
 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 
 
 
 
 
 
Θέρμη, 16 Δεκεμβρίου 2021 
Αρ. Πρωτ.: 1020 
 
Προς:  
Πίνακας Αποδεκτών 

 
 
 
Θέμα: «5ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ»  
 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., διοργανώνει 

για μια ακόμη χρονιά, τον διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ 

ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ», στον οποίο προσκαλούνται να 

συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος έχει εγκριθεί με το αρ. πρωτ: Φ15/121822/Δ2/ 28-

09-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται σε μια προσπάθεια για την κινητοποίηση και 

συμμετοχή των νέων σε πιο βιώσιμα μοντέλα τρόπου ζωής. Ο σκοπός του 

διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών/τριών μέσω της ενασχόλησης τους με 

την τέχνη της φωτογραφίας, στην προβολή της Βιώσιμης Διαχείρισης των Πόρων και 

στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής στις πόλεις, συμβάλλοντας έτσι στην 

αειφόρο ανάπτυξη και την παγκόσμια συνεργασία.  

Ο διαγωνισμός επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους νέους προκαλώντας τους να 

γίνουν δημιουργικοί και να καταγράψουν τον τρόπο που βλέπουν οι ίδιοι το 

μέλλον, μέσα από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία, έχουν άμεση 

σχέση με το θέμα του διαγωνισμού. Το περιβάλλον και οι 17 Βιώσιμοι Στόχοι είναι 

επίκαιροι περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Στόχοι όπως: «Καλή υγεία και 

ευημερία», «Ποιοτική εκπαίδευση» «Βιώσιμες πόλεις και Κοινότητες», «Αξιοπρεπής 

εργασία και οικονομική ανάπτυξη»,  «Δράση για το κλίμα», είναι κάποιοι από τους 

στόχους που οι μαθητές – μαθήτριες μπορούν να φωτογραφήσουν. 

 



 

 

Δεν είναι απαραίτητο οι φωτογραφίες να είναι από επισκέψεις σε άλλες περιοχές. 

Με ασφάλεια και με υπευθυνότητα οι φωτογραφίες μπορούν να απεικονίζουν 

στιγμές από τη γειτονιά, τις κοντινές βόλτες, την καθημερινότητα! 

 

 

Η περιοχή απ΄ όπου θα πρέπει να προέρχεται το φωτογραφικό υλικό που θα 

υποβληθεί, είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Υποχρεωτικά θα 

αναφέρεται ο Δήμος, στον οποίο βρίσκεται το αντικείμενο της φωτογράφισης και οι 

φωτογραφίες θα συνοδεύονται με τίτλο και με αναφορά στο στόχο της Αειφόρου 

Ανάπτυξης με τους οποίους συνδέονται. 

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 15 Δεκεμβρίου 2021 έως 15 Μαρτίου 2022. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με την υποβολή μέχρι 

τριών (3) φωτογραφιών. 

Στις καλύτερες φωτογραφίες, θα απονεμηθούν από κριτική επιτροπή, τα παρακάτω 

βραβεία:  

• Βραβείο στην καλύτερη φωτογραφία των μαθητών του Γυμνασίου 

• Βραβείο στην καλύτερη φωτογραφία των μαθητών του Λυκείου 

• Έπαινος στις επόμενες 10 καλύτερες φωτογραφίες Γυμνασίου 

• Έπαινος  στις επόμενες 10 καλύτερες φωτογραφίες Λυκείου 

Στον/στη βραβευθέντα/βραβευθείσα με την καλύτερη φωτογραφία των μαθητών 

του Λυκείου και του Γυμνασίου από την κριτική επιτροπή, απονέμεται ως βραβείο, 

1 δωροεπιταγή για αγορά φωτογραφικού υλικού € 500 και € 300 ευρώ αντίστοιχα. 

Τα δύο πρώτα βραβεία, οι πέντε (5) πρώτοι έπαινοι των μαθητών του Γυμνασίου 

και οι (5) πέντε πρώτοι έπαινοι των μαθητών του Λυκείου, θα εκτυπωθούν σε ειδική 

έκδοση επιτραπέζιου ημερολογίου του έτους 2023, με ειδική αναφορά στο 

διαγωνισμό, που θα διανεμηθεί δωρεάν σε 500 τουλάχιστον αντίτυπα. 

