Γενικοί κανόνερ για ηην Δςπωπαϊκή θάζη ηος Δςπωπαϊκού
Γιαγωνιζμού Σηαηιζηικήρ (ΔΓΣ) 2020
Δλεκέξσζε Απξίιηνο 2020: Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε κε ηνλ
Κνξσλντφ (COVID-19), νη θαλφλεο ηεο επξσπατθήο θάζεο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί. Τν
αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαη ηα βξαβεία παξακέλνπλ ηα ίδηα, αιιά ππάξρνπλ
αιιαγέο ζην εκεξνιφγην θαζψο θαη ζηελ εκεξνκελία θαη ζηελ ηνπνζεζία ηεο ηειεηήο
απνλνκήο ησλ βξαβείσλ.

1. Σςμμεηοσή
Η επξσπατθή θάζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαγσληζκνχ Σηαηηζηηθήο (ΔΓΣ) 2020 είλαη
αλνηρηή ζε εθείλεο ηηο νκάδεο πνπ έρνπλ θεξδίζεη ζηηο αληίζηνηρεο εζληθέο θάζεηο
θαη έρνπλ πξνηαζεί απφ ηηο ρψξεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
επξσπατθή θάζε.
Θα ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο ζπκκεηνρήο. Καη νη δχν θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ
καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε πξψηε καζεηέο ειηθίαο πεξίπνπ 16 - 18
εηψλ θαη ε δεχηεξε καζεηέο ειηθίαο πεξίπνπ 14 - 16 εηψλ.
Θα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 2 (δύο) νκάδεο αλά θαηεγνξία θαη ρψξα.
Η εγγξαθή ζηελ επξσπατθή θάζε ζα γίλεη απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ εζληθνχ
δηαγσληζκνχ θάζε ρψξαο.

2. Ανηικείμενο ηηρ επγαζίαρ (assignment)
Οη νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζα πξέπεη λα δημιοςπγήζοςν ένα βίνηεο ζην
νπνίν ζα πξέπεη λα εμεγήζνπλ κηα ζηαηηζηηθή έλλνηα. Τν ζέκα ηνπ βίληεν ζα
απνθαιπθζεί ζηηο ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο ζε εχζεην ρξφλν. Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα
"Ηκεξνιφγην" απηνχ ηνπ εγγξάθνπ γηα ιεπηνκέξεηεο.
Γξαπηέο εμεγήζεηο ζην βίληεν ζα πξέπεη λα είλαη ζηα Αγγιηθά. Πξνθνξηθέο
εμεγήζεηο ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε ζηα Αγγιηθά, αλ θαη ην βίληεν κε ηνλ ήρν ζηελ
εζληθή γιψζζα θαη αγγιηθνχο ππφηηηινπο ζα είλαη επίζεο έγθπξν. Αλεμάξηεηα απφ
ηε γιψζζα ηνπ ήρνπ, ζπληζηάηαη ε ρξήζε ησλ ππφηηηισλ ζην βίληεν.
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ βίληεν δε θα ππέπει να ξεπεπνά ηα δύο (2) λεπηά.
Μαδί κε ην βίληεν, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα εηνηκάζνπλ έλα έγγξαθν ζε pdf
ζηελ αγγιηθή γιψζζα, εμεγψληαο ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ βίληεν,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη, ησλ ηερληθψλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (θαη ησλ ιφγσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηέο νη ηερληθέο),
ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ, ησλ πεγψλ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ (ζε
πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάπνηεο πεγέο) θ.ιπ. Απηφ ην έγγξαθν δε θα
ξεπεπνά ηιρ δύο σιλιάδερ (2.000) λέξειρ θαη δε θα ςπεπβαίνει ηιρ ηέζζεπιρ (4)
ζελίδερ.
Με βάζε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε κε ηνλ Κνξσλντφ (COVID-19), νη νκάδεο δελ
κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ γηα λα εξγαζηνχλ ζηα βίληεν, γη 'απηφ ελζαξξχλνπκε
ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εμαπνζηάζεσο εξγαζία.

