
Διαγωνισμός για τα Δάση και τη Δασοπονία
“Young People in European Forests”

Κανονισμός του Διαγωνισμού

Υποψήφιοι
1. Υποψήφιοι  του  Διαγωνισμού  “Young People in European Forests” 

μπορούν να είναι  μαθητές γυμνασίων και  λυκείων,  ηλικίας 13-17 ετών την 

ημέρα έναρξης του σχολικού έτους 2012/2013, δηλαδή μαθητές που έχουν 

γεννηθεί  μεταξύ  11η Σεπτεμβρίου  1995  και  10η Σεπτεμβρίου  1999.  Δεν 

μπορούν να είναι υποψήφιες οι μαθήτριες που κέρδισαν την πρώτη θέση στον 

αντίστοιχο διαγωνισμό του 2012. 

2. Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε ομάδα των δύο (2) ή τριών (3) ατόμων 

που συστήνουν οι ίδιοι, και στη συνέχεια θα αναφέρεται ως υποψήφια ομάδα.

3. Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο στάδια, το ευρωπαϊκό και το εθνικό.

Σκοπός
3. Σκοπός του  διαγωνισμού είναι  η  προώθηση σε νέους  ανθρώπους της 

γνώσης  στο  αντικείμενο  της  Δασοπονίας  και  η  ευαισθητοποίηση, 

ενεργοποίηση και δραστηριοποίησή τους σε πρωτοβουλίες για τη διατήρηση 

και προστασία των δασών και των φυσικών οικοσυστημάτων. 

Πανελλαδικός διαγωνισμός
 4. Για  τη  διοργάνωση  και  υλοποίηση  του  ελληνικού  πανελλαδικού 

μαθητικού διαγωνισμού “Young People in European Forests” έχει οριστεί από 

το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας Επιτροπή, αρμοδιότητες της 

οποίας είναι: η διοργάνωση και υλοποίηση του διαγωνισμού, η έκδοση των 

θεμάτων, η βαθμολόγηση των γραπτών των υποψήφιων ομάδων, η έκδοση 

των αποτελεσμάτων, η διεκπεραίωση όλων των εγγράφων για τη συμμετοχή 

της νικήτριας ομάδας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και η παροχή βοήθειας στη 

νικήτρια  ομάδα  που  θα  συμμετάσχει  στον  ευρωπαϊκό  διαγωνισμό.  Την 
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αποκλειστική  ευθύνη  διοργάνωσης  του  διαγωνισμού  στην  Ελλάδα  φέρει  η 

Επιτροπή  και  όχι  ο  Φορέας  Διαχείρισης  Εθνικού  Δρυμού  Πάρνηθας.  Η 

λειτουργία της επιτροπής είναι άμισθη.

 

Λεπτομέρειες Διαγωνισμού
5. Το ελληνικό στάδιο του διαγωνισμού “Young People in European Forests” 

θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Απριλίου 2013, και ώρα 10.00 π.μ. Εξεταστικά 

κέντρα θα υπάρχουν στις περιοχές του παραρτήματος Ι. Τα εξεταστικά κέντρα 

θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 ή 

περισσότερων  ομάδων  στην  πρώτη  θέση,  θα  πραγματοποιηθεί 

επαναληπτικός διαγωνισμός την Κυριακή 28 Απριλίου 2013, και ώρα 12.00 

μ.μ.  Οι  ομάδες  που  θα  ισοψηφήσουν  και  θα  συμμετάσχουν  στον 

επαναληπτικό διαγωνισμό θα ενημερωθούν τηλεφωνικά την Παρασκευή 26 

Απριλίου 2013. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας θα πραγματοποιηθεί δημόσια 

κλήρωση. 

6. Τα  τελικά  αποτελέσματα  του  διαγωνισμού  θα  ανακοινωθούν  την 

Παρασκευή 17 Μαΐου 2013, και ώρα 10.00 π.μ. στην επίσημη ιστοσελίδα του 

ευρωπαϊκού διαγωνισμού “Young People in European Forests”  www  .  ypef  .  eu   

και  στην  ιστοσελίδα  του  Φορέα  Διαχείρισης  Εθνικού  Δρυμού  Πάρνηθας 

www  .  parnitha  .  net  .  Για  λόγους  προστασίας  προσωπικών  δεδομένων  δε  θα 

ανακοινωθούν  τα  ονόματα  των  ομάδων  αλλά  οι  5ψήφιοι  κωδικοί  των 

συμμετεχόντων και ο κωδικός της ομάδας. Τους κωδικούς αυτούς θα λαμβάνει 

η  υποψήφια  ομάδα  με  την  υποβολή  και  εκτύπωση  της  αίτησης.  Θα 

ανακοινωθούν τα ονόματα μόνο των ομάδων που κατέλαβαν τις τρεις πρώτες 

θέσεις σε πανελλαδικό επίπεδο και τα ονόματα των ομάδων που κατέλαβαν 

τις τρεις πρώτες θέσεις ανά περιοχή εξέτασης. Σε όλους τους συμμετέχοντες 

θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, την οποία θα μπορούν να παραλάβουν από 

τις τοπικές δασικές υπηρεσίες τον Οκτώβριο 2013.

7. Η  ύλη  του  διαγωνισμού  περιλαμβάνει  τις  εξής  ενότητες:  α. 

