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Γενικοί κανόνερ για ηην Eθνική θάζη ηος Δςπωπαϊκού Γιαγωνιζμού 
ζηη Σηαηιζηική, πος διοπγανώνεηαι από ηη Σηαηιζηική Υπηπεζία ηηρ 
Κύππος, ηη Γιεύθςνζη Μέζηρ Δκπαίδεςζηρ ηος Υποςπγείος 
Παιδείαρ και Πολιηιζμού και ηο Πανεπιζηήμιο Κύππος 

 

1. Σηόσοι 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαγσληζκνχ ζηε Σηαηηζηηθή είλαη: 

 Να θεληξίζεη ηελ πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηε ζηαηηζηηθή. 

 Να ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ λέα εξγαιεία γηα ηε 
δηδαζθαιία ηεο ζηαηηζηηθήο, πξνσζψληαο ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 
ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζηαηηζηηθήο γλψζεο. 

 Να παξνπζηάζεη, ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ην ξφιν ηεο ζηαηηζηηθήο ζε 
δηάθνξεο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο, θαζηζηψληαο γλσζηή ηε ζηαηηζηηθή σο 
παλεπηζηεκηαθή ζπνπδή. 

 Να πξνσζήζεη ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ γηα ηελ 
επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. 
 

2. Σςμμεηοσή 

Η ζπκκεηνρή ζηελ εζληθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη αλνηρηή ζε φινπο ηνπο καζεηέο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ θνηηνχλ ζε νπνηνδήπνηε επίζεκα αλαγλσξηζκέλν 
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο Κχπξνπ. Οη καζεηέο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε νκάδεο 2 σο 3 αηφκσλ. 
Όινη νη καζεηέο ηεο νκάδαο πξέπεη λα αλήθνπλ ζην ίδην ζρνιείν θαη θαηεγνξία. Γηα θάζε 
νκάδα ζα νξηζηεί απφ ην ζρνιείν έλαο εθπαηδεπηηθφο, πνπ ζα ελεξγεί σο ππεχζπλνο 
εθπαηδεπηηθφο ηεο νκάδαο θαη ν νπνίνο ζα επηβιέπεη ηελ εξγαζία ηεο θαη γεληθά ζα αζθεί 
ζπληνληζηηθφ ξφιν θαη ζα επηθνηλσλεί κε ηνπο δηνξγαλσηέο.  

Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ην πνιχ 3 νκάδεο απφ θάζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο ίδηνο ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επνπηεχεη 
πεξηζζφηεξεο απφ κηα νκάδεο. Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 
πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο. 

Η ζπκκεηνρή θάζε νκάδαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο: 

Καηηγοπία A: Λπθεηαθφο θχθινο [κέρξη 18 εηψλ σο ηηο 31/12/2017] 

Καηηγοπία B: Γπκλαζηαθφο θχθινο [κέρξη 16 εηψλ σο ηηο 31/12/2017] 

Η εζληθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα δηεμαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

3. Δγγπαθή 

Οη  ππεχζπλνη  εθπαηδεπηηθνί  ησλ  νκάδσλ  πνπ  επηζπκνχλ  λα  ζπκκεηάζρνπλ  ζηνλ  
δηαγσληζκφ  πξέπεη  λα  δειψζνπλ  ηηο  νκάδεο  ηνπο  δηαδηθηπαθά  ζηε  δηεχζπλζε 
http://eso2018-cyprus.cystat.gov.cy. Η εγγξαθή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη ζηε θφξκα εγγξαθήο (φλνκα εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, 
επαξρία, φλνκα νκάδαο, θαηεγνξία ζπκκεηνρήο, φλνκα ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ, αξηζκφ 

http://eso2018-cyprus.cystat.gov.cy/
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καζεηψλ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο (π.ρ. νλφκαηα καζεηψλ, εκεξνκελίεο γέλλεζεο) ζα δεηεζνχλ απφ ηνπο 
δηνξγαλσηέο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Γηα νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο νη ππεχζπλνη 
εθπαηδεπηηθνί ησλ νκάδσλ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο δηνξγαλσηέο κέζσ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ eso-cy@cystat.mof.gov.cy. 

