
   

 
  

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ΤΟΥ #EUandME 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Εισαγωγή  
 
Ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος της καμπάνιας του #EUandME, που έχει ως στόχο να 

αναδείξει το πώς η νομοθεσία και οι πρωτοβουλίες της ΕΕ μπορούν να σου δώσουν τα μέσα 

να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Από την εκπαίδευση μέχρι τα ταξίδια, από την 

περιήγηση στο διαδίκτυο μέχρι τη σωτηρία του πλανήτη, το #EUandME δείχνει τον τρόπο με 

τον οποίο η ΕΕ βοηθάει τους νέους να ασχοληθούν με αυτό που αγαπούν περισσότερο.  

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους για σκηνοθέτες ηλικίας 18 έως 35 ετών. 

Από τις 24 Αυγούστου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν 

μία ιδέα για μία ταινία μικρού μήκους, με θέμα την επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων.     

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν σε μία από τις εξής 5 κατηγορίες: 

Κινητικότητα, Βιωσιμότητα, Δικαιώματα, Ψηφιακά και Δεξιότητες & Επιχειρήσεις. Για κάθε 

κατηγορία θα αναδειχθεί ένας νικητής, που θα κερδίσει επιχορήγηση για την υλοποίηση της 

ταινίας του. Για να κάνουν αίτηση, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν μία γραπτή 

περίληψη της ταινίας και ένα σύντομο βίντεο, γυρισμένο με κινητό, όπου θα εξηγούν το 

κίνητρό τους και την κεντρική ιδέα της ταινίας. Στην αίτησή τους πρέπει να συμπεριλάβουν 

έναν υπερσύνδεσμο για μια ταινία μικρού μήκους, που είχαν δημιουργήσει στο παρελθόν.      

 
Η ΕΕ θα διεξάγει μια διαδικασία προεπιλογής με βάση την επιλεξιμότητα και μια σειρά 
κριτηρίων. Στη συνέχεια, μία κριτική επιτροπή κορυφαίων σκηνοθετών θα επιλέξει δύο 
υποψηφίους για κάθε κατηγορία. Οι 5 τελικοί νικητές θα επιλεγούν μέσω δημόσιας 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 
του 2019.  
 

Επιλεξιμότητα  
 

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί πολίτες των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ηλικία 18-35 ετών κατά την προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων.  
 

3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να κατοικούν σε κράτος μέλος της ΕΕ. 
 



   

4. Οι νικητές υποχρεούνται να αποδείξουν την υπηκοότητά τους και την ηλικία τους πριν από 
την απονομή των βραβείων (αντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ ή αστυνομικής ταυτότητας). Η 
σχετική παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. 
 

5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν δημιουργήσει τουλάχιστον μία ταινία μικρού μήκους στο 
παρελθόν. Στην αίτησή τους πρέπει να συμπεριλάβουν υπερσύνδεσμο για μία ταινία μικρού 
μήκους που έχουν δημιουργήσει. 
 

6. Άτομα που έχουν σχέση με τη διοργάνωση του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων ατόμων 
που εργάζονται σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής. 
 

7. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν το αληθινό τους όνομα και προσωπικά 
στοιχεία και δεν επιτρέπεται να δηλώσουν συμμετοχή εκ μέρους τρίτου προσώπου χωρίς τη 
γραπτή συγκατάθεση αυτού. 
 

8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχών που απωλέσθησαν, 
υπέστησαν φθορά ή υποβλήθηκαν λανθασμένα, για οποιονδήποτε λόγο. 
 

9. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός που ενεργεί εκ μέρους της, δε 
φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση και ανεξαρτήτως αιτίας για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, 
ζημία ή προσωπικό τραυματισμό προς τον νικητή ή τρίτα πρόσωπα ούτε για ιδιοκτησία, ή 
ακόμα για κόστη ή έξοδα που προκλήθηκαν ή υπέστησαν για αυτόν τον διαγωνισμό.  
 

10. Η Επιτροπή ή οποιοσδήποτε οργανισμός ενεργεί εκ μέρους της δεν ευθύνονται αν ο 
διαγωνισμός δεν μπορεί να διεξαχθεί ή αν δεν μπορεί να απονεμηθεί κανένα βραβείο εξαιτίας 
ταξιδιωτικών ακυρώσεων, καθυστερήσεων ή διακοπών για λόγους ανωτέρας βίας. Η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε κόστος πραγματοποιηθεί από 
τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό (ανεξάρτητα αν αυτή η συμμετοχή είναι επιτυχής ή όχι). 
 
