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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  «EUROPE GOES LOCAL-

SUPPORTING YOUTH WORK AT THE MUNICIPAL LEVEL» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟ EUROPEAN SOLIDARITY CORPS. 

 
Αθήνα, 13/07/2022 

 Αριθμ. Πρωτ.  660/4/22644 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας 

και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 127175/Η/4.11.2011 (ΦΕΚ 2508/Β/4.11.2011) Κοινής Απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση 

δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου: «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν.), 

«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.ΝΕ.), 

εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2508/Β/4.11.2011). 

3. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2021 για 

τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για το Erasmus+: το Πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) No 1288/2013. 

4. Την υπ’ αριθ. 28163/Κ2/10.03.2021 (ΦΕΚ 989, Τεύχος Β΄/12.03.2021) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων για τον ορισμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) 

ωςΕθνικό Οργανισμό / Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

α) Erasmus+ για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμός» και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης [European Solidarity 
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Corps – ESC] προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027. 

5. Τον Οδηγό για τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού αναφορικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Erasmus+ (Guide for National Agencies implementing the Erasmus + Programme) όπως 

αυτός εκδίδεται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ. 966/2-12 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ’ 

1605/2002 του Συμβουλίου. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13.07.2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». και άλλες διατάξεις. Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.)». 

8. Το Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α΄ 136), άρθρο 2 παρ. 23, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 23 Ν. 4057/2012 

(ΦΕΚ Α΄ 54), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195). 

9. Την υπ’ αριθμ. 9433/584/18.07.2022 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 
Α.)      ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τι είναι η Στρατηγική Σύμπραξη Europe Goes Local; 

 
H Στρατηγική Σύμπραξη Europe Goes Local αποτελεί μια πρωτοβουλία μεταξύ των Εθνικών Μονάδων 

Συντονισμού των Προγραμμάτων για μακροχρόνια συνεργασία η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016 με στόχο 

να βελτιώσει την ποιότητα του youth work σε τοπικό επίπεδο μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ 

όλων των πιθανών εμπλεκομένων οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά σε επίπεδο των Δήμων στον τομέα 

της Νεολαίας.  

Το Europe Goes Local, αυτή τη στιγμή, αποτελείται από 200 μέλη από 120 Δήμους των χωρών που 

συμμετέχουν. Μέσω της Στρατηγικής Σύμπραξης, υλοποιούνται εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας, δράσεις 

χαρτογράφησης και δραστηριότητες δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα οι Εθνικές Μονάδες 

Συντονισμού που εμπλέκονται στη Στρατηγική Σύμπραξη αναπτύσσουν, σε εθνικό επίπεδο, ένα πλάνο το 

οποίο στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των μελών της εκάστοτε Εθνικής Ομάδας προωθώντας 

διαφορετικούς τύπους μαθησιακών ευκαιριών με διακρατική διάσταση.  

Στόχοι της εν λόγω Στρατηγικής Σύμπραξης είναι να ενισχυθεί η προσπάθεια αναγνώρισης και να αναπτυχθεί 

η ποιότητα του youth work ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής για τη Νεολαία σε επίπεδο Δήμων, να 

ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση του youth work  σε επίπεδο Δήμων, να υποστηρίξει την συνεργασία μεταξύ 
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των Εθνικών Μονάδων Συντονισμού και των Δήμων για την ανάπτυξη στρατηγικής για τον τομέα του youth 

work αλλά και να συμβάλλει στη συνολική ανάπτυξη του youth work ως μέρος της γενικότερης συνεργασίας 

στον τομέα της Νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Στρατηγική Σύμπραξη μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Στρατηγικής 

https://www.europegoeslocal.eu 

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ 

για τον τομέα «Νεολαία» και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των συμβατικών του 

υποχρεώσεων και στοχεύοντας στην ποιοτική κι ενεργό εκπροσώπηση στην Στρατηγική Σύμπραξη, 

προχωράει στη σύσταση της Εθνικής Ομάδας Εργασίας τα μέλη της οποίας θα είναι εκπρόσωποι Δήμων της 

Ελλάδας. 

