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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΟ 2022 

Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών 

 

1. Σκοπός και γενικός στόχος του Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών 

 

Για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (στο εξής: ΕΟΚΕ), ο σκοπός του βραβείου, 

το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο, είναι να επιβραβευτούν και να ενθαρρυνθούν πρωτοβουλίες 

φυσικών προσώπων (δηλαδή ιδιωτών) και/ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (δηλαδή 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών κ.λπ.) που έχουν συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης. 

 

Ο γενικός στόχος του βραβείου είναι, συνεπώς, η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη 

συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας 

και ιθαγένειας με τρόπο που να στηρίζει τις κοινές αξίες στις οποίες θεμελιώνεται η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση. 

 

2. Το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ για το 2022 

 

2.1 Κατηγορία 1: Ενίσχυση των νέων 

 

Οι νέοι επλήγησαν σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Αφενός, το προσωρινό κλείσιμο των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και η διακοπή των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών 

δραστηριοτήτων αποδυνάμωσαν τις κοινωνικές σχέσεις των νέων. Αφετέρου, οι νέοι ήταν επίσης πιο 

ευάλωτοι στην αγορά εργασίας και συχνά δεν διέθεταν ή είχαν περιορισμένη μόνο κοινωνική 

προστασία. Τον Φεβρουάριο του 2022, το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών ήταν 14 % 

στην ΕΕ, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε χώρες όπως η Ελλάδα (31,1 %), η Ισπανία (29,8 %), η 

Ιταλία (24,2 %) και η Σουηδία (22,1 %)1. 

 

 
1

 Eurostat – Στατιστικά στοιχεία για την ανεργία Σημειωτέον δε ότι ένα ποσοστό άνεργων νέων δεν λαμβάνεται υπόψη στα επίσημα 

στοιχεία, είτε επειδή οι νέοι δεν υποβάλλουν αίτηση για παροχές ανεργίας, είτε επειδή δεν εγγράφονται σε γραφεία εύρεσης 

εργασίας και αντ’ αυτού βγάζουν τα προς το ζην σε ψευδώς αυτοαπασχολούμενη εργασία, σε εργασία πλατφόρμας ή στην 

παραοικονομία. Ως εκ τούτου, μπορεί να υποτεθεί ότι τα πραγματικά στοιχεία θα μπορούσαν να είναι ακόμη χειρότερα από εκείνα 

που ανέφερε η Eurostat.  
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Η ανεργία των νέων έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για τα άτομα, γεγονός που τα καθιστά «χαμένη 

γενιά». Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός ΕΕΑΚ (νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) 

συνεπάγεται επίσης σημαντική απώλεια για τις οικονομίες μας και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη 

σταθερότητα των δημοκρατικών μας κοινωνιών, καθώς ορισμένοι νέοι ενδέχεται να μην συμμετέχουν 

στα κοινά και στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Πράγματι, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη γενικευμένη 

έλλειψη εμπιστοσύνης των νέων στα καθιερωμένα κομματικά πολιτικά συστήματα και τους 

πολιτικούς θεσμούς. Μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νεολαία δείχνει ότι, 

παρόλο που το 85 % των ερωτηθέντων συζητούν περί πολιτικής με φίλους ή συγγενείς, οι 

περισσότεροι από αυτούς αισθάνονται ότι δεν μπορούν να έχουν κάποιον λόγο ή ακόμη ότι δεν έχουν 

κανέναν λόγο επί σημαντικών αποφάσεων, νόμων και πολιτικών που τους επηρεάζουν2. Οι ΕΕΑΚ 

διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο περιθωριοποίησης, φτώχειας και μόνιμου αποκλεισμού από 

την αγορά εργασίας. 

 

Οι νέοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά και 

περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν κληρονομήσει από τις προηγούμενες γενιές. Επηρεάζονται σε 

δυσανάλογο βαθμό από τις οικονομικές κρίσεις και τα μέτρα λιτότητας που απορρέουν από αυτές. Η 

οικονομική στήριξη που ανακοινώθηκε για την οικονομική ανάκαμψη, για παράδειγμα, θα επιβαρύνει 

τις μελλοντικές γενιές, οι οποίες θα συνεχίσουν να βιώνουν τον οικονομικό αντίκτυπο της κρίσης που 

προκλήθηκε εξαιτίας της νόσου COVID-19. 

 

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση προσφέρουν μια ανανεωμένη 

προοπτική για το μέλλον, καθώς και τη δυνατότητα να μετατραπούν οι προκλήσεις σε ευκαιρίες και 

να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας. Όλο και περισσότεροι νέοι, για 

παράδειγμα, δημιουργούν νέες νεοφυείς επιχειρήσεις σε τομείς αιχμής, δημιουργούν επιχειρήσεις 

κοινωνικού χαρακτήρα για να καλύψουν το κενό στις απαραίτητες υπηρεσίες, ιδίως μετά την 

πανδημία, ή εφαρμόζουν μελλοντοστρεφή βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία τους αποφέρουν 

κέρδη προάγοντας συγχρόνως τον  κοινωνικό αντίκτυπο και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Όπως 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ορθώς επισήμαναν στην απόφαση για το Ευρωπαϊκό 

Έτος Νεολαίας, «Η Ευρώπη έχει ανάγκη το όραμα, την προσήλωση και τη συμμετοχή όλων των νέων 

για να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον, και χρειάζεται επίσης να εξασφαλίσει στους νέους 

ευκαιρίες για το μέλλον, ένα μέλλον που πρέπει να είναι πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και πιο 

συμπεριληπτικό»3. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα συμβαδίζει με την επιτυχή υλοποίηση του 

NextGenerationEU όσον αφορά την παροχή θέσεων εργασίας, ευκαιριών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, ιδίως σε νέους που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, αγροτικές ή 

απομακρυσμένες περιοχές ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες· θα τους βοηθήσει να γίνουν ενεργοί 

πολίτες και φορείς θετικής αλλαγής στην οικονομία και την κοινωνία. 

 

Εξάλλου, στο πλαίσιο επίσης της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης, οι νέοι πλήττονται επίσης από 

μείζονα παγκόσμια ζητήματα, όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, η βιώσιμη ανάπτυξη και η 

αντιμετώπιση των νεοεμφανιζόμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης. 

Είναι πολύ σημαντικό να αξιολογηθεί δεόντως ο αντίκτυπος όλων των πολιτικών στους νέους και στις 

 
2

 Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νεολαία 2021 (Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο).  

