
 

Γενικοί κανόνες για την Ευρωπαϊκή φάση του Ευρωπαϊκού 
Διαγωνισμού Στατιστικής (ΕΔΣ) 2022 

 

1. Συμμετοχή 

Η ευρωπαϊκή φάση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής (ΕΔΣ) 2022 είναι 
ανοιχτή σε εκείνες τις ομάδες που έχουν κερδίσει στις αντίστοιχες εθνικές φάσεις 
και έχουν προταθεί από τις χώρες τους, προκειμένου να συμμετέχουν στην 
ευρωπαϊκή φάση.  

Θα υπάρχουν δύο κατηγορίες συμμετοχής, οι κατηγορίες Α και Β. Οι δύο 
κατηγορίες περιλαμβάνουν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η πρώτη (Α) 
μαθητές ηλικίας περίπου 16 - 18 ετών και η δεύτερη (Β) μαθητές ηλικίας περίπου 
14 - 16 ετών.  

Θα μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 2 (δύο) ομάδες ανά κατηγορία και χώρα.  

Η εγγραφή στην ευρωπαϊκή φάση θα γίνει από τους διοργανωτές του εθνικού 
διαγωνισμού κάθε χώρας. 

 

2. Αντικείμενο της εργασίας (assignment) 

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα βίντεο στο 
οποίο θα πρέπει να επιλέξουν, να παρουσιάσουν και να αναφέρουν επίσημα 
στατιστικά στοιχεία, για να υποστηρίξουν το μήνυμά τους σε ένα συγκεκριμένο 
θέμα. 

Το θέμα του βίντεο θα δημοσιευτεί τον Νοέμβριο του 2021. 

Δεν υπάρχει περιορισμός στη μορφή του βίντεο. 

Στον ήχο του βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αγγλική γλώσσα ή οποιαδήποτε 
εθνική γλώσσα. 

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στον ήχο δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των βίντεο, επομένως συνιστάται ιδιαίτερα οι ομάδες να προετοιμάζουν 
τα βίντεό τους σε μια γλώσσα με την οποία αισθάνονται άνετα. 

Για λόγους προσβασιμότητας, η χρήση υπότιτλων στα αγγλικά είναι 
υποχρεωτική. 

Οποιεσδήποτε γραπτές επεξηγήσεις στο βίντεο θα είναι στα αγγλικά. 

Μαζί με το βίντεο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα επεξηγηματικό 
έγγραφο σε pdf στην αγγλική γλώσσα, εξηγώντας τη διαδικασία δημιουργίας του 
βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών στους οποίους απευθύνεται, των 
τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν (και των λόγων που χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι 
τεχνικές), της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κ.λπ.  



 

Οι ομάδες αναμένεται να περιλαμβάνουν αναφορές στις πηγές των δεδομένων 
και άλλου υλικού (μουσικής, εικόνων κ.λπ.) που θα χρησιμοποιήσουν, τόσο 
στο τέλος του βίντεο όσο και στο έγγραφο pdf.  

Τα βίντεο δεν πρέπει να ξεπερνούν τη συνολική διάρκεια των 2:10 λεπτών, όπου 
2:00 λεπτά το μέγιστο του βίντεο συν δέκα (+10) δευτερόλεπτα το μέγιστο για 
την αναφορά στις πηγές πληροφοριών. 

Το έγγραφο pdf δε θα ξεπερνά τις δύο χιλιάδες (2.000) λέξεις και δε θα 
υπερβαίνει τις τέσσερις (4) σελίδες. 

Οι ομάδες πρέπει να παραδώσουν ένα τελικό συμπιεσμένο αρχείο (7z, zip κ.λπ.) 
που να περιέχει το βίντεο και το έγγραφο pdf μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για τις ομάδες στο 
https://www.esc2022.eu 

 

3. Κριτήρια αξιολόγησης 

Κατά την αξιολόγηση των επιλεγμένων βίντεο, η κριτική επιτροπή της ευρωπαϊκής 
φάσης του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής θα λάβει υπόψη: 

• Τη δημιουργικότητα του βίντεο, 

• Το μήνυμα του βίντεο να είναι κατανοητό / πειστικό  σε σχέση με την έννοια / 
θέμα που τίθεται 

• Την επιλογή και την παρουσίαση κατάλληλων επίσημων στατιστικών 
δεδομένων για την υποστήριξη του μηνύματος 

• Την αποτελεσματικότητα του βίντεο, ώστε να περάσει το μήνυμά του  

• Τη συμφωνία μεταξύ του εγγράφου pdf και του βίντεο 

• Τη συμπερίληψη πηγών και αναφορών σε υλικό που χρησιμοποιείται (όπως 
μουσική, εικόνες κ.λπ.) τόσο στο τέλος του βίντεο όσο και στο έγγραφο pdf 

 

4. Βραβεία 

Η κριτική επιτροπή θα ανακοινώσει πέντε φιναλίστ ανά ηλικιακή κατηγορία και θα 
τις κατατάξει από το 1 (νικήτρια ομάδα) έως 5 σε κάθε κατηγορία.  

Κάθε μαθητής-μέλος και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός της κάθε νικήτριας ομάδας της 
ευρωπαϊκής φάσης του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής (κατηγορίες Α και Β) 
θα λάβουν τα ακόλουθα βραβεία: 

• Δωροκάρτα (€400) 

• Διαφημιστικό υλικό από τη Eurostat 

• Δίπλωμα νικητή 

Θα υπάρχουν επίσης τρόπαια για τη δεύτερη και την τρίτη ομάδα. 