Για την απονομή των παραπάνω βραβείων θα πραγματοποιηθεί σχετική εκδήλωση, 

δια  ζώσης ή διαδικτυακά με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της χρονικής 



 

 

περιόδου, που θα διοργανωθεί. Η οριστική ημερομηνία της εκδήλωσης θα 

ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες μετά τη λήξη της ημερομηνίας για αποστολή των 

φωτογραφιών τους για το διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα και σε σελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

Με δεδομένη την θετική ανταπόκριση του Δήμου σας, παρακαλούμε να 

δημοσιοποιήσετε τον παραπάνω Διαγωνισμό στις σχολικές μονάδες ευθύνης σας, 

προωθώντας τους Όρους και τα σχετικά του έγραφα. 

 
 
 

Για την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

Σωκράτης Σαμαράς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες: Ευγενία Αθανασιάδου, Νατάσσα Ριζοπούλου, τηλ: 2310463930. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό.  
ΕΔΩ ΘΑ ΜΠΕΙ ΤΟ LINK ΤΟΥ SITE ΜΑΣ. 
 
 
Συνημμένα: 
1. Όροι Διαγωνισμού 
2. Αίτηση συμμετοχής διαγωνιζόμενου 
3. Υπεύθυνες Δηλώσεις 
4. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 
5. Έγκριση Διαγωνισμού 



 

 

 
Πίνακας Αποδεκτών: 
 

1. Δήμο Αλεξάνδρειας,  
υπόψη Δημάρχου κου Παναγιώτη Γκυρίνη, 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας  

2. Δήμο Αλμωπίας 
υπόψη Δημάρχου, κου Χρήστου Μπάτση  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

3. Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης,  
υπόψη Δημάρχου κου Λάζαρου Κυρίζογλου 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

4. Δήμο Αμφίπολης  
υπόψη Δημάρχου, κου Στέργιου Φραστανλή 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

5. Δήμο Αριστοτέλη 
υπόψη Δημάρχου, κου Στυλιανού Βαλιανου 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

6. Δήμο Βέροιας,  
υπόψη Δημάρχου κου Κωνσταντίνου Βοριαζίδης 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

7. Δήμο Βισαλτίας, 
υπόψη Δημάρχου, κου Αθανάσιου Μασλαρινού 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

8. Δήμο Βόλβης,  
υπόψη Δημάρχου κου Διαμαντή Λιαμα  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

9. Δήμο Δέλτα,  
υπόψη Δημάρχου, κου Ιωάννη Ιωαννίδη  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

10. Δήμο Δίου Ολύμπου  
υπόψη Δημάρχου, κου Ευάγγελου Γερολιόλιου  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

11. Δήμο Έδεσσας  
υπόψη Δημάρχου κου Δημήτριου Γιάννου  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

12. Δήμο Εμμανουήλ Παππά  
υπόψη Δημάρχου, κου Δημήτριου Νότα  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

13. Δήμο Ηράκλειας  
υπόψη Δημάρχου, κου Γεώργιου Κουτσάκη 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 



 

 

14. Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας,  
υπόψη Δημάρχου κου Νικόλαου Καρανικόλα 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

15. Δήμο Θερμαϊκου, 
υπόψη Δημάρχου, κου Γεώργιου Τσαμασλή 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

16. Δήμο Θέρμης, 
υπόψη Δημάρχου, κου Θεόδωρου Παπαδόπουλου 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

17. Δήμο Θεσσαλονίκης, 
υπόψη Δημάρχου, κου Κωνσταντίνου Ζέρβα 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

18. Δήμο Καλαμαριάς, 
υπόψη Δημάρχου, κου Ιωάννη Δαρδαμανέλη 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

19. Δήμο Κασσάνδρας, 
υπόψη Δημάρχου, κας Αναστασίας Χαλκιά Δημητροπούλου 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

20. Δήμο Κατερίνης,  
υπόψη Δημάρχου, κου Κωνσταντίνου Κουκουδήμου  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

21. Δήμο Κιλκίς, 
υπόψη Δημάρχου, κου Κωνσταντίνου Σιωνίδη 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

22. Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, 
υπόψη Δημάρχου, κου Κλεάνθη Μανδαλιανού 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

23. Δήμο Λαγκαδά, 
υπόψη Δημάρχου, κου Ιωάννη Ταχματζίδη 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

