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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 
Διεύθ.: Κομνηνών 76, 1ος  Όροφος 
Τ.Κ.: 57013, Ωραιόκαστρο                              
Πληρ.: Ν. Σαραμούρτσης                                            
Email: saramourtsis@oraiokastro.gr                                      
Τηλ.: 2313 304051 
           
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
 Ανταλλαγής Νέων με  τίτλο «May the Truth be with you» στην αδελφοποιημένη πόλη του 
 Detmold. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ' αριθ. 18546/08.09.2021 Πρόσκληση του Δήμου Detmold. 
3. Το υπ' αριθ. 18617/09.09.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού 

Οργάνωσης & Ανάπτυξης. 
4. Την υπ' αριθ. 321/2021 (ΑΔΑ: 9Δ9ΝΩΗΖ-6Μ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

θέμα "Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Ωραιοκάστρου στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με τίτλο «May the Truth be with you» στην 
αδελφοποιημένη πόλη του Detmold." 

5. Την από 10.09.2021 ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και του 
Δήμου Detmold. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 Προσκαλεί δέκα (10) νέες και νέους, Δημότες ή/και Κατοίκους του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
ηλικίας από 17 έως και 26 ετών, να δηλώσουν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με τίτλο: «May the Truth be with you» στην αδελφοποιημένη πόλη 
του Detmold (στο εξής η Διοργανώτρια), με διάρκεια Παρασκευή 17.09.2021 - Δευτέρα 20.09.2021. 
Επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι τα Αγγλικά. 
 Στους συμμετέχοντες θα παρασχεθεί πλήρης διατροφή και διαμονή για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος, ταξιδιωτική ασφάλιση, καθώς και μεταφορά από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης 
ως την πόλη του Detmold μετ' επιστροφής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση αυτών. 
Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκτός προγράμματος από την οποία προκύπτει δαπάνη επιβαρύνει τους 
συμμετέχοντες. 
 Την αποστολή των συμμετεχόντων θα συνοδεύουν δύο (2) συνοδοί εκ μέρους του Δήμου 
Ωραιοκάστρου.  
 
 1. Λίγα Λόγια για το Πρόγραμμα 
 Όσον  αφορά το πρόγραμμα «May the Truth be with you» (Είθε η Αλήθεια να είναι μαζί 
σας), το διάστημα Παρασκευή 17.09.2021 με Δευτέρα 20.09.2021, σαράντα (40) νέοι άνθρωποι από 

Ωραιόκαστρο, 10.09.2021 
Αρ. Πρωτ.:      18747 
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το Detmold (Γερμανία), το Saint-Omer (Γαλλία) και το Ωραιόκαστρο (Ελλάδα) θα συναντηθούν στο 
Detmold. 
 Με τον τίτλο «Είθε η αλήθεια να είναι μαζί σας», οι νέοι θα γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και 
τον πολιτισμό τους. Σε ένα χώρο σκέψης και δημιουργίας, εξετάζουν την ιστορία των μέσων 
ενημέρωσης και το αληθινό περιεχόμενο των ειδήσεων. Διερευνούν την ένταση μεταξύ της 
ελευθερίας της έκφρασης και των θεωριών συνωμοσίας σε έναν ψηφιακό κόσμο και διερευνούν τη 
δύναμη της πληροφορικής και τις απαρχές της. 
 Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια εικονική έκθεση χρησιμοποιώντας κωδικούς QR που θα 
τοποθετηθούν σε διάφορα δημόσια κτίρια στις τρεις χώρες και θα οδηγήσουν τους πολίτες σε ένα 
«τρίγλωσσο» ταξίδι στην ιστορία της τεχνολογίας των πληροφοριών. Οι νέοι αναζητούν την αλήθεια 
της πληροφορίας και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία και τη δημοκρατία. Σε μια συζήτηση, θα 
παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στους δημάρχους των τριών χωρών και θα συζητήσουν το θέμα 
στο πλαίσιο των επικείμενων εκλογών. 
 Αυτό το Πρόγραμμα θα ενισχύσει τις βασικές ικανότητες των νέων, το εκπαιδευτικό έργο 
για την αξιολόγηση της έρευνας στο Διαδίκτυο και την ανακάλυψη ψευδών ειδήσεων, την 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μεταξύ των νέων, καθώς και θα δώσει την ευκαιρία για την ανακάλυψη της 
πόλης του Detmold. 
 
