
 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου 
για τη Νεολαία 
 
The European Parliament announced on Monday that candidates for 
the Charlemagne Youth Prize have until the 23rd of February to 
register. Please disseminate this information to those concerned. For 
more information http://www.charlemagneyouthprize.eu/  

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ! 

Η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως 
τις 23 Φεβρουαρίου 2015! 

Εισαγωγή σχετικά με το διαγωνισμό 

«Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία» έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης μεταξύ των νέων ανθρώπων, καθώς και τη 

συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά σχέδια ολοκλήρωσης.  

Το Βραβείο απονέμεται για σχέδια που αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν νέοι 

άνθρωποι και που προάγουν την κατανόηση, προωθούν την ανάπτυξη μιας κοινής 

αντίληψης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, και παρέχουν απτά παραδείγματα συμβίωσης των 

Ευρωπαίων ως μια κοινότητα. 

 

«Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία» απονέμεται κάθε έτος από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου 

του  

Άαχεν. 

 

Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο ανέρχεται σε 5000 ευρώ, το δεύτερο βραβείο σε 3000 

ευρώ και το τρίτο βραβείο σε 2000 ευρώ. Στο πλαίσιο του βραβείου, οι τρεις τελικοί νικητές 

θα προσκληθούν να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (στις Βρυξέλλες και στο 

Στρασβούργο). Επίσης, οι εκπρόσωποι και των 28 επιλεγέντων εθνικών σχεδίων θα 

προσκληθούν σε τετραήμερο ταξίδι στο Άαχεν της Γερμανίας. 

 

Τα βραβεία για τα τρία καλύτερα σχέδια θα απονεμηθούν από τον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από αντιπρόσωπο του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου 

http://www.europarl.europa.eu/portal/el
http://www.charlemagneyouthprize.eu/el/root.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/el/root.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/
http://www.charlemagneyouthprize.eu/resource/static/images/banners-2014/el-eu-charlemagneyouthprize.jpg


Καρλομάγνου του  

Άαχεν. 

Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμπλήρωση 
του εντύπου αίτησης 

1. Αναγράψτε τα στοιχεία ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Εφόσον απαιτηθεί προσθέστε 

ή αφαιρέστε ονόματα.Σημαντική επισήμανση! Κάθε ομάδα ή άτομο πρέπει να 

συμπληρώνει ατομικό έντυπο. Έντυπα που έχουν συμπληρωθεί από άλλα 

πρόσωπα (π.χ. καθηγητές, άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 30 ετών, κτλ) δεν θα 

γίνονται δεκτά. 

2. Κατεβάστε το έντυπο "δήλωση του υποψηφίου (δήλωση για χρηματοδότηση από 

την ΕΕ) συμπληρώστε, υπογράψτε και ανεβάστε αυτό ως συνημμένο.  

3. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες του σχεδίου, σημειώστε ότι θα χρειαστεί να 

ανεβάσετε την πλήρη περιγραφή του σχεδίου ως συνημμένο.Σημαντική 

επισήμανση! Εφόσον επισυνάψετε το σχέδιό σας ως pdf, παρακαλείστε να 

συμπεριλάβετε επίσης ένα αρχείο Word του ιδίου εγγράφου. Εφόσον απαιτηθεί, 

επισυνάψτε περισσότερα του ενός αρχεία. Οι υποστηριζόμενοι μορφότυποι είναι 

οι εξής: doc(x), pdf, xls(x), ppt, odt, txt, jpg, gif Εφόσον είναι δυνατό, 

παρακαλείστε να υποβάλετε το σχέδιό σας σε μια μόνο γλώσσα. 

4. Μην παραλείψετε να υποβάλετε περίληψη του σχεδίου σας στα αγγλικά (EN), 

γαλλικά (FR) ή German (DE). 

5. Σημαντική επισήμανση! Η περίληψη πρέπει να είναι σύντομη αλλά διεξοδική και 

να καλύπτει τις βασικές πτυχές του σχεδίου. Συχνά, η περίληψη αποτελεί το 

πρώτο στοιχείο που παρατηρεί η επιτροπή κατά την αξιολόγηση του σχεδίου. 

6. Σημειώστε ότι στην περίπτωση ομαδικών και πολυεθνικών σχεδίων, το σχέδιο 

μπορεί να υποβληθεί σε μια μόνο χώρα. 

7. Αφού αναγράψετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, κλικάρετε στο κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ 

και αναμείνατε το επιβεβαιωτικό μήνυμα. Κατόπιν μπορείτε να εκτυπώσετε 

αντίγραφο της αίτησης για τα αρχεία σας. 

8. Παρακαλείστε όπως σιγουρευθείτε ότι έχετε διαγράψει το ιστορικό περιήγησης 

στον browser σας πριν υποβάλετε την αίτησή σας. Σε περίπτωση που 

αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία, παρακαλούμε στείλτε μας ένα screen shot 

με το μήνυμα λάθους που σας εμφανίζεται στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ecyp2015@ep.europa.eu 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/resource/static/files/declaration/el_declaration.pdf
mailto:ecyp2015@ep.europa.eu


 

 


