96277944 

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ» (-18)

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής 
Γίνονται δεκτοί:  
Ανήλικοι κάτω των 18 οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με: 
 • το αλκοόλ. 
 • Τις παράνομες ουσίες εξάρτησης. 
Γονείς/ οικογένειες εφήβων και νεαρών ενηλίκων με δυσκολίες που σχετίζονται με 
τα πιο πάνω. 
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Χρέωση: Δωρεάν
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Συμβουλευτική. 
• Ψυχοθεραπεία.  
• Δραστηριότητες προαγωγής δημιουργικής απασχόλησης.  
• Ομάδες εμψύχωσης και αυτογνωσίας.  
• Νομική καθοδήγηση. 
• Ψυχοεκπαίδευση. 
• Συναισθηματική ρύθμιση και ενδυνάμωση γνωστικών λειτουργιών μέσω 
      Διακρανιακής Ελεγχόμενης Μαγνητικής Επαγωγής και Δεκτικής Μουσικοθεραπείας.  
• Γυμνάσματα γνωστικής και μαθησιακής ενδυνάμωσης. 
• Επαγγελματικός προσανατολισμός. 
• Οικογενειακή συμβουλευτική και ομαδική καθοδήγηση γονέων.  

 Επικοινωνία: 70005537 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

«ΚΙΜΩΝΑΣ» ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί: 
Ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα) τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα: 
 • Με τις νόμιμες ουσίες εξάρτησης.
 • Με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.  
Ενήλικα άτομα οι οποίοι κάνουν πειραματική ή συστηματική χρήση. 
Ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη  χρήση νόμιμων ή παράνομων ουσιών 
εξάρτησης και τα οικεία τους πρόσωπα. 
 
Χρέωση: Δωρεάν
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Ενημέρωση γενικά και συγκεκριμένα για θέματα που σχετίζονται με τη θεραπεία 
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
• Ανάπτυξη κινήτρων για έναρξη θεραπείας. 
• Προετοιμασία και παραπομπή για ένταξη στο κατάλληλο πρόγραμμα. 
• Συμβουλευτική Στήριξη ατόμων και οικογένειας. 

 Επικοινωνία: 24645333 
 ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΕΣΙΕ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ 

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής, εσωτερικής νοσηλείας

https://www.facebook.com/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%96%CE%A9-18-%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89-109703600746342/
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Γίνονται δεκτοί:  
Άτομα τα οποία παρουσιάζουν σωματική εξάρτηση  
• Σε παράνομες ή 
• Σε νόμιμες ψυχοδραστικές ουσίες.  
 
Χρέωση: Υπάρχει χρέωση 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Αντιμετώπιση του στερητικού συνδρόμου. 
• Παροχή φαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.  
 
Επικοινωνία: 24645333, 70000659 

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ» ΣΤΑΘΜΌΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής   

Γίνονται δεκτοί: 
Ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα) τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα: 
• Με τις νόμιμες ουσίες εξάρτησης.
• Με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.
• Με την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. 

Ενήλικα άτομα οι οποίοι κάνουν πειραματική ή συστηματική χρήση νόμιμων και 
παράνομων ουσιών. 

Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
Ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας 
με στόχο την:
• Ψυχολογική απεξάρτηση. 
• Κοινωνική επανένταξη (επαγγελματική αποκατάσταση και κατάρτιση, οικονομική 
ανεξαρτησία του ατόμου καθώς και διαχείριση των νομικών εκκρεμοτήτων). 
 
Επικοινωνία: 70005537 
 «ΒΗΜΑ ΜΕ ΒΗΜΑ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΕΣΙΕ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί:  
Ενήλικα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με:
• Την χρήση ή εξάρτηση νόμιμων ουσιών. 
• Την χρήση ή εξάρτηση παράνομων ουσιών. 
 
Χρέωση: Υπάρχει χρέωση
 Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
Ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις με στόχο την: 
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• Ψυχολογική απεξάρτηση. 
• Κοινωνική επανένταξη (επαγγελματική αποκατάσταση και κατάρτιση,   
οικονομική ανεξαρτησία του ατόμου καθώς και διαχείριση των νομικών   
εκκρεμοτήτων). 

Επικοινωνία: 24645333, 70000659   Πόλη: Λάρνακα

«ΔΙΑΒΑΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί:  
• Ενήλικα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηρωίνη ή άλλα οπιώδη.
• Άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν σωματική εξάρτηση στην ηρωίνη ή άλλα οπιώδη.  
• Άτομα τα οποία δεν έχουν ως βασικό τους στόχο την πλήρη αποχή από τις ουσίες. 

Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Χορήγηση υποκατάστατων. 
• Παροχή ιατρικής βοήθειας. 
• Παροχή συμβουλευτικής. 
 
Επικοινωνία: 24828795         Πόλη: Λάρνακα   
 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΕΣΙΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί: 
• Ενήλικα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηρωίνη ή άλλα οπιώδη. 
• Άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν σωματική εξάρτηση στην ηρωίνη ή άλλα οπιώδη. 
• Άτομα τα οποία δεν έχουν ως βασικό τους στόχο την πλήρη αποχή από τις ουσίες. 

Χρέωση: Υπάρχει χρέωση
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Χορήγηση υποκατάστατων. 
• Παροχή ιατρικής βοήθειας. 
• Παροχή συμβουλευτικής. 
 
Τηλέφωνο: 24645333, 70000659      Πόλη: Λάρνακα
«ΑΧΙΛΛΕΑΣ» ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής 
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Γίνονται δεκτοί:
Ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα) τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα:
• Με τις νόμιμες ουσίες εξάρτησης. 
• Με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.  
Ενήλικα άτομα οι οποίοι κάνουν πειραματική ή συστηματική χρήση. 

Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
Ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις με στόχο την:
• Ψυχολογική απεξάρτηση. 
• Κοινωνική επανένταξη (επαγγελματική αποκατάσταση και κατάρτιση,   
οικονομική ανεξαρτησία του ατόμου καθώς και διαχείριση των νομικών   
εκκρεμοτήτων). 

Τηλέφωνο: 97614447, 23923232   Επαρχία: Αμμοχώστου 

«Η ΤΟΛΜΗ» ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής 

Γίνονται δεκτοί: 
Ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα) τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα: 
• Με τις νόμιμες ουσίες εξάρτησης.
• Με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.  
Ενήλικα άτομα οι οποίοι κάνουν πειραματική ή συστηματική χρήση. 

Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
Ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις με στόχο την: 
• Ψυχολογική απεξάρτηση. 
• Κοινωνική επανένταξη (επαγγελματική αποκατάσταση και κατάρτιση, οικονομική 
ανεξαρτησία του ατόμου καθώς και διαχείριση των νομικών εκκρεμοτήτων). 

Τηλέφωνο: 96067633, 26941919   Πόλη: Πάφος
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μπορείς να βρεις εδώ.

https://www.facebook.com/TolmiPaphou/
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«ΣΤΡΟΦΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Τύπος κέντρου: Εξωτερικής διαμονής

Γίνονται δεκτοί:  
• Ενήλικα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηρωίνη ή άλλα οπιώδη.
• Άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν σωματική εξάρτηση στην ηρωίνη ή άλλα οπιώδη. 
• Άτομα τα οποία δεν έχουν ως βασικό τους στόχο την πλήρη αποχή από τις 
ουσίες. 
 
Χρέωση: Δωρεάν 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
• Χορήγηση υποκατάστατων. 
• Παροχή ιατρικής βοήθειας. 
• Παροχή συμβουλευτικής. 

Τηλέφωνο: 26803144, 26803174  Πόλη: Πάφος

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Στην Κύπρο υπάρχουν ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για ενημέρωση, καθοδήγηση 
ή/και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών. Παράλληλα, 
προσφέρουν τη δυνατότητα παραπομπής ατόμων ή οικογενειών σε δομές και 
προγράμματα όπου μπορούν να αναζητήσουν επαγγελματική βοήθεια.
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10 (a) ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ (ΑΑΕΚ)

Τηλέφωνο Πληροφοριών και Γραμμής Βοήθειας: 1402

Ειδικότερα, η τηλεφωνική γραμμή απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που 
σχετίζονται με την εξάρτηση από νόμιμες ή/και παράνομες εθιστικές ουσίες, τα 
οποία μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Πληροφορίες για τις ουσίες
• Θεραπευτικά προγράμματα που λειτουργούν στην Κύπρο
• Διαχείριση υπερβολικής δόσης
• Μέτρα μείωσης της βλάβης που παρέχονται στην Κύπρο
• Διαχείριση κρίσεων που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών
• Πληροφορίες για άλλα συναφή θέματα, όπως η νομοθεσία του νάρκοτεστ, 
Περί Θεραπείας Κατηγορουμένων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος, το 
πρωτόκολλο παραπομπής νεαρών συλληφθέντων, τα προληπτικά προγράμματα, 
το θέμα της κάνναβης και το σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στα πλαίσια 
της κοινωνικής επανένταξης.

Πληροφορίες σχετικά με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ)  
μπορείς να βρεις εδώ.
Επικοινωνία, εκδόσεις και έντυπα της ΑΑΕΚ εδώ.

ΚΕΝΘΕΑ
Τηλέφωνο Πληροφοριών και Γραμμής Υποστήριξης για εξάρτηση από τυχερά 
παιχνίδια: 1402
Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις εδώ.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ
Ανοιχτή Γραμμή Βοήθειας: 1456
Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις εδώ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Γραμμή Βοήθειας: 1440
Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις εδώ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ανοιχτή Γραμμή Βοήθειας: 1410

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Αριθμός Ανοιχτής Τηλεφωνικής Γραμμής: 1498 

ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Αριθμός Ανοιχτής Τηλεφωνικής Γραμμής: 1431

https://www.naac.org.cy/
https://www.naac.org.cy/el/enimerotika-entypa
http://www.kenthea.org.cy/1422-2
https://shso.org.cy/clinic/kentro-symvouleftikis-efivon-kai-oikogeneias-perseas/
http://domviolence.org.cy/1440-2/
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10 (β) ΠΗΓΕΣ
Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ( ΑΑΕΚ)
 https://www.naac.org.cy/

Αλέξανδρος Κληρίδης «ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ» 
https://frontline.cy/

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΈΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.)
https://skepsi.nup.ac.cy/centre-information/

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΗΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ»
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

11 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Σύνδεσμος Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Κρατουμένων και Στήριξης 
Αποφυλακισθέντων : https://frontline.cy 

Συνθήκες της ΕΕ: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/
principles-and-values/founding-agreements_el

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: https://ec.europa.eu/info/aid-development-
cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_
el

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: http://www.mlsi.
gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/home-el/home-el?OpenForm

Φόρμες και διαδικασία για αιτήσεις επιδομάτων: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/
dl.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Σχέδιο παροχής κινήτρων για εργασιακή αποκατάσταση 
αποφυλακισθέντων: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/
All/252C47CC41CC083DC22586090044BE68?OpenDocument

Αίτηση για ένταξη στο σχέδιο παροχής κινήτρων για εργασιακή 
αποκατάσταση αποφυλακισθέντων: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/
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