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ΘΕΜΑ: «Ανοικτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για δράσεις δημοσιότητας του έργου 
«Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022».

Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133)

2. Τον Ν. 4763/2020, «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν 
από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της 
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 254) και ειδικότερα τα άρθρα 64 και 66 του Κεφαλαίου Θ,

3. Το Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
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4. Το Ν. 4624/2019  (ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
και άλλες διατάξεις».

5. Το Ν. 4873/21 ΦΕΚ A' 248/16.12.2021 «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της 
Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. 
και λοιπές διατάξεις»

6. Το άρθρο 13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις». 

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως 
τροποποιείται και ισχύει. 

9. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων»(Α’ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

11. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

13. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" και "Με 
εντολή Υφυπουργού" στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κύριων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

14. Την Απόφαση της 22ας Δεκεμβρίου 2021 (2021/0328 (COD) LEX 2139 PE-CONS 81/1/21 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου σχετικά με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (2022) 
με την οποία εγκρίθηκε η σχετική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Οκτώβριος 2021)

15. Τον Κανονισμό (EC, Euratom) αριθμ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης (JO L 193, 30-7-2018)

16. Τον Κανονισμό (EU) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20 Μαΐου 
2021 για την θέσπιση του Erasmus+: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 
(ΕΕ L 189 της 28.5. 2021, σελ. 1–33) 

17. Την αρ. πρωτ. 7676/21-1-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Σχεδιασμού, 
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Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου Ευρωπαϊκό  Έτος Νεολαίας 2022» (ΦΕΚ 185/Β/24-1-
2022). 

18. Την αρ. πρωτ. 9086/31-1-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση του 
έργου Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

19. Την Ares (2021) 7817809-EAC-S37-S64-2021 national coordination application form κατάλληλα 
υπογεγραμμένη με την οποία το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας αιτείται το ποσό των 
100.000,00€ (εκατό χιλιάδες ευρώ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 
Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού).

20. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται θα καλυφθεί από το συγχρηματοδοτούμενο μέρος του 
έργου «Ευρωπαϊκό  Έτος Νεολαίας 2022»

Η  Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως φορέας υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 
στην Ελλάδα προσκαλεί τις νεανικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο./Ο.Κοι.Π.) και οργανώσεις 
Νεολαίας (με νομική υπόσταση) να συμμετάσχουν στην κατάθεση προτάσεων για δράσεις 
δημοσιότητας, επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι οποίες να αφορούν στους πυλώνες της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για τη Νεολαία, όπως αυτές αναφέρονται στο έργο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. 

Με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ίδια τη νεολαία, 
προτίθεται:

 να τιμήσει και να στηρίξει τη γενιά που έκανε τις μεγαλύτερες θυσίες κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, αναπτερώνοντας τις ελπίδες της, ενδυναμώνοντάς την περαιτέρω και ανανεώνοντας 
την εμπιστοσύνη της στο μέλλον, καθώς δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η πράσινη και η 
ψηφιακή μετάβαση προσφέρουν νέες προοπτικές και ευκαιρίες·

 να ενθαρρύνει το σύνολο της νεολαίας, και ιδίως τα άτομα που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, 
προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα, αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές ή ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες, να δραστηριοποιηθούν στα κοινά και να γίνουν φορείς θετικής αλλαγής·

 να προωθήσει τις ευκαιρίες που παρέχουν οι ενωσιακές πολιτικές στους νέους και στις νέες 
προκειμένου να στηρίξουν την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Το 
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα συμβαδίζει με την επιτυχή υλοποίηση του NextGenerationEU όσον 
αφορά τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης. και

 να αντλήσει έμπνευση από τις δράσεις, τα οράματα και τις γνώσεις των νέων για την περαιτέρω 
ενίσχυση και τόνωση του κοινού εγχειρήματος που συνιστά η ΕΕ, με βάση τη Διάσκεψη για το 
μέλλον της Ευρώπη

Γενικές Οδηγίες που ισχύουν για όλες τις προτάσεις:

