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1 Εισαγωγή 
Στα πλαίσια της  συνεργασίας µεταξύ του ΟΝΕΚ και του ΚΟΚΕΝ, δηµιουργήσαµε τον Ιούνιο του 
2018 µια εσωτερική διαδικασία συµµετοχής στο πρόγραµµα «Πρωτοβουλίες Νέων»  που 
περιλαµβάνει διαδικασίες και προϋποθέσεις ώστε η διαδικασία σχεδιασµού δράσεων, υποβολής 
αιτήσεων, πραγµατοποίησης και αξιολόγησης των δράσεων, να βελτιωθεί προς όφελος των 
Κέντρων Νεότητας µέσω ορθής διαδικασίας µε διαφάνεια, ταχύτητα και ωφέλεια.   
Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και αναλυθεί τα τελευταία τρία 
χρόνια, η περιορισµένη χρηµατοδότηση, ο  αριθµός των Κέντρων Νεότητας και οι σύγχρονες 
ανάγκες καθόρισαν την ανάγκη για ανανέωση  ώστε να υπάρχει ορθολογιστική οικονοµική 
διαχείριση στη συµµετοχή των Κέντρων Νεότητας που είναι µέλη του ΚΟΚΕΝ. Πρέπει να είναι 
σαφές ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να θεωρούνται και ως 
εγκεκριµένες. Ο προϋπολογισµός είναι περιορισµένος και ο ανταγωνισµός βρίσκεται σε ψηλό 
επίπεδο.  
Τα Κέντρα Νεότητας αποτελούν µέλη µιας οµάδας οργανώσεων νεολαίας η οποία διαθέτει 
ξεχωριστό ποσό το οποίο διατίθεται ως χορηγία από το πρόγραµµα «Πρωτοβουλίες Νέων». Η 
συµµετοχή τους στην οµάδα προαπαιτεί τον αµοιβαίο σεβασµό και κατανόηση µεταξύ όλων 
των µελών της. 
Ο ΚΟΚΕΝ µετά την υποβολή των αιτήσεων από τα Κέντρα Νεότητας στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
που διαθέτει, θα τις ελέγχει ώστε να συνάδουν µε τους παρόντες κανονισµούς.   
Ο ρόλος του ΚΟΚΕΝ στη διαµόρφωση της αίτησης είναι απόλυτα συµβουλευτικός ΟΜΩΣ έχει 
το δικαίωµα να απορρίψει την υποβολή αίτησης εάν αυτή δεν είναι συµβατή µε τους παρόντες 
κανονισµούς.   
Ο ΚΟΚΕΝ θα επικοινωνεί µε τα Κέντρα Νεότητας ΜΟΝΟ σε περίπτωση που η αίτηση 
αντιµετωπίζει εµφανές πρόβληµα ή δεν είναι συµβατή µε τους παρόντες κανονισµούς. 
Στη συνέχεια θα αποστέλλονται συνολικά οι αιτήσεις στον ΟΝΕΚ. Η επιτροπή αξιολόγησης του 
ΟΝΕΚ θα προχωρεί σε αξιολόγηση των αιτήσεων σύµφωνα µε τους όρους και κανονισµούς 
του προγράµµατος «Πρωτοβουλίες Νέων». Τα Κέντρα Νεότητας που υποβάλουν αιτήσεις 
αξιολογούνται ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους µετέχοντες στο πρόγραµµα «Πρωτοβουλίες 
Νέων». Η κατανοµή της οικονοµικής χορηγίας θα γίνεται µε βάση την προκαθορισµένη για την 
εκάστοτε περίοδο οικονοµική χορηγία προς τον ΚΟΚΕΝ (Κέντρα Νεότητας). Τονίζουµε ότι 
παραµένει στην ευχέρεια του ΔΣ ΟΝΕΚ η τελική έγκριση, το ποσό χρηµατοδότησης ή απόρριψη 
της οποιασδήποτε αίτησης. 