 

4. Δπγαζίερ 

Οη νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εζληθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αμηνινγεζνχλ ζε 
2 (δχν) εξγαζίεο. Μφλν φζεο πεξάζνπλ κε επηηπρία θαη ηηο δχν εξγαζίεο ζα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα είλαη επηιέμηκεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ επξσπατθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Η πξψηε εξγαζία ζα γίλεη δηαδηθηπαθά κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο θαη ζα απνηειείηαη 
απφ ηξία κέξε κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Κάζε κηα απφ ηηο εξσηήζεηο ζα έρεη 4 
(ηέζζεξηο) πηζαλέο απαληήζεηο απφ ηηο νπνίεο κφλν 1 (κία) ζα είλαη ε ζσζηή.  

Η δεχηεξε εξγαζία ζα απνηειείηαη απφ κηα παξνπζίαζε θαη ζα πξέπεη λα απνζηαιεί κε ηνλ 
ηξφπν πνπ νξίδεηαη παξαθάησ. 

Ππώηη επγαζία: 

α. Τεζη βαζικών γνώζεων 

Σηφρνο είλαη λα απαληεζνχλ 10 (δέθα) εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ 
ζηαηηζηηθψλ ελλνηψλ, ηελ εξκελεία γξαθεκάησλ, ηηο βαζηθέο πηζαλφηεηεο θ.ιπ. 
 
β. Τεζη σπήζηρ επίζημων πηγών ζηαηιζηικών δεδομένων 

Σηφρνο είλαη λα απαληεζνχλ 10 (δέθα) εξσηήζεηο ζρεηηθά κε δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 
Απηφ ζα απαηηήζεη πινήγεζε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο ηεο Κχπξνπ. 
 
γ. Τεζη επμηνείαρ ζηαηιζηικών εκθέζεων 

Σηφρνο είλαη λα απαληεζνχλ 10 (δέθα) εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην δεκνζίεπκα ηεο 
Δπξσπατθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο (Eurostat) "H δσή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζηελ 
Δπξψπε". Απηφ ην δεκνζίεπκα είλαη δηαζέζηκν θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Γεύηεπη επγαζία: 

Σηαηιζηική έκθεζη 

Σε απηή ηελ εξγαζία, νη νκάδεο ζα πξέπεη λα εηνηκάζνπλ κηα έθζεζε ζηαηηζηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ σο απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ ην νπνίν ζα 
δνζεί απφ ηνπο δηνξγαλσηέο. Τν ζχλνιν δεδνκέλσλ ζα είλαη πεξηεθηηθφ θαη ζα επηηξέπεη 
ηελ αλάιπζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα δηάθνξεο πηπρέο ησλ πιεξνθνξηψλ 
ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Τα δεδνκέλα ζα δνζνχλ ζε αξρεία excel/pdf. 

Η έθζεζε ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζε PowerPoint ή ζε παξφκνηα κνξθή θαη ζα πξέπεη 
λα εθηππσζεί σο αξρείν pdf θαη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα κέξε: 

 Σηφρνη ηεο έθζεζεο/αλάιπζεο. 

 Μέζνδνο εξγαζίαο: εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηερληθέο αλάιπζεο 
πιεξνθνξηψλ θ.ιπ. 

 Απνηειέζκαηα: πίλαθεο, γξαθήκαηα, απνηειέζκαηα αλάιπζεο θ.ιπ. 

 Σπκπεξάζκαηα. 

mailto:eso-cy@cystat.mof.gov.cy
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Σηελ πξψηε δηαθάλεηα ηεο παξνπζίαζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη πιεξνθνξίεο φπσο ην 
φλνκα ηεο νκάδαο, ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ, ε επαξρία θαζψο θαη ε θαηεγνξία ζπκκεηνρήο. 
Η παξνπζίαζε, ζηελ pdf κνξθή ηεο, ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 8 (νθηψ) δηαθάλεηεο 
θαη΄ αλψηαην φξην (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρηθήο δηαθάλεηαο κε ηηο γεληθέο 
πιεξνθνξίεο). Τν pdf αξρείν ζα πξέπεη λα νλνκαζηεί κε ην αθξηβέο φλνκα ηεο νκάδαο θαη 
λα θνξησζεί ζηελ πιαηθφξκα εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο (βι. §9. Ηκεξνιφγην). 