Α) Πλαίσιο Παρεμβάσεων

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
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Ο σχεδιασμός του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 στην Ελλάδα λαμβάνει υπόψη και ακολουθεί τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία 2019-2027, 
τις προτεραιότητες των προγραμμάτων  Erasmus+ και Solidarity Corps, σε συμφωνία με τις προτεραιότητες 
της ελληνικής κυβέρνησης.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 έχει τέσσερις κύριους στόχους:

 να επισημάνει τους τρόπους με τους οποίους η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση προσφέρουν 
ευκαιρίες στους νέους,

 να βοηθήσει τους νέους ώστε να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες,

 να προαγάγει τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους νέους,

 να ενσωματώσει την προοπτική της νεολαίας στις πολιτικές της Ένωσης.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, αναμένονται προτάσεις από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 
Οργανώσεις Νεολαίας (με νομική υπόσταση) οι οποίες να απευθύνονται σε νέους/ες 15-29 ετών, που 
περιλαμβάνουν δράσεις δημοσιότητας οι οποίες θα προάγουν με τη χρήση κάθε δυνατού μέσου 
επικοινωνίας (αφίσα, εκδήλωση, ιστοσελίδα κλπ) την ενημέρωση των νέων για τους ακόλουθους τομείς 
ενδιαφέροντος που αποτελούν προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 :

 Ψηφιακή και Πράσινη Μετάβαση
Γίνονται δεκτές προτάσεις που αφορούν α) δράσεις δημοσιότητας για την ανάδειξη της 
φιλοσοφίας, της σημασίας και των δυνατοτήτων της Ψηφιακής και Πράσινης Μετάβασης στη 
σύγχρονη κοινωνία β) δράσεις δημοσιότητας για τη χρήση των εργαλείων της Ψηφιακής και 
Πράσινης Μετάβασης για την βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών (π.χ. χρήση 
εφαρμογών για τη επιβράδυνση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, μείωση του ψηφιακού 
χάσματος, γεωργία ακριβείας, προστασία ακτών κλπ).

 Προαγωγή ευκαιριών για τους νέους
Γίνονται δεκτές προτάσεις που αφορούν τη διερεύνηση, διάχυση και δημοσιότητα των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αποδελτίωση και  
προσαρμογή τους σε διάφορα σενάρια ενδιαφέροντος για τους νέους και ειδικά τους 
προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ώστε να διαχέεται η πληροφόρηση, να 
παρέχεται καθοδήγηση και να μην υπάρχει απώλεια ευκαιριών κατάρτισης, απόκτησης 
δεξιοτήτων κλπ.

 Ενσωμάτωση των προοπτικών της νεολαίας στις πολιτικές της Ένωσης
Γίνονται δεκτές προτάσεις που στοχεύουν σε δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας για τη 
υποστήριξη των νέων μέσω εξειδικευμένου mentoring/youth work στα επαγγέλματα που 
θεωρούνται ότι διαθέτουν τα μεγαλύτερα εχέγγυα για ανάπτυξη στο μέλλον. Ενθαρρύνεται η  
δημοσιότητα για τη Δημιουργία Δικτύων Νέων, η συνεργασία με τα ΤΟΣΥΝ των Δήμων, και η 
ανταλλαγή καλών πρακτικών με Δήμους σε θέματα νεολαίας. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να 
δοθεί από τους ενδιαφερόμενους στη δυνατότητα προβολής και δημοσιότητας των δυνατοτήτων 
συνεργασίας με φορείς που δύνανται να  συμβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, ώστε να 
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια και αποτελεσματικότητα. 
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 Ενεργοί και Υπεύθυνοι Πολίτες
Γίνονται δεκτές προτάσεις που έχουν ως στόχο μέσα από εκτεταμένη δημοσιότητα  την ανάδειξη 
της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη η οποία στηρίζεται στη δημοκρατία, την ειρήνη, τη 
δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική και οικονομική ευημερία. 
Εργαλεία δημοσιότητας μπορούν να αποτελέσουν πχ. Διεξαγωγή φεστιβάλ, ψηφιακές αφηγήσεις 
στο διαδίκτυο, θεματικές ημερίδες, καλλιτεχνικές εκθέσεις, αφίσες κλπ με θεματολογία που  
συμβάλλει στην ενίσχυση, προστασία και κατάδειξη  της εγγενούς αξίας του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος, στην αξία της δημοκρατίας και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Το περιεχόμενο των προτάσεων στους ανωτέρω τομείς είναι ενδεικτικό και σε καμία περίπτωση 
περιοριστικό. 

