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ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
«Η κοινωνία των πολιτών κατά της νόσου Covid-19» 

 

Επιβράβευση πρωτοβουλιών αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε λόγω της νόσου Covid-19 

και των συνεπειών της στην Ευρώπη 
 

 

1. Σκοπός και γενικός στόχος του Βραβείου της ΕΟΚΕ για την Αλληλεγγύη των Πολιτών 
 
Για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), σκοπός του παρόντος βραβείου, το 
οποίο θα διατεθεί για μία και μόνη φορά το 2020 αντί του ετήσιου Βραβείου της Κοινωνίας των 
Πολιτών της ΕΟΚΕ, είναι η επιβράβευση πρωτοβουλιών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
αναλαμβάνονται από φυσικά πρόσωπα και/ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε εξαιτίας της 
πανδημίας της νόσου Covid-19.  
 
Ο γενικός στόχος του βραβείου είναι συνεπώς η ευαισθητοποίηση και η αύξηση της προβολής 
σχετικά με τη συμβολή που έχουν ή είχαν φυσικά πρόσωπα και/ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και αλληλεγγύης με τρόπο που να στηρίζει τις κοινές 
αξίες, στις οποίες θεμελιώνεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
 

2. Θέμα του Βραβείου της ΕΟΚΕ για την Αλληλεγγύη των Πολιτών: Η κοινωνία των 
πολιτών κατά της νόσου Covid-19 

 
Η έξαρση της νόσου Covid-19 και η κρίση που προέκυψε από αυτήν συνιστούν σοβαρή κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης που επηρεάζει όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Αποτελεί μια άνευ προηγουμένου 
πρόκληση για τα κράτη μέλη και σημαντική επιβάρυνση για τις δημόσιες αρχές, τα υγειονομικά 
ιδρύματα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τους Ευρωπαίους πολίτες.  
 
Ποτέ ξανά στο παρελθόν, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, δεν έχει η παγκόσμια 
κοινότητα αντιμετωπίσει μια τόσο δραματική κρίση αναφορικά με τον κοινωνικό, ψυχολογικό και 
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οικονομικό αντίκτυπό της αλλά και τον αντίκτυπο στην υγεία και σε ανθρώπινες ζωές. Η πανδημία 
έκανε πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων να υποφέρουν από σοβαρά συμπτώματα, και προκάλεσε 
δεκάδες χιλιάδες θανάτους. Η απομόνωση και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, αν και 
αναγκαία για τον περιορισμό της διάδοσης του ιού, κατέστησαν ακόμα δυσκολότερη την 
αντιμετώπιση αυτής της ανθρώπινης τραγωδίας.  
 
Τα συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας δέχτηκαν πιέσεις. Η λειτουργία των επιχειρήσεων 
διαταράχθηκε εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν σε αρκετές χώρες, 
με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εμπόδια στη ρευστότητα, καθώς πολλές επιχειρήσεις 
δυσκολεύονται να πληρώσουν τους προμηθευτές και τους υπαλλήλους τους. Ως εκ τούτου, η 
φερεγγυότητα των επιχειρήσεων έχει μετατραπεί σε πολύ σημαντικό ζήτημα, μεταξύ άλλων και υπό 
το πρίσμα των αβέβαιων οικονομικών προοπτικών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι νεοφυείς 
επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι εν προκειμένω.  
 
Πολλές επιχειρήσεις απέλυσαν εργαζόμενους, με αποτέλεσμα την απότομη πτώση της οικονομικής 
δραστηριότητας και την αύξηση της ανεργίας. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθούν εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας τους επόμενους μήνες, με αύξηση της υποαπασχόλησης, σημαντική μείωση των 
εισοδημάτων πολλών νοικοκυριών και φτώχεια των εργαζομένων. Η κατάσταση των ατόμων που 
απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας και των ατόμων που αντιμετωπίζουν υλική στέρηση 
ενδέχεται να χειροτερέψει.  
 
