Διαγωνισμός συγγραφής κειμένου
«Τόσο ίδιες, τόσο διαφορετικές, τόσο Ευρωπαϊκές.»
Γνωρίζεις πως, ως αποτέλεσμα των διαδοχικών διευρύνσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) είναι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με περισσότερους από 500
εκατομμύρια πολίτες; Ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή διεθνώς από ποτέ άλλοτε.
Η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ υποστηρίζει τις προετοιμασίες προσχώρησης των
Ευρωπαϊκών χωρών που επιδιώκουν να ενταχθούν στην ΕΕ. Έτσι, βοηθά να γίνει η
Ευρώπη ένα ασφαλές μέρος και προάγει τη δημοκρατία και τις θεμελιώδεις ελευθερίες,
ενώ εδραιώνει το Κράτος Δικαίου στις ενδιαφερόμενες χώρες.
Η Κροατία, η τελευταία χώρα που προσχώρησε στην ΕΕ, έγινε το 28 ο Κράτος Μέλος
το 2013. Η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας, η Ισλανδία (οι διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία έχουν αναβληθεί ύστερα
από απόφαση της Ισλανδικής κυβέρνησης), το Κοσσυφοπέδιο *, το Μαυροβούνιο, η
Σερβία και η Τουρκία είναι υποψήφιες ή εν δυνάμει υποψήφιες χώρες. Ορισμένες από
αυτές είναι ήδη σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ή αναμένουν την έναρξη της
διαδικασίας, ενώ άλλες θα έχουν την προοπτική ένταξης όταν προετοιμαστούν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μάθει περισσότερα για το τι σκέφτεσαι:
 Ποιά είναι η εμπειρία σου σε μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση;
 Πώς μπορεί η διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις
μελλοντικές προκλήσεις;
Κοινοποίησε τις απόψεις σου σε ένα ή και στα δύο ερωτήματα σε ένα άρθρο (έως
1000 λέξεις) και κέρδισε σημαντικά έπαθλα!

*

Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την απόφαση 1244/1999
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διακήρυξη της
ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
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ΚΑΝΟΝΕΣ
Επιλεξιμότητα
1. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε πολίτες των 28 κρατών μελών της ΕΕ.
2. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 25 ετών κατά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του κειμένου.
3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι κάτοικοι ενός Κράτους Μέλους.
4. Μπορείτε να συντάξετε το κείμενό σας σε οπ
οιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Έν
ωσης (βλ.: http://europa.eu/about-eu/factsfigures/administration/index_el.htm).
5. Όλα τα κείμενα πρέπει να είναι σχετικά με το θέμα του διαγωνισμού.
Κανόνες συμμετοχής
6. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όσους είναι ηλικίας18-25 ετών. Η κριτική

επιτροπή θα ζητήσει επαλήθευση ιθαγένειας και ηλικίας πριν την απονομή
των βραβείων (αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή ταυτότητας).
7. Κάθε συμμετέχων δύναται να υποβάλει μόνο ένα κείμενο σε αυτό το
διαγωνισμό. Αποδεκτές θα γίνουν μόνο αυθεντικές εργασίες. Το κείμενο που
θα υποβληθεί, θα είναι οριστικό.
8. Τα κείμενα υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ενός
ηλεκτρονικού εντύπου συμμετοχής. Ο σύνδεσμος αυτού του εντύπου θα
φιλοξενηθεί στον ιστότοπο της ΓΔ Διεύρυνσης, μέσω της ιστοσελίδας του
διαγωνισμού. Όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα θα πρέπει επίσης να σταλούν
ηλεκτρονικά.
9. Το άρθρο θα πρέπει να είναι έως 1000 λέξεις (μαζί με τίτλο, επικεφαλίδες)
10. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία στο

ηλεκτρονικό έντυπο συμμετοχής.
Πότε και πώς θα υποβάλλετε το κείμενό σας;
11. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 27η Φεβρουαρίου 2015

μεσημέρι, (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
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Οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου
συμμετοχής.
12. Τα κείμενα δεν θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

