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

1
2

3

ΟΝΟΜΑ
ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΕΙΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΥ
ΕΝΤΑΣΕΤΑΙ
Η
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
(ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΔΗΜΟΣ
ΜΠΟΡΕΊΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ
ΒΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14
ΤΩΝ
ΟΡΩΝ
ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

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)

1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
(1)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ

ΠΡΟΣ :

Ο-Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου

Τηλ:

Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):
(3
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

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.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ
Ο-Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , 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.

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)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ
Ο-Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):
(3
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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.

Ερωτηματολόγιο Μαθητών Διαγωνισμού Φωτογραφίας
«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ».

Στοιχεία Σχολικής Μονάδας: ___________________________________________

Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά):

Βαθμίδα
Εκπαίδευσης:

____________________________________________

Λύκειο

Γυμνάσιο

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;
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