Η έκταση και η προφανής διασυνοριακή διάσταση της κρίσης του κορονοϊού και των επικείμενων 
προκλήσεων δεν επιτρέπουν σε καμία μονομερή εθνική δράση να είναι πραγματική αποτελεσματική. 
Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να θεωρήσει ότι μπορεί να καταπολεμήσει μόνη της μια τέτοια 
πανδημία και να αντιμετωπίσει τις συνέπειές της. Μια αποσπασματική προσέγγιση από μεμονωμένα 
κράτη μέλη δεν αποτελεί μόνο σίγουρη συνταγή αποτυχίας αλλά γίνεται επίσης αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από λαϊκιστικές, ευρωσκεπτικιστικές και εθνικιστικές δυνάμεις, θέτοντας σε κίνδυνο 
ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 70 έτη μετά τη διακήρυξη Schuman, η Ευρώπη εξακολουθεί να 
χρειάζεται περισσότερο από ποτέ «συγκεκριμένα επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν πρώτα μια 
πραγματική αλληλεγγύη». Η παροχή θεραπείας σε βαριά νοσούντες σε άλλες χώρες της ΕΕ και ο 
μεγάλος αριθμός επαγγελματιών του τομέα υγείας που προσήλθαν εθελοντικά για να βοηθήσουν στις 
πλέον πληγείσες περιφέρειες αποτελούν δύο μόνο από τα πολλά παραδείγματα αυτής της πραγματικής 
αλληλεγγύης τους τελευταίους μήνες.  
 
Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν, να αλληλοϋποστηριχθούν και να συντονίσουν μια 
από κοινού δράση, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου και 
τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας. Μια ταχεία, συνεκτική και συντονισμένη συλλογική 
απόκριση έχει ζωτική σημασία όχι μόνο για την εγγύηση μιας λειτουργικής ενιαίας αγοράς, αλλά και 
για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας και 
προετοιμασίας του εδάφους για την ανάκαμψη. Ο συντονισμός είναι επίσης αναγκαίος και για την 
αντιμετώπιση των αναγκών των έκτακτων περιστατικών στον τομέα της υγείας και την παροχή 
αποτελεσματικής βοήθειας στους πάσχοντες. 
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Στην τρέχουσα κατάσταση, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να δείξει η ΕΕ ότι δεν αποτελεί μόνο μια 
κοινότητα χρηματοοικονομικών συμφερόντων αλλά επίσης –και κυρίως– μια κοινότητα με κοινό 

πεπρωμένο1. Η αρχή αυτή, από κοινού με την αρχή της προαγωγής της ευημερίας των λαών της 

Ευρώπης που προβλέπεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)2, πρέπει να διέπει τις 

ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές/τοπικές πολιτικές και θα πρέπει να αποτελέσει τη βασική αρχή 
της απόκρισης της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών στην ισχύουσα κρίση.  
 
Η ΕΟΚΕ ευγνωμονεί όσους εργάστηκαν στην πρώτη γραμμή του μετώπου ή για την εγγύηση της 
πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και βασικά αγαθά και έχει εντυπωσιαστεί από την τεράστια 
προσπάθεια που κατέβαλε η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ και κοινωνικοί και 
οικονομικοί εταίροι, καθώς και πολλοί ανώνυμοι πολίτες συμπληρωματικά προς τα μέτρα που 
εφαρμόσθηκαν από τις αρχές των κρατών μελών προκειμένου να παρασχεθεί στήριξη σε όσους 
επλήγησαν περισσότερο από την κρίση.  
 
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών που σε πολλά κράτη μέλη αποτελούν σημαντικό τμήμα των συστημάτων κοινωνικής 
πρόνοιας και υγείας και/ή παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, εμπειρογνώμονες, δίκτυα και εθελοντές 
στον τομέα της πρόληψης και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον αγώνα για την καταπολέμηση της έξαρσης της νόσου Covid-19 και 
τον περιορισμό των συνεπειών της επιδημίας. 
 
Αν και η ΕΟΚΕ δεν ξεχνά όσους επλήγησαν άμεσα από την πανδημία, με το παρόν βραβείο η 
Επιτροπή επιθυμεί να αποτίσει φόρο τιμής στις πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στους 
οικονομικούς φορείς και στα μεμονωμένα άτομα που ανέλαβαν, στην επικράτεια της ΕΕ ή στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεσματικές και δημιουργικές δράσεις με στόχο την καταπολέμηση της 
νόσου Covid-19 και των συνεπειών της, επιδεικνύοντας θάρρος, δέσμευση, αλληλεγγύη και απίστευτο 
αίσθημα ευθύνης.  
 

