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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η εκστρατεία επικοινωνίας ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ η οποία υλοποιείται από το Sigmalive και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκηρύσσει σχολικό διαγωνισμό με τίτλο «Η 

Κοινή Αγροτική Πολιτική στη ζωή μας».  

 

Ο Διαγωνισμός  αποσκοπεί στην κατανόηση από μέρους των μαθητών του σημαντικού ρόλου 

της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στις ζωές όλων μας, εξασφαλίζοντας ποιοτικά γεωργικά 

προϊόντα, στηρίζοντας τον γεωργικό τομέα, προστατεύοντας το περιβάλλον και διατηρώντας 

την ύπαιθρο ζωντανή. Ταυτόχρονα, ο διαγωνισμός έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους 

γονείς και στους νέους να έρθουν σε επαφή με μια από τις σημαντικότερες πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθήσουν στην τάξη έννοιες όπως η υγιεινή διατροφή, ο 

σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους και την αγάπη για τη ζωή στην ύπαιθρο.  

 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού και οι απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στην Παράγραφο 

4.  

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών 

Σχολών, ηλικίας 12-18 ετών. Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στον διαγωνισμό 

ατομικά ή σε ομάδα, με μέγιστο αριθμό συμμετοχής ανά ομάδα τους 4 μαθητές.    

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική. Οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν τον 

ελεύθερό τους χρόνο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

3. ΒΡΑΒΕΙΑ 

Θα βραβευτούν δύο συμμετοχές, μία από Γυμνάσιο και μία από Λύκειο/Τεχνική Σχολή.  

 

Τα βραβεία θα δοθούν στα έργα τα οποία έχουν λάβει την υψηλότερη βαθμολογία με βάση τους 

πίνακες κριτηρίων όπως φαίνεται και πιο κάτω (Παράγραφος 4).  

 

Το βραβείο θα αποτελείται από φωτογραφικό εξοπλισμό της επιλογής των συμμετεχόντων 

(κουπόνι/voucher) με μέγιστο κόστος ανά ομάδα €500. Επίσης, σε όλους τους συμμετέχοντες 

θα απονεμηθούν πιστοποιητικά συμμετοχής και αναμνηστικά δώρα της εκστρατείας μας. 
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Ο νικητής θα βραβευθεί σε ειδική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021. 

Της βράβευσης θα προηγηθεί παρουσίαση στο κοινό των επικρατέστερων έργων από τα οποία 

προέκυψε ο νικητής.   

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μαθητές (είτε σε ομάδες είτε ατομικά, όπως αναφέρεται και 

στην Παράγραφο 2) αναμένεται να δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης όπως μία ζωγραφιά, μία 

φωτογραφία ή ένα βίντεο, καλύπτοντας μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω θεματικές: 

- Κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

- Ποιοτικά και ασφαλή αγροτικά προϊόντα με τη στήριξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής  

- Η ζωή στην ύπαιθρο και η Κοινή Αγροτική Πολιτική 

- Στήριξη των γεωργών και Κοινή Αγροτική Πολιτική 

- Το σχέδιο φρούτων και λαχανικών στα σχολεία μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

 

Οι μαθητές προτρέπονται να μελετήσουν παραδείγματα της συμβολής της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής στην καθημερινή μας ζωή όπως προϊόντα στα ράφια υπεραγορών, έργα σε αγροτικές 

περιοχές και να εμπνευστούν από αυτά ώστε να δημιουργήσουν τα δικά τους πρωτότυπα έργα.  

 

Όλα τα έργα θα πρέπει να προβάλλουν θετικές στάσεις απέναντι στον ρόλο της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής στη ζωή μας, χωρίς να αποκλείονται και έργα τα οποία θα προτείνουν βελτιώσεις της 

ΚΑΠ.  

 

Η κάθε συμμετοχή, ατομική ή ομαδική, δικαιούται να υποβάλει ένα μόνο έργο, ζωγραφιά, 

φωτογραφία ή βίντεο, καλύπτοντας μία ή περισσότερες θεματικές από τις προτεινόμενες της 

Παραγράφου 4. 

  

Το κάθε έργο θα πρέπει να παρουσιάζει με ευνόητο τρόπο τον πολύπλευρο ρόλο της ΚΑΠ στις 

ζωές των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνοντας έμφαση στη δημιουργικότητα και τη 

φαντασία των παιδιών. Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα έργο με βασικό στόχο να 

πείσουν φίλους και συμμαθητές για τη σημασία της ΚΑΠ στις ζωές μας.  

   

Οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε υλικό που έχει δημιουργηθεί από την εκστρατεία μας για 

εκμάθηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και εξοικείωση με τις προτεραιότητές της (Βλ. 