Σκοπός είναι οι επικείμενοι Δήμοι, μέσα από την Εθνική Ομάδα Εργασίας,  να ενισχύσουν το youth work 

σε τοπικό επίπεδο, στηρίζοντας ταυτόχρονα την εμπλοκή όλο και περισσότερων Δήμων στα Προγράμματα 

Erasmus+/Νεολαία & Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» καθώς επίσης και την ενίσχυση της προβολής των 

προγραμμάτων που υλοποιούνται στη χώρα και των αποτελεσμάτων αυτών. 

Α) Τι είναι το Erasmus+/Τομέας Νεολαία και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης; 

 
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει οριστεί Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τον τομέα της 

Νεολαίας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+, European Solidarity Corps, και του Δικτύου Eurodesk. 

To Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus+ 2021-2027 αφορά τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της 

Νεολαίας και του Αθλητισμού. Η περίοδος υλοποίησης του Προγράμματος ορίζεται από την 1ηΙανουαρίου 

2021 έως την31η Δεκεμβρίου 2027. Η ίδια περίοδος υλοποίησης ορίζεται και για το πρόγραμμα European 

Solidarity Corps. 

 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η υποστήριξη, μέσω της δια βίου μάθησης, της εκπαιδευτικής, 

επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης των ατόμων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της 

νεολαίας και του αθλητισμού, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 

αειφόρο ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή, στην προαγωγή της 

καινοτομίας, καθώς και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Το 

Πρόγραμμα είναι ένα βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, στηρίζει 

την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων και των υποκείμενων τομεακών θεματολογίων, προάγει τη συνεργασία στον τομέα 

της πολιτικής για τη νεολαία στη στρατηγική της Ένωσης για τη νεολαία και αναπτύσσει την ευρωπαϊκή 

https://www.europegoeslocal.eu/
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διάσταση στον αθλητισμό. 

 

Οι στόχοι του προγράμματος Erasmus+ / Youth, μέσω των βασικών δράσεων του, είναι οι εξής: 

• Βελτίωση του επιπέδου των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων, συμπεριλαμβανομένων και των νέων 

με λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και προαγωγή της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης και 

στην αγορά εργασίας, της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της 

κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης, ιδίως μέσω της αύξησης των ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας 

των νέων, των ατόμων που απασχολούνται στον τομέα της νεολαίας ή των οργανώσεων και των στελεχών της 

νεολαίας, και μέσω της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ του τομέα των νέων και της αγοράς εργασίας.  

• Η υποστήριξη της επαγγελματική ανάπτυξης των ενασχολούμενων με τη νεολαία (youth workers) και η 

κατά συνέπεια βελτίωση της ποιότητας της εργασίας για τη νεολαία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, μέσα από δραστηριότητες κινητικότητας με μεθόδους μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης.  

• Η παροχή ευκαιριών για την συμμετοχή των νέων στην κοινωνία και τη δημοκρατική ζωή και την επαφή 

τους με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.  

• Η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας των οργανώσεων μέσα από συναφείς δραστηριότητες που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων των εταίρων τους, καθώς και στην αύξηση της ικανότητάς 

τους να λειτουργούν από κοινού στο διακρατικό επίπεδο, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων 

τους και μέσω ανταλλαγής ή ανάπτυξης νέων πρακτικών και μεθόδους, καθώς και ανταλλαγή και 

αντιμετώπιση ιδεών. Επιπρόσθετος στόχος είναι η υποστήριξη την ανάπτυξη, μεταφορά ή / και εφαρμογή 

καινοτόμων πρακτικών καθώς και υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση της συνεργασίας, της 

μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Το Πρόγραμμα της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ενισχύει τη συμμετοχής νέων και φορέων σε 

προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, πρωτίστως εθελοντισμού, ως μέσο που 

ενισχύει τη συνοχή, την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την ενεργοποίηση των 

πολιτών στην Ένωση και πέραν αυτής, αντιμετωπίζοντας στην πράξη κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και των 

ίσων ευκαιριών. Ειδικός στόχος του Προγράμματος είναι να παρέχει στους νέους, συμπεριλαμβανομένων των 

νέων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες 

αλληλεγγύης που επιφέρουν θετικές κοινωνικές αλλαγές στην Ένωση και πέραν αυτής, και παράλληλα να 

βελτιώνει και να επικυρώνει δεόντως τις ικανότητές τους και να τους διευκολύνει να συμμετέχουν διαρκώς 

στα κοινά ως ενεργοί πολίτες. 