3. Επιλεξιμότητα 
 

3.1 Επιλέξιμοι υποψήφιοι 
 
Για το Βραβείο της ΕΟΚΕ για την Αλληλεγγύη των Πολιτών μπορούν να διαγωνιστούν επί ίσοις 
όροις όλα τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπό τους όρους που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. Δημόσιες αρχές, κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου δεν είναι επιλέξιμα. 
 
Για υποψήφιους από το Ηνωμένο Βασίλειο: Κατόπιν της έναρξης ισχύος της συμφωνίας 

αποχώρησης μεταξύ ΕΕ-ΗΒ την 1η Φεβρουαρίου 20203, και ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 127 

                                                      
1

 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: Το μέλλον του Ταμείου Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, CO/319-EESC-2012-817 της 28ης Μαρτίου 2012 (ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 52). 

2
 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 3 παράγραφος 1. 

3
  Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7). 
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παράγραφος 6 και τα άρθρα 137 και 138, θα πρέπει να νοείται ότι οι ακόλουθες αναφορές σε φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της ΕΕ περιλαμβάνουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς, 
κάτοικοι και οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι επιλέξιμοι για την υποβολή υποψηφιότητας.  
 

1) Φυσικά πρόσωπα 
Για τους σκοπούς του παρόντος βραβείου, ως φυσικά πρόσωπα νοούνται άτομα ή ομάδες ατόμων που 
ενεργούν από κοινού χωρίς συμβατικές δεσμεύσεις. Ο πολίτες της ΕΕ είναι επιλέξιμοι, ανεξάρτητα 
από τη χώρα διαμονής τους. Επιλέξιμοι είναι επίσης υπήκοοι τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι 
διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της ΕΕ. Οι ομάδες ατόμων 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 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. 

 

                                                      
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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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 την κύρια εγκατάστασή 
τους εντός της επικράτειας της ΕΕ.  
 

3.2 Πρωτοβουλίες με δυνατότητα συμμετοχής 
 
Ειδικός σκοπός του Βραβείου για την Αλληλεγγύη των Πολιτών είναι η επιβράβευση 

αποτελεσματικών και δημιουργικών πρωτοβουλιών που ανελήφθησαν στην επικράτεια της ΕΕ ή 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κρίσης της νόσου Covid-19 και 
των πολλαπλών συνεπειών της.  
 
Για να είναι επιλέξιμες, οι πρωτοβουλίες πρέπει να πληρούν τα τρία κριτήρια που παρατίθενται στη 
συνέχεια:  

 πρέπει να έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγμα ανιδιοτελείς 
πρωτοβουλίες, φιλανθρωπικά έργα, μεμονωμένες ή εταιρικές εθελοντικές δραστηριότητες 
κ.λπ.· 

 πρέπει να έχουν ήδη υλοποιηθεί ή να συνεχίζονται στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (τελική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων)· 

 πρέπει να συνδέονται άμεσα με την κρίση, δηλ. να αποσκοπούν συγκεκριμένα στην 
καταπολέμηση της νόσου Covid-19 και/ή στην αντιμετώπιση των πολλαπλών συνεπειών της. 
 

Δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πρωτοβουλίες: 

 πρωτοβουλίες εμπορικού (δηλ. κερδοσκοπικού) χαρακτήρα· 

 πρωτοβουλίες που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση σε ποσοστό άνω του 50 %· 

 πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί αλλά των οποίων η υλοποίηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων)·  

 πρωτοβουλίες που είχαν εκτελεστεί από τους υποψηφίους πριν από την έξαρση της νόσου 
Covid-19 και δεν συνδέονται άμεσα με τον κορονοϊό και τις συνέπειές του. Ωστόσο, 
υπάρχουσες πρωτοβουλίες που προσαρμόστηκαν για ταχεία απόκριση στις επιπρόσθετες 
ανάγκες των ομάδων-στόχων τους και την κατάλληλη ανταπόκριση στις νέες ή αυξημένες 
προκλήσεις που προέκυψαν ως συνέπεια της πανδημίας του κορονοϊού είναι επιλέξιμες·  

 δραστηριότητες τεκμηρίωσης και/ή πληροφόρησης και/ή δραστηριότητες ενημέρωσης, 
δημοσιογραφικές, λογοτεχνικές ή επιστημονικές εκδόσεις κάθε είδους και με κάθε είδους 
στήριξη, οπτικοακουστικά προϊόντα και κάθε είδος έργων τέχνης. 