Όλοι οι φιναλίστ θα λάβουν ένα δίπλωμα που θα αναφέρει την θέση που έλαβαν. Οι 
υπόλοιπες ομάδες που θα συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή φάση θα λάβουν δίπλωμα 
συμμετοχής. 

https://www.esc2022.eu/


 

Η τελετή απονομής μπορεί να λάβει χώρα διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης ή με 
φυσική παρουσία. Οι ρυθμίσεις θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και θα 
εξαρτηθούν από την εξέλιξη της υγειονομικής κατάστασης και από τις συστάσεις 
των αρμόδιων υγειονομικών αρχών. 

Σε περίπτωση τελετής απονομής με φυσική παρουσία, τα έξοδα του ταξιδιού και 
της διαμονής, για τους εκπαιδευτές και τους μαθητές των νικητήριων ομάδων, θα 
καλυφθούν από τους διοργανωτές του ΕΔΣ. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν μαθητές που είναι κάτω της ηλικίας των 18 ετών 
κατά τον χρόνο ταξιδίου για την τελετή απονομής των βραβείων με φυσική 
παρουσία, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα πρέπει να λειτουργήσει ως 
εξουσιοδοτημένος κηδεμόνας των ατόμων της ομάδας του και θα αναλάβει πλήρως 
την ευθύνη των μαθητών του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της παραμονής στην 
τοποθεσία της τελετής απονομής. 

Σε περίπτωση που δύο (2) νικήτριες ομάδες έχουν τον ίδιο υπεύθυνο εκπαιδευτικό, 
ο τελευταίος θα λάβει ένα μόνο βραβείο. 

 

5. Ημερολόγιο 

Κάθε χώρα θα αποφασίσει και θα κοινοποιήσει το ημερολόγιο για την ευρωπαϊκή 
φάση. Η τελική προθεσμία για την υποβολή των βίντεο από όλες τις χώρες είναι η 
11η Μαΐου 2022. 

Δημοσίευση και ανακοίνωση νικητριών ομάδων: μέσα Ιουνίου, 2022. 

Τελετή βράβευσης: Θα ανακοινωθεί (ημερομηνία + λεπτομέρειες διεξαγωγής). 

 

6. Δημοσίευση βίντεο 

Τα βίντεο που θα βραβευθούν θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα www.esc2022.eu, 
αναφέροντας τα πλήρη ονόματα των δημιουργών τους. Με τη συμμετοχή τους στην 
ευρωπαϊκή φάση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής οι συμμετέχοντες 
αποδέχονται πλήρως αυτούς τους κανόνες και θα επιτρέψουν τη δημοσίευση των 
βίντεο τους και την ανακοίνωση του ονόματός τους. Μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους 
δεδομένων που προέρχονται από τη συμμετοχή τους σε αυτόν τον διαγωνισμό, με 
την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 
Τα βίντεο δεν πρέπει να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά σήματα 
τρίτων ή δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας. Τα μέλη των ομάδων 
θα πρέπει να είναι βέβαια ότι χρησιμοποιούν στο βίντεό τους περιεχόμενο το οποίο 
είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
χωρίς περιορισμό, μουσικής, εικόνων, ταινιών και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Οι διοργανωτές ενδέχεται σε μεταγενέστερο στάδιο, να ρωτήσουν τις ομάδες για 
διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων. 
 
Η συμπερίληψη διαφήμισης ή προώθησης εταιρειών ή προϊόντων στα βίντεο δεν 
γίνεται αποδεκτή. Η εμφάνιση υδατογραφημάτων ως αποτέλεσμα της χρήσης 

http://www.esc2022.eu/


 

ελεύθερου λογισμικού για τη δημιουργία του βίντεο δε θεωρείται διαφήμιση ή 
προώθηση. 
 

Σε περίπτωση που στο βίντεο εμφανίζονται ανήλικοι, η ομάδα πρέπει να στείλει 

στους διοργανωτές του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής, μαζί με το βίντεο και 

το έγγραφο pdf, εξουσιοδοτήσεις για εμφάνιση στην ταινία, υπογεγραμμένες από 

τον νόμιμο κηδεμόνα κάθε ανηλίκου. Η απουσία εξουσιοδοτήσεων θα αποκλείσει το 

βίντεο. Οι ομάδες μπορούν να ζητήσουν από τους διοργανωτές στις χώρες τους να 

τους το σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης. 

 

Όλο το υλικό που θα παρουσιαστεί στην ευρωπαϊκή φάση του Ευρωπαϊκού 

Διαγωνισμού Στατιστικής μπορεί να δημοσιευθεί από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό 

Σύστημα (ΕΣΣ).  

 

7. Επιφύλαξη δικαιωμάτων 

Οι διοργανωτές της ευρωπαϊκής φάσης του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής 

διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων και κανονισμών της ευρωπαϊκής φάσης 

του ΕΔΣ, ειδικά των ημερομηνιών που ανακοινώθηκαν στο ημερολόγιο ή ακόμα και 

της πιθανής ακύρωσής του, οποτεδήποτε υπάρξει δικαιολογημένη αιτία. Οι αλλαγές 

αυτές θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα www.esc2022.eu. 

 

8. Αποδοχή των κανόνων του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής 
(ΕΔΣ) 

Η συμμετοχή στην ευρωπαϊκή φάση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής 

(ΕΔΣ) προϋποθέτει την αποδοχή όλων των παραπάνω κανόνων.  

http://www.esc2022.eu/