 2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 Όσοι νέες και νέοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα υποβάλλουν την 
αίτηση του Παραρτήματος 1 συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή, όπως και τη 
σχετική υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση saramourtsis@oraiokastro.gr . Οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώσουν υπεύθυνα 
ότι με την αίτηση τους για συμμετοχή, αποδέχονται να αποζημιώσουν τους οργανωτές του 
προγράμματος με το αντίτιμο των μεταφορικών εξόδων αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρευρεθούν. 
 Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και το Σάββατο 11.09.2021 και ώρα 6:00 μ.μ., λόγω 
των χρονικών περιορισμών που έχουν τεθεί από τη Διοργανώτρια. 
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Διευκρινίζεται πως οι θέσεις θα καλυφθούν με βάση τη σειρά 
προτεραιότητας, όπως αυτή προκύπτει από την λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 
 
 3. Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ μέχρι και την 
Τρίτη 21.09.2021. 

2. Αίτηση του Παραρτήματος 1 συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα 2) στην οποία δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος: 

1. Είναι Δημότης ή/και Κάτοικος Ωραιοκάστρου, και ότι εξουσιοδοτεί τον Δήμο 
Ωραιοκάστρου να προβεί σε αυτεπάγγελτο έλεγχο για την ισχύ της δήλωσης αυτής. 

2. Εφόσον επιλεγεί για συμμετοχή στο Πρόγραμμα και δεν παρευρεθεί για 
οποιονδήποτε λόγο, αποδέχεται να αποζημιώσει τη Διοργανώτρια του προγράμματος 
με το αντίτιμο των μεταφορικών εξόδων που του αναλογούν. 

3. Θα υπακούει στις οδηγίες και στις συστάσεις των συνοδών και της Διοργανώτριας 
καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δε θα έχει κλείσει το 18ο έτος, κατά την ημερομήνια 
αναχώρησης, την υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν οι γονείς του ή οι νόμιμοι κηδεμόνες 
αυτού. 

4. Φόρμα συναίνεσης (Παράρτημα 3) της Διοργανώτριας για τη χρήση των φωτογραφιών του 
Προγράμματος. 

5. Βεβαίωση για τον CoVid-19, όπως αναλύεται στο στοιχείο 4. 
 Όλα τα Δικαιολογητικά πέρα από το 5ο το οποίο μπορεί να κατατεθεί μέχρι και μια μέρα πριν 
την έναρξη του προγράμματος, κατατίθενται συνολικά στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
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 4. Αποτροπή διάδοσης του Covid-19 
 Για την αποτροπή διάδοσης του Covid-19 και την δυνατότητα ταξιδίου από την Ελλάδα στη 
Γερμανία, οι συμμετέχοντες οφείλουν την Παρασκευή 17.09.2021 στις 05:00 π.μ. να πληρούν μία 
από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 είτε να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό 
για κορωνοϊό Covid-19 και να επιδεικνύουν βεβαίωση/πιστοποιητικό εμβολιασμού, 

 είτε να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό Covid-19 με τη 
μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την 
προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου, 

 είτε να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε έλεγχο για κορωνοϊό Covid-19 με rapid test εντός των 
τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου, 

 είτε να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά τον 
πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από 
αυτόν. 

 Τα όποια έξοδα για τους ελέγχους βαρύνουν τους συμμετέχοντες. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
 
 
 

Συνημμένα: 
1. Παράρτημα 1 - Αίτηση 
2. Παράρτημα 2 - Υπεύθυνη Δήλωση 
3. Παράρτημα 3 - Φόρμα συναίνεσης Consent Form 
4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   
 

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με τίτλο «May the Truth be with you» στην 
αδελφοποιημένη πόλη του Detmold, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18747/10.09.2021 Πρόσκληση 

 
 

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα Πατρός  

Όνομα Μητρός  

Ημ. Γέννησης  

Διεύθυνση Κατοικίας  

Αρ. Δ. Ταυτότητας  

Τηλέφωνο  

E-mail  

 
 
 Με την παρούσα αίτηση επιθυμώ να εκδηλώσω ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με τίτλο «May the Truth be with you» στην αδελφοποιημένη πόλη 
του Detmold, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18747/10.09.2021 Πρόσκληση του Δημάρχου 
Ωραιοκάστρου, και αποδέχομαι πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής. 
 
 

Ωραιόκαστρο,      ....../....…/…....… 
 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
 
 
 
 