3
  Απόφαση (ΕΕ) 2021/2316 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με το 

ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας (2022) (ΕΕ L 462 της 28.12.2021, σ. 1). 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/be-heard/eurobarometer/youth-survey-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D2316&from=EL
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προοπτικές τους, μεταξύ άλλων και για τις μελλοντικές γενιές. Από την κλιματική αλλαγή και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη έως την στρατηγική Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τις νέες τεχνολογίες, οι νέοι 

μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο, εάν ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές πτυχές και οι πολιτικές για τη 

διασφάλιση του μέλλοντος. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην 

ισχυρή και ουσιαστική συμμετοχή των νέων σε όλα τα στάδια των διαδικασιών λήψης των 

αποφάσεων της ΕΕ, από την ανάληψη εκπόνησης νομοθετικών προτάσεων και πρωτοβουλιών έως την 

εφαρμογή, την παρακολούθηση και τη συνέχεια που δίδεται4. Οι κινητοποιήσεις για το κλίμα 

αποτελούν απτό παράδειγμα του βαθμού στον οποίο οι νέοι είναι έτοιμοι να δραστηριοποιηθούν και 

να καταστούν ενεργοί πολίτες, καθώς και παράγοντες αλλαγής στην οικονομία και την κοινωνία.  

 

Οι ποιοτικοί μηχανισμοί συμμετοχής και εκπροσώπησης των νέων δημιουργούν δυνατότητα 

συνεργασίας μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, των νέων και των οργανώσεων των νέων, ούτως 

ώστε να διαμορφώνουν αποφάσεις που θα έχουν αντίκτυπο στις ζωές των νέων. Είναι πλέον καιρός να 

στραφούν οι νέοι από τις ακροάσεις και τις διαβουλεύσεις στη συνδημιουργία, τον από κοινού 

σχεδιασμό και τη συμπαραγωγή. Με την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας θα διασφαλιστεί επίσης η 

σταθερότητα και η ανθεκτικότητα των δημοκρατιών μας, προϋπόθεση δε για αυτό είναι η συμμετοχή 

όλων των κοινωνικών ομάδων στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων.  

 

Στη γνωμοδότησή της με θέμα Προς μια διαρθρωμένη συμμετοχή των νέων όσον αφορά το κλίμα και 

τη βιωσιμότητα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων της ΕΕ, η ΕΟΚΕ υπογράμμισε σαφώς ότι οι 

οργανώσεις των νέων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο εν προκειμένω, διότι αντιπροσωπεύουν τα 

συμφέροντα εκατομμυρίων νέων στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο μέσω των εκτεταμένων δικτύων 

τους. Αποτελούν βασικούς παράγοντες που διασφαλίζουν όχι μόνο ότι οι νέοι είναι παρόντες στα 

θεσμικά όργανα, αλλά και ότι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων με ουσιαστικό τρόπο. Οι οργανώσεις των νέων μπορούν να βοηθήσουν επίσης να 

ενισχυθούν οι φωνές των νέων προκειμένου να διεκδικήσουν ειδικά μέτρα ή πολιτικές και να 

υποχρεώσουν τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα να λογοδοτούν σχετικά με τις δεσμεύσεις τους5. 

 

Αξιοποιώντας επιτυχείς πρωτοβουλίες της, όπως «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» και οι 

συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης των νέων για το κλίμα και τη βιωσιμότητα, η ΕΟΚΕ προτίθεται να 

διαδραματίσει ρόλο στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νέων στα θεσμικά όργανα, στη 

διατήρηση της σύνδεσης ή την επανασύνδεση των νέων με την κοινωνία των πολιτών, στην ενίσχυση 

της συμμετοχής των νέων και στη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στα δίκτυα νεολαίας. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, η ΕΟΚΕ αποφάσισε 

να απονείμει το 13ο Bραβείο της κοινωνίας των πολιτών (κατηγορία 1) σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) 

και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κ.λπ.) τα οποία έχουν 

υλοποιήσει, εντός της ΕΕ, αποτελεσματικά, καινοτόμα και δημιουργικά έργα που αποσκοπούν στη 

δημιουργία καλύτερου μέλλοντος για και με τους νέους στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των νέων και συμβάλλοντας στη χειραφέτηση και τη συμμετοχή τους σε όλα τα πεδία της 

οικονομικής και της κοινωνικής ζωής. Με τον τρόπο αυτό, το Bραβείο θα αναδείξει επίσης τη 

 
4

  Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Προς μια διαρθρωμένη συμμετοχή των νέων όσον 

αφορά το κλίμα και τη βιωσιμότητα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων της ΕΕ (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) - NAT/788-EESC-

2020 της 20ής Φεβρουαρίου 2020 (ΕΕ C 429 της 11.12.2020, σ. 44). Βλ. ιδίως τα σημεία 1.1 και 2.11. 

5
 Οπ. π., σημεία 2.9 και 2.10. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2020:429:SOM:EL:HTML
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συμβολή που οι νέοι και οι οργανώσεις νεολαίας μπορούν να έχουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος 

της Ευρώπης.  

 

2.2 Κατηγορία 2: Η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών για την Ουκρανία 

 

Η ΕΟΚΕ έχει καταδικάσει απερίφραστα την εισβολή των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην 

Ουκρανία και έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η εισβολή αυτή παραβιάζει τους ισχύοντες διεθνείς 

κανόνες και συμφωνίες, απειλεί την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και υπονομεύει άμεσα τον 

πρωταρχικό στόχο της ΕΕ «να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της»6. 

Στο ψήφισμά της, της 24ης Μαρτίου 2022, η ΕΟΚΕ ζήτησε τον άμεσο τερματισμό της στρατιωτικής 

δράσης στο έδαφος της Ουκρανίας, ώστε να αποφευχθεί κάθε περαιτέρω ζημία για τους πολίτες, 

καθώς και για τις υποδομές ζωτικής σημασίας7. 