24. Δήμο Νεάπολης-Συκεών, 
υπόψη Δημάρχου κου Συμεών Δανιηλίδη 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

25. Δήμο Νέας Ζίχνης,  
υπόψη Δημάρχου, κου Παντελή Μπόζη  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

26. Δήμο Νέας Προποντίδας,  
υπόψη Δημάρχου, κου Εμμανουήλ Καρρά  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

27. Δήμο Παιονίας,  
υπόψη Δημάρχου, κου Κωνσταντίνου Σιωνίδη 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 



 

 

28. Δήμο Παύλου Μελά,  
υπόψη Δημάρχου κου Δημήτριου Δεμουρτζίδη  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

29. Δήμο Πέλλας, 
υπόψη Δημάρχου κου Γρηγορίου Στάμκου  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

30. Δήμο Πολυγύρου,  
υπόψη Δημάρχου κου Αστέριου Ζωγράφου  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

31. Δήμο Πύδνας Κολινδρού, 
υπόψη Δημάρχου, κου Αναστάσιου Μανωλά  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

32. Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, 
υπόψη Δημάρχου κου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

33. Δήμο Σερρών,  
υπόψη Δημάρχου, κου Αλέξανδρου Χρυσάφη 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

34. Δήμο Σιθωνίας,  
υπόψη Δημάρχου, κου Κυπαρίσση Ντεμπλα 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

35. Δήμο Σιντικής,  
υπόψη Δημάρχου κου Φώτιου Δομουχτσίδη  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

36. Δήμο Σκύδρας,  
υπόψη Δημάρχου, κας Αικατερίνης Ιγνατιάδου  
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

37. Δήμο Χαλκηδόνος,  
υπόψη Δημάρχου κου Σταύρου Αναγνωστόπουλου 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 

38. Δήμο Ωραιοκάστρου,  
υπόψη Δημάρχου, κου Παντελεήμων Τσακίρη 
υπόψη Αντιδημάρχου αρμόδιου σε θέματα Παιδείας 



ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Προκήρυξη) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ» 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ 

 

Ο Διαγωνισμός με τίτλο: «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΟΡΩΝ», διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει Θέρμη 1ο 

χιλιόμετρο Θέρμης – Τριαδίου. 

Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών μέσω της ενασχόλησης 

με την τέχνη της φωτογραφίας, στην προβολή της Βιώσιμης Διαχείρισης των Πόρων 

και στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής στις πόλεις, συμβάλλοντας έτσι 

στην αειφόρο ανάπτυξη και την παγκόσμια συνεργασία.  

Ο διαγωνισμός επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους νέους, προκαλώντας τους να 

γίνουν δημιουργικοί και να καταγράψουν τον τρόπο που βλέπουν το μέλλον 

φωτογραφίζοντας π.χ. το αστικό & περιαστικό περιβάλλον, τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και ότι άλλο μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των νέων, σε 

θέματα που αφορούν την βιώσιμη διαχείριση.  

Επιπλέον, είναι σημαντικό οι νέοι άνθρωποι να γνωρίσουν τις προσπάθειες που 

γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξάλειψη της φτώχειας και της βιώσιμης 

ανάπτυξης, συνδυάζοντας την εικόνα με τους 17 Στόχους του ΟΗΕ για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη 

Ο διαγωνισμός έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και από αυτόν δεν θα προκύψουν 

έσοδα για τους διοργανωτές ή άλλον εμπλεκόμενο φορέα (διαφήμιση, εμπορία 

κλπ).  

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η περιοχή από όπου θα πρέπει να προέρχεται το φωτογραφικό υλικό, που θα 

υποβληθεί, είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 



 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ» μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου, σχολείων της Κεντρικής 

Μακεδονίας. Η συμμετοχή τους είναι προαιρετική και με την σύμφωνη γνώμη των 

γονέων ( Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα). 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό και στην τελική έκθεση των καλύτερων 

φωτογραφιών, γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι κύριοι και δημιουργοί του φωτογραφικού 

υλικού που θα υποβάλουν. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι 

έχουν συγγενική σχέση πρώτου βαθμού με τα μέλη της κριτικής επιτροπής, τα μέλη 

του ΔΣ και τους εργαζόμενους της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., την περίοδο της διενέργειας του 

Διαγωνισμού.   

Οι φωτογραφίες θα αποστέλλονται στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και θα συνοδεύονται με 

συνημμένη δήλωση συμμετοχής, όπου θα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία 

ταυτότητας, τα στοιχεία επικοινωνίας του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, πόλη, 

διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση) και δήλωση αποδοχής των όρων 

του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταυτότητα, τα στοιχεία θα 

επιβεβαιώνονται με υπεύθυνη δήλωση του γονέα του συμμετέχοντος. Επίσης θα 

πρέπει να συμπληρωθούν Υπεύθυνες Δηλώσεις και για τις δύο παρακάτω 

περιπτώσεις:  

α) αποδοχής δημοσίευσης του/των έργων τους σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο 

καθώς και η έκθεση τους καθώς και ότι συμφωνούν με τους όρους του 

διαγωνισμού και  

β) στην περίπτωση που εμφανίζονται πρόσωπο/α. 

Η εταιρεία υποχρεούται να ανεβάζει τις φωτογραφίες μόνο με τα αρχικά των 

διαγωνιζόμενων σε σχετικό link στην ιστοσελίδα ή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης 

της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., που θα αφορά τον διαγωνισμό «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ 

– ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ», που θα δημιουργηθεί για το διαγωνισμό. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με την υποβολή 

μέχρι τριών (3) φωτογραφιών  

Τα σχετικά έγραφα (αίτηση συμμετοχής, όροι διαγωνισμού, υπεύθυνες δηλώσεις), 

θα βρίσκονται αναρτημένα στο site της εταιρείας. 

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

αρχεία jpeg με την μεγαλύτερη διάσταση 1920px στα 72dpi και δεν πρέπει να 

ξεπερνούν σε μέγεθος ψηφιακού αρχείου τα 2MB. 

Οι φωτογραφίες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@anatoliki.gr ή 

σε δίσκο DVD ή σε USB STICK στη διεύθυνση 1ο χλμ Θερμης-Τριαδίου, Gold Center 

αρ.9, ΤΚ 57001, ΤΘ 60497 

Απαγορεύεται ρητά η αναγραφή στις ψηφιακές φωτογραφίες κάθε διακριτικού 

όπως ονόματα, λογότυπα, συνθηματικά κλπ, που μπορούν να επηρεάσουν την 

κρίση της επιτροπής. 

Επιτρέπεται η υποβολή ψηφιακών φωτογραφιών που έχουν υποστεί τεχνική 

επεξεργασία όπως συρραφή (stitching) αν πρόκειται για πανοράματα, HDR για 

αύξηση του δυναμικού εύρους της φωτεινότητας, αφαίρεση περιττών στοιχείων 

κλπ, χωρίς αλλοίωση των πραγματικών συνθηκών του θέματος. Επίσης επιτρέπεται 

η υποβολή φωτογραφιών που έχουν προέρθει από ψηφιοποίηση φιλμ, θετικών ή 

αρνητικών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή φωτογραφιών που έχουν δημιουργηθεί με 

τεχνική κολάζ. Η κριτική επιτροπή είναι αρμόδια για την αισθητική αξιολόγηση των 

υποβληθέντων φωτογραφιών, που έχουν προέρθει με την εφαρμογή των 

παραπάνω τεχνικών. 

Θα πρέπει, επίσης, εάν εμφανίζονται πρόσωπα στις φωτογραφίες, να έχει 

εξασφαλιστεί η έγκριση τους με Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου που εμφανίζεται ή 

του κηδεμόνα σε περίπτωση ανηλίκου. 

Οι φωτογραφίες που θα βραβευθούν θα πρέπει να αποσταλούν στους διοργανωτές 

για εκτύπωση και συμμετοχή στην τελική φωτογραφική έκθεση. Το μέγεθος των 

ψηφιακών αρχείων προς εκτύπωση θα πρέπει να είναι αρχεία TIFF 8bit, 

τουλάχιστον 4000px κατά την μεγαλύτερή τους διάσταση και γενικότερα θα πρέπει 

να είναι στην καλύτερη δυνατή ποιότητα για εκτύπωση (μέγεθος Α3) 

mailto:info@anatoliki.gr


Η φωτογραφίες θα συνοδεύονται με τίτλο και με αναφορά στο στόχο της Αειφόρου 

Ανάπτυξης με τον οποίο συνδέεται η φωτογραφία. Οι στόχοι είναι: 

Πηγή: https://unric.org/el/17 

Για τα παραπάνω υπάρχει σχετικός πίνακας στην αίτηση. Επίσης, στον ίδιο πίνακα 

θα πρέπει να αναφέρεται και η περιοχή (Δήμος) που αφορά η φωτογραφία. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ KAI ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από τις 15 Δεκεμβρίου 2021 έως 15 Μαρτίου 

2022. 