3. Κπιηήπια αξιολόγηζηρ
Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηιεγκέλσλ βίληεν, ε θξηηηθή επηηξνπή ηεο επξσπατθήο
θάζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαγσληζκνχ Σηαηηζηηθήο ζα ιάβεη ππφςε:





ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ βίληεν,
έλα θαηαλνεηφ / πεηζηηθφ κήλπκα ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα / ζέκα πνπ ηίζεηαη
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ βίληεν, ψζηε λα πεξάζεη ην κήλπκά ηνπ,
ηε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ εγγξάθνπ pdf θαη ηνπ βίληεν.

4. Βπαβεία
Η θξηηηθή επηηξνπή ζα αλαθνηλψζεη έλαλ ληθεηή θαη δεχηεξε θαη ηξίηε ζέζε αλά
θαηεγνξία. Η επηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίζεη λα κε βξαβεχζεη θαλέλα απφ ηα
βίληεν πνπ παξνπζηάζηεθαλ.
Κάζε καζεηήο-κέινο θαη ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο ηεο θάζε ληθήηξηαο νκάδαο ηεο
επξσπατθήο θάζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαγσληζκνχ Σηαηηζηηθήο (θαηεγνξίεο Α θαη Β)
ζα ιάβνπλ ηα αθφινπζα βξαβεία:




Γσξνθάξηα (€400)
Δθδφζεηο θαη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ απφ ηε Eurostat
Γίπισκα ληθεηή

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε κε ηνλ Κνξσλντφ (COVID-19), ε
ηειεηή απνλνκήο ησλ βξαβείσλ ζηε Βνπδαπέζηε ζηηο 10 Ινπλίνπ αθπξψλεηαη. Οη
δηνξγαλσηέο ζα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα νξηζηεί κηα λέα
εκεξνκελία θαη ηνπνζεζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηειεηήο, κφιηο ην
επηηξέςνπλ νη αξκφδηεο αξρέο.
Οη ίδηνη θαλφλεο ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηε λέα ηνπνζεζία:
Τα έμνδα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηεο δηακνλήο, γηα ηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο
καζεηέο ησλ ληθεηήξησλ νκάδσλ, ζα θαιπθζνχλ απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ ΔΓΣ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ καζεηέο πνπ είλαη θάησ ηεο ειηθίαο ησλ 18 εηψλ
θαηά ηνλ ρξφλν ηαμηδίνπ γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ βξαβείσλ, ν ππεχζπλνο
εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο εμνπζηνδνηεκέλνο θεδεκφλαο ησλ
αηφκσλ ηεο νκάδαο ηνπ θαη ζα αλαιάβεη πιήξσο ηελ επζχλε ησλ καζεηψλ ηνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηεο παξακνλήο ζηελ ηνπνζεζία ηεο ηειεηήο
απνλνκήο.
Σε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαην γηα ηνπο δηνξγαλσηέο λα νξίζνπλ κηα λέα
εκεξνκελία θαη ηνπνζεζία, ε ηειεηή απνλνκήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ
ηειεδηάζθεςεο.
Σε πεξίπησζε πνπ δχν (2) ληθήηξηεο νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ,
ν ηειεπηαίνο ζα ιάβεη έλα κφλν βξαβείν.
Οη δεχηεξεο θαη ηξίηεο νκάδεο καδί κε ηηο ππφινηπεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
επξσπατθή θάζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαγσληζκνχ Σηαηηζηηθήο ζα ιάβνπλ δίπισκα
ζπκκεηνρήο.

5. Ημεπολόγιο
Τα πθηζηάκελα εκεξνιφγηα δελ ηζρχνπλ πιένλ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί
ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε κε ηνλ Κνξσλντφ (COVID-19), ηο σπονοδιάγπαμμα
για ηην εςπωπαϊκή θάζη θα καθοπιζηεί από ηον κάθε εθνικό διοπγανωηή. Οη
εζληθνί δηνξγαλσηέο ζα επηθνηλσλήζνπλ ζχληνκα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηή
ηε θάζε θαη ζα ηνπο δψζνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Η θξηηηθή επηηξνπή ζα ιάβεη
ηελ απφθαζε γηα ηνπο ληθεηέο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, αιιά ε απφθαζε, θαηά
πάζα πηζαλφηεηα, δε ζα δεκνζηνπνηεζεί πξηλ απφ ην Σεπηέκβξην ηνπ 2020.