 

Το Πρόγραμμα στηρίζει δραστηριότητες αλληλεγγύης που έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για 
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παράδειγμα μέσω: 

• του διακρατικού χαρακτήρα τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μαθησιακή κινητικότητα και συνεργασία· 

• της ικανότητάς τους να είναι συμπληρωματικές άλλων προγραμμάτων και πολιτικών σε τοπικό, 

περιφερειακό ,εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο· 

• της ευρωπαϊκής τους διάστασης σχετικά με τα θέματα, καθώς και τους στόχους, τις προσεγγίσεις, τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα και άλλες πτυχές των εν λόγω δραστηριοτήτων αλληλεγγύης· 

• της προσέγγισής τους με σκοπό τη συμμετοχή νέων με διαφορετικά υπόβαθρα· 

• της συμβολής τους στην αποτελεσματική χρήση των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την 

αναγνώριση. 

 

Β.) Προϋποθέσεις ένταξης στην Εθνική Ομάδα Εργασίας 

 
Β.1.) Φορείς που μπορούν να γίνουν μέλη της Εθνικής Ομάδα Εργασίας 

 
Ως μέλη της Εθνικής Ομάδας Εργασίας καλούνται να συμμετέχουν όσοι Δήμοι της Ελλάδας επιθυμούν, μέσω ενός 

τακτικού εκπροσώπου και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου, οι οποίοι θα ορίζονται από τον Δήμο. 

 

B.2.) Προνόμια ένταξης του Δήμου σας στην Εθνική Ομάδα Εργασίας 

 
Κάθε Δήμος, μέσα από τη ενεργό συμμετοχή του στην Εθνική Ομάδα Εργασίας θα μπορέσει να: 

 

 Ενημερωθεί σε βάθος σχετικά με τα Προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία και Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσα από αυτά. 

 Έχει πρόσβαση σε καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη 

 Αναπτύξει το δίκτυο του με άλλους Δήμους απ’ όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη 

 Ενισχύσει την στρατηγική του αναφορικά με τη Νεολαία και το youth work. 

 Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής για το youth work. 

 Έχει προτεραιότητα συμμετοχής σε σεμινάρια κατάρτισης και συνεργασίας και δραστηριότητες 

δικτύωσης που υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής σε όλη την Ευρώπη. 

 
Β.3.) Αρμοδιότητες που απορρέουν από την ένταξη στην Εθνική Ομάδα Εργασίας 

 

Κάθε Δήμος - μέλος της Εθνικής Ομάδας Εργασίας  έχει την υποχρέωση να: 

 

 Ορίσει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο με σχετική απόφαση. 
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 Μεριμνήσει για την εκπροσώπησή του στην ετήσια εθνική συνάντηση και σε λοιπές σύντομες συναντήσεις. 

 Προωθήσει τους στόχους, τα αποτελέσματα και τα εργαλεία της Στρατηγικής Σύμπραξης. 

 Υλοποιήσει μία τουλάχιστον εκδήλωση με νέους και φορείς νεολαίας της τοπικής και περιφερειακής 

κοινότητας σχετικά με τη Στρατηγική και τα Προγράμματα «Erasmus+ για το τομέα Νεολαίας και Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης» και σε συνεργασία με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού/ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

  

 

Γ.) Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο Δήμο, παρουσιάζοντας 2 

εκπροσώπους που θα αναλάβουν τα καθήκοντα του τακτικού και του αναπληρωματικού εκπροσώπου του 

Δήμου στην Εθνική Ομάδα Εργασίας. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα, εφόσον το αποφασίσει, να ορίσει 

εκπροσώπους, που δεν εργάζονται άμεσα στον Δήμο, αλλά συνεργάζονται και αναπτύσσουν κοινές δράσεις 

και στρατηγικές για την Νεολαία και το youth work στην περιοχή. Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 

για τροποποίηση των εκπροσώπων του, με υποβολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς την Εθνική Μονάδα 

Συντονισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά στην Εθνική Μονάδα 
Συντονισμού: 

 
 Ορθά συμπληρωμένο έντυπο αίτησης, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο (επισυνάπτεται 

στην πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 

 ΦΕΚ σύστασης και οργάνωσης Δήμου. 