Οι επιλεγμένες φωτογραφίες της κριτικής επιτροπής, θα ανακοινωθούν στα τέλη 

Απριλίου 2022 και θα αναρτηθούν σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του 

διαγωνισμού. 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από μέλη της συντονιστικής επιτροπής του 

Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σχολικών Μονάδων Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης «Κλικ προστάτευσέ το» το οποίο ιδρύθηκε από τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση Αν. Θεσσαλονίκης και από εξειδικευμένα στελέχη του χώρου των 

οπτικοακουστικών τεχνών. Τα ονόματα της κριτικής επιτροπής θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.  



Η επιλογή των φωτογραφιών από τους κριτές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται 

στο Παράρτημα, θα πραγματοποιηθεί χωρίς να γνωρίζουν τα προσωπικά στοιχεία 

των διαγωνιζόμενων, ώστε να είναι αδιάβλητη. 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

Στις καλύτερες φωτογραφίες:  

• Βραβείο από την κριτική επιτροπή στην καλύτερη φωτογραφία των μαθητών 

του Γυμνασίου 

• Βραβείο από την κριτική επιτροπή στην καλύτερη φωτογραφία των μαθητών 

του Λυκείου 

• Έπαινος στις επόμενες 10 καλύτερες φωτογραφίες Γυμνασίου 

• Έπαινος  στις επόμενες 10 καλύτερες φωτογραφίες Λυκείου 

Οι παραπάνω φωτογραφίες θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο 

Στον/στη βραβευθέντα/βραβευθείσα με την καλύτερη φωτογραφία των μαθητών 

του Λυκείου και του Γυμνασίου από την κριτική επιτροπή, απονέμεται ως βραβείο, 

για αγορά φωτογραφικού υλικού, 1 δωροεπιταγή € 500 και € 300 ευρώ αντίστοιχα 

Τα δύο πρώτα βραβεία, οι πέντε (5) πρώτοι έπαινοι των μαθητών του Γυμνασίου 

και οι (5) πέντε πρώτοι έπαινοι των μαθητών του Λυκείου, θα εκτυπωθούν σε ειδική 

έκδοση επιτραπέζιου ημερολογίου του έτους 2023, με ειδική αναφορά στο 

διαγωνισμό, που θα διανεμηθεί δωρεάν σε 500 τουλάχιστον αντίτυπα. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Οι βραβευμένες φωτογραφίες του διαγωνισμού (κριτικής επιτροπής) θα εκτεθούν 

σε ειδική εκδήλωση για εκπαιδευτικούς σκοπούς, που θα πραγματοποιηθεί για το 

σκοπό αυτό, χωρίς οικονομική επιβάρυνση συμμετεχόντων και επισκεπτών. Η 

οριστική ημερομηνία της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες μετά 

την λήξη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα και σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.. Η εκδήλωση εναλλακτικά, θα μπορούσε να διοργανωθεί και 

διαδικτυακά  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και το ανέβασμα φωτογραφιών στην 

αντίστοιχη ηλεκτρονική σελίδα, ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά ότι είναι ο 

δημιουργός και ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του φωτογραφικού 



υλικού. Στις διαγωνιζόμενες φωτογραφίες δεν επιτρέπεται να απεικονίζονται 

πρόσωπα, χωρίς την έγγραφη έγκρισή τους, επί ποινή αποκλεισμού της 

φωτογραφίας. Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν 

αποκλειστικά στους δημιουργούς-φωτογράφους και δεν παραχωρούνται. Οι 

διοργανωτές μπορούν για λόγους δημοσιότητας του διαγωνισμού να δημοσιεύουν 

τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που 

σχετίζονται με το έργο ή σε ΜΜΕ, με την αναφορά πάντοτε του ονόματος του 

δημιουργού της φωτογραφίας. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται την έκθεσή/προβολή 

των δημιουργιών τους, στο κοινό μία ή περισσότερες φορές. Σημειώνεται ότι για τα 

πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 2121/1993 «Πνευματική 

ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25, τ. Α΄04. 

