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1. Σκεπτικό και στόχοι του βραβείου 

Τα αποτελέσματα των ερευνών σε σχέση με την κατανόηση και τη γνώση των πολιτών 

όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν πηγή ανησυχίας. Για παράδειγμα: 

 το 56 % των Ευρωπαίων αισθάνονται ότι δεν είναι καλά ενημερωμένοι για τα 

θέματα της ΕΕ1· 

 το 39 % των Ευρωπαίων δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Έ-

νωση· 

 μόνο το 35 % των μαθητών ηλικίας 14 ετών γνωρίζουν σωστά ποιοι ψηφίζουν 

για την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

 λιγότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους ηλικίας κάτω των 24 ετών ψήφισαν 

στις ευρωεκλογές του 2019 (42 %).  

 

Αν και οι νέοι ενημερώνονται σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση από διάφορες πηγές, 

τα σχολεία είναι αυτά που διαδραματίζουν τον πλέον καίριο ρόλο στην ενημέρωση 

των νέων σχετικά με την ΕΕ. Τα σχολεία μπορούν να προωθήσουν την κριτική γνώση 

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αίσθηση των νέων ότι ανήκουν σ’ αυτήν. 

Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να απονέμεται το «Βραβείο 

Jan Amos Comenius για διδασκαλία υψηλής ποιότητας σχετικά με την Ευρωπα-

ϊκή Ένωση»2. Σκοπός του βραβείου είναι να ενθαρρύνει και να επιβραβεύσει το έργο 

των σχολείων, καθώς και να τους παράσχει αναγνώριση και προβολή γι’ αυτό. 

Πρόκειται για σχολεία τα οποία: 

 βοηθούν τους μαθητές τους, με τρόπους που εμπνέουν, να γνωρίσουν 

και να κατανοήσουν ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση: την ιστορία της· 

τις θεμελιώδεις αξίες και τους στόχους της· τις δράσεις και τις πολιτικές της· τη 

λειτουργία των θεσμών της και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

 καλούν τους μαθητές τους να προβληματιστούν με κριτικό πνεύμα σε 

σχέση με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και 

τα οφέλη και τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών για συμμετοχή στις δημοκρατι-

κές διαδικασίες που διαμορφώνουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

την προσήλωσή τους στις θεμελιώδεις αξίες της. 

Στο ίδιο πνεύμα, η σύσταση του Συμβουλίου του 2018 για την προώθηση των κοινών 

αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδα-

σκαλίας3 κάλεσε τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση 

                                           
1 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 90, φθινόπωρο 2018. 

2 Το «Βραβείο Jan Amos Comenius για διδασκαλία υψηλής ποιότητας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση» 
δημοσιεύεται με βάση τον Τίτλο IX του δημοσιονομικού κανονισμού* και προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών του 2019 για την εφαρμογή πιλοτικών έργων και προπαρασκευαστικών ενεργειών στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της νεολαίας, του αθλητισμού και του πολιτισμού**, που δημοσιεύτηκε στις 12 Μαρτίου 2019. 

* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2018/1046 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 

18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012. 

**https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01)
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των κοινών αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης της ΕΕ4. Στη σύ-

σταση η σχολική διδασκαλία και μάθηση σχετικά με την ΕΕ καταλαμβάνουν σταθερή 

θέση στην ατζέντα πολιτικής. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της για τη σύνοδο κορυφής στο Σιμπίου με 

τίτλο Η Ευρώπη το Μάιο του 20195, τόνισε εκ νέου ότι είναι σημαντικό οι πολίτες να 

κατανοούν καλύτερα την ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της διδασκαλίας και της μάθησης 

σχετικά με την ΕΕ σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. 

Καλές πρακτικές διδασκαλίας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση υφίστανται σε ολόκλη-

ρη την ΕΕ και πρέπει να λαμβάνουν αναγνώριση. Χάρη στο βραβείο αυτό θα εντοπιστεί 

και θα βραβευτεί ένα παράδειγμα καλής πρακτικής στη διδασκαλία σχετικά με την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Μέσω του βραβείου, αυτές οι επιτυχη-

μένες πρακτικές θα αναδειχθούν και θα διαδοθούν, ούτως ώστε να χρησιμεύσουν ως 

παραδείγματα για σχολεία στο ίδιο κράτος μέλος και εκτός των συνόρων. 

Για τον σκοπό αυτό, ο παρών διαγωνισμός θα απονείμει έως και είκοσι οκτώ βραβεία 

αξίας 8 000 ευρώ το καθένα, σε χωριστές παρτίδες, δηλαδή ένα βραβείο ανά κράτος 

μέλος της ΕΕ.  

Τα βραβεία θα απονέμονται σε σχολεία που υιοθετούν ενδιαφέρουσες και εποικοδομητι-

κές προσεγγίσεις, προκειμένου οι μαθητές τους να εμβαθύνουν τις γνώσεις και την κα-

τανόησή τους όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα: 

 δραστηριότητες που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να βιώσουν 

την ευρωπαϊκή συνεργασία· 

 ενεργές και συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας· 

 δραστηριότητες που είναι καλά ενσωματωμένες στο πρόγραμμα σπου-

δών και συνδέονται με διαφορετικούς θεματικούς τομείς και άλλες σχολικές 

δραστηριότητες· 

 δραστηριότητες που προσεγγίζουν την ευρύτερη σχολική κοινότητα· 

 δραστηριότητες που διοργανώνονται τακτικά και καταδεικνύουν τη συνεχή 

δέσμευση του σχολείου να διδάσκει για την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπους 

που εμπνέουν. 

 

  

                                           
4 Σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου, καθώς και σεβα-
σμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν 
σε μειονότητες. 

