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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : 

 
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη του 
Προγράμματος «ReCOVer20» για χρηματοδότηση πιλοτικών δράσεων ή 
προγραμμάτων /  δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας του νέου κορωνοϊού,  σε τοπικό επίπεδο, 
αναδεικνύοντας μέσα από αυτές το αίσθημα της αλληλεγγύης και της 
έμπρακτης στήριξης σε άτομα, σε ομάδες ατόμων και σε κοινότητες που 
έχουν επηρεαστεί με την κρίση της πανδημίας. 

 
  

2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:   
 

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η κινητοποίηση των ίδιων των νέων 
έτσι ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν  δράσεις στους τομείς του 
πολιτισμού, της πρόληψης, της ενημέρωσης, και της αντιμετώπισης 
ψυχοκοινωνικών και άλλων προβλημάτων που προέκυψαν μέσα από την 
πανδημία. 

 
Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να εμπεριέχουν το στοιχείο της παρέμβασης και 
να απαντούν σε συγκεκριμένες κοινωνικές προκλήσεις σε τοπικό επίπεδο, 
ενώ θα πρέπει να βασίζονται στην καινοτομία ή/και την αντιγραφή καλών 
πρακτικών.  

 
Καινοτομία:  
Δράσεις που χρησιμοποιούν καινούργια εργαλεία, πρακτικές και 
προσεγγίσεις με πρωτοποριακή αντίληψη και μεθοδολογία που να 
μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια, σύμφωνα 
με τις συγκεκριμένες ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας στόχου. Δείξετε 
μας τί σημαίνει καινοτομία για εσάς!  
 
Καλές Πρακτικές:  
Η εφαρμογή μιας πολιτικής, μέτρου ή δράσης που έλαβε χώρα είτε στη 
Κύπρο είτε σε άλλη χώρα του εξωτερικού και έχει αποδείξει στην πράξη 
ότι είναι αποτελεσματική, και η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα 
άλλο κοινωνικό πλαίσιο ή μια άλλη ομάδα στόχο.  

 
Οι δράσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην έναρξη μιας κοινωνικής 
αλλαγής έστω κι αν αυτή δεν θα είναι άμεσα ορατή. 



 
 

 
 
Ενδεικτική περιγραφή δράσεων: 

 
- Δράσεις που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες, 

συμπεριλαμβανομένων προσφύγων και αιτητών ασύλου, άτομα με 
αναπηρίες, άτομα που ζουν απομονωμένα, ή σε απομακρυσμένες και 
ακριτικές περιοχές, κ.α.  

- Δράσεις που στηρίζουν υφιστάμενες υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, 
κοινωνικής ευημερίας  

- Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από τα θέματα των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων σε σχέση με τα μέτρα προστασίας έναντι της 
πανδημίας, τα θέματα ψευδών ειδήσεων, ενδοοικογενειακής βίας κ.α.  

- Δράσεις που ενισχύουν ανθρώπους που ασχολούνται με τον  πολιτισμό 
όπως το θέατρο, τη μουσική, τις  εικαστικές τέχνες κά. 

- Δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της έρευνας και της 
τεκμηρίωσης σε θέματα υγείας (συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής 
υγείας). 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
1. Νέος/α μέχρι 35 ετών (34 ετών+365 μέρες κατά την μέρα της αίτησης) 
2. Άτυπη Ομάδα Νέων. Ομάδα φυσικών προσώπων αποτελούμενη 

τουλάχιστον κατά 50% από άτομα τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία 
Νέος/α όπως περιγράφεται πιο πάνω. Μια Άτυπη Ομάδα Νέων 
αποτελείται από τουλάχιστο 2 άτομα.  

3. Οργανώσεις Νεολαίας (Μέλη του Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος του 
ΟΝΕΚ ή/και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου) 

4. Κέντρα Νεότητας   
 

4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ   
 

Τα εγκεκριμένα Σχέδια θα υλοποιηθούν κατά το τρέχον οικονομικό έτος και 
συγκεκριμένα από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.  

 

5. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  
 



 
 

5.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που αναφέρονται 
στις πιο κάτω ημερομηνίες:  
 

• Μέχρι 12/6/2020 για Δράσεις που θα υλοποιηθούν μεταξύ 
Ιούλιο και Σεπτέμβριο 2020 
 

• Μέχρι  9/9/2020 για Δράσεις  που θα υλοποιηθούν μεταξύ 
Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020 

 
5.2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων ανά φορέα. Οι δικαιούχοι 
προτρέπονται να υποβάλλουν αριθμό αιτήσεων που μπορούν να 
υλοποιήσουν. Σε περίπτωση αμφιβολίας εκ μέρους του ΟΝΕΚ, η Υπηρεσία 
μπορεί να ζητά διαβεβαιώσεις και διευκρινήσεις για τη δυνατότητα 
υλοποίησης δράσεων.  
 