Πνευματικά δικαιώματα
13. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να είναι ο συντάκτης και κάτοχος των πνευματικών
και ηθικών δικαιωμάτων του κειμένου του. Η λογοκλοπή, δηλαδή η μη
εξουσιοδοτημένη χρήση γλώσσας και σκέψεων άλλου συγγραφέα και η
παρουσίαση αυτών ως προσωπικών, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
διαγωνιζόμενου.
14. Τα πνευματικά δικαιώματα για κάθε κείμενο παραμένουν στο συγγραφέα,
ωστόσο οι συγγραφείς των νικητήριων κειμένων πρέπει να επιτρέψουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση να δημοσιεύσει το έργο τους και να το χρησιμοποιήσει για
οποιονδήποτε σκοπό χωρίς αμοιβή. Από τους συμμετέχοντες θα ζητηθεί, στο
ηλεκτρονικό έντυπο συμμετοχής, να επιλέξουν το τετραγωνίδιο όπου
αποδέχονται την επίσημη δήλωση παραχώρησης των εν λόγω δικαιωμάτων.
Αξιολόγηση
15. Όλα τα κείμενα θα αξιολογηθούν σε εθνικό επίπεδο σε μια από τις επίσημες
γλώσσες της ΕΕ αυτής της χώρας.
16. Οι εθνικές κριτικές επιτροπές θα επιλέξουν μια συμμετοχή ως νικήτρια, από
τις θετικά αξιολογούμενες συμμετοχές.
17. Οι εργασίες και οι διαβουλεύσεις των κριτικών επιτροπών είναι απόρρητες και

οι αποφάσεις τους οριστικές
18. Οι νικητές των βραβείων και οι ανεπιτυχείς συμμετοχές θα ενημερωθούν.
Βραβεία
19. Οι νικητές θα πραγματοποιήσουν μια τριήμερη επίσκεψη στις Βρυξέλλες, στο

Βέλγιο, στα τέλη Μαΐου 2015. Τα νικητήρια άρθρα θα δημοσιευθούν επίσης
στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα δοθούν σε εθνικά κορυφαία
Μέσα Ενημέρωσης για δημοσίευση.
20. Οι ακριβείς ημερομηνίες και το πρόγραμμα της επίσκεψης θα

οριστικοποιηθούν μόλις αναδειχθούν οι νικητές.
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21. Για κάθε νικητή θα καλυφθούν τα ακόλουθα έξοδα όσον αφορά την επίσκεψή
τους στις Βρυξέλλες:
Αεροπορικό εισιτήριο μετ' επιστροφής σε οικονομική θέση ή ένα εισιτήριο
πρώτης θέσης μετ΄ επιστροφής σε τρένο από τον τόπο κατοικίας του νικητή
σε ένα από τα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ, γεύματα και διαμονή, κόστος
μετακινήσεων εντός των Βρυξελλών και συμμετοχή σε οργανωμένες
δραστηριότητες.
22. Οι νικητές θα αναλάβουν όλα τα άλλα έξοδα σε σχέση με την επίσκεψή τους
στις Βρυξέλλες.
Προστασία δεδομένων
23. Όλα τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής
θα διατηρηθούν από τη ΓΔ Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία
και θα τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για το απόρρητο των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Η πολιτική σχετικά με την «προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας» βασίζεται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000.
Τα ονόματα των νικητών και των έργων τους θα δημοσιευτούν και
ενδεχομένως να υπάρξει κάλυψη της επίσκεψης των νικητών στις Βρυξέλλες.
Αποκλεισμός
24. Θα αποκλειστούν οι συμμετοχές που εμπεριέχουν: βία, μίσος, σεξισμό,
ρατσισμό ή είναι με οποιοδήποτε τρόπο προσβλητικές. Αυτές που περιέχουν
υλικό ή/και δηλώσεις οι οποίες παραβιάζουν ή καταστρατηγούν με
οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα άλλων.

Η συμμετοχή σημαίνει και αποδοχή όλων των σχετικών κανόνων.
Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκλεισμό των
διαγωνιζόμενων.
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