………………… 
Υπογραφή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
  Με την παρούσα παρέχω τη συγκατάθεσή μου στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για την υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με τίτλο «May the Truth be with you» στην αδελφοποιημένη πόλη του Detmold. 
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ωραιοκάστρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα για τον ως άνω σκοπό, υπό την ιδιότητα 
του Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων  2016/679/ΕΕ), καθορίζοντας το 
σκοπό και ορίζοντας τα μέσα της επεξεργασίας αυτών. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου εδρεύει στο Ωραιόκαστρο, στην οδό Κομνηνών 76, Θεσσαλονίκη 57013 και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του είναι τα εξής: Τηλ. 2313304000-1, φαξ: 2310 697897 και email: info@oraiokastro.gr. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει διορίσει Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο μπορούν να επικοινωνούν τα υποκείμενα των δεδομένων, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι τα εξής: dpo@oraiokastro.gr 
  Τα δεδομένα που συλλέγονται για την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αίτηση και θα διαβιβαστούν στη 
Διοργανώτρια του Προγράμματος. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών βασίζεται στη συγκατάθεσή σας που παρέχεται με τη συμπλήρωση της παρούσας αίτησης. Τα 
δεδομένα διατηρούνται έως και έξι μήνες, λαμβάνονται δε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τους, σύμφωνα με το νόμο.  
   Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει μεριμνήσει ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματά σας που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ, (Πρόσβασης, Διόρθωσης, Εναντίωσης, 
Διαγραφής, Περιορισμού, Φορητότητας, Ανάκληση συγκατάθεσης ) στο βαθμό που έχουν εφαρμογή, δεδομένου ότι η παρούσα επεξεργασία αποτελεί νομική σας 
υποχρέωση. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: 
info@oraiokastro.gr.  Επίσης, έλαβα γνώση ότι για τυχόν καταγγελία έχω το δικαίωμα να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr). 
   Για σκοπούς περαιτέρω ενημέρωσης ή άσκησης των δικαιωμάτων αναφορικά με τα δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων(DPO) του Δήμου Ωραιοκάστρου (email: dpo@oraiokastro.gr). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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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) 

 

ΠΡΟΣ(1):         ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 18747/10.09.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

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. 
Ταχ/μείου(Εm
ail)  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι :  
 

1. Είμαι Δημότης ή/και Κάτοικος του Δήμου Ωραιοκάστρου, και εξουσιοδοτώ τον Δήμο Ωραιοκάστρου να 
προβεί σε αυτεπάγγελτο έλεγχο για την ισχύ της δήλωσης αυτής. 

2. Εφόσον επιλεγώ για συμμετοχή στο Πρόγραμμα και δεν παρευρεθώ για οποιονδήποτε λόγο, αποδέχομαι να 
αποζημιώσω τη Διοργανώτρια του προγράμματος με το αντίτιμο των μεταφορικών εξόδων που μου 
αναλογούν. 

3. Θα υπακούω στις οδηγίες και στις συστάσεις των συνοδών και της Διοργανώτριας καθ' όλη τη διάρκεια 
του Προγράμματος. 

 
                                                                                                                             

Ημερομηνία:…………………… 
                                                                                                                              

Ο – Η  Δηλών      
 
 

                                                                          
(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. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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Φόρμα συναίνεσης - Consent form 
Release of photographs 
 

I/we agree, that the city of Detmold may use photographs made for the following occasion 
Occasion  
Bootcamp “May the Truth be with you” 
 

Date 
September 17 – 
20, 2021 

Place 
 

 
Detmold 

where I/we 
 

Name:  _______________________________________________________ 
Address: _______________________________________________________ 
Tel. no.or E-Mail address: _________________________________________________________ 
 
and my/our child/ren 
Name   Date of birth: 
  
  
  

are shown in context of public relations.  
 
The photographs can be used in following media: 
         YesNo 

Website of the city of Detmold   

Press release of the city of Detmold   

Other Media (e.g. presentations, flyers, posters)  
   

Please mark with a cross! 
 

This consent form can be revoked in written form at any time. 
 
 
Place / DateSignature(s)                                  (also as a parent for children under 18 years) 
 
Signature(s) of children who are at least 14 years old (in addition to the signature of the parents) 
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PROGRAM „May the truth be with you“ 
 
(ATTENTION: GERMAN TIMES) 
 
Time Activity 
Friday, September 17 
 

 

 06.10 h Departure from Thessaloniki airport.  
7.55 h Arrival at Dortmund airport 

18.00 h Common dinner 
 Games, getting to know each other 
Saturday, September 18 
 

 

08.30 h Arrival of the guests at  
Felix Fechenbach Berufskolleg. 
Getting to know each other.  
Safety procedures. - Assignmen to flabs 

09.00 h Introduction to Topic and Tasks 
Stimulous 
Presentation 
Historic Aspects of Data Processing 

10.00 h Group work 
12.00 h Lunch break 
12.30 h Continue group work 
14.00 h Evaluation of results 

Upload to webspace 
Creation of QR codes 

15.30 h Presentation of results as digital museum 
16.00 h Wrap-up 

Closing remarks 
Visit of mayor of Detmold 

16.30 h End of bootcamp 
18.30 h Barbecue evening in the youth hostel 
Sunday, September 19  
 Touristic program such as guided tour to the castle or eagle park, visit to an 

open air museum 
19.00 h Bowling evening 
Monday, September 20  
 Return 

05.20 h Taxi to train station 
05.58 h departure from Detmold train station to Dortmund 
09.25 h flight from Dortmund 
13.00 h arrival at Thessaloniki airport 
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