Κατά την περίοδο 2022 - 2024 ο ΚΟΚΕΝ αυτόνοµα, αλλά και µέσω 
συνεργασιών µε άλλους φορείς, θα προσφέρει στα µέλη του σειρά 

δράσεων τις οποίες τα µέλη προτρέπονται να υλοποιήσουν ανεξάρτητα 
από τις δράσεις που θα προγραµµατίσουν και θα αιτηθούν χρηµατοδότηση 
από το πρόγραµµα πρωτοβουλίες νέων.  Θεωρούµε πολύ σηµαντική την 
συµµετοχή των Κέντρων Νεότητας στην προσπάθεια αυτή καθώς θα 
προσφέρει τη δυνατότητα στον ΚΟΚΕΝ αλλά και τα ίδια τα µέλη να 

αποδείξουν ότι αποτελούν ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας και να έχουν 
περισσότερες απαιτήσεις στο µέλλον.  
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Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να είναι σαφές ότι το πρόγραµµα «Πρωτοβουλίες Νέων» 
αποσκοπεί σε δράσεις που οργανώνονται από νέους και έχουν ως στόχο τους νέους ή όσους 
περικλείουν ή συνδέονται µε το «οικοδόµηµα νεολαία». Στόχος είναι να βοηθήσουµε τα µέλη 
µας να υλοποιήσουν έργα και δράσεις οι οποίες να είναι ωφέλιµες τόσο για τα ίδια όσο και για 
το κοινωνικό σύνολο. Η συµβολή του ΟΝΕΚ και των λειτουργών του σε αυτή µας την 
προσπάθεια είναι σηµαντική, ουσιαστική και επιθυµούµε να παραµείνει ως έχει. Αποτελεί για 
εµάς πρωταρχικό µέληµα να συνεχίσουµε να εργαζόµαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Ο ΚΟΚΕΝ και τα µέλη του έχουν αυξηµένες απαιτήσεις και σηµαντικά περιθώρια 
ανάπτυξης. Όπως µπορεί κάποιος να διακρίνει η προσπάθεια που γίνεται είναι µεγάλη και 
πολύπλευρη. Χρειάζεται συλλογική προσπάθεια και καλή θέληση να προχωρήσουµε ενωµένοι 
υλοποιώντας τις νέες ρυθµίσεις.  
Παραµένουµε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες διευκρινήσεις χρειάζεστε.  
 

2 Στατιστικά στοιχεία 
2.1 Αποτελέσµατα Περιόδου 2019-2022 
Κατά την περίοδο 2019-2022 (εννιά περίοδοι/τρία έτη) τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα έχουν 
ως ακολούθως: 

2.1.1 Κατανοµή Ποσού ανά Κέντρο Νεότητας 
Κέντρο Νεότητας Αριθµός Αιτήσεων 

Περιόδου 
Συνολικό ποσό 
έγκρισης (€) 

Μέσος 
όρος/αίτηση (€)         

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ "ΘΟΙ" ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΛΕΜΕΣΟΥ 

7 €11,534  €1,648  

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 3 €1,887  €629  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 2 €2,525  €1,263  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 5 €13,546  €2,709  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΥ 17 €20,291  €1,194  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ 14 €16,613  €1,187  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΛΑΣΣΑΣ 16 €23,603  €1,475  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1 €2,112  €2,112  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΔΥΜΕΣ 1 €2,000  €2,000  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΧΟΥ 2 €1,544  €772  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΑ 1 €2,000  €2,000  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΙΟΥ 4 €4,482  €1,121  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΩΝ 5 €5,489  €1,098  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ 4 €1,595  €399  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΥΒΙΔΩΝ 5 €5,488  €1,098  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ 12 €18,519  €1,543  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΑΝΙΑΣ 6 €5,997  €1,000  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΒΑΡΑ 2 €1,342  €671  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΟΦΟΥ 5 €6,676  €1,335  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ 6 €12,724  €2,121  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΥΝΤΑΣ 6 €10,377  €1,730  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 8 €13,907  €1,738  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ 2 €1,644  €822  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΡΩΝ 1 €2,225  €2,225  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 1 €434  €434  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑΣ 3 €3,636  €1,212  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 9 €10,977  €1,220  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ 3 €6,005  €2,002  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΡΙΝΟΥ 3 €980  €327  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ Λ/ΣΟΥ 1 €2,250  €2,250  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑ 6 €11,376  €1,896  
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΟΥ 1 €589  €589   

162 € 224,367 € 1,385  
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2.1.2 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 
• Συνολικός Αριθµός Κέντρων Νεότητας που υπέβαλαν αίτηση: 32 
• Συνολικός αριθµός εγκεκριµένων αιτήσεων: 162 
• Μέσος Όρος αιτήσεων ανά Κέντρο Νεότητας: 5 
• Μέσος όρος εγκεκριµένων αιτήσεων ανά έτος: 54 
• Συνολικό εγκεκριµένο ποσό: €224,367 
• Μέσος όρος εγκεκριµένο ποσό ανά έτος: €74,789 
• Μέσος όρος ποσού επιχορήγησης ανά εγκεκριµένη αίτηση: € 1,385 

2.1.3 Κατανοµή Ποσού σε δράσεις που δεν βαθµολογούνται 
• Επίπλωση και διαµόρφωση χώρων νεολαίας και αγορά τεχνολογικού εξοπλισµού: € 41050 
• Εκπαιδευτική Εκδροµή: € 27243 
• Αιµοδοσία: € 500 
• Εµπλουτισµός βιβλιοθήκης: € 300 
• Δεντροφύτευση: € 1432 

 
Το συνολικό ποσοστό χρηµάτων που έχουν εγκριθεί για δραστηριότητες που δεν βαθµολογούνται 
ανέρχεται στα 70525 ευρώ ή 31.5% περίπου έναντι 68.6% δράσεων που βαθµολογούνται. Οι δράσεις 
αυτές ενώ είναι ουσιαστικά «υποστηρικτικές» προς τα Κέντρα Νεότητας αλλά τα τελευταία χρόνια 
τείνουν να γίνουν ουσιώδεις για αυτό χρειάζεται να γίνει ακόµη πιο ορθολογιστική η διαχείρισή τους.   
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3 Ανανεωµένοι κανονισµοί 2022-2024 για τη συµµετοχή των Κέντρων Νεότητας 
στο πρόγραµµα  

3.1 Δικαίωµα συµµετοχής  
Σύµφωνα µε τον οδηγό του προγράµµατος «Πρωτοβουλίες Νέων» δικαίωµα συµµετοχής στη Γ’ 
κατηγορία του προγράµµατος έχουν ΜΟΝΟ, τα µέλη του Κυπριακού Οργανισµού Κέντρων Νεότητας 
ως αυτά αναφέρονται στον κατάλογο που ενσωµατώνεται στο παρόν έγγραφο..  
Δεν δικαιούνται να µετέχουν στο πρόγραµµα, Κέντρα Νεότητας τα οποία έχουν τεθεί σε αναστολή της 
ιδιότητας µέλους, Κέντρα Νεότητας τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις θεσµικές τους υποχρεώσεις, 
Κέντρα Νεότητας τα οποία βρίσκονται υπό σύσταση και Κέντρα Νεότητας τα οποία µετά από 
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΚΟΚΕΝ έχουν απολέσει το δικαίωµα συµµετοχής. 

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για εξέταση οποιασδήποτε αίτησης θα αποτελεί η εκπλήρωση 
υποχρεώσεων Κέντρων Νεότητας προς τον ΚΟΚΕΝ.  

2. Τα Κέντρα Νεότητας τα οποία θα εγκρίνονται αλλά, αδικαιολόγητα δεν θα προχωρούν στην 
υλοποίηση των δράσεων ή δεν προχωρούν σε υποβολή του εντύπου τελικού απολογισµού 
προς τον ΟΝΕΚ,  δύναται κατά την κρίση του ΚΟΚΕΝ να αποκλείονται από επόµενες 
περιόδους.  

3. Σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της δραστηριότητας πρέπει απαραίτητα να 
ενηµερώνεται άµεσα εκτός από τον ΟΝΕΚ και ο ΚΟΚΕΝ µέσω email. 

4. Ο ετήσιος συνολικός αριθµός αιτήσεων ανά Κέντρο Νεότητας να είναι έξι (6) µε ανώτατο 
αριθµό αιτήσεων ανά περίοδο τις δύο. Ο ΚΟΚΕΝ έχει αναπτύξει ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό 
σύστηµα καταχώρησης και ελέγχου των αιτήσεων.  

3.2 Υποβολή αιτήσεων 
3.2.1 Θεµατολογία 
Αναφορικά µε το είδος των δράσεων και τη θεµατολογία, ο ΚΟΚΕΝ, εργάζεται και καθοδηγείται µε βάση 
την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισµό Νεολαίας Κύπρου µε 
την σηµαντική συµβολή του ΚΟΚΕΝ. Συνάµα, ως οργανισµός ο ΚΟΚΕΝ, προσαρµόζεται και στις 
ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητες των µελών του. Η ΕΣΝ δηµιουργήθηκε στη βάση της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για τη Νεολαία και ως εκ τούτου έχει τα ακόλουθα κύρια πεδία δράσης: 

• Απασχόληση και Επιχειρηµατικότητα 
• Κοινωνική Ενσωµάτωση 
• Συµµετοχή 
• Υγεία και Ευεξία 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση 
• Εθελοντισµός 
• Νέοι και κόσµος 
• Δηµιουργικότητα και πολιτισµός 

3.2.2 Ηµεροµηνίες Υποβολής Αιτήσεων 
Οι αιτήσεις του προγράµµατος «Πρωτοβουλίες Νέων» που αφορούν τα Κέντρα Νεότητας θα 
συνεχίσουν να παραλαµβάνονται από τον ΚΟΚΕΝ µέσω της εξειδικευµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
υποβολής, σε καταληκτικές ηµεροµηνίες (10 ηµερολογιακές µέρες πριν) προγενέστερες των 
καθορισµένων ηµεροµηνιών του προγράµµατος. Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις, 
οι οποίες θα αποσταλούν µε άλλο τρόπο στον ΚΟΚΕΝ ή θα αποσταλούν κατευθείαν στον ΟΝΕΚ.  
Ο ΟΝΕΚ θα αξιολογεί τις αιτήσεις και θα ενηµερώνει κατευθείαν τα Κέντρα Νεότητας για το αποτέλεσµα 
της αξιολόγησης.  
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3.2.3 Χρονοδιάγραµµα 2022-2023 

Περίοδος υλοποίησης Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων προς 
στον ΚΟΚΕΝ 

Α’ Περίοδος: 1 Δεκεµβρίου 2022 – 31 Μαρτίου 2023 6 Σεπτεµβρίου 2022 

Β’ Περίοδος: 1 Απριλίου 2023 – 31 Ιουλίου 2023 6 Ιανουαρίου 2023 

Γ’ Περίοδος: 1 Αυγούστου 2023  – 30 Νοεµβρίου 2023 6 Μαΐου 2023 

 

3.2.4 Ηλεκτρονική Υποβολή 
Ο σύνδεσµος για την ηλεκτρονική υποβολή είναι: www.tfaforms.com/4622926 
Μετά την συµπλήρωση της αίτησης και πριν την τελική υποβολή, ο αποστολέας θα έχει την ευκαιρία 
τελικού ελέγχου πριν την υποβολή της αίτησης. Μετά την τελική υποβολή της αίτησης, ο αποστολέας 
θα ενηµερώνεται µέσω του συστήµατος. Συγχρόνως,  ο αποστολέας θα λαµβάνει στο email που θα 
έχει δηλώσει, επιβεβαίωση της αποστολής και αντίγραφο της αίτησης. Είναι σηµαντικό να ελεγχθεί και 
o φάκελος ανεπιθύµητης αλληλογραφίας (Spam/Junk). 

3.2.5 Υποβολή Σχετικών Αποδεικτικών για την κατηγορία στην οποία εµπίπτουν 
Τα Κέντρα Νεότητας-σωµατεία δεν χρειάζεται να υποβάλουν κανένα σχετικό αποδεικτικό καθώς 
ανήκουν στη κατηγορία Γ’ «Κέντρα Νεότητας».  
Τα Κέντρα Νεότητας-άτυπες οµάδες νέων χρειάζεται να υποβάλουν το σχετικό αποδεικτικό ως αυτό 
προβλέπεται από τον οδηγό του προγράµµατος.  

3.2.6 Πιστοποίηση αίτησης 
Παρακαλούµε, σε κάθε αίτηση, απαραίτητα να συµπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί το έντυπο 
που βρίσκεται στο παράρτηµα 1. Το έντυπο θα πρέπει να σαρωθεί και να αποσταλεί (να επισυνάψετε-
upload) µαζί µε την αίτηση.  

3.3 Ειδικοί κανονισµοί για τα Κέντρα Νεότητας που αφορούν άρθρα του οδηγού-αίτησης 
3.3.1 Ανώτατα ποσά υποβολής αιτήσεων 
1. Το ανώτατο αιτούµενο ποσό και για τις 3 περιόδους υποβολής αιτήσεων (1 Δεκεµβρίου 2022 - 30 
Νοεµβρίου 2023) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6,500.00 ευρώ. 
2. Το ανώτατο αιτούµενο ποσό ανά περίοδο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια: 
Περίοδος υλοποίησης Ανώτατο αιτούµενο ποσό 
Α’ Περίοδος: 1 Δεκεµβρίου 2022 – 31 Μαρτίου 2023 3,000.00 ευρώ 
Β’ Περίοδος: 1 Απριλίου 2023 – 31 Ιουλίου 2023 3,500.00 ευρώ 
Γ’ Περίοδος: 1 Αυγούστου 2023 – 30 Νοεµβρίου 2023 3,500.00 ευρώ 

3.4 Αιτήσεις για τη υποδράση 6.4 – «Εµπλουτισµός & Διαµόρφωση ειδικών χώρων» και 
«Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες» 

Α. Τα Κέντρα Νεότητας µπορούν να υποβάλουν µια αίτηση µόνο ανά δύο έτη (έξι περίοδοι) (1 
Δεκεµβρίου 2021 - 30 Νοεµβρίου 2023). Αν ήδη έχει πραγµατοποιηθεί, εγκριθεί και υλοποιηθεί αίτηση 
σε αυτή την περίοδο δεν θα γίνει αποδεκτή και δεύτερη αίτηση µέχρι και την έναρξη της επόµενης 
περιόδου που είναι µετά την 1η Δεκεµβρίου 2023. Αν η αίτηση δεν έχει υλοποιηθεί και ο λόγος της µη 
υλοποίησης αξιολογηθεί από τον ΚΟΚΕΝ ως σοβαρός τότε το Κέντρο Νεότητας θα δικαιούται να 
υποβάλει αίτηση. 
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Β. Θα γίνονται δεκτές µόνο αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται δεδοµένου ότι δεν υποβάλλεται από το 
Κέντρο Νεότητας και 2η αίτηση την ίδια περίοδο.  
Γ. Ανώτατα ποσά για την υποδράση 6.4 καθορίζονται ως ακολούθως:  

• Το ανώτατο αιτούµενο ποσό για Τεχνολογικό εξοπλισµό και επίπλωση δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 1,500.00 ευρώ. 

• Το ανώτατο αιτούµενο ποσό για συντήρηση και ανακαίνιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
2,500.00 ευρώ. 

• Το ανώτατο αιτούµενο ποσό για συνδυασµό που περιλαµβάνει τεχνολογικό 
εξοπλισµό/επίπλωση και συντήρηση/ανακαίνιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,000.00 ευρώ. 

Δ. Μόνο Κέντρα Νεότητας-σωµατεία τα οποία διαθέτουν ιδιόκτητο οίκηµα ή οίκηµα που έχει 
παραχωρηθεί σε αυτά από κοινοτική/κυβερνητική αρχή  µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις που 
αφορούν συντήρηση και ανακαίνιση. 
Ε. Μόνο Κέντρα Νεότητας-σωµατεία  µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις που αφορούν Τεχνολογικό 
εξοπλισµό και επίπλωση. 
Στ. Καθορίζονται ανώτατα ποσά επιχορήγησης σε είδη τεχνολογικού εξοπλισµού ως ακολούθως: 

Είδος τεχνολογικού εξοπλισµού 
Ανώτατο αιτούµενο 
ποσό (€) 

Σηµειώσεις 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
(σταθερός ή φορητός) 

600 Το διάστηµα για αγορά του προϊόντος δεν 
πρέπει να είναι µικρότερο από 36 µήνες από 
την προγενέστερη αγορά του ιδίου προϊόντος. 

Εκτυπωτής (printer) 150 
Πολυµηχάνηµα 250 
Τηλεόραση 700 

Το διάστηµα για αγορά του προϊόντος δεν 
πρέπει να είναι µικρότερο από 48 µήνες από 
την προγενέστερη αγορά του ιδίου προϊόντος. 

Σύστηµα µικροφωνικής µε 2 
ηχεία 

1000 

Σύστηµα αναπαραγωγής 
µουσικής (mp3 – cd player) 

150 

Προβολέας (projector)/οθόνη 600 
Το διάστηµα για αγορά του προϊόντος δεν 
πρέπει να είναι µικρότερο από 48 µήνες από 
την προγενέστερη αγορά του ιδίου προϊόντος. 

Εσωτερικό́ δίκτυο ενσύρµατο 
και ασύρµατο 

500 
Το διάστηµα για αγορά του προϊόντος δεν 
πρέπει να είναι µικρότερο από 60 µήνες από 
την προγενέστερη αγορά του ιδίου προϊόντος. 

3.5 Αιτήσεις για τη δράση 4 – «Εκδροµή»  
Α. Τα Κέντρα Νεότητας µπορούν να υποβάλουν µια αίτηση µόνο ανά έτος (3 περίοδοι). 
Β. Θα γίνονται δεκτές µόνο αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται δεδοµένου ότι δεν υποβάλλεται από το 
Κέντρο Νεότητας και 2η αίτηση την ίδια περίοδο.  
Γ. Το ανώτατο αιτούµενο ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,000.00 ευρώ. 

3.6 Αιτήσεις για τις δράσεις «Αιµοδοσία», «Δεντροφύτευση» και «Εµπλουτισµός 
βιβλιοθήκης» 

Α. Τα Κέντρα Νεότητας µπορούν να υποβάλουν µια αίτηση µόνο ανά έτος (3 περίοδοι). 
Β. Το ανώτατο αιτούµενο ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100.00 ευρώ. 
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3.7 Διαδικασία υλοποίησης και τελικός απολογισµός 

3.7.1 Προβολή και προώθηση 
Σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό εκδηλώσεων, δράσεων κλπ θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται 
χρήση των λογοτύπων ΟΝΕΚ και ΚΟΚΕΝ. Τα δύο λογότυπα είναι διαθέσιµα από τον ΚΟΚΕΝ. 
Τα Κέντρα Νεότητας θα πρέπει να αποστέλλουν έγκαιρα σε ηλεκτρονική µορφή τα κείµενα, και  
διαφηµιστικά/ενηµερωτικά τους έντυπα στον ΚΟΚΕΝ για δηµοσιοποίηση των δράσεων µέσω των 
καναλιών δηµοσιότητας που διαθέτει.  
Μετά τη λήξη της δραστηριότητας, τα Κέντρα Νεότητας θα πρέπει να αποστέλλουν στον ΚΟΚΕΝ 
ηλεκτρονικά αριθµό φωτογραφιών για δηµοσιοποίηση. 

3.7.2 Διαδικασία συλλογής των εντύπων αξιολόγησης 
Η υποβολή των εντύπων τελικού απολογισµού και απαραίτητων αποδεικτικών, πρέπει να γίνεται από 
το Κέντρο Νεότητας προς τον ΟΝΕΚ εντός των χρονοδιαγραµµάτων.  

3.7.3 Πληρωµές 
Όλες οι πληρωµές των εγκεκριµένων αιτήσεων θα πραγµατοποιούνται από τον ΟΝΕΚ το συντοµότερο 
δυνατό µετά την αξιολόγηση τους. 

4 Επικοινωνία 
Όλη η αλληλογραφία, αποστολή διαφηµιστικού υλικού, έντυπο απολογισµού και άλλα έντυπα θα 
πρέπει να αποστέλλονται ΜΟΝΟ στην υπεύθυνη προγράµµατος: 
Δήµητρα Παπαδοπούλου, Λειτουργός Νεολαίας 
Τηλέφωνο: 25 346640 | Email:  dimitra.papadopoulou@cyprusyouth.org 
 
 
………………. 
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5 Κέντρα Νεότητας µέλη ΚΟΚΕΝ 2022-2024 
 

• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΧΝΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ 

ΜΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΟΡΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΡΙΝΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΛΑΣΣΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΖΩΟΠΗΓΗΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΘΟΙ ΚΑΛΟΥ 

ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΥΒΙΔΩΝ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΑΝΙΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΒΑΡΑ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΟΦΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΥΜΕΝΙΟΣ 

ΠΑΧΝΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΙΑΚΙΩΝ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΙΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΜΙΤΣΕΡΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΥΝΤΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΧΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΙΟΥ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΠΡΙΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ 

ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΤΣΑΔΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΩΝ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

ΣΑΛΑΜΙΟΥΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΤΟΥ-ΑΓΙΟΥ 

ΦΩΤΙΟΥ 