5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf (σ. 51). 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
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2. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - Κριτήρια επι-
λεξιμότητας 

1) Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος μόνο σχολεία δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης (επίπεδα ISCED 2 και 3)6 που είναι εγκατεστημένα και εδρεύουν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Τα σχολεία επιπέδου ISCED 0 ή 1 δεν είναι επιλέξιμα να 

υποβάλουν αίτηση. 

2) Μεμονωμένοι υποψήφιοι (συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων εκπαιδευτι-

κών) δεν είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση· μόνο σχολεία μπορούν να υποβά-

λουν αίτηση7. 

3) Δεν είναι επιλέξιμα τα σχολεία που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ ή άλ-

λο βραβείο από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδια εργα-

σία/δραστηριότητα με την οποία προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για το 

βραβείο αυτό. Τα σχολεία που έχουν λάβει χρηματοδότηση ή βραβείο από την 

ΕΕ για άλλη εργασία (διαφορετική από την εργασία με την οποία προτίθενται να 

υποβάλουν αίτηση για το βραβείο αυτό) είναι επιλέξιμα να υποβάλουν αίτηση. 

4) Τα σχολεία που εξαρτώνται οικονομικά από χρηματοδότηση προερχόμενη από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ για τη λειτουργία τους δεν είναι επιλέξιμα να υποβάλουν 

αίτηση. 

5) Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.  

6) Η εργασία/δραστηριότητα με την οποία το σχολείο υποβάλλει αίτηση για το βρα-

βείο πρέπει να έχει υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2018-2019 ή 2019-2020 

και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων. Δεν είναι επιλέξιμες εργασίες που βρίσκονται ακόμη υπό προετοιμασία 

ή δεν έχουν ολοκληρωθεί έως τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων. 

Είναι επιλέξιμες εργασίες που άρχισαν να υλοποιούνται κατά τη διάρκεια των δύο 

αυτών σχολικών ετών και βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη/εξακολουθούν να υλοποι-

ούνται κατά την υποβολή της αίτησης. 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού 

και έως ότου η Επιτροπή λάβει την απόφαση για την απονομή του βραβείου8. 
                                           
6 Το ακρωνύμιο ISCED σημαίνει Διεθνής πρότυπη ταξινόμηση της εκπαίδευσης (International Standard Clas-
sification of Education). Ανάλογα με τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος σε μια χώρα, σε ορισμένα κράτη 
μέλη της ΕΕ, ένα σχολικό επίπεδο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί πλήρως σε ένα και μόνο επίπεδο ISCED, αλλά 
ενδέχεται να εντάσσεται σε περισσότερα του ενός επίπεδα ISCED. Για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνι-
σμού, τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται 
επί του παρόντος σε εξέλιξη στα σχολικά επίπεδα / στις τάξεις / στα έτη που αντιστοιχούν στο επίπεδο 
ISCED 2 και/ή στο επίπεδο ISCED 3. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αντιστοιχία μεταξύ των επιπέδων ISCED και των σχολικών επι-
πέδων/τάξεων/ετών στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, βλ.: Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EACEA/Eurydice, The Struc-
ture of the European Education Systems 2018/2019 – Schematic Diagrams, Eurydice Facts and Figures, 
Λουξεμβούργο, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019. 

7 Συμπεριλαμβάνονται τα σχολεία (επιπέδου ISCED 2 ή 3) γενικής, επαγγελματικής, τεχνικής εκπαίδευσης ή 
κάθε άλλου είδους εκπαίδευσης με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζονται επίσημα από τις εθνικές εκπαιδευτι-
κές αρχές σε κράτος μέλος της ΕΕ. 

8 Για τους Βρετανούς αιτούντες: Σημειωτέον ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να πληρούνται μέχρι 
τη λήψη της απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απονομή του βραβείου (αυτό θα πραγματοποιη-
θεί σύντομα μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων). Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ προτού 
ληφθεί η απόφαση για την απονομή του βραβείου χωρίς να έχει συναφθεί συμφωνία με την ΕΕ η οποία θα 
διασφαλίζει ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι, τα σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου 
θα σταματήσουν να είναι επιλέξιμα για τη λήψη του βραβείου. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
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3. Κριτήρια απονομής του βραβείου 

Απαιτείται ελάχιστη συνολική βαθμολογία 70/100. 

Το βραβείο θα απονεμηθεί στη νικητήρια αίτηση σε κάθε κράτος μέλος η οποία ανταπο-

κρίνεται καλύτερα στους στόχους που ορίζονται στο τμήμα 1. Οι αιτήσεις θα αξιολογη-

θούν χωριστά σε παρτίδες ανά κράτος μέλος και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ποιότητα και συνάφεια της εργασίας/δραστηριότητας 
   (έως και 50 βαθμοί) 

1) Η εργασία/δραστηριότητα που προτείνεται για το βραβείο αφορά άμεσα τους 

στόχους του βραβείου; 

2) Η εργασία/δραστηριότητα που προτείνεται για το βραβείο είναι φιλόδοξη όσον 
αφορά το πεδίο εφαρμογής της; 

3) Η εργασία/δραστηριότητα που προτείνεται για το βραβείο είναι αντικειμενική και 
τεκμηριωμένη, ούτως ώστε να εξισορροπούνται οι διάφορες προοπτικές; 

4) Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι διδασκαλίας είναι ενδιαφέρουσες; Είναι ενεργές 

και συμμετοχικές; Δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές αυτού του σχολείου να 

βιώσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία; 

5) Η εργασία/δραστηριότητα που προτείνεται για το βραβείο παρουσιάζει καινοτόμα 

στοιχεία ή συνδυάζει υφιστάμενες προσεγγίσεις με καινοτόμο τρόπο; 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Απήχηση της εργασίας/δραστηριότητας και προβολή 