 

Κανόνες συμμετοχής 
 

11. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν μία γραπτή περίληψη και ένα βίντεο παρουσίασης 
στα Αγγλικά. Αν τα Αγγλικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, τότε θα πρέπει να την 
υποβάλουν και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε: 
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_en.htm).  
 

12. Οι περιλήψεις πρέπει να περιέχουν το πολύ 500 λέξεις (συμπεριλαμβανομένου του τίτλου, 
των επικεφαλίδων και των κεφαλίδων) και στις δύο γλώσσες. 
 

13. Τα βίντεο παρουσίασης πρέπει να έχουν διάρκεια το πολύ 60 δευτερόλεπτα. Πρέπει να είναι 
γυρισμένα με κινητό.   
 

14. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να σχετίζονται ξεκάθαρα με την καμπάνια του #EUandME. 
 

15. Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει 1 μόνο αίτηση στον διαγωνισμό. Γίνονται αποδεκτά 
μόνο τα πρωτότυπα έργα. Μόλις γίνει η υποβολή, η δήλωση συμμετοχής οριστικοποιείται. 
 

16. Άλλα άτομα μπορούν να συμμετάσχουν στην ταινία, αλλά μόνο 1 άτομο μπορεί να δηλώσει 
συμμετοχή ως σκηνοθέτης και να αξιολογηθεί με αυτή την ιδιότητα από την κριτική επιτροπή. 
Ομαδικές δηλώσεις συμμετοχής δε θα γίνονται αποδεκτές. 
 

17. Για να αποδείξουν ότι έχουν δημιουργήσει τουλάχιστον μία ταινία μικρού μήκους τα τελευταία 
πέντε χρόνια (μεταξύ 31 Οκτωβρίου 2013 και 31 Οκτωβρίου 2018), οι συμμετέχοντες πρέπει 
να συμπεριλάβουν στην ηλεκτρονική αίτηση έναν υπερσύνδεσμο για μια προηγούμενη ταινία 
μικρού μήκους.  
 

18. Κάθε συμμετέχων πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία στην ηλεκτρονική 
αίτηση. Αν κάποιος συμμετέχων έχει περισσότερες από μία ευρωπαϊκές υπηκοότητες, μπορεί 

http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_en.htm


   

να επιλέξει μόνο μία στην αίτηση. 
 

19. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν σε 1 από τις 5 κατηγορίες. 
 
 

Πότε και πώς να υποβάλεις την αίτησή σου; 
 

20. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της 
ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής. Υπερσύνδεσμος για αυτή την αίτηση θα υπάρχει στην 
ιστοσελίδα του διαγωνισμού. 
 

21. Οι υποβολές θα ξεκινήσουν στις 24 Αυγούστου 2018 στις 12:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.  
 

22. Η προθεσμία για τις υποβολές είναι στις 31 Οκτωβρίου 2018 στις 12:00, ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης. 
Καμία δήλωση συμμετοχής δε θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.  
 

Αξιολόγηση 

 
23. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι τα εξής: η σχετικότητα της περίληψης (πόσο συνδέεται η 

περίληψη με την καμπάνια του #EUandME;), η δημιουργικότητα της περίληψης (εξετάζει η 
περίληψη το επιλεγμένο θέμα από δημιουργική σκοπιά;), η ποιότητα και σαφήνεια της 
γραφής (η περίληψη πρέπει να καλογραμμένη από άποψη γραμματικής, λεξιλογίου και 
σύνταξης σε μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ), το ενδιαφέρον προς το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται (ηλικίας 17-35 ετών). 
 

24. Κατόπιν προεπιλογής από προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/και επιλεγμένους 
οργανισμούς εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση την επιλεξιμότητα και 
πληρότητα των κριτηρίων επιλογής, θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες με τις 50 πιο ισχυρές 
αιτήσεις αν έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που κερδίσουν, να προσκομίσουν τα εξής: 
σενάριο, δήλωση πρόθεσης, εικονογράφηση ή λίστα σκηνών, επιλογή ηθοποιών (βίντεο), 
τοποθεσία, πρόθεση ενδυματολογίας, χρήσης αντικειμένων, ταξινόμησης χρώματος, επιλογής 
ήχου και μουσικής(γνωστή μουσική ή πρωτότυπη σύνθεση), αφηγητή, σχεδιασμού, λίστα 
ονομάτων συνεργείου (σκηνοθέτης, εικονολήπτης και επεξεργαστής), λίστα τεχνικών υλικών 
για το γύρισμα (είδος κάμερας), αντίγραφο της ταινίας. 
 