 

Ταυτόχρονα, για την ΕΟΚΕ, η προστασία των πολιτών στην Ουκρανία αποτελεί μία από τις 

τρέχουσες προτεραιότητες. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία λόγω του 

πολέμου. Η ΕΕ έχει επιδείξει αλληλεγγύη παρέχοντας προσωρινή προστασία σε όλους τους 

πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. Η ΕΟΚΕ επιμένει ότι όλοι οι πρόσφυγες που 

διαφεύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανεξαρτήτως εθνικότητας, πρέπει να λαμβάνουν 

προστασία και πρόσβαση σε επαρκείς υποδομές και ότι οι ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, ιδίως των 

γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να αντιμετωπιστούν 

κατά τον προσήκοντα τρόπο. Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών είναι καθοριστικός 

στο πλαίσιο αυτό. Σε πολλές χώρες, η κοινωνία των πολιτών κινητοποιήθηκε εν μια νυκτί και 

συνεργάζεται με τις αρχές προκειμένου να παράσχει βοήθεια στους Ουκρανούς που διέφυγαν από τον 

πόλεμο. Οι οργανώσεις αυτές δραστηριοποιούνται επιτόπου, παρέχοντας στους Ουκρανούς 

ανθρωπιστική βοήθεια σε καθημερινή βάση και παρέχοντας στήριξη στους πρόσφυγες τόσο κατά την 

άφιξή τους όσο και κατά την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία8. 

 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΟΚΕ, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για όλα τα θύματα της 

επίθεσης (παιδιά, γυναίκες και άνδρες), για την καταστροφή πόλεων και υποδομών, καθώς και για την 

ανυπολόγιστη ανθρώπινη ταλαιπωρία και την περιβαλλοντική ζημία, αποφάσισε να απονείμει το 13ο 

Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών (κατηγορία 2) σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 

εταιρείες ή ιδιώτες που έχουν υλοποιήσει, εντός του εδάφους της ΕΕ ή στην Ουκρανία, 

αποτελεσματικά και καινοτόμα έργα που αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας στους αμάχους που 

υποφέρουν εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.  

 

 
6

  Άρθρο 3 παράγραφος 1 της ΣΕΕ. 

7
  Ψήφισμα της ΕΟΚΕ της 24ης Μαρτίου 2022 Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του. 

8
 Βλ. τη συμβολή της ΕΟΚΕ στη διεύθυνση https://www.eesc.europa.eu/el/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-

contributions  

https://www.eesc.europa.eu/el/documents/resolution/war-ukraine-and-its-economic-social-and-environmental-impact
https://www.eesc.europa.eu/el/documents/resolution/war-ukraine-and-its-economic-social-and-environmental-impact
https://www.eesc.europa.eu/el/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions
https://www.eesc.europa.eu/el/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions
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3. Επιλεξιμότητα 

 

3.1 Επιλέξιμοι υποψήφιοι 

 

Για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ μπορούν να διαγωνιστούν επί ίσοις όροις όλα 

τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών κ.λπ.) σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Δημόσιες αρχές, 

κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν είναι επιλέξιμα. 

 

1) Φυσικά πρόσωπα 

Για τους σκοπούς του παρόντος Βραβείου, ως φυσικά πρόσωπα νοούνται ιδιώτες ή ομάδες ιδιωτών 

που ενεργούν από κοινού χωρίς συμβατικές δεσμεύσεις. Ο πολίτες της ΕΕ είναι επιλέξιμοι, 

ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής τους. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν επίσης υπήκοοι τρίτων 

χωρών, εφόσον διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της ΕΕ. Οι ομάδες ιδιωτών πρέπει να ορίσουν ένα από 

τα φυσικά πρόσωπα ως σημείο επαφής (επικεφαλής) για τις διοικητικές και οικονομικές πτυχές του 

Βραβείου.  

 

Τα μέλη της ΕΟΚΕ, οι εκπρόσωποι της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικών Μεταλλαγών 

(CCMI), το προσωπικό των θεσμικών και άλλων οργάνων της ΕΕ, τα μέλη της επιτροπής 

αξιολόγησης και οι συγγενείς τους δεν έχουν δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας. 

 

2) Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου  

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (εφεξής «ΟΚΠ») που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 

επιλέξιμες. Για τους σκοπούς του παρόντος Βραβείου, ως ΟΚΠ, όπως ορίζεται στη γνωμοδότηση της 

ΕΟΚΕ με θέμα Ο ρόλος και η συμβολή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην ευρωπαϊκή 

οικοδόμηση νοούνται οι «οργανωτικές δομές, των οποίων τα μέλη εξυπηρετούν μέσω ενός 

δημοκρατικού διαλόγου και μιας διεργασίας κατανόησης, το γενικό συμφέρον και χρησιμεύουν ως 

μεσολαβητές μεταξύ των δημόσιων αρχών και των πολιτών»9. Συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση 

των δημοσίων υποθέσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και με παράλληλη αξιοποίηση των 

ειδικών τους γνώσεων, δεξιοτήτων και πεδίων δράσης. Λειτουργούν αυτόνομα και η συμμετοχή σε 

αυτές με την ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται τη δέσμευση των πολιτών για συμμετοχή στις εργασίες 

και τις δραστηριότητες των οργανώσεων αυτών. Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει: τους λεγόμενους 

«παράγοντες της αγοράς εργασίας», δηλαδή τους κοινωνικούς εταίρους, τις αντιπροσωπευτικές 

οργανώσεις των κοινωνικο-οικονομικών κύκλων, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ενώνουν 

τους πολίτες για έναν κοινό στόχο όπως π.χ. οι οργανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος και 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ενώσεις καταναλωτών, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οργανώσεις 

εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.λπ., οι οργανώσεις που βασίζονται στις τοπικές κοινότητες (δηλαδή 

οργανώσεις που δημιουργούνται από τη βάση της κοινωνίας και επιδιώκουν στόχους 

προσανατολισμένους στα μέλη τους), όπως, λόγου χάρη, οργανώσεις νέων, οικογενειακές ενώσεις και 

όλες τις οργανώσεις μέσω των οποίων οι πολίτες συμμετέχουν στην τοπική και δημοτική ζωή, και τις 

θρησκευτικές κοινότητες. Επιλέξιμες είναι επίσης ΟΚΠ που συστάθηκαν με νομοθετική ή 

 
9

 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ο ρόλος και η συμβολή της οργανωμένης κοινωνίας 

των πολιτών στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση – ΕΟΚΕ 851/1999 της 22ας Σεπτεμβρίου 1999 (ΕΕ C 329 της 17.11.1999, σ. 30). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:51999IE0851
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κανονιστική πράξη και/ή στο πλαίσιο των οποίων η συμμετοχή είναι μερικώς ή απολύτως 

υποχρεωτική (π.χ. επαγγελματικές ενώσεις)10. 