   (έως και 50 βαθμοί) 

1) Στην εργασία/δραστηριότητα που προτείνεται για το βραβείο συμμετείχε σημα-

ντικός αριθμός μαθητών; Παρέχονται στην αίτηση αποδεικτικά στοιχεία γι’ 
αυτό; 

2) Η εργασία/δραστηριότητα που προτείνεται για το βραβείο αποτελεί τακτική ή 

μόνιμη δραστηριότητα του αιτούντος σχολείου; Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του προγράμματος σπουδών του αιτούντος σχολείου; 

3) Η εργασία/δραστηριότητα που προτείνεται για το βραβείο έχει θετικά δευτερογε-

νή αποτελέσματα στο γενικότερο κλίμα που επικρατεί στο αιτούν σχολείο και 

μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για άλλα σχολεία στο εν λόγω κράτος μέ-

λος; 

4) Σε ποιο βαθμό μπορεί η εργασία/δραστηριότητα που προτείνεται για το βραβείο 

να μεταφερθεί και να επεκταθεί, καθώς και να είναι κατάλληλη για συνέργειες 

και για χρήση από άλλα σχολεία στο εν λόγω κράτος μέλος ή σε άλλα κράτη μέ-
λη της ΕΕ με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας; 

5) Το σχολείο έχει εργαστεί ώστε να μεταδώσει στην ευρύτερη κοινότητα τη γνώση 

και την κατανόηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που απέκτησαν στο σχο-

λείο οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές; 

 

Οι αιτούντες αναμένεται να παράσχουν απτά και μετρήσιμα αποδεικτικά στοιχεία σχε-

τικά με την απήχηση που είχε ή έχει η εργασία που προτείνεται για το βραβείο, με τους 

κατάλληλους δείκτες επίτευξης, όπως, για παράδειγμα, τον αριθμό των μαθητών που 

συμμετέχουν στην εργασία/δραστηριότητα. 
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4. Αίτηση, υποβολή, προθεσμίες και διαδικασία αξιολό-
γησης 

Το ενδεικτικό διαδικαστικό χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:  

Στάδια Συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 
ή ενδεικτική περίοδος 

Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής αιτή-
σεων 

Νοέμβριος 2019 

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων    6 Φεβρουαρίου 2020 στις 17:00 
ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

Αξιολόγηση των αιτήσεων  Μάρτιος/Απρίλιος 2020 

Ενημέρωση των αιτούντων Απρίλιος/Μάιος 2020 

Απονομή των βραβείων Μάιος 2020 

 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται (αποκλειστικά) ηλεκτρονικά. 

Οι ελλιπείς αιτήσεις θα θεωρούνται μη παραδεκτές, εάν δεν έχουν συμπληρωθεί δεό-

ντως τα υποχρεωτικά μέρη του εντύπου αίτησης. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν επιτρέπονται αλλαγές ή προσθήκες στην αίτηση (συ-

μπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο βίντεο που υποχρεούνται να υποβάλουν οι υπο-

ψήφιοι).  

Εάν υπάρχει ανάγκη να διευκρινιστούν ορισμένες πτυχές, η Επιτροπή μπορεί να έλθει 

σε επαφή με τον αιτούντα μετά τη λήξη της προθεσμίας. 

Αποφύγετε να αποστείλετε την αίτησή σας την τελευταία ημέρα ή κατά τις τελευταίες 

ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Ενδέχεται να προκύψουν τεχνικά προβλήματα, 

εξαιτίας των οποίων ενδέχεται να είστε εκπρόθεσμοι. 

Ορισμένες συχνές ερωτήσεις (με τις απαντήσεις τους) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων.   

Οι αιτούντες μπορούν να στείλουν ερωτήσεις στη διεύθυνση eac-janamoscomenius-

prize@ec.europa.eu έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020. Δεν παρέχεται κα-

μία εγγύηση ότι θα απαντηθούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτή-

σεων οι ερωτήσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ορίσει ανεξάρτητους εξωτερικούς αξιολογητές για την αξιο-

λόγηση των αιτήσεων και την παροχή συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία 

είναι υπεύθυνη για την τελική επιλογή των νικητών. 

Τα πιστοποιητικά του βραβείου θα απονεμηθούν το 2020. Η απονομή των πιστοποιητι-

κών μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τις τελετές απονομής του βραβείου σε κάθε κρά-

τος μέλος, στο πλαίσιο των εορτασμών που θα λάβουν χώρα γύρω στις 9 Μαΐου. 

Οι νικητές ενδέχεται να κληθούν στο μέλλον να συμμετάσχουν σε δημόσιες εκδηλώσεις 

που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 
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Παρότι υπεύθυνα για την προετοιμασία και την αποστολή της αίτησης είναι τα συμμετέ-

χοντα σχολεία9, όλοι οι παράγοντες της σχολικής ζωής μπορούν να συνεργαστούν για 

να βοηθήσουν το σχολείο στην προετοιμασία της αίτησης (διευθυντής/-ρια σχολείου· 

διδακτικό προσωπικό· μαθητές· άλλοι παράγοντες με τους οποίους συνεργάζεται το 

σχολείο με σκοπό να βελτιώσει τον τρόπο διδασκαλίας σχετικά με την ΕΕ, όπως για πα-

ράδειγμα ΜΚΟ, ιδρύματα, πανεπιστήμια, γονείς μαθητών κ.λπ.). 

 

Η αίτηση περιλαμβάνει δύο μέρη: 

ΜΕΡΟΣ 1: Πληροφορίες που παρέχονται από το σχολείο μέσω του ηλεκτρο-

νικού εντύπου αίτησης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα ανακοίνωσης 

του διαγωνισμού.  