Οι προτάσεις για δράσεις δημοσιότητας πρέπει να προάγουν την ενεργό συμμετοχή των νέων, 
αναγνωρίζοντας έμπρακτα τη συμβολή τους στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για την 
ανθρωπότητα.

Οι προτάσεις πρέπει να καλύπτουν με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και δημοσιότητας όσον 
το δυνατόν ευρύτερες ομάδες νεανικού πληθυσμού του συνόλου της επικράτειας, με έμφαση στην 
περιφέρεια και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ανέργους, ΝΕΕΤ’s, 
ΛΟΑΤΚΙ κ.ο.κ.). 

Όλες οι προτάσεις πρέπει να σέβονται τη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την απάλειψη στερεοτύπων σχετικά με το φύλο και να απευθύνονται στους 
νέους/ες χωρίς διακρίσεις. 

Β) Προϋπολογισμός Προτάσεων

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από το έργο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 για την χρηματοδότηση 
προτάσεων δημοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης ανέρχεται στις 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδες ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά πρόταση και φορέα ανέρχεται σε 5.000,00€ (πέντε χιλιάδες 
ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Γ) Κριτήρια Αξιολόγησης:

Κριτήριο 1: Πληρότητα και Ποιότητα της Πρότασης

Βαθμολογείται από 1 έως 45: Εξετάζεται α) η πληρότητα της Πρότασης ως προς την παρουσίαση των 
δράσεων & των παραδοτέων καθώς και τη μεθοδολογία υλοποίησής τους και β) η ποιότητα της Πρότασης 
ως προς την πρωτοτυπία και την συμβολή των προτεινόμενων δράσεων και παραδοτέων στην επίτευξη 
των στόχων δημοσιότητας του Έργου Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022.

Κριτήριο 2: Προγραμματισμός της Πρότασης
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Βαθμολογείται από 1 έως 25: Εξετάζεται η αρτιότητα του προγραμματισμού της πρότασης, ως προς α) την 
αξιοπιστία του χρονικού προγραμματισμού υλοποίησης των δράσεων εντός του προβλεπόμενου χρονικού 
ορίου της Πρότασης, β) την κατανομή του προϋπολογισμού της πρότασης ώστε να εξυπηρετούνται οι 
ανάγκες του προγράμματος και να καλύπτονται όλες οι επιμέρους δράσεις.

Κριτήριο 3: Εμβέλεια της Πρότασης

Βαθμολογείται από 1 έως 15: Εξετάζεται η χωρική και πληθυσμιακή κάλυψη από την προτεινόμενη 
πρόταση καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς για την βέλτιστη δυνατή υλοποίηση των δράσεων. 
Επίσης, εξετάζεται η δυνατότητα κάλυψης περισσότερων του ενός πυλώνα ώστε να αναδεικνύεται η 
διαθεματικότητα δράσεων και στόχων.

Κριτήριο 4: Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

Βαθμολογείται από 1 έως 15: Εξετάζεται η εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση παρόμοιων 
συγχρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων. 

Δ) Διαδικασία Αξιολόγησης:

Οι Προτάσεις των φορέων θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, από την 
Επιτροπή Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 και θα 
καταταγούν σε φθίνουσα σειρά με βάση τη μέγιστη βαθμολογία (κλίμακα 100) που προκύπτει από το 
άθροισμα των βαθμών που έλαβε η πρόταση κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης.

Η Επιτροπή εισηγείται τεκμηριωμένα προς τον Γενικό Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ&Ν τον τελικό πίνακα με τις 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση προτάσεις αφού έχει προηγηθεί έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι 
δαπάνες που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι επιλέξιμες. 

