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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΟΚΕ 2021 

Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών 
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

 
 

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 των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και/ή απλών ιδιωτών 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 και/ή απλών ιδιωτών στη δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας με τρόπο που να στηρίζει τις κοινές αξίες στις οποίες 
θεμελιώνεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
 

2. Θέμα του Βραβείου της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ 2021: δράση για το κλίμα 
 
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί καθοριστική πρόκληση για την ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα, και 
βρισκόμαστε τώρα σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία. Είναι σαφές ότι ο κόσμος δεν βρίσκεται στον 
σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 
και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ο τερματισμός της ανεξέλεγκτης 
κλιματικής αλλαγής πρέπει να αποτελεί κοινό στόχο σε παγκόσμια κλίμακα. Η επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας απαιτεί προσπάθειες από όλα τα έθνη και όλους τους παράγοντες. Η 
Ευρώπη πρωτοπορεί και αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως όσον αφορά το κλίμα. Η παρουσίαση 
από την Ursula von der Leyen της ανακοίνωσης με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», με την 
ισχυρή δέσμευσή της για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, χαιρετίστηκε ως μια 
ανανεωμένη ένδειξη ηγεσίας, που αποσκοπεί στην προώθηση φιλόδοξων πολιτικών για το κλίμα και 
το περιβάλλον σε όλο τον κόσμο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επικυρώνοντας έναν δεσμευτικό στόχο 
της ΕΕ για καθαρή εγχώρια μείωση κατά τουλάχιστον 55 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990 τον Δεκέμβριο του 2020, έθεσε την ΕΕ σταθερά στην πορεία 
προς την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Έχει επίσης καταστεί σαφές ότι, προκειμένου η 
μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα να είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς, «χρειάζεται ένα νέο 
σύμφωνο ώστε οι πολίτες, σε όλη τους την πολυμορφία, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις εθνικές, 
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περιφερειακές και τοπικές αρχές, με την κοινωνία των πολιτών και τη βιομηχανία, σε στενή 

συνεργασία με τα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ»1. Η ισχυρή δέσμευση για την επίτευξη 

κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 δημιουργεί θετικές προοπτικές για τη συμβολή της ΕΕ στην 
COP26 στη Γλασκόβη. Η Ευρώπη πρέπει να καταδείξει ότι μια οικονομία ευημερίας που προστατεύει 
τα οικοσυστήματα, διατηρεί τη βιοποικιλότητα και παρέχει μια δίκαιη μετάβαση σε έναν κλιματικά 
ουδέτερο τρόπο ζωής είναι εφικτή και επωφελής για όλους.  
 
Είναι απολύτως σαφές ότι η δράση και η δέσμευση όλων των παραγόντων είναι ζωτικής σημασίας για 
την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του 
Παρισιού. Η ΕΟΚΕ έχει τονίσει επανειλημμένα το όραμα αυτό τα τελευταία χρόνια. Η δράση για το 
κλίμα από τη βάση προς την κορυφή έχει τη δυνατότητα να δώσει ώθηση στη φιλοδοξία για το κλίμα. 
Το σύμφωνο για το κλίμα, που βασίζεται στην πραγματική συμμετοχή και οικειοποίηση των 
τοπικών φορέων για το κλίμα, μπορεί να αποτελέσει μέσο για την υλοποίηση της φιλοδοξίας της ΕΕ 
για το κλίμα, αλλά πρέπει να επικεντρωθεί στην ενδυνάμωση των ανθρώπων, ώστε να αλλάξουν τα 
συστήματα που μας οδήγησαν στο χείλος της κλιματικής κρίσης – μέσω της διερεύνησης, του 
πειραματισμού και της επίδειξης. 
 
Τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες πρωτοβουλίες σε επίπεδο βάσης έχουν αναληφθεί σε ολόκληρη την ΕΕ, 
καθώς οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι κοινότητες και οι πολίτες αποφασίζουν όλο και 
περισσότερο να αποτελέσουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Αυτοί οι παράγοντες 
διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ώθηση των τοπικών διαδικασιών μετάβασης, στον 
μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών και επίσης στη συμβολή στην αλλαγή των προτύπων και 
των μορφών συμπεριφοράς. Μέσω αυτών των δράσεων, μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και το 
οικολογικό τους αποτύπωμα σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των βασικών κοινοτήτων. Η 
κοινωνία των πολιτών ζητεί δυναμικά μια πιο φιλόδοξη και επείγουσα δράση για το κλίμα. Οι 
απεργίες των νέων για το κλίμα είναι η πιο δραματική εκδήλωση αυτών των εκκλήσεων. Οι νέοι 
αναλαμβάνουν όλο και ισχυρότερη δέσμευσης προτείνοντας λύσεις για την κλιματική κρίση.  
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για την κλιματική αλλαγή και έχει δεσμευτεί σθεναρά να 
στηρίξει δράσεις που συνδέονται με την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Επέδειξε επίσης 
ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις των νέων και χρησιμοποίησε πολλές ευκαιρίες για να προσφέρει 
ένα φόρουμ για νεαρούς ακτιβιστές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να 
ενισχύσει το μήνυμά τους. Τον Μάρτιο του 2021, η ετήσια εμβληματική εκδήλωση της ΕΟΚΕ «Η 
δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!», η οποία συγκεντρώνει περισσότερους από εκατό έφηβους 
μαθητές από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις υποψήφιες χώρες, έλαβε τη 
μορφή προσομοίωσης COP και βοήθησε τους μαθητές να αποκτήσουν τη δυνατότητα να επιδοθούν σε 
λύσεις για το κλίμα, χάρη επίσης σε δημόσια παράλληλη εκδήλωση που διοργανώθηκε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης με θέμα τη συστημική αλλαγή, που επικεντρώθηκε στο σύμφωνο για το κλίμα 
και τη συμμετοχή των νέων. Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης διαβιβάστηκαν στα άλλα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ. Επιπλέον, οι προτάσεις των νέων για δράση θα παρουσιαστούν στην εξαμηνιαία 
εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νεολαία στο Στρασβούργο τον Μάιο του 2021, 
καθώς και κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής διάσκεψης κορυφής υψηλού επιπέδου των νέων για το 
                                                      
1

  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», COM(2019) 640 
final, σ. 2. 
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κλίμα, την οποία η ΕΟΚΕ προτίθεται να διοργανώσει από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (το 
χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της πανδημίας COVID-19, η εκδήλωση 
αναβλήθηκε ήδη από το καλοκαίρι του 2021).  
 
Κατά τα τελευταία χρόνια, η ΕΟΚΕ εξέδωσε διάφορες γνωμοδοτήσεις οι οποίες επικεντρώνονται, 
αφενός, στην ανάγκη για κοινωνικό διάλογο για μια δίκαιη και ταχεία μετάβαση σε έναν κόσμο με 
μηδενικές ανθρακούχες εκπομπές και, αφετέρου, στη συμβολή που μπορούν να προσφέρουν στην 
επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας οι πρωτοβουλίες από τη βάση προς την κορυφή οι 
οποίες αναλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, από την κοινωνία των πολιτών. Στη γνωμοδότηση με θέμα 
Ενίσχυση της κλιματικής δράσης των μη κρατικών φορέων2, για παράδειγμα, η ΕΟΚΕ εξέφρασε τη 
λύπη της για το γεγονός ότι «οι περισσότερες κλιματικές δράσεις που πραγματοποιούνται στην 
Ευρώπη δεν αναγνωρίζονται ή μετά βίας αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Επιπλέον, 
επεσήμανε ότι η αναγνώριση και η προβολή των αποτελεσματικών, καινοτόμων και δημιουργικών 
δράσεων για το κλίμα —για παράδειγμα, με την απονομή βραβείων σε ιδιαίτερα πετυχημένες 
κλιματικές δράσεις σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς— «μπορεί να αποτελέσει οικονομικά 
αποδοτικό μέσο κινητροδότησης νέων δράσεων και ενθάρρυνσης των εν εξελίξει δράσεων». Στο 
πλαίσιο αυτό, τόνισε επίσης ότι είναι σημαντικό ο διάλογος «όχι να προβάλλει και να παρουσιάζει 
απλώς τις δράσεις, αλλά να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των μη κρατικών φορέων, 
ενθαρρύνοντας νέες συμπράξεις μεταξύ κρατικών και μη κρατικών φορέων, διευκολύνοντας την 
αλληλοδιδαχή από ομοτίμους, την κατάρτιση και την ανταλλαγή συμβουλών μεταξύ των μη κρατικών 
φορέων (…)». Η ΕΟΚΕ διατύπωσε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το ευρωπαϊκό σύμφωνο 