Παρότι το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα, οι αιτούντες 

μπορούν να συμπληρώσουν την αίτησή τους στη γλώσσα τους10. Μπορεί επίσης να εί-

ναι στη γλώσσα του αιτούντος οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή οποιοδήποτε άλλο υλι-

κό που επιθυμούν να υποβάλουν οι αιτούντες στο πλαίσιο της αίτησής τους ή να κατα-

στήσουν διαθέσιμο μέσω συνδέσμων που παρέχουν στην αίτησή τους. Αυτό ισχύει και 

για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το περιεχόμενο αυτό καθαυτό της εργασί-

ας/δραστηριότητας που προτείνεται για το βραβείο (όπως π.χ. τα σχέδια μαθημάτων και 

το διδακτικό περιεχόμενο, καθώς και το υλικό που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία 

και την εκμάθηση σχετικά με την ΕΕ στο σχολείο αυτό). 

Το έντυπο της αίτησης παρέχει τη δυνατότητα για την υποβολή περιορισμένων πληρο-

φοριών σχετικά με την εργασία/δραστηριότητα που προτείνετε για το βραβείο. Ως εκ 

τούτου, εκτός από το κείμενο που μπορείτε να πληκτρολογήσετε στα παρεχόμενα πλαί-

σια κειμένου, το έντυπο της αίτησης σάς ζητά να παράσχετε (σε ξεχωριστό πλαίσιο) έ-

ναν ή περισσότερους διαδικτυακούς συνδέσμους στους οποίους οι αξιολογητές θα 

μπορέσουν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία/δραστηριότητα 

που προτείνετε για το βραβείο. Επισημαίνεται ότι όλοι οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι που 

δεν λειτουργούν / είναι μη επικαιροποιημένοι / απαιτούν την ιδιότητα του μέλους και 

κωδικό σύνδεσης θα θεωρούνται άκυροι και δεν θα ληφθούν υπόψη11. 

Οι αιτούντες δεν επιτρέπεται να αποστέλλουν πρόσθετες πληροφορίες ή επιπλέον υλικό 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικώς ή με άλλα 

μέσα, για να υποστηρίξουν την αίτησή τους· οποιοδήποτε υλικό αποστέλλεται με τους 

τρόπους αυτούς δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΜΕΡΟΣ 2: Βίντεο (ένα και μόνο).  

Το βίντεο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης. Κύριος σκοπός του είναι να δείξει 

τι και πώς μαθαίνουν οι μαθητές για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο συγκεκριμένο σχολείο, 

το επίπεδο της συμμετοχής τους και τις μεθόδους διδασκαλίας/μάθησης που χρησιμο-

ποιούνται. 

                                           
9 Σε ορισμένα κράτη μέλη, τα σχολεία ενδέχεται να χρειάζεται να έχουν άδεια από τις εθνικές ή τις περιφε-
ρειακές αρχές για τη συμμετοχή τους στον εν λόγω διαγωνισμό. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, υπεύθυνο για την 
προετοιμασία και την υποβολή της αίτησης παραμένει το αιτούν σχολείο και εναπόκειται στο σχολείο να ολο-
κληρώσει όλες τις διαδικαστικές ρυθμίσεις αυτού του είδους, εφόσον είναι αναγκαίες. 

10 Σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, 
ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, 
ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά, φινλανδικά. 

11 Η μόνη εξαίρεση σ’ αυτόν τον κανόνα μπορεί να είναι ο κωδικός πρόσβασης που ενδέχεται να είναι απα-
ραίτητος για την πρόσβαση στο βίντεο που υποχρεούνται να υποβάλουν οι αιτούντες (βλ. την επόμενη ενότη-
τα για περισσότερες λεπτομέρειες). 
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Στο βίντεο μπορεί να εξηγείται/παρουσιάζεται ο ρόλος των διαφόρων παραγόντων της 

σχολικής ζωής στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο βίντεο θα πρέπει να περιλαμβάνεται η προο-

πτική των μαθητών, οι οποίοι αναμένεται να παρουσιάσουν, να περιγράψουν και να 

εξηγήσουν την εμπειρία τους όσον αφορά τη μάθηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

στο συγκεκριμένο σχολείο. 

Η αφηγηματική δομή του βίντεο δεν πρέπει να περιορίζεται σε απλή επανάλη-

ψη/ανάγνωση του κειμένου που παρατίθεται στο μέρος 1 της αίτησης. 

Το βίντεο μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Το βίντεο πρέπει να υποβληθεί σε μορφότυπο MP4 με ανάλυση 720. Η διάρκειά του δεν 

θα πρέπει να υπερβαίνει τα 6 λεπτά. 

Το βίντεο θα πρέπει να φιλοξενείται σε υφιστάμενο ιστότοπο (όπως, για παράδειγμα, 

στον ιστότοπο του αιτούντος σχολείου) ή σε νέο ιστότοπο που θα δημιουργηθεί από 

τους αιτούντες για τον σκοπό αυτό. Στο έντυπο της αίτησης οι αιτούντες καλούνται να 

παράσχουν τον σχετικό σύνδεσμο url. 

Εάν το βίντεο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης ή άλλους περιορισμούς, τότε τα 

στοιχεία αυτά πρέπει να χορηγηθούν στην Επιτροπή (υπάρχει σχετική ερώτηση στο η-

λεκτρονικό έντυπο αίτησης). Αυτά τα στοιχεία θα είναι απαραίτητα ώστε οι αξιολογητές 

να έχουν πρόσβαση στο βίντεο. Οι αξιολογητές δεσμεύονται από αυστηρούς κανόνες 

εμπιστευτικότητας. 

Σημειωτέον ότι η ημερομηνία και η ώρα τηλεφόρτωσης του βίντεο στον ιστότοπο πρέ-

πει να προηγείται της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Εάν διαπιστωθεί 

ότι κάποιο βίντεο έχει τηλεφορτωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας, η αντίστοιχη αίτηση 

θα απορριφθεί. 