Η θξηηηθή επηηξνπή ζα αμηνινγήζεη κφλν ηα εθηππψζηκα κέξε ηνπ αξρείνπ pdf. Σηνηρεία 
φπσο ηπρφλ ζπλδέζεηο κε εμσηεξηθφ πεξηερφκελν, ελζσκαησκέλα βίληεν θ.ιπ. δελ ζα 
ζεσξνχληαη σο κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ 
αμηνιφγεζε. 

Η αλάιπζε ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ ζα δνζεί. 
Κακία εξγαζία δελ ζα γίλεη απνδεθηή εάλ πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε θαη εθκεηάιιεπζε 
δηαθνξεηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ή αλ έρνπλ πξνζηεζεί ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζην ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 
δεδνκέλσλ. 

 

5. Κπιηήπια αξιολόγηζηρ 

Ππώηη επγαζία 

Κάζε έλα απφ ηα ηξία κέξε ηεο πξψηεο εξγαζίαο ζα αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ επηηπρία θαη 
ηελ απνηπρία, ιακβάλνληαο ππφςε φηη κηα ζσζηή απάληεζε ζα βαζκνινγείηαη κε 1 
κνλάδα, κηα ιαλζαζκέλε απάληεζε ζα αθαηξεί 0.33 κνλάδεο θαη κηα εξψηεζε ρσξίο 
απάληεζε δελ ζα ιακβάλεη κνλάδεο. 

Η ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξψηεο εξγαζίαο ζα εμαρζεί κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκεηηθνχ 
κέζνπ, ζηξνγγπινπνηεκέλνπ ζε έλα δεθαδηθφ ςεθίν, ησλ βαζκνινγηψλ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ ζε θάζε έλα απφ ηα ηξία κέξε θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο 
επη 10, έηζη ψζηε ε κέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία γηα απηή ηελ εξγαζία λα είλαη 100 κνλάδεο. 
Η θαηάηαμε φισλ ησλ νκάδσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζα θαζνξηζηεί κε απηφ ηνλ ηξφπν.  

Η θαηάηαμε ησλ νκάδσλ κεηά ηελ πξψηε εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηιεγνχλ νη 
10 (δέθα) νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνχλ ζηε δεχηεξε εξγαζία. Δπηπιένλ, ε βαζκνινγία ζηελ 
πξψηε εξγαζία ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ κε βαξχηεηα 
25%. 

Η βαζκνιφγεζε ησλ ηξηψλ ηεζη θαζψο θαη ν ππνινγηζκφο ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο γηα ηελ 
πξψηε εξγαζία ζα γίλεη απηφκαηα απφ ην ινγηζκηθφ ηεο πιαηθφξκαο. 

Οη νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξψηε εξγαζία ζα ιάβνπλ δίπισκα ζπκκεηνρήο. 
Οη νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνχλ ζηε δεχηεξε εξγαζία ζα ιάβνπλ δίπισκα δηάθξηζεο. 

Γεύηεπη επγαζία 

Οη αθφινπζεο πηπρέο ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αξρείνπ pdf ηεο 
δεχηεξεο εξγαζίαο: 

 Μνξθή παξνπζίαζεο (ζεηξά, ζαθήλεηα ηεο εμήγεζεο θάζε ηκήκαηνο, εκθάληζε). 

 Δπαξθήο αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ. 

 Μεζνδνινγία θαη επεμεξγαζία (λα είλαη αλάινγε κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ 
ζπκκεηερφλησλ). 

 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ (ηζνξξνπία πηλάθσλ, γξαθεκάησλ, θεηκέλσλ). 