25. Μετά από δεύτερο γύρο προεπιλογής με βάση τα κριτήρια επιλογής, οι 25 καλύτερες αιτήσεις 
θα υποβληθούν σε μία κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους 5 σκηνοθέτες, που έλαβαν 
μέρος στην καμπάνια του #EUandME το 2018.  
 

26. Βάσει θετικής αξιολόγησης, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει 10 υποψηφίους (2 ανά κατηγορία). 
 

27. Θα διενεργηθεί δημόσια ψηφοφορία μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα επιλεγούν 
οι 5 νικητές από τους 10 υποψηφίους – 1 ανά κατηγορία. 
 

28. Το έργο και οι συσκέψεις της κριτικής επιτροπής είναι εμπιστευτικές και οι αποφάσεις της 
οριστικές.  
 

29. Η δημόσια ψηφοφορία είναι οριστική.  
 

30. Οι βραβευμένοι νικητές θα ανακοινωθούν μεταξύ 14/01/2019 και 11/02/2019. 
 

Νικητήριες συμμετοχές 

 
31. Καθένας από τους 5 νικητές θα βραβευτεί με επιχορήγηση €7.500 για την υλοποίηση της 

ταινίας του. 
 



   

32. Η αποδοχή της επιχορήγησης υποχρεώνει κάθε νικητή να υλοποιήσει την ταινία του βάσει της 
νικητήριας συμμετοχής. 
 

33. Οι 5 επιλεγμένες ταινίες πρέπει να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν πριν από τις 30 
Απριλίου 2019. Οι ταινίες δεν πρέπει να έχουν διάρκεια πάνω από 5 λεπτά. 
 

34. Σε περίπτωση αποτυχίας παράδοσης της ταινίας, ο εν λόγω νικητής υποχρεούται να 
επιστρέψει την επιχορήγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

35. Οι νικητήριες ταινίες θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της καμπάνιας του #EUandME και θα 
δοθούν σε κορυφαία διεθνή μέσα για δημοσίευση. 
 

36. Οι 5 νικητήριες ταινίες θα προβληθούν σε Τελετή Απονομής Βραβείων, που θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2019. 
 

Πνευματικά δικαιώματα συμμετοχών 
 

37. Με την υποβολή της αίτησης, ο συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο μοναδικός 
συγγραφέας και δικαιούχος του υποβληθέντος έργου και δεν παραβιάζει κανένα πνευματικό 
δικαίωμα, δικαίωμα ιδιωτικότητας, δικαίωμα εικόνων, ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου 
προσώπου. Η αντιγραφή, που περιλαμβάνει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση γλώσσας και 
σκέψεων άλλου συγγραφέα και η παρουσίασή τους ως δικά του, οδηγεί το εν λόγω άτομο σε 
αποκλεισμό.  
 

38. Τα πνευματικά δικαιώματα της συμμετοχής παραμένουν στην κατοχή του συγγραφέα, αλλά ο 
συγγραφέας χορηγεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία μη αποκλειστική, ατελή, παγκόσμια άδεια 
καθ’ όλη τη διάρκεια των πνευματικών και σχετικών δικαιωμάτων να χρησιμοποιήσει τη 
συμμετοχή και να παραχωρήσει τη χρήση της συμμετοχής, όπου «χρήση» σημαίνει 
αποθήκευση, αναπαραγωγή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, 
συγχρονισμός, παρουσίαση, δημοσίευση, εκτύπωση, έκθεση, τηλεοπτική μετάδοση, κάνοντάς 
την διαθέσιμη, επικοινωνήσιμη στο κοινό ή αλλιώς κάνοντας χρήση της συμμετοχής σε 
ψηφιακή και υλική μορφή. Ο συμμετέχων πρέπει, επίσης, να παραιτηθεί από το δικαίωμα να 
αναφέρεται ως συγγραφέας της συμμετοχής για τους λόγους της προαναφερθείσας χρήσης.  
 

39. Αν οι υποβληθείσες συμμετοχές περιέχουν έργα τρίτων προσώπων (όπως μουσική, 
αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτογραφίες που δεν ανήκουν στον συμμετέχοντα), ο συμμετέχων 
δηλώνει ότι έχει αποκτήσει κάθε δικαίωμα, που επιτρέπει στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει τις 
υποβληθείσες συμμετοχές, όπως ορίζονται παραπάνω. Η ΕΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
απόδειξη εκκαθάρισης δικαιωμάτων των τρίτων προσώπων. Ο συμμετέχων αναλαμβάνει 
πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκληθεί από την παραβίαση των 
δικαιωμάτων των τρίτων προσώπων από τον ίδιο τον συμμετέχοντα. 
 

40. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ο συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (i) ότι έχει αποκτήσει γραπτή συγκατάθεση από κάθε αναγνωρίσιμο 
άτομο ηλικίας πάνω από 18 ετών, (ii) ότι σε περίπτωση που απεικονίζεται οποιοδήποτε 
ανήλικο στην αίτηση (ή σε μέρος αυτής), έχει αποκτήσει γραπτή συγκατάθεση από τους 
γονείς/νόμιμους κηδεμόνες του ανήλικου καθώς επίσης και από τον ανήλικο αν βρίσκεται σε 
ηλικία νόμιμης ενηλικίωσης1, (iii) ότι η αίτησή του δεν του δίνει το δικαίωμα για παράβαση, 
παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή δημοσιότητα, ή παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων 
ή/και συμφερόντων οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, ή το δικαίωμα σε οποιαδήποτε αξίωση, 
ή παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού. Αποτελεί ευθύνη του 
συμμετέχοντα να εξασφαλίσει την απαραίτητη συγκατάθεση. Ο συμμετέχων πρέπει να 
διατηρήσει όλα τα χαρτιά συγκατάθεσης, που απέκτησε, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει την απόδειξη συγκατάθεσης. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλει 
υλικό, για το οποίο δεν έχει τις απαραίτητες άδειες, ο συμμετέχων αποδέχεται την ευθύνη για 
κάθε συνέπεια. 
 

                                                           
1Δηλ. η ηλικία στην οποία τα άτομα αναλαμβάνουν νόμιμο έλεγχο και ευθύνη για τις πράξεις τους 
και το άτομό τους 



   

41. Οι συμμετέχοντες θα ερωτηθούν στην ηλεκτρονική αίτηση να σημειώσουν σε ειδικό 
τετράγωνο τη σύμφωνη γνώμη για να αποδεχτούν τους Όρους και Προϋποθέσεις του 
Διαγωνισμού. 
 

Πνευματικά δικαιώματα στις ταινίες που θα υλοποιηθούν από τους 
νικητές του διαγωνισμού 

 
42. Με την υποβολή της ταινίας βάσει της νικητήριας συμμετοχής, ο νικητής δηλώνει και εγγυάται 

ότι είναι ο μοναδικός συγγραφέας και κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων της υποβληθείσας 
ταινίας και ότι δεν παραβιάζει οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, δικαίωμα ιδιωτικότητας, 
εικόνων, ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου προσώπου. 
 

43. Τα πνευματικά δικαιώματα της ταινίας παραμένουν στην κατοχή του συγγραφέα, αλλά ο 
συγγραφέας χορηγεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία μη αποκλειστική, ατελή, παγκόσμια άδεια 
καθ’ όλη τη διάρκεια των πνευματικών και σχετικών δικαιωμάτων να χρησιμοποιήσει την 
ταινία και να παραχωρήσει τη χρήση της ταινίας, όπου «χρήση» σημαίνει αποθήκευση, 
αναπαραγωγή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, συγχρονισμός, 
παρουσίαση, δημοσίευση, εκτύπωση, έκθεση, τηλεοπτική μετάδοση, κάνοντάς την διαθέσιμη, 
επικοινωνήσιμη στο κοινό ή αλλιώς κάνοντας χρήση της συμμετοχής σε ψηφιακή και υλική 
μορφή. Ο νικητής πρέπει, επίσης, να παραιτηθεί από το δικαίωμα να αναφέρεται ως 
συγγραφέας της συμμετοχής για τους λόγους της προαναφερθείσας χρήσης.     
 

44. Αν η ταινία περιέχει έργα τρίτων προσώπων (όπως μουσική, αρχιτεκτονικά σχέδια, 
φωτογραφίες που δεν ανήκουν στον συμμετέχοντα), ο νικητής δηλώνει ότι έχει αποκτήσει 
κάθε δικαίωμα, που επιτρέπει στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει τις ταινίες, όπως ορίζονται 
παραπάνω. Η ΕΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει απόδειξη εκκαθάρισης δικαιωμάτων των τρίτων 
προσώπων. Ο νικητής αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια 
προκληθεί από την παραβίαση των δικαιωμάτων των τρίτων προσώπων από τον νικητή. 
 