Δεν υπάρχει καμία απαίτηση/υποχρέωση η ποιότητα των βίντεο να είναι επαγγελματική 

και δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχουν μαγνητοσκοπηθεί από επαγγελματίες με ειδικό 

εξοπλισμό. 

Βίντεο που αποστέλλονται στην Επιτροπή με άλλα μέσα (για παράδειγμα, ως συνημμέ-

να μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω εμπορικών διαδικτυακών εργαλείων 

μεταφοράς αρχείων, όπως το WeTransfer) δεν θα ληφθούν υπόψη και η σχετική αίτηση 

θα απορριφθεί. 

Με την υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες δηλώνουν και εγγυώνται στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τα εξής: 

i) ότι έχουν λάβει γραπτή συγκατάθεση από τυχόν αναγνωρίσιμα πρόσωπα ηλικίας 18 

ετών και άνω και/ή από τους δικαιούχους γονικής μέριμνας των ανηλίκων, σε περί-

πτωση που οι ανήλικοι αυτοί εμφανίζονται στην αίτηση (ή σε οποιοδήποτε συστατι-

κό στοιχείο αυτής)· 

ii) ότι η υποβολή της αίτησής τους δεν πρόκειται να εγείρει αξιώσεις παράβασης ή πα-

ραβίασης της ιδιωτικής ζωής ή της δημοσιότητας ή να παραβιάσει τα δικαιώματα 

και/ή τα συμφέροντα οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή να εγείρει οποιεσδήποτε αξιώ-

σεις, ούτε να παραβιάσει την ισχύουσα νομοθεσία ή τις ισχύουσες κανονιστικές 

ρυθμίσεις. Εναπόκειται στους αιτούντες να διασφαλίσουν ότι έχουν λάβει την ανα-

γκαία συγκατάθεση. 
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Οι αιτούντες πρέπει να διατηρούν κάθε μορφής άδεια που έχουν λάβει, καθώς ενδέχε-

ται να τους ζητηθεί να αποδείξουν ότι έχει δοθεί συγκατάθεση. Σε περίπτωση που οι 

αιτούντες υποβάλουν υλικό για το οποίο δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες άδειες, απο-

δέχονται την ευθύνη για όλες τις επακόλουθες συνέπειες. 

 

5. Ποσό των χρηματικών επάθλων 

Ο παρών διαγωνισμός θα απονείμει έως και είκοσι οκτώ (28) βραβεία αξίας 

8 000 ευρώ το καθένα, ένα βραβείο ανά κράτος μέλος της ΕΕ. 

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ήδη στο τμήμα 2, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από 

την ΕΕ προτού ληφθεί απόφαση για την απονομή του βραβείου χωρίς να έχει συναφθεί 

συμφωνία που να διασφαλίζει ότι οι αιτούντες του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν 

να είναι επιλέξιμοι, τα σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου θα παύσουν να είναι επιλέξιμα 

για το εν λόγω βραβείο. Στην περίπτωση αυτή, ο μέγιστος αριθμός των βραβείων θα 

είναι 27 (αντί για 28), αλλά το ποσό ανά χρηματικό έπαθλο θα παραμείνει το ίδιο 

(8 000 ευρώ). 

Εάν δεν υπάρχει αίτηση που να επιτυγχάνει την ελάχιστη συνολική βαθμολογία από ένα 

ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, ο αντίστοιχος πλεονάζων προϋπολογισμός δεν θα 

κατανεμηθεί εκ νέου ώστε να καταστεί δυνατή η απονομή περισσότερων του ενός βρα-

βείων σε αιτούντες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Το χρηματικό έπαθλο των βραβείων απονέμεται στα νικητήρια σχολεία (και όχι σε με-

μονωμένα άτομα). Το χρηματικό ποσό του βραβείου δεν συναρτάται με τα έξοδα στα 

οποία έχουν προβεί οι βραβευόμενοι. 

Οι αιτούντες συμφωνούν και αποδέχονται ότι, αν κερδίσουν, ενδέχεται να κληθούν να 

καταβάλουν φόρους, δασμούς ή άλλες επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ 

άλλων, κάθε είδους φόρου επί του επάθλου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις. Οι αιτούντες αποδέχονται να καταβάλουν αυτούς τους φόρους, 

δασμούς ή άλλες επιβαρύνσεις. 

 

6. Ρυθμίσεις πληρωμής  

Το χρηματικό έπαθλο θα καταβληθεί στους νικητές σε μία δόση με έμβασμα στον τρα-

πεζικό λογαριασμό τους, εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Η κα-

ταβολή του επάθλου προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020. Μετά την ανα-

κοίνωση της απόφασης για την απονομή του βραβείου, ενδέχεται να ζητηθούν η επικύ-

ρωση της νομικής οντότητας και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού των νικητών. 

 

7. Έγγραφα 

Τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά παρατίθενται στο έντυπο της αίτησης. 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος σχολείου, απαιτούνται τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

- επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει το νομικό καθεστώς της νομικής οντότητας, 

δηλαδή ότι ο αιτών είναι σχολείο το οποίο αναγνωρίζεται επίσημα από τις εθνικές 

εκπαιδευτικές αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο έχει την έδρα του· 

- υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αποκλει-

σμού και για τη μη λήψη προηγούμενης χρηματοδότησης (ή βραβείου) από την ΕΕ 

για την ίδια εργασία/δραστηριότητα. 
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Σε μεταγενέστερο στάδιο ενδέχεται να ζητηθούν περαιτέρω έγγραφα από τους συμμετέ-

χοντες (για παράδειγμα: επικύρωση της νομικής οντότητας, δελτίο τραπεζικών στοιχεί-

ων, πρόσθετα δικαιολογητικά έγγραφα για τη στήριξη της επιλεξιμότητας κ.λπ.). 