 Δπεμήγεζε ησλ επξεκάησλ. 
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Η θξηηηθή επηηξνπή ζα επηιέμεη ηηο 5 (πέληε) θαιχηεξεο εξγαζίεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο θαη 
ζα ηηο αμηνινγήζεη κε κέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία ηηο 100 κνλάδεο. Η βαζκνινγία ζηε 
δεχηεξε εξγαζία ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ κε βαξχηεηα 
75%. 

Τελικόρ βαθμόρ 

Ο ηειηθφο βαζκφο γηα ηηο 5 (πέληε) εξγαζίεο πνπ ζα έρνπλ επηιεγεί γηα θάζε θαηεγνξία ζα 
είλαη ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο, κε κέγηζην ηξία δεθαδηθά ςεθία, ησλ βαζκνινγηψλ πνπ 
ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε εξγαζία, κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Τειηθφο βαζκφο = 0.25 * βαζκφο 1εο εξγαζίαο + 0.75 * βαζκφο 2εο εξγαζίαο. 

Η ληθήηξηα νκάδα θάζε θαηεγνξίαο ζα είλαη απηή πνπ ζα πεηχρεη ηνλ πςειφηεξν ηειηθφ 
βαζκφ. Οη επφκελεο 4 (ηέζζεξηο) νκάδεο απφ θάζε θαηεγνξία ζα ζεσξνχληαη επηιαρνχζεο 
ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ. 

 

6. Βπαβεία 

Οη ληθήηξηεο νκάδεο ηεο εζληθήο θάζεο, κία απφ ηελ θαηεγνξία Α θαη κία απφ ηελ 
θαηεγνξία Β, ζα ιάβνπλ ηα εμήο βξαβεία: 

• Γηα ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ θαη θάζε καζεηή-κέινο ηεο ληθήηξηαο νκάδαο: 

Έλα tablet, κηα ζεηξά ζηαηηζηηθψλ εθδφζεσλ θαη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ.  

Δπηπιένλ, ε θξηηηθή επηηξνπή κπνξεί λα απνδφζεη εχθεκε κλεία ζε νπνηαδήπνηε νκάδα.  

Σε πεξίπησζε πνπ δχν νκάδεο θεξδίζνπλ έρνληαο ηνλ ίδην ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ, απηφο 
ζα ιάβεη κφλν έλα βξαβείν. 

 

7. Κπιηική επιηποπή 

Η  θξηηηθή  επηηξνπε  γηα  ηελ  εζληθή  θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα απνηειείηαη  απφ  3 (ηξία) 
άηνκα, 1 (έλα) απφ ηε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, 1 (έλα) απφ ηε Γηεχζπλζε Μέζεο Δθπαίδεπζεο 
ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη 1 (έλα) απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ.  

Η απφθαζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ζα είλαη ηειεζίδηθε. 

Η θξηηηθή επηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίζεη λα κελ απνλείκεη βξαβεία. 

 

8. Ανακοίνωζη ηηρ απόθαζηρ ηηρ κπιηικήρ επιηποπήρ  
και ηελεηή απονομήρ βπαβείων 

Η απφθαζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ζα αλαθνηλσζεί ζηε ληθήηξηα νκάδα θαη ηηο 
επηιαρνχζεο νκάδεο θάζε θαηεγνξίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ζα 
δεκνζηεπζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ δηνξγαλσηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
πνπ ππνδεηθλχνπλ νη δηνξγαλσηέο. Οη δηνξγαλσηέο ζα δηεπζεηήζνπλ ηελ εκεξνκελία θαη 
ηνλ ηφπν ηεο ηειεηήο απνλνκήο ησλ βξαβείσλ ζηηο ληθήηξηεο νκάδεο. 
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9. Ημεπολόγιο 

Πεπίοδορ εγγπαθών:  

20 Οθησβξίνπ – 30 Ννεκβξίνπ, 2017. 

Γιεξαγωγή ηων 3 ηεζη ηηρ ππώηηρ επγαζίαρ:  

11 Ιαλνπαξίνπ, 2018. 