για το κλίμα στην διερευνητική της γνωμοδότηση και σε πολλές προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της3. Η 

δημιουργία ενός φόρουμ της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα, στο πλαίσιο του 
συμφώνου για το κλίμα, θα τονώσει τις διεργασίες πραγματικά αμοιβαίας μάθησης, θα διευκολύνει 
την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και θα εξαλείψει τους φραγμούς. Ο ορισμός μελών της ΕΟΚΕ ως 
πρέσβεων σε επίπεδο ΕΕ για τις εκλογικές περιφέρειες που εκπροσωπούν θα αξιοποιούσε τα εκτενή 
δίκτυά τους με την κοινωνία των πολιτών για την ενίσχυση του Συμφώνου. Επιπλέον, ο μηχανισμός 
συμμετοχής των νέων όσον αφορά το κλίμα και τη βιωσιμότητα, όπως οι στρογγυλές τράπεζες νέων 
για το κλίμα και τη βιωσιμότητα, θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα αυτού του Συμφώνου, 
που θα διευκολυνθεί από τις οργανώσεις νέων. 
 
Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ αποφάσισε να απονείμει το 12ο βραβείο της κοινωνίας των πολιτών σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή σε απλούς ιδιώτες που έχουν πραγματοποιήσει, στην 
επικράτεια της ΕΕ, αποτελεσματικές, καινοτόμες και δημιουργικές δράσεις για το κλίμα με στόχο την 
προώθηση μιας δίκαιης μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και ανθεκτική 
στην κλιματική αλλαγή. Με τον τρόπο αυτό, το βραβείο θα προβάλει επίσης τη συμβολή που μπορεί 
να προσφέρει η κοινωνία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 
 

                                                      
2

 Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα Ενίσχυση της κλιματικής δράσης των μη κρατικών φορέων ΕΕ C 227 της 28.06.2018, σ. 35. 

3
  Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα «Ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα», γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα «Προς μια διαρθρωμένη 

συμμετοχή των νέων όσον αφορά το κλίμα και τη βιωσιμότητα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων της ΕΕ» (γνωμοδότηση 
πρωτοβουλίας), γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα «Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για το κλίμα για τους μη 
κρατικούς φορείς». 
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3. Επιλεξιμότητα 
 

3.1 Επιλέξιμοι υποψήφιοι 
 
Για το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών που απονέμει η ΕΟΚΕ μπορούν να διαγωνιστούν 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (εφεξής «ΟΚΠ») που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούν, 
επίσης, να συμμετάσχουν απλοί ιδιώτες. 
 