 

8. Προώθηση του βραβείου - Προβολή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης - Δημοσιότητα και δικαιώματα δια-

νοητικής ιδιοκτησίας 

8.1 Δημοσιότητα του/των νικητή/-ών του βραβείου  

Οι νικητές πρέπει να προβάλλουν το βραβείο και τα αποτελέσματά του, παρέχοντας 

στοχευμένη πληροφόρηση σε ποικίλα ακροατήρια (συμπεριλαμβανομένων των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης και του κοινού) με στρατηγικό και αποτελεσματικό τρόπο.  

Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει διαφορετικό αίτημα ή δεν προχωρήσει σε διαφορετική 

συμφωνία ή αν αυτό είναι ανέφικτο, κάθε δραστηριότητα επικοινωνίας που σχετίζεται 

με τη δράση (μεταξύ άλλων, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω των μέσων κοινωνικής δι-

κτύωσης κλπ.) πρέπει:  

α) να εμφανίζει το έμβλημα της ΕΕ12 και  

β) να περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: «Το Βραβείο Jan Amos Comenius για δι-

δασκαλία υψηλής ποιότητας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση απονεμήθηκε στο 

xxxxx (ονομασία νικητήριου σχολείου)».  

Όταν το έμβλημα της ΕΕ εμφανίζεται σε συνδυασμό με άλλο λογότυπο, πρέπει να προ-

βάλλεται κατάλληλα.  

Για τους σκοπούς της προώθησης του βραβείου, οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιούν 

το έμβλημα της ΕΕ χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή. Ωστόσο, αυτό δεν 

τους παρέχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης.  

Επιπλέον, οι νικητές δεν μπορούν να οικειοποιηθούν το έμβλημα της ΕΕ ή οποιοδήποτε 

ανάλογο εμπορικό σήμα ή λογότυπο, μέσω καταχώρισης ή με οποιονδήποτε άλλο τρό-

πο. 

 
8.2 Δημοσιότητα από την Επιτροπή, δικαιώματα διανοητικής ιδιο-

κτησίας και δικαιώματα τρίτων μερών 

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την ονομασία των νικητήριων σχολείων, με αναφορά στη 

χώρα και στην τοποθεσία τους, το ποσό του βραβείου και συνοπτική περιγραφή των 

βραβευθεισών εργασιών/δραστηριοτήτων (πιθανώς και τα βίντεο που υπέβαλαν οι νικη-

τές ή μέρος αυτών). Οι αιτούντες, με την υποβολή της αίτησής τους, δηλώνουν ότι επι-

τρέπουν τη δημοσίευση αυτή. 

Όλοι οι αιτούντες, συμπεριλαμβανομένων των νικητών, διατηρούν την πλήρη κυριότη-

τα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα βίντεο που υποβάλ-

λονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αίτησής τους.  

Οι αιτούντες, υποβάλλοντας την αίτησή τους, βεβαιώνουν ότι, με την υποβολή κειμέ-

νου, βίντεο, εικόνων ή άλλου υλικού, δηλώνουν και εγγυώνται ότι είναι οι μόνοι δημι-

ουργοί και δικαιούχοι των υποβληθέντων υλικών και ότι δεν παραβιάζουν κανένα δι-

καίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, δικαίωμα στην 

                                           
12 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm
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εικόνα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου. Επιπλέον, με την υποβολή της αίτησής 

τους, οι αιτούντες δέχονται και δίνουν τη συγκατάθεσή τους για τα παρακάτω, σε περί-

πτωση που τους απονεμηθεί το βραβείο: 

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί χωρίς περιορισμούς σε κάθε είδους 

εκδόσεις, σε κάθε μορφή τηλεοπτικής μετάδοσης ή επικοινωνίας μέσω του διαδι-

κτύου ή των κοινωνικών μέσων πληροφορίες σχετικά με την εργασί-

α/δραστηριότητα και τα σχετικά έγγραφα, κυρίως τις περιλήψεις προς δημοσίευση 

και τα παραδοτέα, καθώς και κάθε άλλο υλικό (όπως φωτογραφίες ή οπτικοακου-

στικό υλικό) που λαμβάνει από τους νικητές ως μέρος της αίτησής τους.  

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μεταφράζει, να αναπαράγει και να επιτρέπει τη 

διανομή στο κοινό των εν λόγω πληροφοριών που υποβάλλονται από τους αιτού-

ντες. 

- Τρίτα μέρη (όπως για παράδειγμα άλλα σχολεία) μπορούν ελεύθερα να έχουν πρό-

σβαση, να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν ή να διαδίδουν τις πληροφορίες και το 

υλικό που σχετίζονται με τις βραβευόμενες εργασίες/δραστηριότητες τα οποία δια-

τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε οπτι-

κοακουστικού υλικού), αναγνωρίζοντας, ωστόσο, παράλληλα τα δικαιώματα πνευ-

ματικής ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών του υλικού (δηλ. του βραβευόμενου σχολείου) 

και αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

- Η Επιτροπή μπορεί να αποθηκεύει και να αρχειοθετεί πληροφορίες σχετικά με την 

εργασία/δραστηριότητα που υποβάλλουν οι αιτούντες (συμπεριλαμβανομένου του 

οπτικοακουστικού υλικού) στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εί-

ναι διαδικτυακά προσβάσιμες στο κοινό. 