Ε) Απευθείας Αναθέσεις

Ο Γενικός Γραμματέας ΕΕΚΔΒΜ&Ν, με την έγκριση των επιλεχθέντων προτάσεων δίνει εντολή στην ΕΔ 
ΕΣΠΑ Παιδείας του ΥΠΑΙΘ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απευθείας ανάθεση του έργου 
εκάστης πρότασης, σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Πρότασης και Οικονομικού Προϋπολογισμού  που 
υποβλήθηκε από τους φορείς για αξιολόγηση και τη σύναψη σχετικής σύμβασης με την ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας 
του ΥΠΑΙΘ.

Οι φορείς, με την οικονομική προσφορά που θα καταθέσουν στην ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας πρέπει να υποβάλουν 
και τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

α. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), 
στους οποίους καταβάλλονται εισφορές, μη ύπαρξης οφειλών (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ. 

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σε 
βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που 
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, (δηλαδή, συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
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τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). 

δ. Τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του φορέα, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τον διέπει, 
από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία, καθώς και τα σχετικά έγγραφα για τα 
πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι). 

ε. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.

ΣΤ) Στοιχεία Δημοσιότητας

Οι φορείς υλοποίησης πρέπει να δίνουν έμφαση στο όνομα και το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 
όλες τις δημοσιεύσεις, τις αφίσες, τα προγράμματα και άλλα προϊόντα τους που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου. Επίσης έντυπα, ιστοσελίδες, ψηφιακό υλικό, stands, 
προγράμματα ημερίδων, φεστιβάλ και γενικά οτιδήποτε παραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή θα φέρει εκτός 
από το όνομα και έμβλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα ονόματα και λογότυπα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων/Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας, του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Παιδείας καθώς και την αναφορά της χρηματικής συνδρομής της Ένωσης. 

Ζ) Χρόνος και τόπος υποβολής των προτάσεων

Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων από τους φορείς για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 αρχίζει 
στις 23 Μαΐου 2022 και λήγει στις 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00. Μετά το πέρας της προθεσμίας 
κατάθεσης καμία πρόταση δεν γίνεται δεκτή.

Οι έγγραφες προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση σε 
σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α. 
Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι) ενώ η κατάθεση αποδεικνύεται μόνο με τη λήψη αριθμού  
πρωτοκόλλου.

Οι φάκελοι  πρέπει να αναγράφουν:

Φάκελος υποβολής πρότασης για την Ανοικτή Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις δημοσιότητας 
του έργου «Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022» Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας/Διεύθυνση Νεολαίας, Ανδρέα 
Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Αποστολέας ΧΧΧΧ.

Ο Ενιαίος Φάκελος Πρότασης θα πρέπει να περιλαμβάνει σε τρεις (3) ξεχωριστούς σφραγισμένους  
υποφακέλους τα εξής:

i) Φάκελο με το Έντυπο πρότασης (Παράρτημα 1) που περιλαμβάνει  και περίληψη της 
πρότασης με περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου στην αγγλική 
γλώσσα

ii) Φάκελο με τον Αναλυτικό Προϋπολογισμό της πρότασης (Παράρτημα 2)

iii) Φάκελο με την Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα (Παράρτημα 3)
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Όλες οι σελίδες της Πρότασης και του προϋπολογισμού πρέπει να είναι μονογραφημένες από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του Αιτούντα.

Στην κατάθεση των προτάσεων πρέπει να τηρείται το επισυναπτόμενο στο Παράρτημα 1, ΕΝΤΥΠΟ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ, το οποίο έχει σκοπό να υποβοηθήσει την ομογενοποίηση, κατά το δυνατόν, των προτάσεων 
ώστε να καθίσταται ευχερέστερη και πιο αντικειμενική η επιλογή των έργων από την Επιτροπή 
Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης.

Η) Κανόνες Χρηματοδότησης Φορέων Υλοποίησης Προτάσεων (Παραλαβή-Τρόπος Πληρωμής

Ο Δικαιούχος αφού αποδεχθεί τη χρηματοδότηση δεσμεύεται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
υλοποίηση του προγράμματος, ενεργώντας με δική του ευθύνη.