 
Κατόπιν αιτήματος, ο υποψήφιος παρέχει αποδεικτικά στοιχεία της επιλεξιμότητας της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας. Η ΕΟΚΕ μπορεί να απορρίψει την αίτηση εάν τα συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία 
δεν υποβληθούν σε εύθετο χρόνο. 
 
Οι πρωτοβουλίες που προτείνονται για το βραβείο μπορεί να καλύπτουν ευρύ φάσμα θεματικών, 
όπως, για παράδειγμα (μη εξαντλητικός κατάλογος):  
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 δράσεις που συνδέονται με την υγεία, τον υγειονομικό εξοπλισμό, ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, παροχή βοήθειας και φροντίδας· 

 προσωρινές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στον μετριασμό των άμεσων επιδράσεων της 
κρίσης του κορονοϊού και στην κάλυψη των έκτακτων αναγκών των ομάδων-στόχων·  

 ειδικά μέτρα για την παροχή βοήθειας στα πλέον άπορα, μειονεκτούντα ή ευάλωτα άτομα ή 
ομάδες (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων), την προστασία τους από τη νόσο και τον 
μετριασμό του αντίκτυπου της κρίσης· 

 πρωτοβουλίες που συνδέονται με την κατάσταση συγκεκριμένων ομάδων-στόχων κατά την 
περίοδο του εγκλεισμού· 

 πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των οικονομικών και επαγγελματικών 
συνεπειών της κρίσης στον τομέα της υγείας· 

 πρωτοβουλίες για την παροχή στήριξης για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας ή 
συγκεκριμένων τομέων μετά το πέρας της πανδημίας· 

 πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αύξηση της ικανότητας αντίδρασης σε περίπτωση 
παρόμοιων μελλοντικών κρίσεων. 

 

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 επιτροπή αξιολόγησης ώστε: 
 

 να βεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος πληροί τα επίσημα κριτήρια συμμετοχής· 

 να βεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια αποκλεισμού· 

 να βεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος αποδέχεται τις διατάξεις σχετικά με την ευθύνη, τους 
λογιστικούς και άλλους 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 (Παράρτημα 
1). 
 
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 αντιστοίχως στις 
ακόλουθες διευθύνσεις:  
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en 
και  
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en. 
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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 είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 
(ώρα Βρυξελλών). 
 
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 της αίτησης, οι υποψήφιοι 
πρέπει να επιλέξουν μία από τις 29 κατηγορίες, ανάλογα με τη γεωγραφική εστίαση του έργου τους 
και ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο έχουν την κατοικία ή την έδρα τους. Οι κατηγορίες 1 
έως 27 αφορούν έργα των οποίων η υλοποίηση εστιάζει σε ένα κράτος μέλος, η κατηγορία 28 αφορά 
έργα των οποίων η υλοποίηση εστιάζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και η κατηγορία 29 αφορά έργα με 
διασυνοριακή ή ευρωπαϊκή εστίαση.  
 
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Δεν θα αποζημιωθεί τυχόν κόστος που ενέχει η 
προετοιμασία και η αποστολή της αίτησης για κάποιον συγκεκριμένο υποψήφιο. 
 
Μετά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι θα δουν στην οθόνη τους μήνυμα που θα τους 
ευχαριστεί για την αίτηση και θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να την τυπώσουν ή να τη σώσουν σε 
μορφή PDF.  
 

5. Αξιολόγηση και απονομή 
 

5.1 Στάδια αξιολόγησης 
 
Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί από ομάδα εμπειρογνωμόνων («επιτροπή αξιολόγησης»), η οποία 
υπόκειται στις απαιτήσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων που ορίζονται στον δημοσιονομικό 

κανονισμό6.  

 

                                                      
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 επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην αποκαλύψει την ταυτότητα των μελών της 
επιτροπής αξιολόγησης. Ωστόσο, αυτή μπορεί να γνωστοποιηθεί μετά την απονομή. 
 
