Θέρμη, 7 Ιανουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 19
Προς:
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης
Γρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Υπόψη κας Δέσποινας Μιχελάκη

Θέμα: «4ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ –
ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε
διοργανώνει για ακόμη μια χρονιά διαδικτυακό διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο
«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ» στον οποίο
προσκαλούνται να συμμετέχουν μαθητές της Β΄θμιας Εκπαίδευσης. Ο διαγωνισμός ο
οποίος έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας με αριθμό πρωτ: Φ15/92747/Δ215/07/2020 έγγραφο του Υπουργείο 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 16 Δεκεμβρίου 2020 έως 15 Μαρτίου 2021.
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 2022, 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 τη θετική ανταπόκριση 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

Ιάκωβος Σαρηγιάννης
Γενικός Διευθυντής

Πληροφορίες: Ευγενία Αθανασιάδου, Νατάσσα Ριζοπούλου, τηλ: 2310469930
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό κάντε κλικ εδώ

Συνημμένα:
1. Όροι Διαγωνισμού
2. Αίτηση συμμετοχής διαγωνιζόμενου
3. Υπεύθυνες Δηλώσεις
4. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
5. Έγκριση Διαγωνισμού

Όροι Διαγωνισμού
(Προκήρυξη)–
Υπεύθυνες Δηλώσεις.

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. 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 και του κοινού.
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)

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 2020 έως 15 Μαρτίου
2021.
Οι επιλεγμένες φωτογραφίες της κριτικής επιτροπής, θα ανακοινωθούν στα τέλη
Απριλίου 2021 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 φωτογραφίες που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, θα είναι οι 40 επιλεγμένες
καλύτερες φωτογραφίες της Κριτικής Επιτροπής (20 Γυμνασίου και 20 Λυκείου).
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) πρώτου έπαινοι των μαθητών του Γυμνασίου και
οι (5) πέντε πρώτου έπαινοι των μαθητών του Λυκείου, θα εκτυπωθούν σε ειδική
έκδοση επιτραπέζιου ημερολογίου του έτους 2022, 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 δημιουργούςφωτογράφους 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

3) Υπεύθυνες Δηλώσεις

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)

ΠΡΟΣ(1):

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

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: ……./…….../ 2021
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.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)

ΠΡΟΣ(1):

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

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: ……./…….../ 2021
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.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)

ΠΡΟΣ(1):

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

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: ……./…….../ 2021
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.

Ερωτηματολόγιο
Μαθητών

Ερωτηματολόγιο Μαθητών Διαγωνισμού Φωτογραφίας
«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ»
Στοιχεία Σχολικής Μονάδας: ________________________________________
Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά): _____________________________________

Βαθμίδα
Εκπαίδευσης:

Γυμνάσιο

Λύκειο

Κλίμακα βαθμολόγησης.
Καθόλου
1

Λίγο

Μέτρια
2

3

Πολύ
4

Πάρα πολύ
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;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