Πιο συγκεκριμένα δεσμεύεται να συνεργαστεί με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο για το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί και για το οποίο θα έχει υπογράψει σύμβαση. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα 
επί του συνόλου των αγαθών που δημιουργεί και παραδίδει ο Δικαιούχος ρητώς εκχωρούνται, 
παραχωρούνται και μεταβιβάζονται από τον παραπάνω στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή 
πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στην παρούσα, η οποία καλύπτει πλήρως την αξία τους. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου όπως περιγράφεται στη Σύμβαση.

Ρητά ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει μετά το πέρας του φυσικού αντικειμένου της δράσης για την 
οποία χρηματοδοτήθηκε πλήρη απολογιστικά στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ώστε αυτά 
να μπορούν να κατατεθούν από τη Γενική Γραμματεία ΕΕΚΔΒΜ&Ν στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

                                                                                                                     
                                                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
                                                                                               ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ

                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Εσωτερική διανομή:                                 

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν (ΓΓ4)
3. Μονάδα Β3 της Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας
4. Διεύθυνση Νεολαίας (Κ2)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ε Ν Τ Υ Π Ο  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. Στοιχεία ΦΟΡΕΑ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο./Ο.Κοι.Π.) και οργανώσεις Νεολαίας)

Ονομασία:

Οδός, αριθμός:

Πόλη / χωριό:

Τ.Κ.:

Τηλέφωνο:

E-mail/Ιστοσελίδα:

Νομός:

Περιφέρεια:

2. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου του φορέα 

Ονοματεπώνυμο:

Α.Δ.Τ

Τηλέφωνο:

E-mail:

3. Στοιχεία μελών του φορέα που θα απασχοληθούν στην δράση

Ονοματεπώνυμο:

Α.Δ.Τ 

Ρόλος/αρμοδιότητες:

Τηλέφωνο

E-mail

(Συμπληρώνονται αντίστοιχα πεδία για κάθε μέλος του φορέα) 

4. Υλοποίηση άλλων συγχρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων από τον Φορέα
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5. Στοιχεία συνεργαζόμενου/νων Φορέα/ων

Ονομασία:

Οδός, αριθμός:

Πόλη / χωριό:

Τ.Κ.:

Τηλέφωνο:

E-mail/Ιστοσελίδα:

Νομός:

Περιφέρεια:

Ονομασία:

Οδός, αριθμός:

Πόλη / χωριό:

Τ.Κ.:

Τηλέφωνο:

E-mail/Ιστοσελίδα:

Νομός:

Περιφέρεια:

(Συμπληρώνονται αντίστοιχα πεδία για κάθε συνεργαζόμενο φορέα) 

………..
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ

1. Τίτλος 

2. Σύντομη περιγραφή των θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνει η δράση βάσει της Πρόσκλησης 
(Πράσινη & ψηφιακή μετάβαση, Προαγωγή ευκαιριών για τους νέους, Ενσωμάτωση των 
προοπτικών της νεολαίας στις πολιτικές της Ένωσης, Ενεργοί και Υπεύθυνοι Πολίτες) 

3. Χρόνος υλοποίησης 

Ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων: .... / .... / 200…

Ημερομηνία λήξης δραστηριοτήτων: .... / .... / 200...

Συνολική διάρκεια: ........... μήνες

4. Τόπος υλοποίησης 

Περιφέρεια Νομός Δήμος Πόλη / χωριό Τοποθεσία

5. Αριθμός συμμετεχόντων …………

6. Ηλικιακή ομάδα αποδεκτών δράσης (κυκλώνεται η αντίστοιχη ομάδα)
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 14-17 
 18-24
 25-30

7. Συμμετοχή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στους αποδέκτες της δράσης

 ΝΑΙ

     (Αναφέρεται τις ομάδες) …………………………………..

