Φόρμα Υποβολής Ένστασης
Αυτή η φόρμα μπορεί να συμπληρωθεί από:
1. Αιτητές σχεδίων European Solidarity Corps (άτομο ή οργάνωση που υποβάλει
σχέδιο επιχορήγησης στην Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου). Οι ενστάσεις λαμβάνονται
υπόψη όταν, για παράδειγμα, η αίτηση σας έχει απορριφτεί. Σε αυτή την περίπτωση,
η ένσταση πρέπει να αφορά σε κάποιο διαδικαστικό λάθος από την πλευρά μας ή
όταν οι δημοσιευμένες οδηγίες υποβολής δεν ήταν ξεκάθαρες. Κατά την εξέταση
της ένστασης, δεν θα γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε πληροφορίες δεν
περιλαμβάνονταν στην αρχική αίτηση τη στιγμή της υποβολής της.
2. Δικαιούχοι σχεδίων European Solidarity Corps (άτομο ή οργάνωση που υπέγραψε
συμφωνία επιχορήγησης που εκδόθηκε από την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου). Οι
ενστάσεις λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με την επιχορήγηση σας, όταν για
παράδειγμα, πιστεύετε ότι το τελικό ποσό επιχορήγησης σας δεν έχει υπολογιστεί
σωστά. Ενστάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υποδεικνύουν συγκεκριμένο
διαδικαστικό λάθος ή τον ειδικό όρο ή παράρτημα της συμφωνίας
επιχορήγησης που δεν εφαρμόστηκε.
Εάν επιθυμείτε περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με την αξιολόγηση μιας αίτησης ή του
τρόπου υπολογισμού του τελικού ποσού επιχορήγησης, τότε η παρούσα φόρμα δεν πρέπει
να συμπληρωθεί. Αντ’ αυτού, παρακαλούμε όπως μας στείλετε το αίτημα σας στο
esc@onek.org.cy και θα σας απαντήσουμε.
Ενστάσεις που δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ή που καταγράφουν
δυσαρέσκεια με την αξιολόγηση μιας αίτησης ή ενός στοιχείου δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτές οι ενστάσεις θα μπορούν να εξετάζονται ως παράπονα
Οργανισμός που υποβάλει την ένσταση και λεπτομέρειες σχεδίου
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Αναλόγως του τύπου της
ένστασης, παρακαλείστε όπως
αναφέρετε εδώ:
1. Την ακριβή διαδικασία που
δεν ακολουθήθηκε ή
2. Το λάθος που έγινε ή
3. το μέρος / όρο / παράγραφο
/ παράρτημα της συμφωνίες
που δεν εφαρμόστηκε.

Παρακαλούμε παραθέστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λόγο που
υποβάλλετε την ένσταση σας, το μέγιστο σε δύο δακτυλογραφημένες σελίδες Α4
Οι πλήρως συμπληρωμένες φόρμες ένστασης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ταχυδρομικά στη
διεύθυνση:
Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τ.Θ. 20282, 2150
Λευκωσία
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τυχόν Ενστάσεις που θα υποβάλλονται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή πέραν της
συμπληρωμένης φόρμας ένστασης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από ταχυδρομικά
ΔΕΝ θα εξετάζονται.