Για τους σκοπούς του εν λόγω 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»4. 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 κλπ., οι οργανώσεις της βάσης (δηλαδή τις οργανώσεις των οποίων τα 
μέλη προέρχονται από το κέντρο και από τη βάση της κοινωνίας και των οποίων οι στόχοι εξαρτώνται 
από αυτά τα μέλη), π.χ. τα κινήματα νέων, τις ενώσεις υπέρ της οικογένειας και όλες τις οργανώσεις 
συμμετοχής των πολιτών στον τοπικό και δημοτικό βίο, και τις θρησκευτικές κοινότητες. Επιλέξιμες 
είναι επίσης ΟΚΠ που συστάθηκαν με νομοθετική ή κανονιστική πράξη και/ή στο πλαίσιο των 

οποίων η συμμετοχή είναι μερικώς ή απολύτως υποχρεωτική (π.χ. επαγγελματικές ενώσεις)5. 

 
Οι απλοί ιδιώτες θεωρούνται φυσικά πρόσωπα. Ο πολίτες της ΕΕ είναι επιλέξιμοι, ανεξάρτητα από τη 
χώρα διαμονής τους. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν επίσης υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον 
διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της ΕΕ. Επιλέξιμες είναι επίσης οι ομάδες ατόμων που ενεργούν 
από κοινού χωρίς συμβατικές δεσμεύσεις. Αυτές οι ομάδες 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.  
 

                                                      
4

 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). 

5
 Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τους παράγοντες της αγοράς εργασίας στην Αυστρία. 
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3.2 Επιλέξιμες πρωτοβουλίες 
 
Ο ειδικός στόχος του Βραβείου της κοινωνίας των πολιτών 2021 είναι να επιβραβευτούν οι 

αποτελεσματικές, καινοτόμες και δημιουργικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στην 
επικράτεια της ΕΕ και αποσκοπούν στην προώθηση μιας δίκαιης μετάβασης σε μια οικονομία 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.  
 
Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να έχουν ήδη υλοποιηθεί ή να είναι ακόμη υπό εξέλιξη. Πρωτοβουλίες 

που έχουν σχεδιαστεί, αλλά δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους έως τις 30 Ιουνίου 2021 (τελική 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων) δεν δύνανται να συμμετάσχουν. 
 
Για να είναι επιλέξιμες, οι δραστηριότητες/πρωτοβουλίες πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον έναν από 
τους ακόλουθους τομείς: 

 
 προώθηση της πλήρους συμμετοχής και/ή αποδοχής της κοινωνίας των πολιτών στη μετάβαση 

σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία· 

 προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στη συζήτηση για το κλίμα· 
 σχεδιασμός/εφαρμογή σχεδίων που εμπνέουν και προωθούν τη μετάβαση σε τρόπους ζωής 

φιλικούς προς το κλίμα για τα άτομα στο τοπικό περιβάλλον και τον χώρο εργασίας τους, 
μεταξύ άλλων από εργοδότες ή οργανώσεις εργαζομένων·  

 προώθηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με το κλίμα ή ενθάρρυνση της 
αλλαγής των μορφών συμπεριφοράς και της αλλαγής των κοινωνικών προτύπων στο πλαίσιο 
της κλιματικής κρίσης· 

 σχεδιασμός/εφαρμογή σχεδίων που συνηγορούν υπέρ ενεργών πολιτικών για το κλίμα σε 
τοπικό/περιφερειακό/εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο· 

 προώθηση της κλιματικής δικαιοσύνης με την ευρεία έννοια, με συνυπολογισμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων· ενθάρρυνση της 
ευαισθητοποίησης για το κλίμα ενός ευρύτερου, πιο διαφοροποιημένου και/ή 
μειονεκτούντος/περιθωριοποιημένου κοινού· διασφάλιση ότι καμία ομάδα της κοινωνίας δεν θα 
μείνει στο περιθώριο κατά τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και κοινωνία· 

 προώθηση της εκπαίδευσης για το κλίμα στα σχολεία όλων των βαθμίδων· 
σχεδιασμός/εφαρμογή σχεδίων που ευαισθητοποιούν τα παιδιά και τους νέους σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή και τις λύσεις στο πρόβλημα αυτό· 

 ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και προώθηση δράσεων 
που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή·  

 προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή πολιτικών για το κλίμα 
σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο·  

 προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και της ενδυνάμωσής τους, μέσω 
της συμμετοχής σε σχέδια που προωθούν μια δίκαιη μετάβαση και δημιουργούν νέες 
αλληλεπιδράσεις των πολιτών που οδηγούν σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία· 

 προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στην πρόταση και την εφαρμογή λύσεων για το 
κλίμα, καθώς και παροχή της δυνατότητας στους νέους να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές για το κλίμα και το περιβάλλον σε 
τοπικό/περιφερειακό/εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Οι λογοτεχνικές ή οι επιστημονικές δημοσιεύσεις κάθε είδους και με κάθε υποστήριξη, τα 
οπτικοακουστικά προϊόντα και κάθε είδους έργα τέχνης δεν είναι επιλέξιμα για το βραβείο. 
 

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 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή ταχυδρομείου. 
 
Η αίτηση πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτεί η εξεταστική επιτροπή ώστε: 
 

 να βεβαιωθεί ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή οι απλοί ιδιώτες πληρούν τα 
τυπικά κριτήρια υποψηφιότητας· 

 να βεβαιωθεί ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή οι απλοί ιδιώτες συμμορφώνονται 
ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού· 

 να βεβαιωθεί ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή οι απλοί ιδιώτες αποδέχονται τις 
διατάξεις σχετικά με την ευθύνη, τους απλούς και λογιστικούς ελέγχους και το εφαρμοστέο 
δίκαιο· 

 να αξιολογήσει τα ουσιώδη πλεονεκτήματα κάθε υποψηφιότητας σε σχέση με τα κριτήρια για 
την απονομή του βραβείου. 

 
Προς τον σκοπό αυτό, κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα 
κριτήρια αποκλεισμού και επιλεξιμότητας, δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (προσάρτημα 
1). 
 
Πριν την απονομή του βραβείου, οι υποψήφιοι θα κληθούν 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_en 
και  
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en. 
 
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 Τετάρτη 30 Ιουνίου 
2021 και ώρα 10.00 (ώρα Βρυξελλών). 
 



 

EESC-2021-01605-00-00-INFO-TRA (EN) 7/12 

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. 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 κανονισμό6. 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· 
(5) απονομή του βραβείου. 

                                                      
6

 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).  
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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 τη βράβευση 
από τον αρμόδιο υπάλληλο (βήμα 5), με προσωρινή ημερομηνία στα τέλη Νοεμβρίου 2021. 
 

5.1.1 Έλεγχος της επιλεξιμότητας των υποψηφίων 
 
Για να είναι επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου 3.1 ανωτέρω. 
 
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (προσάρτημα 1), δεόντως 
υπογεγραμμένη και χρονολογημένη (από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στην περίπτωση των 
ΟΚΠ), που θα βεβαιώνει ότι είναι επιλέξιμοι για το Βραβείο. Η δήλωση αυτή αποτελεί μέρος της 
δήλωσης που χρησιμοποιείται για τα κριτήρια αποκλεισμού (βλ. σημείο 5.1.3 κατωτέρω). Ως εκ 
τούτου, κάθε υποψήφιος πρέπει να προσκομίζει μόνο μια δήλωση η οποία θα καλύπτει αμφότερες τις 
πτυχές αυτές. 
 
Η ΕΟΚΕ θα αξιολογήσει τη δυνατότητα συμμετοχής των υποψηφίων με βάση την υπεύθυνη δήλωση. 
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 
 
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (προσάρτημα 1), δεόντως 
υπογεγραμμένη και χρονολογημένη από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (στην περίπτωση ΟΚΠ), 
στην οποία δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που ορίζονται στα 
άρθρα 136 και 141 του δημοσιονομικού κανονισμού και απαριθμούνται στην εν λόγω υπεύθυνη 
δήλωση. 
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Η ΕΟΚΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ελέγξει εάν οι υποψήφιοι υπάγονται σε κάποια από 
τις περιπτώσεις αποκλεισμού, απαιτώντας τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαριθμούνται στην 
υπεύθυνη δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει 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. 
 