 

Εταιρείες: για τους σκοπούς του παρόντος βραβείου, ως «εταιρείες» νοούνται οντότητες 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί βάσει του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένων συνεταιρισμών, και άλλα νομικά πρόσωπα που διέπονται από το ιδιωτικό 

δίκαιο. Οι εταιρείες είναι επιλέξιμες, εφόσον έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους 

μέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή τον κύριο τόπο της 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους στο έδαφος της ΕΕ. Η επιλεξιμότητα των εταιρειών 

περιορίζεται στις μη κερδοσκοπικές δραστηριότητές τους, όπως ανιδιοτελείς πρωτοβουλίες, 

φιλανθρωπικά έργα, μεμονωμένες ή εταιρικές εθελοντικές δραστηριότητες κ.λπ.  

 

3.2 Επιλέξιμες πρωτοβουλίες 

 

3.2.1 Τυπικά κριτήρια επιλεξιμότητας που ισχύουν για αμφότερες τις κατηγορίες 

 

Για να είναι επιλέξιμες, οι πρωτοβουλίες πρέπει να πληρούν τα τέσσερα κριτήρια που παρατίθενται 

στη συνέχεια:  

• πρέπει να έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όπως ανιδιοτελείς πρωτοβουλίες, 

φιλανθρωπικά έργα, μεμονωμένες ή εταιρικές εθελοντικές δραστηριότητες κ.λπ.· 

• πρέπει να έχουν ήδη υλοποιηθεί ή να συνεχίζονται στις 31 Ιουλίου 2022 (τελική 

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων)· 

• πρέπει να πληρούν τα θεματικά κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται κατωτέρω για 

καθεμία από τις κατηγορίες. 

• πρέπει να υλοποιούνται στο έδαφος της ΕΕ. Επιπλέον, επιλέξιμες είναι επίσης οι δράσεις της 

κατηγορίας 2 που πραγματοποιούνται στην Ουκρανία. 

 

Δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πρωτοβουλίες: 

• πρωτοβουλίες εμπορικού (δηλ. κερδοσκοπικού) χαρακτήρα· 

• πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί αλλά των οποίων η υλοποίηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα 

στις 31 Ιουλίου 2022 (τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων)·  

• για την κατηγορία 2: πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί από τους υποψηφίους πριν από 

την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και δεν συνδέονται άμεσα με τις συνέπειές του. 

Ωστόσο, υπάρχουσες πρωτοβουλίες που προσαρμόστηκαν για ταχεία ανταπόκριση στις 

επιπρόσθετες ανάγκες των ομάδων-στόχων τους και για την κατάλληλη αντιμετώπιση των 

νέων ή αυξημένων προκλήσεων που προέκυψαν ως συνέπεια του πολέμου είναι επιλέξιμες·  

• δραστηριότητες τεκμηρίωσης και/ή πληροφόρησης και/ή δραστηριότητες ενημέρωσης, 

δημοσιογραφικές, λογοτεχνικές ή επιστημονικές εκδόσεις κάθε είδους και κάθε μορφής, 

οπτικοακουστικά προϊόντα και κάθε είδος έργα τέχνης. 

 

3.2.2 Θεματικά κριτήρια επιλεξιμότητας για την κατηγορία 1 - Ενίσχυση των νέων 

 

 
10

 Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τους παράγοντες της αγοράς εργασίας στην Αυστρία. 
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Ο ειδικός στόχος της κατηγορίας 1 του Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών 2022 είναι η 

επιβράβευση αποτελεσματικών, καινοτόμων και δημιουργικών πρωτοβουλιών που υλοποιούνται 

στο έδαφος της ΕΕ και αποσκοπούν στη δημιουργία καλύτερου μέλλοντος για τους νέους και με 

τους νέους στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων και συμβάλλοντας 

στη χειραφέτηση και τη συμμετοχή τους σε όλα τα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

 

Για να είναι επιλέξιμες, οι δραστηριότητες/πρωτοβουλίες πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση των 

νέων καλύπτοντας τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς: απασχόληση και πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας· εκπαίδευση και κατάρτιση· υγεία 

και ευημερία, ιδίως ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19· συμμετοχή σε πολιτικές διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η κλιματική αλλαγή και οι νέες τεχνολογίες· ενίσχυση των 

ευάλωτων ομάδων· ανάπτυξη ικανοτήτων φορέων που διαδίδουν τις απόψεις των νέων.  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι πρωτοβουλίες που προτείνονται για το Βραβείο μπορεί να καλύπτουν ευρύ 

φάσμα θεματικών, για παράδειγμα (μη εξαντλητικός κατάλογος): 

 

• αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στους νέους, επίσης στην 

ψυχική υγεία· 

• προώθηση ενός προσβάσιμου διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς σχετικά με τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι νέοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες, όπως η κοινωνική τους κατάσταση, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, οι συνθήκες εργασίας και ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στους νέους· 

• προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων, για παράδειγμα με την προώθηση επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων και ευκαιριών αυτοαπασχόλησης για τους νέους και με την επίλυση των ειδικών 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίες· 

• προώθηση της συμμετοχής των νέων γυναικών στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα, με την 

εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας·  

• βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων και προώθηση των ψηφιακών τους ικανοτήτων· 

αντιμετώπιση των υφιστάμενων ελλείψεων δεξιοτήτων και προτύπων διαχωρισμού λόγω φύλου· 

παροχή ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης για τους νέους, ιδιαίτερα σε εκείνους με 

αναπηρίες ή εκείνους που ανήκουν σε μειονότητες ή μειονεκτούσες ομάδες· ευαισθητοποίηση 

των νέων σχετικά με τη σημασία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· παροχή βοήθειας σε νέους 

ώστε να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις και ικανότητες προκειμένου να καταστούν ενεργοί και 

υπεύθυνοι πολίτες και παράγοντες αλλαγής, εμπνευσμένοι από την πεποίθηση ότι ανήκουν στην 

Ευρώπη· 

• καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, των ολοένα περισσότερων μη αμειβόμενων περιόδων 

πρακτικής άσκησης και της προσφοράς επισφαλών ή χαμηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας 

στους νέους· προώθηση νέων ευκαιριών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας π.χ. για νέους που ζουν 

σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, για νέους με ειδικές ανάγκες, για φοιτητές και νέους 

γονείς· προώθηση μέτρων για τη δίκαιη πρόσληψη και την παραμονή των νέων στην απασχόληση 

και προώθηση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 

αντιμετώπιση της διαρροής εγκεφάλων και στην ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας των 

νέων·  

• αντιμετώπιση των ειδικών προκλήσεων και αναγκών των μειονεκτούντων νέων, όπως εκείνων 

που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ή ευάλωτες ομάδες, των νέων από αγροτικές, 
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απομακρυσμένες, περιφερειακές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και από τις εξόχως 

απόκεντρες περιφέρειες, των νέων με αναπηρίες ή εκείνων που ανήκουν σε μειονότητες, καθώς 

και νέων οι οποίοι είναι δυσκολότερο να προσεγγιστούν καθότι αντιμετωπίζουν πολύπλευρα 

προβλήματα και χρειάζονται εξατομικευμένη καθοδήγηση.  