Οη δηνξγαλσηέο ζα ελεκεξψλνπλ πιήξσο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηηο λέεο
απνθάζεηο.

6. Γημοζίεςζη βίνηεο
Τα βίληεν πνπ ζα θεξδίζνπλ ή εθείλα πνπ ζα ιάβνπλ κλείεο ζα δεκνζηεπηνχλ ζηελ
ηζηνζειίδα www.esc-2020.eu, αλαθέξνληαο ηα πιήξε νλφκαηα ησλ δεκηνπξγψλ
ηνπο. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επξσπατθή θάζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαγσληζκνχ
Σηαηηζηηθήο νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρνληαη πιήξσο απηνχο ηνπο θαλφλεο θαη ζα
επηηξέςνπλ ηε δεκνζίεπζε ησλ βίληεν ηνπο θαη ηελ αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηνπο.
Μπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα αλαθαιέζνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ
επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφλ ηνλ δηαγσληζκφ, κε ηελ επηθχιαμε νπνηνπδήπνηε άιινπ
δηθαηψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Τα βίληεν δελ πξέπεη λα παξαβηάδνπλ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή εκπνξηθά ζήκαηα
ηξίησλ ή δηθαηψκαηα νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή νληφηεηαο. Τα κέιε ησλ νκάδσλ
ζα πξέπεη λα είλαη βέβαηα φηη ρξεζηκνπνηνχλ ζην βίληεφ ηνπο πεξηερφκελν ην νπνίν
είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ,
ρσξίο πεξηνξηζκφ, κνπζηθήο, εηθφλσλ, ηαηληψλ θαη άιιεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Σε πεξίπησζε πνπ ζην βίληεν εκθαλίδνληαη αλήιηθνη, ε νκάδα πξέπεη λα ζηείιεη
ζηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαγσληζκνχ Σηαηηζηηθήο, καδί κε ην βίληεν θαη
ηα αξρεία pdf, εμνπζηνδνηήζεηο λα εκθαλίδνληαη ζηελ ηαηλία, ππνγεγξακκέλεο απφ
ηνλ λφκηκν θεδεκφλα θάζε αλειίθνπ. Η απνπζία εμνπζηνδνηήζεσλ ζα απνθιείζεη
ην βίληεν. Οη νκάδεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ζηηο ρψξεο ηνπο
λα ηνπο παξάζρεη ην ζρεηηθφ έληππν εμνπζηνδφηεζεο.
Όιν ην πιηθφ πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηνλ Δπξσπατθφ Γηαγσληζκφ Σηαηηζηηθήο ζα
κπνξεί λα δεκνζηεπζεί απφ ην Δπξσπατθφ Σηαηηζηηθφ Σχζηεκα (ESS).

7. Δπιθύλαξη δικαιωμάηων
Οη δηνξγαλσηέο ηεο επξσπατθήο θάζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαγσληζκνχ Σηαηηζηηθήο
έρνπλ ην δηθαίσκα αιιαγήο ησλ φξσλ θαη θαλνληζκψλ ηεο επξσπατθήο θάζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ, εηδηθά ησλ εκεξνκεληψλ πνπ αλαθνηλψζεθαλ ζην εκεξνιφγην ή
αθφκα θαη ηεο πηζαλήο αθχξσζήο ηνπ, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ππάξμεη δηθαηνινγεκέλε
αηηία. Οη αιιαγέο απηέο ζα δεκνζηεπζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα www.esc-2020.eu.

8. Αποδοσή ηων κανόνων ηος Δςπωπαϊκού Γιαγωνιζμού Σηαηιζηικήρ
(ΔΓΣ)
Η ζπκκεηνρή ζηελ επξσπατθή θάζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαγσληζκνχ Σηαηηζηηθήο
(ΔΓΣ) πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή φισλ ησλ παξαπάλσ θαλφλσλ.