5.3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  
 

Οι αιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο αίτησης που 
βρίσκεται διαθέσιμo στον ιστότοπο του ΟΝΕΚ  onek.org.cy 

 
5.4 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  
 
Σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση recover20@onek.org.cy  

 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων θα γίνει στη βάση του πιο κάτω 
πίνακα κριτηρίων:  
 
 

Είδος Κριτηρίου Βαρύτητα (%) 

Συνάφεια με τη θεματική και Κοινωνικός 
Αντίκτυπος  

- Συσχέτιση δράσης με πραγματικά κοινωνικά 
προβλήματα που προκλήθηκαν από την 
πανδημία  

50 

mailto:recover20@onek.org.cy


 
 

- Βαθμός επίλυσης ή απαύλυνσης του 
προβλήματος / αποτελεσματικότητα δράσης 

- Ολοκληρωμένη περιγραφή δράσης 
Ποιότητα Δράσης  

- Σαφής ορισμός ομάδας στόχου 
- Σαφής καθορισμός παραδοτέων 
- Βαθμός καινοτομίας 
- Βαθμός υιοθέτησης καλών πρακτικών 

- Βαθμός εφικτότητας δράσης  
 

30 

Επικοινωνία και Διάδοση 
- Τρόποι ενημέρωσης κοινού 

- Προώθηση δράσης  

10 

Προϋπολογισμός  
- Κατανομή και ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού 

10 

Σύνολο 100 

 
Για να είναι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
Δράσεων πρέπει: 

• να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της Δράσης και να είναι 
συνδεδεμένες με την υλοποίησή της, 

• Η κατανομή των εξόδων θα πρέπει να συνάδει με τον στόχο της 
συγκεκριμένης δράσης 

• να είναι πραγματικά εκταμιευμένες δαπάνες και να αποδεικνύονται με 
τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης ή παραστατικά ισοδύναμης 
αποδεικτικής αξίας 

 

7.    ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 
Το ποσό που θα λαμβάνουν οι εγκεκριμένες αιτήσεις δεν θα ξεπερνά το ποσό 
των €5,000. Το Δ.Σ. θα έχει την ευχέρεια και κατά τη δική του κρίση σε 
περιπτώσεις που το δικαιολογούν και δεδομένου του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού του προγράμματος, να εγκρίνει και μεγαλύτερα ποσά. 

8.  ΕΝΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Για τις αιτήσεις που λαμβάνουν βαθμολογία ψηλότερη του 60% καταρτίζεται 
κατάλογος στον οποίο κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά.  
Χορηγία θα λαμβάνουν οι αιτήσεις που εξασφάλισαν τις ψηλότερες 
βαθμολογίες, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού επιχορήγησης.  



 
 

Το ύψος του ποσού επιχορήγησης θα καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη 
βαθμολογία που εξασφάλισε το υπό εξέταση σχέδιο.  
 
Την τελική απόφαση για τις αιτήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα την 
λαμβάνει το Δ.Σ. του ΟΝΕΚ.  
 

9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  
 

Με την ολοκλήρωση της ποιοτικής αξιολόγησης και την επικύρωση του 
καταλόγου των δικαιούχων, ενημερώνονται γραπτώς μέσω e – mail σχετικά οι 
αιτητές. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, τα αρχεία των αιτήσεων 
και το συνοδευτικό υλικό δεν επιστρέφονται στους αιτητές, ανεξάρτητα από το 
αποτέλεσμα. 

 

10. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: 
 
Με την έγκριση της αίτησης, και την παρουσίαση σχετικών παραστατικών 
(τιμολόγια ή/και αποδείξεις πληρωμής) δύναται να καταβάλλεται μέχρι και το 
50% του εγκριθέντος ποσού ως προκαταβολή ενώ το υπόλοιπο 50% μετά την 
ολοκλήρωση της δράσης με βάση τις πραγματικές δαπάνες και με την υποβολή 
των πιο κάτω εντύπων:  
 

1. Έντυπο Τελικού Απολογισμού το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του 
Προγράμματος ReCOVer20 

2. Δείγμα Υλικού Δημοσιότητας 
3. Πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα Παραστατικών   (τιμολόγια 

πώλησης ή αποδείξεις είσπραξης), για όλες τις δαπάνες 
 
Παραστατικά τα οποία εκδίδονται στις κατεχόμενες περιοχές, σε καμία 
περίπτωση ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά. 
 

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   
 

Το ποσό επιχορήγησης καταβάλλεται μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος, στον 
τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει ο δικαιούχος. Ο τραπεζικός 
λογαριασμός πρέπει να είναι σε τραπεζικό ίδρυμα εντός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  



 
 

 
Το ποσό της τελικής πληρωμής που θα καταβάλλεται στο δικαιούχο θα 
καθορίζεται βάσει του Έντυπου Τελικού Απολογισμού που υποβάλλεται 
σύμφωνα με το 10 - Καταβολή Χορηγίας  
 

 

12. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
Σε όλες τις δράσεις δημοσιότητας (δημοσίευση, αφίσα, εφαρμογή κτλ.), 
της κάθε δραστηριότητας που γίνεται με τη στήριξη του Προγράμματος 
ReCOVer20 οι δικαιούχοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το επίσημο 
λογότυπο του ΟΝΕΚ και του Προγράμματος επιχορήγησης. Να εγκρίνεται 
εκ των προτέρων η χρήση των λογότυπων.  
   