• άρση των εμποδίων (κοινωνικών, οικονομικών, διοικητικών, πολιτικών και πολιτιστικών) για τη 

συμμετοχή των νέων και για την προώθηση της πολιτειακής και πολιτικής δέσμευσής τους σε όλα 

τα στάδια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και/ή τοπικό επίπεδο που 

υπερβαίνει την απλή διαβούλευση και τις ad hoc συναντήσεις· προώθηση της ενεργού 

συμμετοχής των νέων στην πρόταση και την εφαρμογή λύσεων σε μεγάλες προκλήσεις όπως η 

κλιματική αλλαγή, η δίκαιη μετάβαση, η αειφόρος ανάπτυξη και οι νέες τεχνολογίες· δημιουργία 

ενός χώρου για τακτικό και ουσιαστικό διάλογο με τους νέους σχετικά με προτάσεις πολιτικής και 

στρατηγικές, διασφαλίζοντας ότι εντάσσονται επίσης οι ομάδες που είναι δυσκολότερο να 

προσεγγιστούν· ευαισθητοποίηση σχετικά με τους υπάρχοντες μηχανισμούς συμμετοχής και 

εκπροσώπησης των νέων· προώθηση συγκεκριμένων προτύπων συμμετοχής που είναι κατάλληλα 

για τους νέους, λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιοποίηση και αποφεύγοντας παράλληλα κάθε είδους 

διάκριση ή αποκλεισμό·  

• αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών στις γενεές και/ή 

ανάπτυξη μέσων για την καλύτερη αξιολόγησή του· 

• ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων των φορέων που 

διαδίδουν τις απόψεις των νέων, όπως των ηγετών στον τομέα της νεολαίας και των εργαζόμενων 

στον τομέα της νεολαίας, καθώς και των ενδιαφερόμενων μερών που εκπροσωπούν τα 

συμφέροντα των νέων.  

 

3.2.3 Θεματικά κριτήρια επιλεξιμότητας για την κατηγορία 2 – Η ευρωπαϊκή κοινωνία των 

πολιτών για την Ουκρανία 

 

Ο ειδικός στόχος της κατηγορίας 2 του Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών 2022 είναι η 

επιβράβευση αποτελεσματικών, καινοτόμων και δημιουργικών πρωτοβουλιών 

(συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών για τη νεολαία) που υλοποιούνται στο έδαφος της 

ΕΕ και/ή στην Ουκρανία και οι οποίες έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους αμάχους που 

πλήττονται λόγω του πολέμου.  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι πρωτοβουλίες που προτείνονται για το Βραβείο μπορεί να καλύπτουν ευρύ 

φάσμα θεμάτων, για παράδειγμα (μη εξαντλητικός κατάλογος):  

 

• πραγματοποίηση ανθρωπιστικών δράσεων για τη χορήγηση στους αμάχους πρόσβασης σε βασικά 

είδη, όπως νερό, τρόφιμα και φάρμακα στην Ουκρανία·  

• παροχή μέσων εκκένωσης, καταφυγίου, βοήθειας έκτακτης ανάγκης και άμεσης αρωγής σε άτομα 

που προσπαθούν να διαφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και εισέρχονται στο έδαφος της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων τόσο των Ουκρανών όσο και των μη Ουκρανών υπηκόων·  

• παροχή κοινωνικής στήριξης, ψυχολογικής και ιατρικής βοήθειας και στέγασης·  

• παροχή πρακτικής στήριξης και συμβουλών σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες και τις 

διαθέσιμες υπηρεσίες στη χώρα υποδοχής και συνδρομή προς τους υπηκόους τρίτων χωρών για 

την υπέρβαση πρακτικών εμποδίων που σχετίζονται με την πρόσβαση στη στέγαση, στις 

υγειονομικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στις δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.·  
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• διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των Ουκρανών υπηκόων στις κοινότητες υποδοχής και 

ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας·  

• παροχή εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής γλωσσικών μαθημάτων και κατάρτισης 

σχεδιασμένων ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μαζί με τα 

παιδιά της εκάστοτε περιοχής το συντομότερο δυνατό· συνεργασία με τις δημόσιες αρχές για την 

επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης (π.χ. όσον αφορά την ταξινόμηση των πιστοποιητικών, των 

δεξιοτήτων και των προσόντων)·  

• αντιμετώπιση της κατάστασης συγκεκριμένων ομάδων-στόχων (παιδιά, γυναίκες, άτομα με 

αναπηρίες κ.λπ.)· 

• καταπολέμηση της παραπληροφόρησης που συνδέεται ειδικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.  

 

4. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προθεσμία 

 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται με τη συμπλήρωση του διαδικτυακού εντύπου αίτησης 

(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που συνδέονται με 

τεκμηριωμένα τεχνικά προβλήματα, η ΕΟΚΕ ενδέχεται να επιτρέψει στους υποψηφίους να υποβάλουν 

αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου. 

 

Η αίτηση πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτεί η εξεταστική επιτροπή ώστε: 

 

• να βεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος πληροί τα επίσημα κριτήρια συμμετοχής· 

• να βεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια μη αποκλεισμού· 

• να βεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος αποδέχεται τις διατάξεις σχετικά με την ευθύνη, τους λογιστικούς 

και άλλους ελέγχους και το εφαρμοστέο δίκαιο· 

• να αξιολογηθούν τα ουσιώδη πλεονεκτήματα κάθε υποψηφιότητας σε σχέση με τα κριτήρια για 

την απονομή του Βραβείου. 