03.1993], συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3  «περιουσιακό 

δικαίωμα», Άρθρο 4  «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση» .  

 

Για τους λόγους διεξαγωγής του διαγωνισμού και ταυτοποίησης των προσώπων 

είναι δυνατόν να απαιτείται η καταχώρηση του ονοματεπώνυμου και του email των 

συμμετεχόντων από την Εταιρία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα 

υπόκεινται στον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις 

και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Καθώς 

επίσης και στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Προστασία 

Δεδομένων (ΓΚΠΔ), (ΕΕ) 2016/679, που ρυθμίζει την επεξεργασία από άτομο, 

εταιρεία ή οργανισμό 

 

 

https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a1
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a3
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a3
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a4
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a12


 

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:

                                                                                  Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,   28-09-2021
   Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/121822/Δ2

ΠΡΟΣ:

 
         
                                                                                      KOIN:      1.  Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                                              2.  Δ.Δ.Ε. της Κεντρικής Μακεδονίας
                                                                            (Μέσω της αρμόδιας Π.Δ.Ε.)

      3.   Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
   (μέσω της αρμόδιας  Π.Δ.Ε.)

                 4.  Σχολικές μονάδες Δ.Ε. (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)
    (μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε. 

                                                                                                             της Π.Δ.Ε. Κεντρ. Μακεδονίας)
                  

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού Φωτογραφίας  με τίτλο: «Το μέλλον που θέλουμε –
Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων»  για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας  για το σχολικό έτος 2021-22.
 Σχετικά έγγραφα: το με αρ. πρ. 116747/Δ2/21-09-2021 και το με αρ.πρ. 119540/Δ2/23-09-2021 
εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 26-05-2021 αίτηση της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά σε έγκριση Μαθητικού 
Διαγωνισμού Φωτογραφίας με τίτλο: «Το μέλλον που θέλουμε –Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων» για 
μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και σχετικά με το αντικείμενο 
του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 46/16-09-2021 του 
Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Καλλιτεχνικών και 
Μουσικών σχολείων) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2021-2022, υπό τις 
εξής προϋποθέσεις:
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο 
θεμιτό και πρόσφορο.
2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 
Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο 
πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού 
προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
 Mail: info@anatoliki.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  Β΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)
                             : Μαραγκού Ο.(Ε.Ε.)
                             : Χριστοδούλου Μ.( Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)

              : 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
              : 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

mailto:info@anatoliki.gr
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr


4. Όλες οι σχετικές με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δράσεις να πραγματοποιούνται εκτός του 
ωρολογίου προγράμματος.
5.Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
6. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του εν 
λόγω διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν 
γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.
7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για 
άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και 
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα 
με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών 
δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
9. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και 
μαθητριών.
10. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την 
επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον 
διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, 
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
11. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να πραγματοποιηθούν 
υπό την ευθύνη και με δαπάνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα 
συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 
κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό 
δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την 
παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι 
διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του 
σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών 
οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

 Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται Παράρτημα με σχετικές πληροφορίες.

Συν.: ένα (1) ηλεκτρ.αρχείο

                                                                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

                                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού  κ.Μακρή
2. Γραφείο κ.Γεν. Γραμματέα                                                                
3.    Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4.    Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμ. Β΄                         
5.    Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμ. Α΄
6.    Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμ.B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Όνομα: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Επώνυμο: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Πατρώνυμο: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ημερομηνία Γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ): ………………………………………………………………………………… 

Σχολική Μονάδα:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο Οικίας: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Αρ. Κινητού Τηλεφώνου: ………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αρ. Αστυνομικής Ταυτότητας (*): .…………………………………………………………………………………………. 

(*) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταυτότητα, τα στοιχεία θα επιβεβαιώνονται με υπεύθυνη δήλωση 

του γονέα του συμμετέχοντος. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (Υποβολή μέχρι τριών (3) φωτογραφιών. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΠΕΔΙΩΝ),  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ Α3!!!  

