
                            

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
Πώς οραματίζεσαι το μέλλον της Ευρώπης;  
 

To Europe Direct Λευκωσίας – Πανεπιστημίου Κύπρου και το Κέντρο Ευρωπαϊκής 

Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της 

Ευρώπης, διοργανώνει διαγωνισμό για νέους ηλικίας 16-30.  

Πώς οραματίζεσαι το μέλλον της Ευρώπης; 

Στείλε μας τις ιδέες σου σε μορφή άρθρου μέχρι 1000 λέξεις και 

κέρδισε ένα ποδήλατο και ένα smartwatch.  

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μοναδική και επίκαιρη ευκαιρία για τους 

Ευρωπαίους πολίτες να συζητήσουν τις προκλήσεις της Ευρώπης και τις προτεραιότητές 

της. Επισκεφτείτε το σύνδεσμο https://futureu.europa.eu/ και ενημερωθείτε σχετικά με τα 

θέματα με τα οποία ασχολείται η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.  

Ενημερωθείτε επίσης για το Κέντρο Europe Direct Λευκωσίας – Πανεπιστημίου Κύπρου το 

οποίο μπορεί να παρέχει γρήγορα και άμεσα πληροφορίες σε Ευρωπαίους πολίτες σχετικά 

με τα δικαιώματά τους καθώς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.   

Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού: 

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κάτοικοι Κύπρου ηλικίας 16-30 ετών.  

• Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εργαζόμενοι, συμβαλλόμενοι, 

συνεργάτες ή μέλη των συνδιοργανωτών.  

• Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

παρόντων όρων και προϋποθέσεων.  

• Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για καταχωρήσεις / συμμετοχές που έχουν αποσταλεί 

αλλού, είναι ελλιπείς ή δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές για οποιοδήποτε τεχνικό 

ή άλλο λόγο.  

• Μόνο μία συμμετοχή για τον καθένα θα γίνεται αποδεκτή.  

Προδιαγραφές και κριτήρια αξιολόγησης άρθρου για συμμετοχή στο διαγωνισμό: 

• Από 300 μέχρι 1000 λέξεις. 

• Να είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική Γλώσσα. 

• Μπορεί να περιέχει φωτογραφίες με διασφάλιση των δικαιωμάτων χρήσης. 

• Να αποσταλεί το άρθρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση eudirect@ucy.ac.cy σε μορφή 

pdf μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, 

τηλέφωνο επικοινωνίας). 

• Να είναι πρωτότυπη και ανέκδοτη δημιουργία. 

• Να γίνεται σωστή χρήση της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.  

• Να έχει χρησιμοποιηθεί υλικό από την πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον 

της Ευρώπης https://futureu.europa.eu/ και την ιστοσελίδα του Κέντρο Europe 

Direct Λευκωσίας – Πανεπιστημίου Κύπρου.  
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Τελική Προθεσμία 

Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχών ξεκινά στις 22 Νοεμβρίου και διαρκεί μέχρι τις 

22 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 12:00 (ώρα Κύπρου). Δεν θα ληφθούν υπόψη όσες συμμετοχές 

αποσταλούν μετά την ημερομηνία αυτή.  

Νικητές και βραβεία 

• Όλες οι συμμετοχές που τηρούν τους όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές 

(όπως περιγράφονται πιο πάνω), θα μπουν σε κλήρωση για δύο βραβεία.  

• Τα βραβεία είναι ένα ποδήλατο αξίας 500€ και ένα smartwatch Samsung Galaxy 

Active 2.  

• Τα βραβεία είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν αντικαθίστανται με άλλα 

πρόσωπα από τον συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό. Επίσης είναι μη ανταλλάξιμα με 

χρήματα ή άλλα βραβεία. 

• Η ανακοίνωση των τυχερών θα γίνει στις 10 Ιανουαρίου 2022. Οι διοργανωτές θα 

επικοινωνήσουν μαζί με τους νικητές μέσω τηλεφώνου. Εάν ένας νικητής 

απορρίψει το βραβείο του, οι συνδιοργανωτές επίσης έχουν το δικαίωμα να 

επιλέξουν άλλο νικητή. 

• Οι συνδιοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια, 

υποχρέωση, τραυματισμό ή απογοήτευση ως αποτέλεσμα ή απόρροια της 

συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή στην αποδοχή του βραβείου. 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και Πνευματικά δικαιώματα 

• Με την υποβολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι το περιεχόμενο των συμμετοχών 

(άρθρων) καθίσταται αναγκαία δημόσιο και ότι παρέχουν ανεπιφύλακτα, 

ανέκκλητα και απεριόριστα προς τους συνδιοργανωτές το δικαίωμα να 

χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται, αναπαράγουν, τροποποιούν και δημοσιεύουν το 

περιεχόμενο αυτό σε κάθε είδους έντυπα, τηλεοπτικά κανάλια, διαδικτυακούς 

τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτουν, χωρίς να απαιτείται η 

προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων και χωρίς καμία επιβάρυνση των 

συνδιοργανωτών. 

• Κάθε συμμετέχοντας οφείλει να λάβει τη συγκατάθεση προσώπων που τυχόν 

απεικονίζονται ή παρουσιάζονται στο βίντεο που υποβάλλει στο διαγωνισμό. 

• Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν δημόσια στα κοινωνικά μας μέσα. 

Μπαίνοντας σε αυτόν τον διαγωνισμό, δίνετε τη συγκατάθεση σας για να 

χρησιμοποιηθεί το όνομα σε οποιαδήποτε μορφή δημοσιότητας. 

• Υποβάλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, οι συμμετέχων συναινούν στην 

επεξεργασία των δεδομένων τους για τους σκοπούς αυτού του διαγωνισμού και για 

να επικοινωνήσουμε μαζί τους εάν είναι ανάμεσα στους νικητές μας. 

• Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα παρέχονται στους συνδιοργανωτές θα 

χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και δεν θα 

κοινοποιηθούν σε οποιουσδήποτε τρίτους. 

Γνώρισε τα Κέντρα Europe Direct - https://www.youtube.com/watch?v=PjcgMxO8Rok  

Ακολουθήστε μας: 

                                                                          europedirectucy.eu 
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