 

Πριν από την απονομή του Βραβείου, η ΕΟΚΕ θα ζητήσει από τους υποψηφίους να προσκομίσουν το 

έντυπο νομικής οντότητας και το έντυπο χρηματοοικονομικών στοιχείων δεόντως συμπληρωμένα και 

υπογεγραμμένα, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα έντυπα διατίθενται στις διευθύνσεις: 

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_el 

και 

https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_el. 

 

Οι αιτήσεις μπορούν να συνταχθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Ωστόσο, προκειμένου 

να επιταχυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης, η ΕΟΚΕ θα επιθυμούσε να λάβει το έντυπο αίτησης στα 

αγγλικά ή τα γαλλικά. 

 

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων που καθορίζονται στα 

έγγραφα του διαγωνισμού και, κατά περίπτωση, την παραίτηση από τους γενικούς ή ειδικούς όρους 

του εκάστοτε υποψηφίου. 

 

Η τελική προθεσμία για την αποστολή των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι η 31η Ιουλίου 2022 και 

ώρα 10.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). 

 

https://www.eesc.europa.eu/el/agenda/our-events/events/eesc-civil-society-prize-2021
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_el
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_el
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Η ΕΟΚΕ δεν θα λάβει υπόψη καμία αίτηση που θα παραληφθεί μετά την προαναφερθείσα 

ημερομηνία και ώρα. Συνιστάται θερμά στους υποψηφίους να μην περιμένουν έως την τελευταία 

ημέρα της προθεσμίας για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, καθώς η υπερφόρτωση του διαδικτύου 

ή οποιοδήποτε σφάλμα στη διαδικτυακή σύνδεση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κατά την 

υποβολή της αίτησής τους. Η ΕΟΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση λόγω 

προβλημάτων αυτού του είδους. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία υποψηφιότητα. Στο έντυπο αίτησης, οι υποψήφιοι 

πρέπει να επιλέξουν μία από τις δύο κατηγορίες. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Δεν θα 

αποζημιωθεί τυχόν κόστος που ενέχει η προετοιμασία και η αποστολή της αίτησης για κάποιον 

συγκεκριμένο υποψήφιο. 

 

Οι υποψήφιοι θα δουν στην οθόνη τους μήνυμα που θα τους ευχαριστεί για την υποβολή της αίτησης 

και θα τους παρέχει τη δυνατότητα να την εκτυπώσουν ή να την αποθηκεύσουν σε μορφότυπο PDF.  

 

5. Αξιολόγηση και απονομή 

 

5.1 Στάδια αξιολόγησης 

 

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από 10 μέλη (στο 

εξής: επιτροπή αξιολόγησης), τα οποία υπόκεινται στις απαιτήσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων 

που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό11. Η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στις 

πληροφορίες που παρέχονται στο υποβληθέν έντυπο αίτησης. 

 

Η ΕΟΚΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην αποκαλύψει την ταυτότητα των μελών της 

επιτροπής αξιολόγησης. 

 

Οι συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να επικοινωνούν με τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης σχετικά με 

οποιοδήποτε λόγο που αφορά το Βραβείο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Οποιαδήποτε τέτοια 

απόπειρα θα επιφέρει τον αποκλεισμό τους. 

 

Η απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης είναι οριστική, αμετάκλητη και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. 

 

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε πέντε βήματα: 

 

(1) έλεγχος της επιλεξιμότητας των υποψηφίων· 

(2) έλεγχος της επιλεξιμότητας των πρωτοβουλιών που προτείνονται για το Βραβείο· 

(3) έλεγχος μη αποκλεισμού των υποψηφίων· 

(4) αξιολόγηση της ποιότητας των πρωτοβουλιών που προτείνονται για το Βραβείο με βάση τα 

κριτήρια απονομής· 

 
11

 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.193.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A193%3ATOC
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(5) απονομή του Βραβείου. 

 

Η ΕΟΚΕ θα αξιολογήσει την επιλεξιμότητα, τον μη αποκλεισμό και την ποιότητα χωρίς 

συγκεκριμένη σειρά. Οι αιτούντες πρέπει να περάσουν από όλα τα στάδια προκειμένου να τους 

απονεμηθεί το Βραβείο. Καμία πληροφορία δεν θα παρασχεθεί στους υποψηφίους μέχρι τη λήξη της 

διαδικασίας. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν σε όλους τους υποψηφίους το συντομότερο δυνατό 

και σε κάθε περίπτωση εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της απόφασης για την απονομή 

του Βραβείου από τον αρμόδιο υπάλληλο (βήμα 5), προσωρινά ως τα μέσα Δεκεμβρίου του 2022. 

 

5.1.1 Έλεγχος της επιλεξιμότητας των υποψηφίων 

 

Για να είναι επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου 3.1 ανωτέρω. 

 

Η ΕΟΚΕ θα αξιολογήσει τη δυνατότητα συμμετοχής των υποψηφίων με βάση τις πληροφορίες που 

παρέχονται στην αίτηση συμμετοχής. Πριν από την απονομή του Βραβείου, θα ζητήσει από τους 

υποψηφίους να προσκομίσουν δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο νομικής 

οντότητας, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (βλ. σημείο 4 ανωτέρω). 

 

Η ΕΟΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει το προαναφερθέν έντυπο και τα συνοδευτικά 

αποδεικτικά στοιχεία από κάθε υποψήφιο, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος οφείλει να παράσχει χωρίς καθυστέρηση το έντυπο 

και τα συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία. Η ΕΟΚΕ μπορεί να απορρίψει την αίτηση εάν το έντυπο 

και τα συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία δεν υποβληθούν σε εύθετο χρόνο. 

 

5.1.2 Έλεγχος της επιλεξιμότητας των πρωτοβουλιών 

 

Η επιλεξιμότητα των πρωτοβουλιών που προτείνονται για το Βραβείο θα ελέγχεται βάσει του 

διαδικτυακού εντύπου αίτησης. Για να είναι επιλέξιμες, οι πρωτοβουλίες που προτείνονται για το 

Βραβείο πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου 3.2 ανωτέρω. Άλλες δραστηριότητες που 

εκτελούνται από τον υποψήφιο δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

5.1.3 Έλεγχος μη αποκλεισμού 

 

Η συμμόρφωση των υποψηφίων με τα κριτήρια μη αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 136 και 

141 του δημοσιονομικού κανονισμού και απαριθμούνται στα έγγραφα της αίτησης θα ελεγχθεί με 

βάση το διαδικτυακό έντυπο αίτησης. 