45. Με την υποβολή της ταινίας, ο νικητής δηλώνει και εγγυάται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (i) ότι 
έχει αποκτήσει γραπτή συγκατάθεση από κάθε αναγνωρίσιμο άτομο ηλικίας πάνω από 18 
ετών, (ii) ότι σε περίπτωση που απεικονίζεται οποιοδήποτε ανήλικο στην αίτηση (ή σε μέρος 
αυτής), έχει αποκτήσει γραπτή συγκατάθεση από τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες του 
ανήλικου καθώς επίσης και από το ανήλικο αν βρίσκεται σε ηλικία νόμιμης ενηλικίωσης2, (iii) 
ότι η αίτησή του δεν του δίνει το δικαίωμα για παράβαση, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή 
δημοσιότητα, ή παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή/και συμφερόντων οποιουδήποτε 
τρίτου προσώπου, ή το δικαίωμα σε οποιαδήποτε αξίωση, ή παραβίαση οποιουδήποτε 
ισχύοντος δικαίου ή κανονισμού. Αποτελεί ευθύνη του νικητή να εξασφαλίσει την απαραίτητη 
συγκατάθεση. Ο νικητής πρέπει να διατηρήσει όλα τα χαρτιά συγκατάθεσης, που απέκτησε, 
καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την απόδειξη συγκατάθεσης. Στην 
περίπτωση που ο νικητής υποβάλει υλικό, για το οποίο δεν έχει τις απαραίτητες άδειες, ο 
νικητής αποδέχεται την ευθύνη για κάθε συνέπεια. 
 

46. Οι συμμετέχοντες θα ερωτηθούν στην ηλεκτρονική αίτηση να σημειώσουν σε ειδικό 
τετράγωνο τη σύμφωνη γνώμη τους για να αποδεχτούν τους Όρους και Προϋποθέσεις του 
Διαγωνισμού. 
 
 
 

Πρόστιμα 
 

47. Σε καμία περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός που 
λειτουργεί εκ μέρους της δε θα απαιτήσει οποιαδήποτε μορφή πληρωμής ή αγοράς για 
συμμετοχή στο διαγωνισμό. 
 

                                                           
2Δηλ. η ηλικία στην οποία τα άτομα αναλαμβάνουν νόμιμο έλεγχο και ευθύνη για τις πράξεις τους 
και το άτομό τους  



   

48. Ωστόσο, όλοι οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε κόστη ή έξοδα προέλθουν 
από τους ίδιους, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό 
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους απεριόριστης πλοήγησης στο διαδίκτυο). Το σύνολο των 
εφαρμοστέων φόρων ή δασμών σε σχέση με το Βραβείο/επιχορήγηση είναι υπό την ευθύνη 
του/των νικητή/νικητών. 
 

49. Τα κόστη σχετικά με τη συμμετοχή των νικητών στην τελετή απονομής θα καλυφθούν για 
κάθε νικητή ως εξής: το αεροπορικό εισιτήριο μετ΄ επιστροφής σε οικονομική θέση ή το 
εισιτήριο με τρένο μετ’ επιστροφής από τον τόπο κατοικίας του νικητή σε ένα από τα 28 κράτη 
μέλη της ΕΕ προς την πόλη που θα γίνει η τελετή, και τα έξοδα διαμονής. Δε φέρουμε ευθύνη 
αν ένας νικητής δεν επιθυμεί ή δεν έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην τελετή απονομής 
εξαιτίας ταξιδιωτικών ακυρώσεων, καθυστερήσεων ή/και διακοπών για λόγους ανωτέρας 
βίας. Η εναλλακτική δυνατότητα καταβολής μετρητών δεν παρέχεται. 
 

Αποδοχή των κανόνων του διαγωνισμού 

 
50. Η υποβολή μίας συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτελεί αποδοχή των όρων και 

προϋποθέσεων. 
 

51. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος για τροποποίηση ή αναθεώρηση 
αυτών των όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή και υποχρεούται να κάνει 
ενημέρωση στην ειδική ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Ο συμμετέχοντας έχει την ευθύνη να 
συμβουλεύεται τους όρους και προϋποθέσεις τακτικά στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική 
διεύθυνση ώστε να ενημερώνεται για οποιαδήποτε αλλαγή. 
 

Αποκλεισμός  
 

52. Οι συμμετοχές, που δε συμμορφώνονται με αυτούς τους Κανόνες,μπορεί να αποκλειστούν 
χωρίς προαναγγελία. 
 