 ΌΧΙ 

8. Πληθυσμιακή κατανομή ομάδας αποδεκτών δράσης 

Αρ.αποδεκτών Περιφέρεια Νομός Δήμος Πόλη / χωριό Τοποθεσία

9. Συνολικός προϋπολογισμός:

10. Περίληψη φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα
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Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ & ΤΟΥ 
ΤΡΟΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων της Δράσης – Ανάπτυξη μεθοδολογίας 
υλοποίησης

(Εντός των 4 θεματικών της Πρόσκλησης, η δράση μπορεί να βασίζεται περαιτέρω στην ακόλουθη 
θεματολογία που συνάδει με τους στόχους του Ευρωπαϊκού έτους νεολαίας:

 Η νεολαία και ο κόσμος
 Ένταξη και ισότητα
 Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και παραπληροφόρηση
 Υγεία, ευεξία και αθλητισμός
 Απασχόληση
 Εκπαίδευση
 Οικονομία — Οικονομικά
 Μαθησιακές ανταλλαγές
 Πολιτισμός
 Κλίμα και περιβάλλον
 Ψηφιακός τομέας
 Έρευνα και καινοτομία
 Προγράμματα της ΕΕ για τη νεολαία
 Ισότητα μεταξύ όλων των φύλων
 Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς
 Ενημέρωση και εποικοδομητικός διάλογος
 Ψυχική υγεία και ευεξία
 Προαγωγή των νέων της υπαίθρου
 Ποιοτική απασχόληση για όλους
 Ποιοτική μάθηση
 Χώρος και συμμετοχή για όλους
 Βιώσιμη πράσινη Ευρώπη
 Οργανώσεις νεολαίας και ευρωπαϊκά προγράμματα
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2. Ανάλυση της Δράσης σε επιμέρους δραστηριότητες 

Δραστηριότητα Περιγραφή

Δ1.1

Δ1.2

….

3. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Επιμέρους Δραστηριοτήτων

Φάσεις Προετοιμασίας
Ημερομηνία 
Έναρξης

Ημερομηνία 
Λήξης

Δ1.1

Δ1.2

…..

4. Παραδοτέα 

Δραστηριότητα Παραδοτέο Περιγραφή

……………………. Π1.1

Π1.2

…….

* Θα πρέπει να ακολουθηθεί ενιαία αρίθμηση των Δράσεων, Δραστηριοτήτων & Παραδοτέων ως εξής: 
Δράση 1: Δ1
Δραστηριότητα 1.1: Δ1.1
Παραδοτέα:
Π1.1.1, Π1.1.2, …….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Α) Αναλυτικοί Πίνακες ανά δραστηριότητα:

Δράση Δραστηριότητα Κόστος Χωρίς 
ΦΠΑ

ΦΠΑ Σύνολο Παραδοτέο

Δ1 Δ1.1 Π1.1

Δ1 Δ1.2 Π1.2

……

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

Συνολικό Κόστος πρότασης 
χωρίς ΦΠΑ

Συνολικός ΦΠΑ Πρότασης

Συνολικό Κόστος Πρότασης 
με ΦΠΑ

Επισημαίνεται ότι: 

Α. Ο προϋπολογισμός του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του ανωτέρω  Πίνακα. 

Β. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ.Ο προϋπολογισμός του υποψήφιου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της 
παρούσας Πρόσκλησης ανά έργο ήτοι 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΟΣΩΠΟΥ

                                                                                                                         

                                                                                      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

                                                                                   (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 
4 Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα: «…………………………………………………..», για την κατάθεση πρότασης στο πλαίσιο 
της με αριθμό ΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για δράσεις του έργου Ευρωπαϊκό Έτος 
Νεολαίας 2022 που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1) Δεν υπάρχει σε βάρος μου και δεν υπάρχει σε βάρος του Φορέα με την επωνυμία «……………………….», αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

ΠΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. (Εmail):
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

2) Δεν τελώ σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου.

4) Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Πρότασης που 
κατέθεσα και ότι θα ανταποκριθούμε στην πρόσκληση της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας για την απευθείας ανάθεση του 
έργου της πρότασης προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά που ζητούνται για τη σύναψη της σχετικής 
σύμβασης.

5) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.

                                                                                                                           Ημερομηνία:            -      -   2022

                                                                                                                                              Ο – Η Δηλ…...

                                                                                                                             

                                                                                                                                                 (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα
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