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΣΤΟΧΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ 

ΕΝΤΑΣΕΤΑΙ Η 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ                     

(ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

ΜΠΟΡΕΊΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ 

ΒΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14 

ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)  

ΠΕΡΙΟΧΗ / ΔΗΜΟΣ 

1     

2     

3     



 1

 

 

 

Με την υπογραφή και αποστολή της παρούσας δήλωσης ο/η συμμετέχων/ουσα 

…………………………………………………………….……………………………………αποδέχομαι τους όρους του 

διαγωνισμού φωτογραφίας με θέμα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΟΡΩΝ», που διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και θα 

δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.anatoliki.gr. 

Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ότι το παραπάνω ψηφιακό υλικό δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 

πνευματικά ή/και εμπορικά δικαιώματα. 

Οι καλύτερες φωτογραφίες σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού θα εκτεθούν σε 

ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό. 

Για το λόγο αυτό με την παρούσα παραχωρώ και μεταβιβάζω στους διοργανωτές άνευ 

ανταλλάγματος την άδεια ανατύπωσης και έκθεσης του ψηφιακού υλικού μου. 

 

Ημ/νία Υποβολής…..…./…..…./2022 

 

Ο/Η Δηλών/ούσα 

 

………………………… 

(Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anatoliki.gr/


 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ 

Ο-Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα: 
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 
 

Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ότι ο/η μαθητής/ μαθήτρια ………………………………………………………………δεν είναι κάτοχος αστυνομικής ταυτότητας και τα στοιχεία που 

δηλώνει στη Δήλωση Συμμετοχής, είναι αληθή. 

 

Ημερομηνία:   ……./…….../ 202.. 

Ο – Η Δηλ… 

 

 

   (Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 



 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ 

Ο-Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail): 
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

Δέχομαι ο μαθητής/τρια ………………………………………………………………………να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και να δημοσιοποιηθεί το 

έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο καθώς και να εκτεθεί σε έκθεση και συμφωνώ με τους όρους του διαγωνισμού.  

 

Ημερομηνία:   ……./…….../ 202.. 

Ο – Η Δηλ… 

 

 

 

(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 



 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ 

Ο-Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

Δέχομαι να απεικονίζεται το πρόσωπο μου/ ή του παιδιού μου στη φωτογραφία του 

διαγωνιζόμενου/ης………………………………………………..για τον διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ», καθώς επίσης συμφωνώ να δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο καθώς και να εκτεθεί σε 

έκθεση 

 

 

Ημερομηνία:   ……./…….../ 202.. 

Ο – Η Δηλ… 

 

 

 (Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 



Ερωτηματολόγιο Μαθητών Διαγωνισμού Φωτογραφίας 

«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ». 

 

Στοιχεία Σχολικής Μονάδας: ___________________________________________  

 

Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά):  ____________________________________________  

 

Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης: 
Γυμνάσιο  

 
Λύκειο 

 

 

Κλίμακα βαθμολόγησης. 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 

 

 

1.Ηταν εύκολη η υποβολή της αίτησης σου; 

(1:Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Μέτρια, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ)  

     

 

2.Πιστεύεις ότι ο διαγωνισμός υλοποιήθηκε με διαφάνεια; 

(1:Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Μέτρια, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ) 

     

 

3. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν ενδιαφέρον για σένα; 

(1:Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Μέτρια, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ) 

     

Από τους 17 Στόχους Βιώσιμης  Ανάπτυξης, εσύ  για ποιον ή ποιους έστειλες φωτογραφία/ες; 

  



 _________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

4. Είχες ασχοληθεί με την φωτογραφία στο παρελθόν;  Ναι              Όχι    

Αν όχι. Ήταν κίνητρο ο διαγωνισμός να ξεκινήσεις; 

(1:Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Μέτρια, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ) 

     

 

5. Είχες ασχοληθεί με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στο παρελθόν;                

Ναι                 Όχι    

Αν όχι. Ήταν κίνητρο ο διαγωνισμός να ξεκινήσεις; 

(1:Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Μέτρια, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ) 

     

  

6.Ήταν κίνητρο για εσένα τα βραβεία και οι έπαινοι; 

(1:Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Μέτρια, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ)  

     

 

7. Θα μπορούσες να γράψεις κάποια σχόλια – παρατηρήσεις για την βελτίωση του 

διαγωνισμού; Τι σου άρεσε, τι θα ήθελες να αλλάξει ή θεωρείς κάτι άλλο σημαντικό να 

αναφέρεις; 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

  

 

 

  

  


