
 

Το κόστος συµµετοχής 
ποικίλλει ανάλογα µε τη 

δραστηριότητα. Η συµµετοχή 
στις περισσότερες 

δραστηριότητες είναι δωρεάν 
εκτός αν καθορίζεται 

διαφορετικά. Όπου υπάρχει 
κόστος συµµετοχής 

σηµειώνεται δίπλα στην 
ανάλογη ηµεροµηνία µε 

αστερίσκο. Οι συµµετέχοντες 
θα ειδοποιούνται έγκαιρα 

µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου ή sms.  

 

 

 

Cost of attendance varies 
depending on the event. 

Participation in most of the 
events is free of charge 

unless otherwise specified. 
Wherever there is a cost, 
there will be an asterisk 

next to the respective date 
of the event. Participants 
will be notified in time via 

email or sms. 

Πληροφορίες 

ΔΕΠ – ΔΕΠΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Τ.Κ. 12187, 2341 Λευκωσία 

Τηλ. 22446592 

Fax 22446593 

 

Information 

ADD – ADHD CYPRUS 

P.O. Box 12187, 2341 Nicosia 

Tel 22446592 

Fax 22446593 

ADD/ADHD
C Y P R U S

 Τηλέφωνα Επικοινωνίας 
 Enquiries 
 
John Kokossis 99972072 
Christiana Kythreotou 96842133 
Tonia Loizidou 99412947 



 
 

 

Ηµεροµηνίες / Dates  

 

30/10/2010 3-5 µµ / pm  

Μουσική / Music 

27/11/2010 3-5 µµ / pm 

Θέατρο / Theatre 

18/12/2010 3-5 µµ / pm   

Χριστούγεννα / Christmas Theme 

29/01/2011 3-5 µµ / pm  

Crafts 

26/02/2011 3-5 µµ / pm  

Υφαντουργεία / Textiles 

*19/03/2011 4-6 µµ / pm 

Κινηµατογράφος / Movies 

*16/04/2011 4-6 µµ / pm 

Πασχαλινές Δηµιουργίες / Easter 
Crafts 

28/05/2011 4-6 µµ / pm 

Τέχνη / Art 

Το  Kid’s Club είναι µια οµάδα 
εθελοντών για παιδιά και εφήβους µε 
Ελλειµατική Προσοχή, µε ή χωρίς 
Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και 
άλλες Μαθησιακές Δυσκολίες. 

 
Αποστολή µας είναι να βοηθήσουµε 
τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν και 
να περάσουν το χρόνο τους σε ένα 
οικείο χώρο µε άλλους συνοµίληκούς 
τους. Θα έχουν την ευκαιρία να 
µοιραστούν τις εµπειρίες τους και να 
βιώσουν την έννοια της οµάδας.  
 
 

 
 

 

Kid’s Club is  a group of 
volunteers supporting children and 
adolescents with AD/HD 
Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder and other Learning 
Difficulties. 

 

Our mission is to help children to 
socialise, build social skills and to 
spend their time in a friendly 
environment with other children 
of the same age. They will have 
the opportunity to share 
experiences and make friends.  

 