Παράγραφο 7).  
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Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική. Οι μαθητές καλούνται ν’αξιοποιήσουν τον 

ελεύθερό τους χρόνο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

  

 Τα κριτήρια αξιολόγησης και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 

α/α Κριτήριο αξιολόγησης Βαρύτητα %  

1. Σαφήνεια και πειστικότητα ως προς το μήνυμα που θέλει να 

προωθήσει το έργο για τον ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών 

50%  

2. Δημιουργικότητα, πρωτοτυπία, καλλιτεχνικό ύφος  30% 

3. Καταλληλόλητα για χρήση του έργου ως μέρος μίας εκστρατείας 

ευαισθητοποίησης του κοινού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική   

20% 

 

Η αξιολόγηση θα γίνει από την πιο κάτω τετραμελή επιτροπή:  

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Χαμπής Τσαγγάρης Χαράκτης 

2. Χάρης Νικολάου Λειτουργός Τμήματος Δασών & Ερευνητής 

3. Αντώνης Καρατζιάς Διευθυντής Τμήματος Καινοτομίας & 

Ανάπτυξης, Συγκρότημα Δίας. Συντονιστής 

του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ 

προγράμματος «Μάθε για την ΚΑΠ» 

4. Δήμος Κυριάκου Art Dealer 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
5.1. Διαδικασία συμμετοχής  

Η κάθε συμμετοχή (ατομική ή ομαδική) έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στο διαγωνισμό με 

την υποβολή ενός μόνο έργου (ζωγραφιάς, φωτογραφίας, βίντεο) το οποίο πρέπει να έχει 

υποβληθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τον πίνακα πιο κάτω.  

 

Η κάθε ομάδα θα υποβάλει ηλεκτρονικά το έντυπο υποβολής συμπεριλαμβανομένης της 

συναίνεσης γονέα/κηδεμόνα (Παράρτημα Ι) στην ηλεκτρονική διεύθυνση cap@sigmalive.com. 

Το πρωτότυπο έντυπο υποβολής με την πρωτότυπη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα μαζί με τη 

mailto:cap@sigmalive.com
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φωτογραφία, ζωγραφιά (σε έντυπη μορφή) και το βίντεο σε ψηφιακή μορφή αποθηκευμένο σε 

USB/DVD θα αποστέλλονται στα γραφεία του SigmaLive, Αρχαγγέλου 31, Στρόβολος, 2054, 

Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «Συμμετοχή 

στο Διαγωνισμό Η Κοινή Αγροτική Πολιτική στη ζωή μας, βαθμίδα εκπαίδευσης. Τμήμα 

Καινοτομίας & Ανάπτυξης». 

 

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό η κάθε ομάδα δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει 

οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού, οποιαδήποτε έργα που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα 

δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, δεν θα γίνονται 

αποδεκτά. 

 

Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας 

περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, 

περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας. 

 

5.2 Προσωπικά δεδομένα 

Θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για την 

εκτέλεση του παρόντος διαγωνισμού καθώς επίσης και για να λαμβάνετε ενημέρωση για τη 

διαδικασία και την τελετή απονομής. Τα στοιχεία που θα συλλεγούν περιλαμβάνουν τα 

ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό μαθητών, τα ονοματεπώνυμα των 

γονέων/κηδεμόνων τους όπως επίσης και τους αριθμούς τηλεφώνων και τις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις (e-mails) των μαθητών, γονέων ή κηδεμόνων. Η συλλογή των προσωπικών 

δεδομένων θα γίνει μετά την επιτυχή αποστολή των αιτήσεων συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (cap@sigmalive.com) και μέσω της αποστολής των αιτήσεων στα γραφεία του 

SigmaLive, Αρχαγγέλου 31, Στρόβολος, 2054, Λευκωσία, είτε ταχυδρομικά είτε με οποιαδήποτε 

υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).  

 

Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν μόνο οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας που έχουν σχέση 

με το διαγωνισμό ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχετε την συναίνεση σας μέσω 

του Παραρτήματος Ι. Θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού 

και μετά από αυτήν ως αποδεικτικό υλοποίησης της δράσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

με διάρκεια πέντε χρόνων. Τα στοιχεία σας μπορεί να αποσταλούν μόνο στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ως αποδεικτικό της ολοκλήρωσης της δράσης. 

mailto:cap@sigmalive.com
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Επίσης, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή/και σε άλλα μέσα που διαθέτει η διοργανώτρια αρχή 

ενδέχεται να δημοσιευτεί αποκλειστικά και μόνο το ονοματεπώνυμο του/των νικητή/ών 

συνοδευόμενο από το έργο το οποίο βραβεύτηκε (βλ. επίσης Παράγραφο 5.3).   

  

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

privacy@sigmalive.com βάζοντας στο θέμα το όνομα του διαγωνισμού («Η Κοινή Αγροτική 

Πολιτική στη ζωή μας») και, εντός 10 εργάσιμων ημερών, να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση 

θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον 

περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους.  