- Οι φωτογραφίες που βγάζει και τα βίντεο που μαγνητοσκοπεί η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή είτε κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων είτε κατά την προε-

τοιμασία της αποτελούν την αποκλειστική ιδιοκτησία της Επιτροπής. Με την υποβο-

λή της αίτησής τους, οι συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε σχετική τελετή απονομής 

βραβείων (νικητές και/ή εκπρόσωποι των νικητήριων αιτήσεων) δίνουν τη συγκα-

τάθεσή τους για τη χρήση αυτού του υλικού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σκο-

πούς προώθησης. 

Εάν το υποβαλλόμενο υλικό περιλαμβάνει έργα τρίτων, οι αιτούντες, με την υποβολή 

των αιτήσεών τους, δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, 

τα οποία επιτρέπουν στην Επιτροπή να χρησιμοποιεί το υποβληθέν υλικό με τον τρόπο 

που ορίζεται ανωτέρω. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητεί ανά πάσα στιγμή αποδει-

κτικά στοιχεία για την εκκαθάριση δικαιωμάτων τρίτων. Οι αιτούντες αναλαμβάνουν 

πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια οφείλεται στην παραβίαση των δικαιω-

μάτων τρίτων μερών από τους συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο αυτό, οι νικητές του βρα-

βείου θα κληθούν να συμπληρώσουν δήλωση για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησί-

ας και να την υποβάλουν στην Επιτροπή πριν από την καταβολή του χρηματικού επά-

θλου. 
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9. Κριτήρια αποκλεισμού  

Αποκλείονται οι συμμετέχοντες, εφόσον αυτοί (ή ένας εξ αυτών ή πρόσωπα κλειδιά που 

διαθέτουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ’ αυτών)13:  

 έχουν αποτελέσει αντικείμενο οριστικής δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που δια-

πιστώνει ότι έχει δημιουργηθεί οντότητα σε διαφορετική περιοχή δικαιοδοσίας ούτως 

ώστε ο συμμετέχων να μπορεί να παρακάμπτει φορολογικές, κοινωνικές ή οποιεσδή-

ποτε άλλες νομικές υποχρεώσεις· 

 έχουν καταδικαστεί με απόφαση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους που έχει ισχύ δεδι-

κασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή· 

 τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβα-

σμό, έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, εκκρεμεί σε βάρος 

τους αντίστοιχη ή παρόμοια διαδικασία βάσει εθνικού δικαίου·  

 έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με οποι-

οδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους τα όργανα της ΕΕ (καθώς και με αποφάσεις 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και διεθνών οργανισμών)· 

 δεν συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων (σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις 

της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι, της χώρας του αρμόδιου διατάκτη και 

της χώρας στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα)· 

 οι απαιτούμενες πληροφορίες που παρείχαν για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ήταν 

ψευδείς ή εσφαλμένες, ή δεν υπέβαλαν τις πληροφορίες αυτές·  

 έχει εκδοθεί εις βάρος τους απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, διαφθορά, 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δρα-

στηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά 

συμφέροντα της ΕΕ· 

 τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με το βραβείο·  

 υπόκεινται σε διοικητική κύρωση διότι οι απαιτούμενες πληροφορίες που παρείχαν 

για τη συμμετοχή σε διαδικασία προμηθειών ή άλλη διαδικασία χορήγησης επιδότη-

σης ήταν ψευδείς ή εσφαλμένες, ή διότι δεν παρείχαν τις πληροφορίες αυτές, ή έ-

χουν κηρυχθεί ένοχοι για σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεών τους βάσει συμβά-

σεων ή συμφωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

 έχουν λάβει ή έχουν χορηγήσει, έχουν επιδιώξει, έχουν επιτύχει να αποκτήσουν ή 

έχουν αποδεχθεί οποιοδήποτε όφελος, σε χρήμα ή σε είδος, από και προς οποιονδή-

ποτε, όταν το όφελος αυτό συνιστά παράνομη πρακτική ή συνεπάγεται διαφθορά, 

άμεσα ή έμμεσα, και αποτελεί κίνητρο ή ανταμοιβή σε σχέση με την απονομή του 

βραβείου. 

  

                                           
13 Βλ. άρθρα 136, 141, 142 και 143 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζο-
νται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 
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10. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

10.1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή 

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Επι-

τροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 2018/172514 και με τις «κοινοποιήσεις των επεξερ-

γασιών» στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής (προσβάσιμες για 

το κοινό στο μητρώο ΥΠΔ). 

Τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον «υπεύθυνο επεξεργασί-

ας δεδομένων», Διοικητική μονάδα A1 — Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, 

Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους σκοπούς της ανάθεσης, 

της υλοποίησης και της παρακολούθησης του βραβείου ή για την προστασία των οικο-

νομικών συμφερόντων της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των απλών και λογιστικών ελέγ-

χων, και των επιθεωρήσεων· βλ. σημείο 14 κατωτέρω).  

Τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επε-

ξεργασία έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων τους 

προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα περιορισμού ή, κατά περίπτωση, το δικαίωμα 

στη φορητότητα των δεδομένων ή το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δε-

δομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 

αποστέλλουν τυχόν απορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπι-

κού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης eac-

janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. Έχουν επίσης το δικαίωμα να προσφύγουν 

ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). 

Οι νικητές, κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, έδωσαν ρητά τη συγκατάθεσή 

τους ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύει (σε οποιαδήποτε μορφή και οποιοδή-
ποτε μέσο) τις ακόλουθες πληροφορίες:  

α) όνομα του νικητή·  

β) κράτος μέλος προέλευσης του νικητή· 

γ) ποσό του χρηματικού επάθλου· 

δ) σύντομη περίληψη της βραβευόμενης εργασίας/δραστηριότητας. 

 
10.2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους αιτούντες  

Οι αιτούντες πρέπει να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρώντας 

την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (συ-

μπεριλαμβανομένων των τυχόν αδειοδοτήσεων ή απαιτήσεων κοινοποίησης).  