 

Η ΕΟΚΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ελέγξει εάν οι υποψήφιοι εμπίπτουν σε κάποια από 

τις περιπτώσεις αποκλεισμού, ζητώντας να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά έγγραφα. Στην 

περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα εντός της προθεσμίας 

που θέτει η ΕΟΚΕ. Η ΕΟΚΕ μπορεί να απορρίψει την αίτηση εάν τα απαιτούμενα έγγραφα δεν 

υποβληθούν σε εύθετο χρόνο. 

 

Ο υποψήφιος δεν υποχρεούται να υποβάλει ένα συγκεκριμένο έγγραφο εάν ενημερώσει την ΕΟΚΕ ότι 

το εν λόγω έγγραφο είναι προσβάσιμο μέσω δημόσιας βάσης δεδομένων και δωρεάν. 
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5.1.4 Αξιολόγηση της ποιότητας  

 

Η επιτροπή αξιολόγησης εκτιμά την ποιότητα των αιτήσεων με βάση τα κριτήρια απονομής που 

παρατίθενται κατωτέρω. Οι αξιολογητές θα εξετάσουν μόνο τις πρωτοβουλίες που προτείνονται για το 

βραβείο και όχι άλλες δραστηριότητες του υποψηφίου. Δεν υπάρχει κατώτατο όριο για κάθε 

επιμέρους κριτήριο. Ωστόσο, οι υποψήφιοι που δεν θα λάβουν τουλάχιστον 50% της μέγιστης 

συνολικής βαθμολογίας, θα αποκλείονται. 

 

Κριτήρια απονομής του Βραβείου - κατηγορία 1 Μόρια 

Κριτήριο 1 – Μακροπρόθεσμος αντίκτυπος 

Με το κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί το δυναμικό της προτεινόμενης 

πρωτοβουλίας να έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και να εμπνεύσει και άλλες 

πρωτοβουλίες στην Ευρώπη, δηλαδή το δυναμικό να εφαρμοστεί ή να 

προσαρμοστεί στην ίδια κατηγορία δικαιούχων ή σε άλλη κατηγορία 

δικαιούχων, αλλού στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο αντίκτυπος θα αξιολογηθεί υπό το πρίσμα των ανθρώπινων και 

οικονομικών πόρων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πρωτοβουλίας.  

35 μόρια 

Κριτήριο 2 – Συμμετοχή και συνεργασία 

Με το κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί, αφενός, ο βαθμός στον οποίο η 

προτεινόμενη πρωτοβουλία προωθεί την ενεργό συμμετοχή των 

συμμετεχόντων και των δικαιούχων και, αφετέρου, η δυνατότητά της να 

συμβάλει στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στην ευαισθητοποίηση 

σχετικά με ζητήματα που αφορούν το θέμα του Bραβείου.  

35 μόρια 

Κριτήριο 3 – Καινοτομία και δημιουργικότητα 

Με το κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η δημιουργικότητα της προτεινόμενης 

πρωτοβουλίας, η μοναδικότητά της και ο βαθμός καινοτομίας στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτό, η καινοτομία νοείται τόσο ως νέες 

ιδέες όσο και ως νέοι ή βελτιωμένοι τρόποι για την εφαρμογή μιας 

υφιστάμενης λύσης ή προσέγγισης ή για την προσαρμογή της σε ένα 

διαφορετικό πλαίσιο ή ομάδα-στόχο.  

30 μόρια 

Συνολικός αριθμός μορίων 

100 μόρια  

(ελάχιστη 

βαθμολογία: 50 

μόρια) 
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Κριτήρια απονομής του Βραβείου - κατηγορία 2 Μόρια 

Κριτήριο 1 – Αντίκτυπος και αποδοτικότητα 

Με το κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί τόσο ο βραχυπρόθεσμος όσο και ο 

μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας, καθώς και το 

δυναμικό της να εμπνεύσει και άλλες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη, δηλαδή το 

δυναμικό να εφαρμοστεί ή να προσαρμοστεί στην ίδια κατηγορία δικαιούχων 

ή σε άλλη κατηγορία δικαιούχων αλλού στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος της 

ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αντίκτυπος θα αξιολογηθεί υπό το πρίσμα των 

ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 

της προτεινόμενης πρωτοβουλίας. Υπόψη θα ληφθεί επίσης η ικανότητα για 

ανταλλαγή καλών πρακτικών. 

70 μόρια 

Κριτήριο 2 – Καινοτομία και δημιουργικότητα 

Με το κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η δημιουργικότητα της προτεινόμενης 

πρωτοβουλίας, η μοναδικότητά της και ο βαθμός καινοτομίας στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτό, η καινοτομία νοείται τόσο ως νέες 

ιδέες όσο και ως νέοι ή βελτιωμένοι τρόποι για την εφαρμογή μιας 

υφιστάμενης λύσης ή προσέγγισης ή για την προσαρμογή της σε ένα 

διαφορετικό πλαίσιο ή ομάδα-στόχο.  

30 μόρια 

Συνολικός αριθμός μορίων 

100 μόρια  

(ελάχιστη 

βαθμολογία: 50 

μόρια) 

 

5.1.5 Απονομή του Βραβείου 

 

Το Βραβείο θα απονεμηθεί από την ΕΟΚΕ με βάση την αξιολόγηση της επιτροπής αξιολόγησης, η 

οποία είναι ελεύθερη να αποφασίσει εάν θα εισηγηθεί ή όχι την απονομή των βραβείων ανάλογα με 

την αρτιότητα των συμμετοχών. 

 

Για κάθε κατηγορία, η ΕΟΚΕ μπορεί να απονείμει τρία βραβεία κατ’ ανώτατο όριο στους τρεις 

κορυφαίους υποψηφίους της αντίστοιχης κατηγορίας. 