 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το ορισμό του τακτικού εκπροσώπου και του αναπληρωματικού 

εκπροσώπου. 

 Βιογραφικά σημειώματα τύπου Europass των υποψηφίων που προτείνει ο Δήμος για τακτικό και 

αναπληρωματικό εκπρόσωπο. 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις των εκπροσώπων και των αναπληρωτών, στις οποίες και θα δηλώνεται ότι δεν 

εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού της σχετικής ενότητας (όπως περιγράφονται 

στην ενότητα Γ.1.). 

 Πρόταση που περιγράφει το κίνητρο του Δήμου για την ένταξή του στην Εθνική Ομάδα Εργασίας 

καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τους εκπροσώπους που προτείνει και τη στρατηγική του για τη 

Νεολαία. 
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Τα ανωτέρω θα πρέπει να κατατεθούν μέσω ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο Α4, 

στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη T.K. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος όροφος 

με καταληκτική ημερομηνία την 30/09/2022 με τις εξής ενδείξεις: 

Υπ’ όψιν: Απόστολου Αλεξιάδη 

Προς το: 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθηση 

Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Αχαρνών 

417 και Κοκκινάκη 

ΤΚ 111 43, Αθήνα 

 

Θέμα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  «EUROPE GOES LOCAL-

SUPPORTING YOUTH WORK AT THE MUNICIPAL LEVEL» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ EUROPEAN SOLIDARITY CORPS. 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Απόστολο Αλεξιάδη, 

Χειριστή Δραστηριοτήτων Κατάρτισης και Συνεργασίας (TCA) του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα 

Νεολαίας στα tcaseminars@inedivim.gr και 213 13 14 450. 

 

Γ.1.) Κριτήρια αποκλεισμού: 

 
Οι ενδιαφερόμενοι αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση εφόσον: 

 
1. Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή για οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, 

πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ 

υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

2. Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης 1, έστω 

και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

3. Έχουν καταδικαστεί για απάτη, διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα, εάν η δραστηριότητα αυτή 

θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. 

4. Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, σχετικό 

με την επαγγελματική τους διαγωγή. 

5. Έχουν κριθεί ένοχοι για σοβαρό επαγγελματικό ή πειθαρχικό παράπτωμα ή αδίκημα που αποδεδειγμένα 

έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο το οποίο μπορεί να τεκμηριώσει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού. 

mailto:tcaseminars@inedivim.gr
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6. Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. 

 
7. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης ή/και την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία. 

8. Τους έχει επιβληθεί διοικητική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 109(1) του Δημοσιονομικού Κανονισμού 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 

9. Δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
10. Από την πρόσκληση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε μορφή εργασίας, σύμβουλοι, 

συνεργάτες και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους 

έως δεύτερου (2ου) βαθμού. 

 

Δ.) Τρόπος και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Δήμων 

 
Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων Δήμων γίνεται από Επιτροπή 

αξιολόγησης που συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ στον οποίο και εισηγείται σχετικά, 

λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα. 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού διατηρεί το δικαίωμα πριν την ανάθεση του έργου να καλέσει τον Δήμο σε 

προφορική συνέντευξη, η οποία θα αποσκοπεί στην: 

α) Διακρίβωση της κατοχής ή μη απ’ αυτούς, των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, και της 

ευχέρειας εφαρμογής των γνώσεων αυτών. 

β) Παρουσίαση της προσωπικότητας γενικά, περί της κατοχής ή μη προσόντων (όπως κύρος, οξυδέρκεια, 

υπηρεσιακός ζήλος) για την επιτυχή άσκηση των ορισθέντων καθηκόντων. 

Ε.) Διαγραφή από την Εθνική Ομάδα Εργασίας για τη συμμετοχή Δήμων της Ελλάδας στην 
Στρατηγική Σύμπραξη «Europe Goes Local – Supporting youth work at the municipal level» 

 
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οριστικά, τον εκπρόσωπο του Δήμου 
που έχει ενταχθεί στην Εθνική Ομάδα Εργασίας εφόσον: 

 

 Δεν τηρεί τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. 

 Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ κρίνει, τεκμηριώνοντας τη συγκεκριμένη του απόφαση, ότι συντρέχουν λόγοι διαγραφής 
του  Δήμου. Σημειώνεται επίσης ότι ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα, με υποβολή ηλεκτρονικού 
μηνύματος προς την Εθνική Μονάδα Συντονισμού, σε περίπτωση που -για προσωπικούς λόγους- 
επιθυμεί να μην είναι ενεργός για κάποιο χρονικό διάστημα ή και να διαγραφεί οριστικά  από την Εθνική 
Ομάδα Εργασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στην Εθνική Ομάδα Εργασίας για τη συμμετοχή Δήμων της 
Ελλάδας στην Στρατηγική Σύμπραξη «Europe Goes Local – Supporting youth work at the municipal level». 

 
 
 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
 
 

ONOMA ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
 
 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
 
 
 

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
 
 

ΟΝΟΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΡΠΟΣΩΠΟΥ 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου, 

σύμφωνα με την υπ’αριθμ… ........... πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα α) τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, β) ότι η διαδικασία 

δύναται με απόφαση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να διακοπεί, 

αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο 

περιεχόμενο και γ) ότι η παρούσα πρόσκληση δεν 

έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί 

πρόταση για τη σύναψη σύμβασης με τους 

ενδιαφερόμενους, ούτε συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε 

τρόπο υποχρέωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να καταρτίσει 

σύμβαση. Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που 

έχω στο παρόν είναι αληθή και ότι δεσμεύομαι να 

προσκομίσω πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, 

εφόσον αυτό μου ζητηθεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 
 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

 
 
 

ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
 
 

 

ΔΙΕΥΘ. ΔΗΜΟΥ ( ΟΔΟΣ,ΑΡΙΘΜΟΣ,Τ.Κ)  
ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

                                                   
                                                       ___________________________                         

 

 
Ο/Η αιτ 

 

 
 

ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ  
(υπογραφή/ονοματεπώνυμο) 

 
 

 

ΤΗΛ. ΔΗΜΟΥ (ΣΤΑΘΕΡΟ Ή/ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ) 
 
 

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 



10  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 
Προσωπικά δεδομένα 

 
1. Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου 2021-2027, θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό και θα είναι διαθέσιμα στους 

ελέγχους. όποτε αυτά ζητηθούν. 

2. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης οφείλει: Να τηρεί τις επιταγές του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών καθώς και τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο 

Ν.4624/2019, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. (Παράρτημα ). 

 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

 
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και 

εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Αχαρνών 417. Ενεργώντας σύμφωνα με τους ορισμούς του 

Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων 

μελών λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της 

εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων. 

Ταυτόχρονα, τα επιλεχθέντα μέλη  ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και οφείλουν 

να τηρούν και να συμμορφώνονται στο σύνολο των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού 

για την Προστασία Δεδομένων. 

Σκοπός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με το παρόν είναι να ενημερώσει με 

διαφάνεια και πληρότητα τα φυσικά πρόσωπα για τα προσωπικά δεδομένα που 
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επεξεργάζεται στα πλαίσια των θέσεων που προκηρύσσονται και των μεταξύ τους 

συμβάσεων και ταυτόχρονα να ενημερώσει τους εκτελούντες την επεξεργασία για τους 

όρους που θα πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μετά από την 

ολοκλήρωση αυτής. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης είναι ο υπάλληλος με Α.Μ. 7728 με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε ανά 

πάσα στιγμή στο τηλέφωνο 213-131-4623. 

 
 

Σκοπός επεξεργασίας 

 
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ως υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται 

προσωπικά δεδομένων των υποψηφίων μελών με σκοπό την αξιολόγηση τους στα  πλαίσια 

της διαδικασίας επιλογής όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη νομοθεσία. Επιπλέον 

σκοποί επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης καθώς και η τήρηση 

νόμιμων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το εθνικό και Ενωσιακό δίκαιο. 

Ποια δεδομένα συλλέγονται 

 
Το σύνολο των δεδομένων που επεξεργάζεται το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

προέρχονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετίζονται με 

τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 1151/Β/29-03- 

2018 & ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018, της τήρησης των συμβάσεων, της εκκαθάρισης δαπανών 

και της εξόφλησης αυτών. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσια αυτό είναι τα εξής: 

 Ατομικά Στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, 

Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 

 Στοιχεία εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

 Στοιχεία επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας 

 
Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από το Ίδρυμα Νεολαίας και 

Δια Βίου Μάθησης για την αξιολόγηση στη διαδικασία ανάθεσης. 