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 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 βραβείου.  

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. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ληφθεί επίσης 
υπόψη η κοινωνική καινοτομία. 

30 μόρια 

Συνολικά μόρια 

100 μόρια  
(ελάχιστη 

βαθμολογία: 50 
μόρια) 
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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. 
 
Η ΕΟΚΕ μπορεί να απονείμει, κατ’ ανώτατο όριο, 5 βραβεία στους 5 επικρατέστερους υποψηφίους. 
 

6. Χρηματικό έπαθλο του βραβείου 
 
Η ΕΟΚΕ προτίθεται να απονείμει, κατ’ ανώτατο όριο, πέντε βραβεία. Το πρώτο βραβείο έχει αξία 
14.000 ευρώ. Η χρηματική αξία του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου και του πέμπτου βραβείου 
ανέρχεται στο ποσό των 9 000 ευρώ. Εάν στην πρώτη θέση καταταχθούν ex aequo περισσότεροι του 
ενός νικητές, το ποσό που αναλογεί σε καθένα από τα πρώτα βραβεία ανέρχεται, αντιστοίχως, σε 
11 500 ευρώ για δύο πρώτα βραβεία, σε 10 600 ευρώ για τρία πρώτα βραβεία, σε 10 250 ευρώ για 
τέσσερα πρώτα βραβεία και σε 10 000 ευρώ για πέντε πρώτα βραβεία. Η ΕΟΚΕ δεν είναι 
υποχρεωμένη να απονείμει και τα πέντε βραβεία. Η ΕΟΚΕ μπορεί να αποφασίσει να μην απονείμει το 
Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών. 
 
Η τελετή απονομής του Βραβείου είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 
ΕΟΚΕ στις 8-9 Δεκεμβρίου 2021. Στην τελετή θα κληθούν δύο εκπρόσωποι ανά νικητή, με την 
ΕΟΚΕ να διοργανώνει το ταξίδι και το κατάλυμά τους, σύμφωνα με τους κανόνες που θα 
κοινοποιηθούν στους νικητές σε εύθετο χρόνο. 
 
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. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
 
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 αυτών7. 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). 

                                                      
7

 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). 
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Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποψηφίου είναι δυνατό να καταχωριστούν στο σύστημα 
έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) εάν ο υποψήφιος υπάγεται σε κάποια από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 136 του δημοσιονομικού κανονισμού και αναφέρεται στην 
υπεύθυνη δήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τη δήλωση περί απορρήτου στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm. 
 

8. Απαιτήσεις δημοσιοποίησης 
 
Με την επιφύλαξη του σημείου 7 ανωτέρω, οι υποψήφιοι παρέχουν στην ΕΟΚΕ δικαίωμα 
δημοσιοποίησης στο κοινό, σε οποιαδήποτε γλώσσα και με τη χρήση κάθε μέσου και 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. 
 

9. Ευθύνη 
 
Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με τις 
δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο του βραβείου. 
 

10. Απλοί και λογιστικοί 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). 
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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 Luxembourg 
Τηλ.: +352 43031 
Φαξ: (+352) 4303 2100 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
Ιστοσελίδα (URL): http://curia.europa.eu 

 
Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών μπορούν να ζητηθούν στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση. 
 

12. Κυρώσεις 
 
Στους συμμετέχοντες που είτε έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία (υπεύθυνη δήλωση, προσάρτημα 1) είτε 
έχουν διαπράξει παρατυπίες ή απάτη, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 136 του 
δημοσιονομικού κανονισμού 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. 
 

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. 

 
_____________ 

 
 
 
  