13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
 
13.1  Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν και διατηρούν σε όλη τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων του, την υποχρέωση να τηρούν τους ισχύοντες νόμους, τα 
διατάγματα, τις υπουργικές αποφάσεις, αστυνομικές διατάξεις που αφορούν 
στην υγεία και ασφάλεια των συμμετεχόντων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, στις 
δραστηριότητες των δικαιούχων. 
 
Τονίζεται ότι για κάθε γενικά βλάβη ή ζημιά κάθε προσώπου, καθώς και κάθε 
πράγματος, οφειλόμενη σε πράξεις ή παραλείψεις των δικαιούχων ή σε 
αμέλεια του περί την τήρηση των νόμων, υπεύθυνος αστικά και ποινικά έναντι 
των αρχών και αποκλειστικός υπόχρεος σε αποζημίωση παραμένουν οι 
δικαιούχοι. Στην περίπτωση δε που ο ΟΝΕΚ κληθεί να καταβάλει οποιαδήποτε 
αποζημίωση, αυτή θα καταβληθεί ή/και θα  βαραίνει αποκλειστικά τους  
δικαιούχους.   
 
13.2   Νοείται ότι ασπάζονται τις αρχές που έχουν τεθεί στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιδίως στο άρθρο 14 που διασφαλίζει   
την ίση μεταχείριση όσον αφορά στην απόλαυση των λοιπών δικαιωμάτων που 
αναγνωρίζει η σύμβαση, λειτουργούν στη βάση Δημοκρατικών Αρχών, έχουν 
διοικητικά σώματα και δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής τους, επιδιώκουν 
τους σκοπούς και στόχους τους με δημοκρατικές διαδικασίες και το 
καταστατικό τους δεν περιέχει μη δημοκρατικές διαδικασίες ή διατάξεις.  

 
13.3   Επιδιώκουν τους σκοπούς του Οργανισμού Νεολαίας όπως αυτοί  
ορίζονται στον Περί   Οργανισμού Νόμο, άρθρο 6 και που είναι οι ακόλουθοι:  

 



 
 

«α) Την πρόοδο και την ευημερία όλων των νέων της Κύπρου, ανεξάρτητα 
από εθνική καταγωγή ή θρησκεία,  
β) την παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους και τις οργανώσεις τους για 
συμμετοχή και για ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινότητάς τους και του τόπου 
γενικότερα, 
γ)  τη δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων  της Κύπρου 
δ) την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
απασχολούν την νεολαία». 

 

13.4 Προστασία Ανηλίκων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) 
Στη περίπτωση διοργάνωσης δραστηριοτήτων μέσω των οποίων υπάρχει 
άμεση επαφή και σχέση του/των διοργανωτή/των με Ανήλικα Άτομα ή με 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου βάσει του 
Νόμου «Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 
Κακοποίησης της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 
Πορνογραφίας, Νόμος του 2014 (91(Ι)/2014)», δύναται ανά πάσα στιγμή να 
ζητήσει την προσκόμιση πιστοποιητικού Μη Συμπερίληψης στο Μητρώο 
Καταδικασθέντων Σεξουαλικών  Εγκλημάτων,  από τον /τους διοργανωτή/τές.  

 
13.5   Οι δικαιούχοι ενθαρρύνονται να συντονίζονται με τις αρμόδιες αρχές σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο ως προς την υλοποίηση των δράσεων τους και να το 
δηλώνουν κατά τη συμπλήρωση της αίτησης τους.  

 

13.6  Αλλαγές σε ημερομηνία και χώρο υλοποίησης της 
δραστηριότητας 

 
13.6.1   Σε περίπτωση αλλαγής στην ημερομηνία πραγματοποίησης της  
δραστηριότητας υποβάλλεται στον ΟΝΕΚ γραπτό αίτημα από τον δικαιούχο 
ώστε να δίνεται γραπτή έγκριση από τον ΟΝΕΚ, νοουμένου ότι εμπίπτει στο 
πλαίσιο της χρονικής περιόδου υλοποίησης που έχουν αιτηθεί οι δικαιούχοι. 
Στην περίπτωση που η νέα ημερομηνία μετακινείται σε άλλη περίοδο, τότε ο 
ΟΝΕΚ δύναται να εξετάζει κατ΄εξαίρεση το αίτημα και αποφασίζει αφού λάβει 
σοβαρά τους λόγους μετακίνησης της ημερομηνίας.  

 
13.6.2  Για την αλλαγή χώρου υλοποίησης της δραστηριότητας ισχύει ότι και 
στο 13.6.1.  

 
 
 
 



 
 

 
 

14.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον ΟΝΕΚ είναι τα ακόλουθα: 
 
Διεύθυνση αλληλογραφίας:  
Λεωφόρος Αθαλάσσας 104, 2024 Λευκωσία, Τ.Θ. 20282, 2150 Λευκωσία - 
Κύπρος 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22402617 / 25443079 

Τηλεομοιότυπο (Φαξ): 22402685 / 25829055 
 
Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα -  Παρασκευή: 08:00 – 15:00 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: recover20@onek.org.cy  
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