Νόμιμη βάση της επεξεργασίας 
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Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 

Μάθησης είναι η τήρηση έννομης υποχρέωσης όπως αυτή περιγράφεται στο Ν.4624/2019 

και η εκτέλεση της σύμβασης. 

Διαβίβαση σε τρίτους 

 
Τα παραπάνω δεδομένα των οικονομικών φορέων/αναδόχων δύναται να γνωστοποιούνται 

και σε άλλα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή και να επεξεργάζονται από 

εξωτερικούς συνεργάτες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ όπως είναι η εταιρεία τήρησης του μηχανογραφικού 

συστήματος, η νομική σύμβουλος και άλλοι, το σύνολο των οποίων δεσμεύεται με όρους 

τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. 

Χρόνος τήρησης 

 
Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται επεξεργάζονται έως και την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η επεξεργασία αφορά την αποθήκευση, την τήρηση αρχείου, 

την έγερση αξιώσεων από όποιον έχει έννομο συμφέρον καθώς και πιθανούς ελέγχους από 

δημόσιες αρχές. 

Δικαιώματα 

 
Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων τα φυσικά πρόσωπα έχουν όλα τα δικαιώματα 

που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, 

διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και 

εναντίωσης,εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Τα ως άνω 

δικαιώματά σας μπορούν να ικανοποιηθούν υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων, με Α.Μ. 7728 στο τηλέφωνο 213-131-4623. Επίσης τα φυσικά 

πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους δυνάμει 

του ΓΚΠΔ (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600). 

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

 
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα για την τεχνολογική και φυσική ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που 
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επεξεργάζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων. 

Εκτελών την επεξεργασία 

 
Στο πλαίσιο της παρούσας και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δύναται οι 

εκτελούντες την επεξεργασία να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά των κάτωθι ομάδων για τις οποίες το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας: συνεργατών και καταρτιζόμενων. Οι εκτελούντες την 

επεξεργασία λειτουργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης και οφείλουν: 

1. Να τηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων τα οποία 

περιέρχονται εις γνώση τους και τα οποία επεξεργάζονται στο πλαίσια της άσκησης των 

καθηκόντων τους ή της εργασίας που τους έχει ανατεθεί ή επ΄ ευκαιρία αυτής. Δεν 

επιτρέπεται να προβαίνουν σε κοινοποίηση, διαβίβαση ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο 

αποκάλυψη των δεδομένων αυτών σε τρίτους, παρά μόνον εφόσον αυτό καθίσταται 

απολύτως απαραίτητο στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του και για λόγους 

διεκπεραίωσης της εργασίας που τους έχει ανατεθεί ή απαιτείται από διάταξη νόμου. Ως 

«τρίτος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων –ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, των εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και 

προσώπων του οικογενειακού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος τους. Ως τρίτοι 

νοούνται και άλλα μέλη του προσωπικού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., εφόσον η άσκηση των 

καθηκόντων ή της εργασίας που τους έχει ανατεθεί δεν προϋποθέτει ή/και απαιτεί την 

κοινοποίηση και γνώση των ως άνω δεδομένων. 

2. Να χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους 

σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τηρώντας τις 

εντολές αυτού και λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις του Υπευθύνου Προστασίας 

Δεδομένων. 

3. Να μην προβαίνουν σε αθέμιτη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επέμβαση, συλλογή, 

καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, 
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χρήση, διάδοση και κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχετισμό, συνδυασμό, περιορισμό, 

διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο 

επεξεργασίας ή και περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονικό ή φυσικό αρχείο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 
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4. Να συμμορφώνονται και να ακολουθούν τις εντολές, υποδείξεις και οδηγίες που έχουν 

λάβει ειδικά από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή γνωρίζουν λόγω της φύσης των καθηκόντων ή της 

εργασίας τους αναφορικά με τα μέτρα φυσικής, οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας για 

την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των 

προσωπικών δεδομένων. 

5. Υποχρεούνται να ανακοινώσουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων 

και οδηγιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ή παραβίαση της ασφάλειας αυτών 

υποπέσει στην αντίληψή τους. 