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 αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στο υποβληθέν έντυπο 
αίτησης.  
 
Καθεμία από τις 29 κατηγορίες θα αξιολογηθεί ανεξάρτητα από τις άλλες κατηγορίες. 
 
Για κάθε κατηγορία, 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. 
 
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 τον Ιανουάριο του 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 (Παράρτημα 1), δεόντως 
υπογεγραμμένη και χρονολογημένη (από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στην περίπτωση των 
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου), που 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, η ΕΟΚΕ θα ζητήσει από τους υποψηφίους να προσκομίσουν 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο νομικής οντότητας, μαζί με τα συνοδευτικά 
αποδεικτικά στοιχεία (βλ. σημείο 4 ανωτέρω). 
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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 και τυχόν διευκρινιστικών ερωτήσεων που θα τεθούν από την ΕΟΚΕ. 
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 (Παράρτημα 1), δεόντως 
υπογεγραμμένη και χρονολογημένη από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (στην περίπτωση των 
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου), 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. 
 
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 το εν λόγω έγγραφο είναι 
προσβάσιμο μέσω δημόσιας βάσης δεδομένων και δωρεάν. Ο υποψήφιος πρέπει να ενημερώσει 
σχετικά την ΕΟΚΕ. 
 

5.1.4 Αξιολόγηση της ποιότητας  
 
Για καθεμία από τις 29 κατηγορίες, η επιτροπή αξιολόγησης θα εκτιμήσει 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. 
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Κριτήρια απονομής του βραβείου 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, η πρωτοβουλία θα αξιολογηθεί υπό το πρίσμα του 
τρόπου με τον οποίο συνδέονται οι ανθρώπινοι και χρηματοδοτικοί πόροι με 
τον αντίκτυπο στην ομάδα-στόχο. 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 

Συνολικά μόρια 

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. 
 
Η ΕΟΚΕ μπορεί να απονείμει έως 29 βραβεία (ένα για κάθε κατηγορία) στους κορυφαίους 
υποψηφίους (δηλαδή στους υποψηφίους με την υψηλότερη τελική βαθμολογία) για την αντίστοιχη 
κατηγορία.  
 

6. Χρηματικό βραβείο 
 
Η ΕΟΚΕ προτίθεται να απονείμει, κατ’ ανώτατο όριο, 29 βραβεία. Κάθε βραβείο έχει αξία 10 000 
ευρώ. Η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να απονείμει και τα 29 βραβεία. Η ΕΟΚΕ μπορεί να 
αποφασίσει να μην απονείμει το Βραβείο για την Αλληλεγγύη των Πολιτών. 
 
Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον 
Ιανουάριο του 2021. Στην τελετή θα κληθεί ένας εκπρόσωπος ανά νικητή, με την ΕΟΚΕ να 
διοργανώνει το ταξίδι και τη διαμονή τους σύμφωνα με τους κανόνες που θα κοινοποιηθούν στους 
νικητές σε εύθετο χρόνο. 
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Τα βραβεία 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 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). 
 
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. 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 τους και της χρηματικής αξίας 
του βραβείου που απονεμήθηκε στους νικητές. 
 
Τυχόν ανακοίνωση ή δημοσίευση από τους νικητές σχετικά με τη δραστηριότητα για την οποία 
απονεμήθηκε το βραβείο πρέπει να αναφέρει ότι στη δραστηριότητα έχει απονεμηθεί το βραβείο της 
ΕΟΚΕ για την Αλληλεγγύη των Πολιτών. 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. 
 

                                                      
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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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 για την Αλληλεγγύη των Πολιτών διέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία 
συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, 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: 
 

General Court of the European Union  
Rue du Fort Niedergrünewald 
L-2925 Luxembourg 
Τηλ.: +352 43031  Φαξ: (+352) 4303 2100 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
Ιστοσελίδα (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 (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. 
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13. Περαιτέρω πληροφορίες 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
EESCprize@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 για την 
Αλληλεγγύη των Πολιτών (www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize). Η ΕΟΚΕ συνιστά στους 
υποψηφίους να ελέγχουν τακτικά τον δικτυακό τόπο του Βραβείου για την απόκτηση των πλέον 
επικαιροποιημένων πληροφοριών. 
 

_____________ 
 