 

6. Χρηματικό έπαθλο του Βραβείου 

 

Η ΕΟΚΕ προτίθεται να απονείμει, κατ’ ανώτατο όριο, τρία βραβεία για κάθε κατηγορία. Το πρώτο 

βραβείο είναι αξίας 14 000 ευρώ. Το ποσό του δεύτερου βραβείου ανέρχεται σε 8 000 ευρώ. Το ποσό 

του τρίτου βραβείου ανέρχεται σε 8 000 ευρώ. Εάν η πρώτη θέση κατανεμηθεί σε περισσότερους του 

ενός νικητές ex aequo, το ποσό καθενός από τα πρώτα βραβεία ανέρχεται αντίστοιχα σε 11 000 ευρώ 

για δύο πρώτα βραβεία και σε 10 000 ευρώ για τρία πρώτα βραβεία. Η Επιτροπή δεν είναι 

υποχρεωμένη να απονείμει όλα τα βραβεία. Η ΕΟΚΕ μπορεί να αποφασίσει να μην απονείμει το 

Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 

Η τελετή απονομής του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί πιθανώς κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 

ΕΟΚΕ στις 14-15 Δεκεμβρίου 2022. Στην τελετή απονομής θα προσκληθούν να παραστούν δύο 

εκπρόσωποι ανά νικητή και η ΕΟΚΕ θα αναλάβει τη διοργάνωση της μεταφοράς τους και την παροχή 
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καταλύματος, σύμφωνα με τους κανόνες που θα κοινοποιηθούν στους νικητές σε εύθετο χρόνο. Η 

φυσική παρουσία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντικατασταθεί από διαδικτυακή παρουσία, εάν αυτό 

απαιτείται από τους κανόνες υγείας και ασφάλειας που θα ισχύουν την ημέρα της τελετής απονομής 

των βραβείων.  

 

Τα χρηματικά έπαθλα θα καταβληθούν με τραπεζικό έμβασμα εντός 30 ημερών από την τελετή 

απονομής, υπό τον όρο ότι οι νικητές έχουν υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Οι νικητές είναι 

υπεύθυνοι για την καταβολή φόρων και χρεώσεων που ισχύουν κατά τη χρήση του χρηματικού 

επάθλου του Βραβείου. 

 

7. Προσωπικά στοιχεία 

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα έγγραφα της αίτησης (όπως όνομα και 

διεύθυνση) θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

2018/1725 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών12. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται για την αξιολόγηση της αίτησης 

σύμφωνα με τους κανόνες του διαγωνισμού θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά 

για τον σκοπό αυτόν από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Διοργανικών Σχέσεων. Επισυνάπτονται 

λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (προσάρτημα 2). 

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποψηφίου είναι δυνατό να καταχωριστούν στο σύστημα 

έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) εάν ο υποψήφιος εμπίπτει σε κάποια από τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 136 του δημοσιονομικού κανονισμού. Για περισσότερες 

πληροφορίες, βλ. τη δήλωση περί απορρήτου στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-

budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_el. 

 

8. Απαιτήσεις δημοσιοποίησης 

 

Με την επιφύλαξη του σημείου 7 ανωτέρω, οι υποψήφιοι παρέχουν στην ΕΟΚΕ δικαίωμα 

δημοσιοποίησης στο κοινό, σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε κάθε μορφή και με τη χρήση οποιουδήποτε 

είδους τεχνικής, του ονόματος των υποψηφίων, των δραστηριοτήτων που προτείνονται για το Βραβείο 

και της χρηματικής αξίας των βραβείων που απονέμονται στους νικητές. 

 

Οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση εκ μέρους των νικητών σχετικά με τη δραστηριότητα για την 

οποία απονεμήθηκε το Βραβείο πρέπει να αναφέρει ότι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει 

απονεμηθεί το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για ένα 

έτος από την ημερομηνία της απονομής του Βραβείου. 
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 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 χαρακτήρα 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 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 93). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EL
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9. Ευθύνη 

 

Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με τις 

δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο του Βραβείου. 

 

10. Λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι 

 

Οι νικητές αποδέχονται τη διενέργεια λογιστικών και άλλων ελέγχων εκ μέρους της ΕΟΚΕ, της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 

αναφέρονται στο άρθρο 129 του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και τις υποχρεώσεις 

δημοσιοποίησης που σχετίζονται με τον διαγωνισμό και το Βραβείο με το οποίο τιμήθηκαν, όπως 

περιγράφεται λεπτομερώς στο σημείο 8 ανωτέρω. 

 

11. Εφαρμοστέο δίκαιο, καταγγελίες και αρμόδιο δικαστήριο 

 

Το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών διέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία συμπληρώνεται, 

ενδεχομένως, από το εθνικό δίκαιο του Βελγίου. 

 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία απονομής του Βραβείου μπορούν να υποβάλλονται στην 

αρχή που απονέμει το Βραβείο, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο 

σημείο 13 κατωτέρω. 

 

Εάν οι υποψήφιοι θεωρούν ότι συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης, μπορούν να υποβάλουν 

καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός δύο ετών από την ημερομηνία που διαπίστωσαν τα 

γεγονότα στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλ. http://www.ombudsman.europa.eu). 

 

Αρμόδιο δικαστήριο για θέματα που σχετίζονται με το Βραβείο αυτό είναι το Γενικό Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Λουξεμβούργο 

Τηλ.: +352 43031 

Φαξ: (+352) 4303 2100 

Διεύθυνση URL: http://curia.europa.eu 

 

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών μπορούν να αναζητηθούν στην προαναφερθείσα 

διεύθυνση. 

 

12. Κυρώσεις 

 

Στους συμμετέχοντες που είτε έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία είτε έχουν διαπράξει παρατυπίες ή 

απάτη μπορεί να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις που κυμαίνονται από 2 έως 10% της χρηματικής 

αξίας του Βραβείου, καθώς και αποκλεισμός από το σύνολο των συμβάσεων, των επιχορηγήσεων και 

των διαγωνισμών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, σύμφωνα με τους 

όρους που προβλέπονται στο άρθρο 136 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

http://www.ombudsman.europa.eu/
http://curia.europa.eu/
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13. Περαιτέρω πληροφορίες 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

civilsocietyprize@eesc.europa.eu 

 

Εάν κριθεί σκόπιμο για άλλους πιθανούς υποψήφιους, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα 

δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου της ΕΟΚΕ που αφορά το Βραβείο της Κοινωνίας 

των Πολιτών (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). Η ΕΟΚΕ συνιστά στους υποψηφίους να 

ελέγχουν τακτικά τον δικτυακό τόπο του Βραβείου για τη λήψη των πλέον επικαιροποιημένων 

πληροφοριών. 

 

_____________ 

mailto:civilsocietyprize@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize

