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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. 
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. 

O 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.  

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.  
 
Πριν υποβάλετε οποιαδήποτε αίτηση στο σύστηµα είναι σηµαντικό να µελετήσετε τον Οδηγό του 
Προγράµµατος, το εγχειρίδιο χρηστών καθώς και το βίντεο παρουσίασης του λογισµικού. 
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2 Kανονισµοί για τη συµµετοχή των Κέντρων Νεότητας στο πρόγραµµα  
2.1  Συµµετοχή  
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 
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. 

2.2 Υποβολή αιτήσεων 
Οι αιτήσεις του προγράµµατος «Πρωτοβουλίες Νέων» που αφορούν τα Κέντρα Νεότητας ΔΕΝ θα 
παραλαµβάνονται από τον ΚΟΚΕΝ αλλά θα υποβάλλονται κατευθείαν στον ΟΝΕΚ µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας που έχει δηµιουργηθεί. 

2.2.1 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 



 

 

2.2.2 Ηµεροµηνίες Υποβολής Αιτήσεων 
Οι αιτήσεις του προγράµµατος «Πρωτοβουλίες Νέων» που αφορούν τα Κέντρα Νεότητας θα 
παραλαµβάνονται από τον ΟΝΕΚ µέσω της εξειδικευµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας υποβολής στις  
προκαθορισµένες καταληκτικές ηµεροµηνίες.  

Περίοδος υλοποίησης Περίοδος Υποβολής  
αιτήσεων στο σύστηµα 

Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής  
αιτήσεων προς στον ΟΝΕΚ 

Α’ Περίοδος: 01/12/2022 – 31/03/2023 10/08 µέχρι και τις 16/09 16/09/2022 

Β’ Περίοδος: 01/04/2023 – 31/07/2023 10/12 µέχρι και τις 16/01 16/01/2023 

Γ’ Περίοδος: 01/08/2023  – 30/11/2023 10/04 µέχρι και τις 16/05 16/05/2023 

 
Για υποβολή αίτησης στη Δράση 6.2: Συµµετοχή νέων σε συνέδρια/σεµινάρια, σε Διεθνή Φόρουµ και 
εκπροσωπήσεις σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς διαγωνισµούς το σύστηµα είναι ανοικτό συνέχεια. 

2.2.3 Ηλεκτρονική Υποβολή 
Ο σύνδεσµος για την ηλεκτρονική υποβολή είναι: https://funding.onek.org.cy/login 

2.2.4 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.  

2.2.5 Πιστοποίηση αίτησης 
Παρακαλούµε, σε κάθε αίτηση, απαραίτητα να συµπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί το έντυπο που 
απαιτείται από το σύστηµα. Το έντυπο θα πρέπει να σαρωθεί και να το επισυνάψετε-upload σε µορφή PDF. 
Δείτε σελ. 11 «Υπεύθυνη Δήλωση και Υπογραφή» 

2.3 Ειδικοί κανονισµοί για τα Κέντρα Νεότητας που αφορούν άρθρα του οδηγού-αίτησης 
Ο ετήσιος συνολικός αριθµός αιτήσεων ανά Κέντρο Νεότητας είναι έξι (6) µε ανώτατο αριθµό αιτήσεων ανά 
περίοδο τις δύο εκτός σε περίπτωση υποβολής αίτησης που αφορά την δράση 6.3.  

2.3.1 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 

2.4 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 
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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. 
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 για την υποδράση 6.4, Τεχνολογικό εξοπλισµό η/και επίπλωση δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 2,000.00 ευρώ. 
Δ. Μόνο Κέντρα Νεότητας-σωµατεία τα οποία διαθέτουν ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο οίκηµα ή οίκηµα που έχει 
παραχωρηθεί σε αυτά µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις που αφορούν συντήρηση και ανακαίνιση. Mαζί µε την 
αίτηση τους χρειάζεται να προσκοµίζουν Λογαριασµό Κοινής Ωφελείας ή θα µπορούν να υποβάλλουν 
πιστοποιηµένο έγγραφο από τον ΚΟΚΕΝ το οποίο δύναται να γίνεται αποδεκτό. Οι κατηγορίες των Κέντρων 
Νεότητας σε ότι αφορά την κατοχή χώρων Νεολάιας βρίσκονται στο Παράρτηµα Α. 
Ε. Κέντρα Νεότητας που δεν διαθέτουν χώρο αλλά δραστηριοποιούνται προς όφελος των νέων της κοινότητας και 

συνήθως αξιοποιούν τους χώρους της κοινότητας µπορούν να υποβάλουν µόνο σε ειδικές περιπτώσεις αιτήσεις 
που αφορούν Τεχνολογικό εξοπλισµό. 
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. 

2.5 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. 

2.6 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. 

2.7 Διαδικασία υλοποίησης και τελικός απολογισµός 
2.7.1 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. 
Σηµαντικό: Η χρήση του Λογοτύπου ΟΝΕΚ απαιτεί την έγκριση του ΟΝΕΚ. Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι οφείλουν 
να αποστέλλουν έγκαιρα το προωθητικό υλικό στον ΟΝΕΚ για έγκριση. Μη απάντηση εντός 5 εργάσιµων 
ηµερών θα εκ λαµβάνεται ως θετική απάντηση. Ο ΟΝΕΚ επιφυλάσσει το δικαίωµα για µη χρήση του 
λογότυπου. 
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Τα Κέντρα Νεότητας αν το επιθυµούν 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 αν το επιθυµούν θα πρέπει να αποστέλλουν στον 
ΚΟΚΕΝ ηλεκτρονικά αριθµό φωτογραφιών για δηµοσιοποίηση. 

2.7.2 Διαδικασία συλλογής των εντύπων αξιολόγησης 
Η υποβολή τελικού απολογισµού και απαραίτητων αποδεικτικών από το Κέντρο Νεότητας, πρέπει να γίνεται 
µέσω του συστηµατος ηλεκτρονικής υποβολής προς τον ΟΝΕΚ εντός των χρονοδιαγραµµάτων.  

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

3 Επικοινωνία – Τεχνική Υποστήριξη  
Για τυχόν τεχνικά προβλήµατα µπορείτε να αποτείνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vpergiou@gmail.com. Ο 
ΚΟΚΕΝ δεν µπορεί να παρέχει καµία τεχνική υποστήριξη καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρµα και η διαδικασία 
υποβολής βρίσκονται κάτω από την επιµέλεια του ΟΝΕΚ. 
 
………………. 
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Παράρτηµα Α. Χώροι Νεολαίας Κέντρων Νεότητας 
 

Δικαιούνται να αιτηθούν για την για τη υποδράση 6.4 – «Εµπλουτισµός & Διαµόρφωση ειδικών χώρων» και «Εισαγωγή 
στις νέες τεχνολογίες» 

 
1. Κέντρα Νεότητας µε «ιδιόκτητο» χώρο αλλά χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας. Αφορά Κέντρα Νεότητας που έκτισαν ή 

έλαβαν υποστατικό πριν από 20 τουλάχιστον χρόνια σε κρατική γη (κυρίως µε χορηγία του Οργανισµού 
Νεολαίας και άλλων φορέων) αλλά το κτηµατολόγιο δεν έχει εκδώσει τίτλο ιδιοκτησίας στο όνοµα του Κέντρου 
Νεότητας. 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ ΜΑΝΟΥ 
ΛΟΪΖΟΥ 

ΛΑΡΝΑΚΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΧΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΥΒΙΔΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΠΡΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΤΣΑΔΑΣ ΠΑΦΟΣ 

 
2. Κέντρα Νεότητας µε ανεξάρτητο λυόµενο υποστατικό.  Αφορά Κέντρα Νεότητας που διαθέτουν χώρο ο οποίος 

θεωρείται «δικός τους». Αποτελεί λυόµενο/προκατασκευασµένο υποστατικό το οποίο βρίσκεται συνήθως σε 
κρατική γη η οποία έχει παραχωρηθεί από κοινοτικά συµβούλια. Το κτηµατολόγιο δεν έχει εκδώσει τίτλο 
ιδιοκτησίας στο όνοµα του Κέντρου Νεότητας. 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ 

 
3. Κέντρα Νεότητας µε ανεξάρτητο χώρο που τους έχει παραχωρηθεί για χρήση. Αφορά Κέντρα Νεότητας που 

διαθέτουν χώρο ο οποίος θεωρείται «δικός τους» και έχει παραχωρηθεί προς χρήση από κοινοτικά συµβούλια, 
εκκλησία, πολεοδοµία ή/και άλλες αρχές/ιδιώτες. 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΡΙΝΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΑΝΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΟΦΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΛΑΜΙΟΥΣ ΠΑΦΟΣ 

 
4. Κέντρα Νεότητας µε ιδιόκτητο χώρο και τίτλο ιδιοκτησίας. Αφορά Κέντρα Νεότητας που αγόρασαν ή έκτισαν 

υποστατικό και το κτηµατολόγιο έχει εκδώσει τίτλο ιδιοκτησίας στο όνοµα του Κέντρου Νεότητας. 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΘΟΙ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΛΕΜΕΣΟΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΥΝΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
 
Δικαιούνται να αιτηθούν για την για τη υποδράση 6.4 – «Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες». Δεν δικαιούνται «Εµπλουτισµός 
& Διαµόρφωση ειδικών χώρων». Εξαιρεση και πιστοποιηση θα δίνεται από τον ΚΟΚΕΝ µετά από µελέτη του ενοικιαστηρίου 
ή άλλου συµβολαίου. 
 

5. Κέντρα Νεότητας µε χώρο το οποίο ενοικιάζουν από ιδιώτες. Αφορά Κέντρα Νεότητας που διαθέτουν χώρο τον 
οποίο ενοικιάζουν. 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΜΙΤΣΕΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

6. Κέντρα Νεότητας µε χώρο εντός άλλου κτηρίου ο οποίος τους έχει παραχωρηθεί για χρήση. Αφορά Κέντρα 
Νεότητας που διαθέτουν χώρο ο οποίος θεωρείται «δικός τους» και έχει παραχωρηθεί συνήθως από κοινοτικά 
συµβούλια εντός του οικήµατος που στεγάζεται και το κοινοτικό συµβούλιο. 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΖΩΟΠΗΓΗΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΟΠΕΤΡΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΙΑΚΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΧΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΩΝ ΠΑΦΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΤΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΦΟΣ 

 
 

7. Κέντρα Νεότητας χωρίς δεδοµένο χώρο. Αφορά Κέντρα Νεότητας που δεν διαθέτουν χώρο αλλά 
δραστηριοποιούνται προς όφελος των νέων της κοινότητας. Συνήθως αξιοποιούν τους χώρους της κοινότητας. 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 
ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΒΑΡΑ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΥΜΕΝΙΟΣ ΠΑΧΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
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Υπεύθυνη Δήλωση και Υπογραφή 

 

• Εγώ, ο/η κάτωθι υπογράφων/ υπογράφουσα, βεβαιώνω ότι όλες οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στη παρούσα  αίτηση είναι αληθείς και ακριβείς και καμία σχετική πληροφορία 
δεν έχει αποκρυφτεί.  

• Επιπρόσθετα, βεβαιώνω ότι σε περίπτωση επιχορήγησης της δραστηριότητα μέσω του 
Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων», αυτή θα αξιοποιηθεί για το σκοπό τον οποίο παρέχεται, 
με βάση τους Νόμους και του Κανονισμούς που διέπουν τις κρατικές χορηγίες και ιδιαίτερα 
εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Νόμου 38(Ι)2014 «περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού έλεγχου της Δημοκρατίας». Συγκεκριμένα  
βεβαιώνω ότι είναι εις γνώση μου και με τα οποία συμφωνώ τα Άρθρα 27 και 28 ότι τα νομικά 
ή/και φυσικά πρόσωπα δύνανται να λαμβάνουν χορηγία από οικονομικούς φορείς, ειδικά ταμεία 
ή άλλο φορέα περιλαμβανομένης της ΕΕ και των οργάνων αυτής μέχρι του ποσού κάλυψης των 
εξόδων της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πολλαπλή 
χρηματοδότηση για συγκεκριμένη δραστηριότητα, το ποσό καθίσταται ανακτήσιμο από 
οικονομικούς φορείς και ειδικά ταμεία. Επίσης, ο ελέγχων λειτουργός, στις περιπτώσεις όπου 
εντοπίζονται προβλήματα που επηρεάζουν την αξιοπιστία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
του λήπτη της χορηγίας ή τη νομιμότητα των συναλλαγών που διενεργούνται με τα χρηματικά 
διαθέσιμα της κρατικής χορηγίας, οφείλει να μην εξουσιοδοτεί την περαιτέρω καταβολή της 
χορηγίας στα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 24 του πιο πάνω 
Νόμου, οι λήπτες των χορηγιών θα πρέπει να διασφαλίζουν και να αποδεικνύουν ότι η χορηγία 
αξιοποιείται προς τον σκοπό για τον οποίο αυτή παρέχεται.»   

• Βεβαιώνω επίσης ότι είναι εις γνώση μου οι πρόνοιες του ΟΔΗΓΟΥ του Προγράμματος 
«Πρωτοβουλίες Νέων» και η παρούσα αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται σε 
αυτόν. 

• Ασφάλεια και υγεία:  

Ως δικαιούχος αναλαμβάνω και διατηρώ σε όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων την υποχρέωση 
να τηρώ τους ισχύοντες νόμους, τα διατάγματα, τις υπουργικές αποφάσεις, αστυνομικές διατάξεις 
που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια των συμμετεχόντων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, στις 
δραστηριότητες μας ως δικαιούχοι.  

Τονίζεται ότι για κάθε γενικά βλάβη ή ζημιά κάθε προσώπου καθώς και κάθε πράγματος 
οφειλόμενη σε πράξεις ή παραλείψεις ή σε αμέλειά του περί την τήρηση των νόμων, υπεύθυνος 
αστικά και ποινικά έναντι των αρχών και αποκλειστικός υπόχρεος σε αποζημίωση παραμένουμε 
εμείς ως Δικαιούχοι. Στην περίπτωση δε που ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου κληθεί να καταβάλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση, αυτή θα καταβληθεί ή/και θα βαρύνει αποκλειστικά εμάς ως 
Δικαιούχους.   

 

• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:  
Με την υπογραφή της αίτησης, ο αιτητής δίνει το δικαίωμα στον Οργανισμό να έχει στη διάθεσή 
του και να χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτητών και δικαιούχων 
που περιέχονται στην αίτηση. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε αρχείο του 
ΟΝΕΚ και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό τον οποίο προορίζονται, κατόπιν 
άδειας τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Επίτροπο Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
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Εφόσον πρόκειται για Οργάνωση/Φορέα/Σύνδεσμο/Σωματείο/Σύλλογο/ Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση, με την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου 
να τεθεί και η ΣΦΡΑΓΙΔΑ  του φορέα εδώ: 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………….………. 
(Σφραγίδα Αιτητή) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιτούσα οργάνωση / άτυπη ομάδα 

ή άτομο  

 

Επωνυμία  Οργάνωσης / 
Άτυπης Ομάδας ή 
Ατόμου : 

 

  

Εξουσιοδοτούμενος  Εκπρόσωπος 

Ονοματεπώνυμο:  

(το Επίθετο να γραφτεί 
με κεφαλαία) 

 

Τόπος,  ημερομηνία 
ετοιμασίας της αίτησης 
: 

 Υπογραφή
: 

 