Γημοζίεςζη και ανακοίνωζη ηων αποηελεζμάηων ηηρ ππώηηρ επγαζίαρ:  

1 Φεβξνπαξίνπ, 2018. 

Πεπίοδορ ςποβολήρ ηηρ δεύηεπηρ επγαζίαρ:  

15 Φεβξνπαξίνπ – 16 Μαξηίνπ, 2018. 

Γημοζίεςζη και ανακοίνωζη νικηηπιών ομάδων:  

6 Απξηιίνπ, 2018. 

 

10.  Γημοζίεςζη επγαζιών 

Οη εξγαζίεο ησλ ληθεηξηψλ νκάδσλ ή/θαη ησλ νκάδσλ πνπ ζα ιάβνπλ δηάθξηζε ή/θαη 
εχθεκε κλεία απφ ηελ θξηηηθή επηηξνπή, ζα αλαθνηλσζνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ησλ δηνξγαλσηψλ. Θα δεκνζηεπζνχλ ηα νλφκαηα ησλ νκάδσλ, ηα 
νλφκαηα ησλ ζρνιείσλ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη θαη ε θαηεγνξία ζπκκεηνρήο ηνπο.  

Με ηελ εγγξαθή ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρνληαη πιήξσο απηνχο ηνπο θαλφλεο θαη ζα 
επηηξέςνπλ ηε δεκνζίεπζε ησλ έξγσλ ηνπο. Όιν ην πιηθφ πνπ ζα παξνπζηαζηεί θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εζληθήο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα παξακείλεη ζηελ θπξηφηεηα ησλ 
δηνξγαλσηψλ.  

 

11.   Ευρωπαϊκή φάςη του Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςμοφ ςτη Στατιςτική 

Η επξσπατθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα δηεμαρζεί ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ επξσπατθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ε θξηηηθή επηηξνπή ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θαηάινγν πνπ ζα θαηαξηηζηεί αλά θαηεγνξία κε ηνλ ηειηθφ βαζκφ πνπ 
ζα απνθηεζεί ζηελ εζληθή θάζε (βι. §5, Τειηθφο βαζκφο).  

Η ληθήηξηα νκάδα θαη νη 2 (δχν) επηιαρνχζεο νκάδεο κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία θάζε 
θαηεγνξίαο ζα είλαη επηιέμηκεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επξσπατθή θάζε. Οη δηνξγαλσηέο 
ηεο εζληθήο θάζεο ζα έιζνπλ ζε επαθή κε ηηο νκάδεο ζε εχζεην ρξφλν γηα λα ηηο 
ελεκεξψζνπλ γηα ηελ επξσπατθή θάζε. 

Σε πεξίπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελεο νκάδεο δελ κπνξνχλ λα παξαζηνχλ ή αξλνχληαη λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επξσπατθή θάζε, ε θξηηηθή επηηξνπή ζα επηθνηλσλήζεη κε ηελ ακέζσο 
επφκελε επηιαρνχζα νκάδα ηνπ πξναλαθεξζέληνο θαηαιφγνπ. 
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12.  Δπιθύλαξη δικαιωμάηων 

Οη δηνξγαλσηέο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα αιιάμνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
εζληθήο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηδίσο ηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθνηλψλνληαη ζην 
εκεξνιφγην ή αθφκε θαη λα αθπξψζνπλ ηνλ εζληθφ δηαγσληζκφ, φπνηε ππάξρεη 
δηθαηνινγεκέλε αηηία. Οη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζα δεκνζηνπνηεζνχλ ζηηο 
ηζηνζειίδεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ δηνξγαλσηψλ. 

 

13.  Αποδοσή ηων κανονιζμών ηηρ εθνικήρ θάζηρ ηος Δςπωπαϊκού   
Γιαγωνιζμού ζηη Σηαηιζηική  

Η ζπκκεηνρή ζηελ εζληθή θάζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαγσληζκνχ ζηε Σηαηηζηηθή 
πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή φισλ απηψλ ησλ θαλνληζκψλ. 