 

5.3. Δημοσιότητα 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη 

διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του 

έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, Social-Media ή με οποιονδήποτε άλλο μέσο κριθεί αναγκαίο 

από τη διοργανώτρια (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, τηλεόρασης και 

ραδιοφώνου). Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει 

και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το διαγωνισμό και την 

απονομή των δώρων, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς 

τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την 

προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς 

καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς 

οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Οι νικητές με την αποδοχή των παρόντων όρων 

συναινούν και στη δημοσίευση των έργων τους στις σελίδες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

της εκστρατείας Μάθε για την ΚΑΠ όπως και στα μέσα που κατέχει η διοργανώτρια αρχή.  

 

Με την υποβολή των έργων τους, η κάθε ομάδα αυτόματα αποδέχεται να συμμετέχει στην 

τελετή απονομής των βραβείων κι ανάλογα με τις ανάγκες της διοργανώτριας αρχής. 

  

 

 

5.4. Χρονοδιάγραμμα  

Σημαντικές ημερομηνίες διαγωνισμού 

1. Έναρξη διαγωνισμού 17 Φεβρουαρίου 2021 

2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έργου  15 Μαΐου 2021 

3. Αξιολόγηση των υποβληθέντων έργων  Ιούνιος 2021 

mailto:privacy@sigmalive.com
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4. Ενημέρωση των συμμετεχόντων  Ιούνιος 2021 

5. Απονομή βραβείων Ιούλιος 2021 

 

Το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό ως προς το στάδιο 4 & 5. Η τελική ημερομηνία της τελετής 

απονομής των βραβείων θα καθοριστεί σε εύθετο χρόνο και θα εξαρτηθεί κι από την εξέλιξη της 

πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).  

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το cap@sigmalive.com ή στη 

σελίδα μας στο Facebook @learnaboutcap.   

  

mailto:cap@sigmalive.com
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7. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   
7.1. Υλικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/cap-glance_el  

 https://www.youtube.com/user/EUagri  

 https://www.consilium.europa.eu/el/policies/cap-introduction/  

 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/rural-development_el  

 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/rural-development/country_el  

7.2. Εκπαιδευτικό υλικό της εκστρατείας επικοινωνίας «Μάθε για την ΚΑΠ»   

 https://learnaboutcap.education/  

 https://www.youtube.com/watch?v=MXsX8RKISSg&list=PLgI5Q1goPR7qReL-w8-

QyAMp6qfCg5UF8  

 https://www.facebook.com/234734333579/videos/272943187275346  

 https://www.learnaboutcap.com/  

 https://www.youtube.com/channel/UCgYThQf0b37egDhwdG_z6ew  

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_el
https://www.youtube.com/user/EUagri
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/cap-introduction/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development/country_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development/country_el
https://learnaboutcap.education/
https://www.youtube.com/watch?v=MXsX8RKISSg&list=PLgI5Q1goPR7qReL-w8-QyAMp6qfCg5UF8
https://www.youtube.com/watch?v=MXsX8RKISSg&list=PLgI5Q1goPR7qReL-w8-QyAMp6qfCg5UF8
https://www.facebook.com/234734333579/videos/272943187275346
https://www.learnaboutcap.com/
https://www.youtube.com/channel/UCgYThQf0b37egDhwdG_z6ew
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Έντυπο συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

«Η Κοινή Αγροτική Πολιτική στη ζωή μας»  

 

1. Ηλικιακή Κατηγορία  

Μαθητής/ές Δημοτικού       Μαθητής/ές Γυμνασίου   Μαθητής/ές Λυκείου/ Τεχνικής Σχολής 

 

2. Ονοματεπώνυμο/α αιτούντος/ων (μαθητή/μαθητών) 

1.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Όνομα/τα γονέως/έων ή νόμιμου κηδεμόνα του/των αιτούντος/ων:  

1.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Στοιχεία επικοινωνίας 

Α. Αριθμός τηλεφώνου και όνομα ατόμου επικοινωνίας (αιτούντος/γονέα ή κηδεμόνα): 

1.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Β. E-mail και όνομα ατόμου επικοινωνίας (αιτούντος/γονέα ή κηδεμόνα):  

1.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Συμφωνία: 

Εγώ/εμείς, ο/η/οι αιτών/ούσα/ούντες και εγώ/εμείς, ο/οι γονέας-εις ή ο/οι νόμιμος/οι 

κηδεμόνας/ες του/των αιτούντος/ων, δηλώνουμε ότι έχουμε διαβάσει και κατανοήσει του 

Όρους και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο διαγωνισμό «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική στη ζωή 

μας» που προκηρύχτηκε από το Sigma Live Ltd στα πλαίσια της εκστρατείας επικοινωνίας 

«Μάθε για την ΚΑΠ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς, δια του 

παρόντος εγγράφου, δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε τους όρους του διαγωνισμού και 

συμφωνούμε με την πλήρη συμμόρφωση σε όλες τις ρήτρες των Όρων του Διαγωνισμού.  

 

Υπογραφή γονέα/γονέων ή νόμιμου/ων κηδεμόνα/ων του/ων αιτούντος/ων1: 

1.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Υπογραφή αιτούντος/ων:     

1.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
1 Παρακαλούμε συμπληρώστε το/α όνομα/τα και ολογράφως.  
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