53. Οι συμμετοχές που θα απορριφθούν, θα περιλαμβάνουν: βία, μίσος, σεξισμό, ρατσισμό. Το 
ίδιο θα ισχύει για όσες θεωρηθούν με οποιονδήποτε τρόπο προσβλητικές και όσες περιέχουν 
υλικό ή/και δήλωση, που παραβιάζει ή προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα 
των άλλων.    
 

54. Η ανεπιτυχής παράδοση της ταινίας εμπρόθεσμα συνεπάγεται αποκλεισμό. Ο αποκλεισμένος 
νικητής υποχρεούται να επιστρέψει την επιχορήγηση και μπορεί να επιλεγεί εναλλακτικός 
νικητής. 
 

Ισχύουσα νομοθεσία 

 
55. Οποιαδήποτε αντιπαράθεση σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις διέπεται από 

το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και όπου κρίνεται απαραίτητο, με τη σύμπραξη του ουσιαστικού δικαίου 
του Βελγίου. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διαμάχη, αντιπαράθεση ή αξίωση, που 
προέρχεται ή σχετίζεται με αυτό το θέμα, δεν μπορεί να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό 
μεταξύ του Συμμετέχοντα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υποβάλλεται στην αποκλειστική 
δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Βρυξελλών.  
 
 

Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 
56. Αυτός ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την ανάδοχο Kommitment, μια σύμπραξη 

συσταθείσα από την εταιρεία Mostra SA, 17 Avenue Marnix, 1000 Brussels, (ο Επεξεργαστής 

Δεδομένων), για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Τμήμα Α1 (ο Ελεγκτής Δεδομένων). Η Kommitment δεσμεύεται με μια ειδική 

συμβατική ρήτρα για οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με υποχρεώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας στο πλαίσιο του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). 



   

57. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται κατά την εγγραφή (όνομα, εθνικότητα, 
ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
αριθμός τηλεφώνου, λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης) θα βρίσκονται στην κατοχή 
του Ελεγκτή Δεδομένων, του Επεξεργαστή Δεδομένων ή των εγκεκριμένων αντιπροσώπων 
τους και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό αυτού του διαγωνισμού, Τα δεδομένα σας 
δεν θα διαμοιραστούν σε τρίτους. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι τις 31/12/2019 και στη 
συνέχεια θα διαγραφούν αυτόματα.  
 

58. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το 
σύνολο των προσωπικών δεδομένων υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες, που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
αντιμετωπίζονται αναλόγως.  
 

59. Τα ονόματα και τα βίντεο παρουσίασης των 10 τελικών υποψηφίων θα δημοσιευθούν στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα ονόματα των 5 νικητών και τα έργα τους μπορεί να 
δημοσιευθούν και να διαμοιραστούν με εγκεκριμένους εταίρους και τα μέσα ενημέρωσης για 
προωθητικούς σκοπούς. 
 

60. Αν θέλετε να επιβεβαιώσετε ποια στοιχεία των προσωπικών δεδομένων σας αποθηκεύονται, 

να τα τροποποιήσετε, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με 

τις υπό επεξεργασία πληροφορίες στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού, ή να ενημερωθείτε 

σχετικά με τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης του Επεξεργαστή 

Δεδομένων στη Mostra, EUandME@mostra.com 

 

61. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή αμφιβολίες σχετικά με το πώς γίνεται η επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με την ομάδα εκστρατείας του EUandME στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω e-mail, στο COMM-EMPOWERS@ec.europa.eu. 

 

62. Αν εξακολουθείτε να είστε δυσαρεστημένοι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ευρωπαίο 

Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Τα στοιχεία επικοινωνίας και οι πληροφορίες 

σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 

του ΕΕΠΔ στο https://edps.europa.eu/. 

 

 

Επικοινωνία 

63. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων επιθυμεί να αποσύρει την αποδοχή του στους όρους και 
προϋποθέσεις, μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα Στρατηγικής Επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
COMM-EMPOWERS@ec.europa.eu 
 

64. Οι συμμετέχοντες που αποσύρουν την αποδοχή τους στους όρους και προϋποθέσεις θα 
αποκλείονται αυτόματα, εφόσον δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη λίστα των 
διαγωνιζόμενων χωρίς την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού. 
 

65. Στην περίπτωση που ένας συμμετέχων επιθυμεί να κάνει ερωτήσεις σχετικά με το διαγωνισμό 
πριν ή μετά την αίτηση συμμετοχής, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του 
διαγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: COMM-EUANDME@ec.europa.eu 
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