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ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  
Όροι  κ α ι  προϋπο θέσε ις  σ υμμετο χής  

 

1. Άτομα, ομάδες ή/και οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν παραπάνω από 

μία αιτήσεις συμμετοχής.  

2. Οι συμμετοχές πρέπει να βασίζονται στη χρήση του υλικού που παρέχεται 

από  το Space Awareness.   

3. Οι συμμετοχές πρέπει να σχετίζονται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

(επίσημες ή ανεπίσημες) οι οποίες να περιλαμβάνουν νέους ανθρώπους 

(παιδιά και εφήβους). 

 
Οι αιτήσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας 
συμμετοχής και την αποστολή αυτής στην ηλεκτρονική διεύθυνση  euspaceawe-
teachers@eschoolnet.org.  Σημείωση: Σε κάθε επικοινωνία να αναφέρετε ρητά ο 

εθνικός διαγωνισμός στον οποίο σκοπεύετε να δηλώσετε συμμετοχή (δες 
λίστα των Εθνικών Οργανωτών του Διαγωνισμού) έτσι ώστε να μπορέσουμε 
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http://www.space-awareness.org/el/competition#national-competition-el
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να εγγυηθούμε τη συμμετοχή σας ή τα ερωτήματα σας να φτάνουν στους 
κατάλληλους ανθρώπους.     
 

4. Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Οκτωβρίου 2017 (έως 

τις 23:00 ώρα Ελλάδος). Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά το πέρας 

της προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές.  

5. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν από οποιαδήποτε χώρα. Εάν δεν υπάρχει 

εθνικός διαγωνισμός στη χώρα σας μπορείτε να επιλέξετε η συμμετοχή 

σας  να συμπεριληφθεί σε αντίστοιχο διαγωνισμό με την ίδια γλώσσα 

αυτής της συγγραφής της αίτησης ή εναλλακτικά μπορείτε να 

συμμετάσχετε, στην αγγλική γλώσσα, στον διεθνή διαγωνισμό.   

6. Ο διεθνής τελικός θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά. Ένα έχετε επιλεχθεί 

σε εθνικό επίπεδο και η αίτηση είναι σε άλλη γλώσσα από αυτή της 

Αγγλικής, ο Εθνικός Οργανωτής θα σας βοηθήσει στη δημιουργία της 

αγγλικής έκδοσης της αίτησης σας για τη συμμετοχή σας στον διεθνή 

τελικό.     

7. Οι αιτήσεις δε θα επιστραφούν. 

8. Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

I. Το περιεχόμενο της αίτησης πρέπει να είναι πρωτότυπο και όχι μερική 

ή ολική αντιγραφή από κάποια άλλη πηγή.  

II. Το περιεχόμενο πρέπει να έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της αίτησης και μην έχει δημοσιευτεί σε προγενέστερο 

χρόνο.  

III. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι αληθές.  

IV. Το περιεχόμενο δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματος κάποιου 

τρίτου προσώπου.  

V. Το περιεχόμενο δεν πρέπει να είναι ακατάλληλο προς δημοσίευση 

(π.χ. να περιέχει βωμολοχίες, λόγους μίσους κτλ.).  

VI. Είναι ευθύνη του αιτούμενου να λάβει τις απαραίτητες άδειες χρήσης 

προστατευόμενου από πνευματικά δικαιώματα υλικού (π.χ. 

φωτογραφίες, video).  ή που απαιτούν την έγκριση  των 

γονέων/κηδεμόνων (π.χ. φωτογραφίες, video ανηλίκων).  

9. Υποβάλλοντας την αίτησης σας συμφωνείτε ότι:  

I. Η ομάδα του Space Awareness μπορεί να κάνει χρήση του υλικού 

που περιέχεται στη αίτησή σας π.χ. να επικοινωνήσει μαζί σας 
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σχετικά με τον διαγωνισμό ή να πραγματοποιήσει περαιτέρω 

ανάλυση σχετικά με τον αντίκτυπο του προγράμματος.   

II. Το περιεχόμενο των αιτήσεων μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του 

Space Awareness website, σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ή/και να 

περιληφθεί σε κάποιο ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book). Η αναφορά στο 

συγγραφέα θα γίνεται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται 

στην παράγραφο «Στοιχεία συμμετέχοντα» της φόρμας συμμετοχής 

(Ερ.2).  

III.  Το υποβληθέν περιεχόμενο της αίτησης ακολουθεί τις διατάξεις του 

Creative Commons License of Attribution-NonCommercial-

ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Λεπτομέρειες 

μπορούν να βρεθούν στο: https://creativecommons.org/licenses/by-

nc-sa/4.0/  

10. Οι νικητές θα ειδοποιούνται αρχικά μέσω email. Εν συνεχεία καλούνται να 

συμμετάσχουν σε περαιτέρω συμπληρωματική εργασία, όπως 

συζητήσεις/συνεντεύξεις με τα μέλη της ομάδας Space Awareness , ή 

συμμετοχή σε ανοικτό ηλεκτρονικό σεμινάριο (webinar). 

11. Όροι διαγωνισμού: 

I. Η αποφάσεις των κριτών είναι οριστικές. 

II. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παραχωρούν άδεια χρήσης των 

ονομάτων τους  για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και στις 

ακόλουθες δημοσιεύσεις σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού.  

III. Η διασφάλιση της απόδοσης των ακριβών στοιχείων υπόκειται στην 

ευθύνη των επονομαζόμενων ατόμων στην φόρμα αίτησης.  

IV. Τα επονομαζόμενα άτομα στη φόρμα είναι υπεύθυνα για τη 

διαφύλαξη ενός αντιγράφου της πρότασης. 

V. Στην περίπτωση προβλημάτων, οι διοργανωτές του διαγωνισμού 

διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους προαναφερθέντες 

όρους.  

12. Δυνατότητα συμμετοχής ατόμων και οργανισμών που σχετίζονται με το 

Space Awareness: 

I. Οι εκπρόσωποι των οργανισμών που είναι οι επίσημοι εταίροι του 

έργου Space Awareness (μέλη της ομάδας διαχείρισης) δε δύνανται 

να συμμετάσχουν.  

II. Εκπαιδευτές από τους κόμβους διάχυσης (είτε επίσημα, είτε 

ανεπίσημα) και άλλοι σχετικοί οργανισμοί που σχετίζονται με το 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Space Awareness (ή το Space Scoop)  μπορούν να μετάσχουν στο 

διεθνή διαγωνισμό. Ο διεθνής διαγωνισμός πραγματοποιείται στην 

αγγλική γλώσσα και οργανώνεται από το University College London 

(UCL). Δύο νικητές από το διεθνή διαγωνισμό προκρίνονται στον 

Διεθνή Τελικό. Οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες δεν δύνανται να 

μετέχουν στους εθνικούς τους διαγωνισμούς  λόγω δυνητικής 

σύγκρουσης συμφερόντων.  

 
 

 
Το EU Space Awareness χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στα πλαίσια του Προγράμματος Horizon 2020,H2020 – COMPET – 
2014 σύμφωνα με το Grant Agreement 638653. 

 