Οι αιτούντες μπορούν να παρέχουν στο προσωπικό τους πρόσβαση μόνο στα δεδομένα 

που είναι απολύτως απαραίτητα για την απονομή, την υλοποίηση ή την παρακολούθηση 

του βραβείου. Ο αιτούντες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μέλη του προσωπικού που 

είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν 

αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 

υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. 

                                           
14 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 
2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 
1247/2002/ΕΚ. 

mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
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Οι αιτούντες οφείλουν να ενημερώνουν τα μέλη του προσωπικού των οποίων τα δεδο-

μένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την 

Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να τους παρέχουν την/τις ειδική/-ές υπηρεσι-

ακή/-ές δήλωση/-εις περί απορρήτου (SSPS) (βλ. στο έντυπο της αίτησης), πριν από τη 

διαβίβαση των δεδομένων τους στην Επιτροπή. 

 

11. Δεοντολογία  

Οι δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με:  

α) δεοντολογικές αρχές και  

β) το ισχύον διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 

 

12. Σύγκρουση συμφερόντων  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα για την αποτροπή κάθε ενδεχομένου 

να διακυβευθεί η αμερόληπτη και αντικειμενική απονομή του βραβείου για λόγους οικο-

νομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, οικογενειακών ή συναισθηματι-

κών δεσμών ή κάθε άλλης ταύτισης συμφερόντων («σύγκρουση συμφερόντων»). 

Πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση, σχετικά με κάθε κατάσταση 

που συνιστά ή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων και να λαμβάνουν 

αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για να την επανορθώσουν. 

Η Επιτροπή δύναται να εξακριβώσει αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα κατάλληλα 

και να απαιτήσει τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων εντός καθορισμένης προθεσμίας. 

 

13. Ευθύνη σε περίπτωση ζημίας  

Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία που προκαλεί ή υφίσταται οποιοσδήποτε 

από τους συμμετέχοντες ή τρίτο μέρος, ως αποτέλεσμα ή κατά την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον διαγωνισμό. 

 

14. Απλοί και λογιστικοί έλεγχοι, και επιθεωρήσεις  

Οι συμμετέχοντες δέχονται ότι, εάν τους απονεμηθεί το βραβείο, η Επιτροπή, η Ευρω-

παϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορούν να διε-

νεργήσουν απλούς και λογιστικούς ελέγχους σε σχέση με τον διαγωνισμό και το απονε-

μηθέν βραβείο. 

 

15. Ανάκληση του βραβείου – Ανάκτηση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών 

Η Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει το βραβείο και να ανακτήσει όλες τις καταβληθείσες 

πληρωμές, εάν διαπιστώσει ότι: 

α) για την απόκτηση του βραβείου χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς πληροφορίες ή απά-

τη ή διαφθορά·  

β) κάποιος νικητής δεν ήταν επιλέξιμος ή έπρεπε να είχε αποκλειστεί· 

γ) κάποιος νικητής παραβιάζει σοβαρά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τους παρόντες κανόνες του διαγωνισμού. 
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16. Διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις 

Εάν ένας συμμετέχων έχει διαπράξει παρατυπίες ή απάτη ή έχει προβεί σε ψευδείς δη-

λώσεις, η Επιτροπή μπορεί επίσης:  

α) να αποκλείσει τον συμμετέχοντα από όλες τις συμβάσεις, τις επιχορηγήσεις και 

τους διαγωνισμούς που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για 

μέγιστη περίοδο πέντε ετών (ή 10 ετών σε περίπτωση επανάληψης) και/ή 

β) να επιβάλει χρηματική ποινή μεταξύ 2 % και 10 % της αξίας του βραβείου (ή 

μεταξύ 4 % και 20 % σε περίπτωση επανάληψης). 

 

17. Ακύρωση του διαγωνισμού  

Η Επιτροπή μπορεί να ακυρώσει τον διαγωνισμό ή να αποφασίσει να μην απονείμει 

βραβείο, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων, σε περίπτωση που:  

 δεν ληφθούν αιτήσεις  

 δεν υπάρχει νικητής (καμία αίτηση δεν επιτυγχάνει το όριο αξιολόγησης), ή 

 ο/οι νικητής/-ές δεν είναι επιλέξιμος/-οι ή πρέπει να αποκλειστεί/-ούν.  

 

18. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια 

Ο διαγωνισμός διέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης, το οποίο συμπληρώνε-

ται, εφόσον είναι απαραίτητο, από το βελγικό δίκαιο. Το Γενικό Δικαστήριο ή, σε δεύτε-

ρο βαθμό, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την 

επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ της Ένωσης και κάθε συμμετέχοντα σχετικά με την 

ερμηνεία, την εφαρμογή ή την εγκυρότητα των κανόνων του παρόντος διαγωνισμού, 

εφόσον η διαφορά δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό.  Για τους 

συμμετέχοντες που είναι διεθνείς οργανισμοί, οι εν λόγω διαφορές με την Επιτροπή σε 

σχέση με τον διαγωνισμό, εάν δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν με φιλικό διακανονισμό, 

πρέπει να παραπέμπονται σε διαιτησία. Εφαρμόζονται οι προαιρετικοί κανόνες διαιτησί-

ας του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου για τους διεθνείς οργανισμούς και τα κράτη 

που ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του διαγωνισμού. 

 

 

19. Αποδεικτικά στοιχεία κατόπιν αιτήματος 

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πληροφορίες και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως ανα-

φέρεται στην ενότητα V «Αποδεικτικά στοιχεία κατόπιν αιτήματος» της υπεύθυνης δήλω-

σης. 

 

 

20. Επικοινωνία 

Για ερωτήσεις που αφορούν συγκεκριμένα το βραβείο αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε 

στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
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