Χαρακτηριστικά  του  Ευρωπαϊκού  Φυσικού  Περιβάλλοντος  και  των 

Ευρωπαϊκών Δασών και β. Χαρακτηριστικά του Φυσικού Περιβάλλοντος και 

των  Δασών  σε  19  ευρωπαϊκές  χώρες  (Αυστρία,  Βέλγιο,  Κύπρος,  Τσεχική 

Δημοκρατία,  Εσθονία,  Φινλανδία,  Γερμανία,  Ελλάδα,  Ουγγαρία,  Λετονία, 
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Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, 

Ελβετία  και  Ουκρανία).  Η  ύλη  του  διαγωνισμού  είναι  διαθέσιμη  στην 

ιστοσελίδα:

www.parnitha.eu → Δράσεις  Διαγωνισμός για τα Δάση

Στην  ανωτέρω  ιστοσελίδα  οι  υποψήφιοι  θα  μπορούν  να  βρουν  όλες  τις 

λεπτομέρειες για τον ελληνικό διαγωνισμό. 

8.  Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  στην  αγγλική γλώσσα.  Για  τη 

διευκόλυνση  των  υποψηφίων,  έχει  αναρτηθεί  μετάφραση  της  ύλης  στα 

ελληνικά, καθώς και ένα λεξιλόγιο.

9. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 1 ώρα και 30 λεπτά από τη στιγμή που 

θα παραδοθούν τα θέματα.

10.  Οι  υποψήφιες ομάδες πρέπει  να βρίσκονται  στο χώρο διεξαγωγής του 

διαγωνισμού μία (1) ώρα πριν την έναρξη, δηλαδή στις 9.00 π.μ. Οι μαθητές 

πρέπει να έχουν μαζί τους έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους 

(δελτίο  αστυνομικής  ταυτότητας,  διαβατήριο,  πιστοποιητικό  γέννησης  με 

φωτογραφία). Επίσης, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους εκτυπωμένη 

την αίτηση συμμετοχής που θα λάβουν όταν ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική 

αίτηση. 

11.  Οι  υποψήφιες  ομάδες  οφείλουν  να  απαντήσουν  σε  50  ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Οι 12 ερωτήσεις αφορούν την πρώτη 

ενότητα της ύλης και υπόλοιπες τη δεύτερη ενότητα της ύλης. 

12. Η  κλίμακα  της  βαθμολογίας  κυμαίνεται  από  0-270.  Για  κάθε  σωστή 

απάντηση  από  την  πρώτη  ενότητα  θα  δίνονται  3,5  βαθμοί,  ενώ  για  κάθε 

σωστή απάντηση από τη δεύτερη ενότητα θα δίνονται  6  βαθμοί.  Για  κάθε 

λανθασμένη απάντηση θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία και συγκεκριμένα για 

κάθε  λανθασμένη  απάντηση της  πρώτης ενότητας  θα αφαιρούνται  από τη 

συνολική βαθμολογία 1,75 βαθμοί, ενώ για κάθε λανθασμένη απάντηση της 

δεύτερης ενότητας θα αφαιρούνται 3 βαθμοί. Για κάθε άκυρη απάντηση (πχ. 

διπλή απάντηση, μουντζούρα κλπ) δε θα δίνεται ούτε θα αφαιρείται βαθμός. 

13. Όλες οι υποψήφιες ομάδες θα απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις.

14. Νικήτρια ομάδα του πανελλαδικού μαθητικού διαγωνισμού “Young People 

in European Forests” είναι η ομάδα που θα λάβει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. 

Η  νικήτρια  ομάδα  θα  κληθεί  να  συμμετάσχει  στον  ευρωπαϊκό  Διαγωνισμό 
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“Young People  in  European Forests”  που  θα πραγματοποιηθεί  στις  25-26 

Σεπτεμβρίου 2013, στο Εθνικό Πάρκο Peneda-Geres, στην Πορτογαλία.

15. Ενστάσεις σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού δε γίνονται δεκτές.

16. Οι μαθητές θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά 

στην ιστοσελίδα  www.parnitha.net Η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης 

ολοκληρώνεται με την ένδειξη “Η εγγραφή σας καταχωρήθηκε επιτυχώς. Σας 

ευχαριστούμε”.  Οι  υποψήφιες  ομάδες  πρέπει  να  εκτυπώσουν  την  αίτηση 

συμμετοχής,  την  οποία  θα  πρέπει  να  έχουν  μαζί  τους  την  ημέρα  του 

διαγωνισμού.  Στην  εκτυπωμένη  αίτηση  συμμετοχής  θα  αναγράφονται  οι 

5ψήφιοι κωδικοί των συμμετεχόντων και ο κωδικός της ομάδας. Με τον κωδικό 

αυτό θα μπορέσουν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα. Αιτήσεις γίνονται 

δεκτές από 18.01.2013 έως 18.3.2013.

17.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Φορέα  Διαχείρισης 

Εθνικού  Δρυμού  Πάρνηθας  στα  τηλέφωνα:  2102445226  και  2102478540, 

υπεύθυνη:  Άννα  Δερβένη.                                            

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός
18. Η νικήτρια ομάδα του Ελληνικού διαγωνισμού θα κληθεί εγγράφως από 

την επιτροπή διοργάνωσης του πανελλαδικού διαγωνισμού να συμμετάσχει 

στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό “Young People in European Forests” που θα 

πραγματοποιηθεί στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2013, στο Εθνικό Πάρκο Peneda – 

Geres,  της Πορτογαλίας. Σε 10 ημέρες από την παραλαβή του εγγράφου η 

ομάδα είναι υποχρεωμένη να απαντήσει εγγράφως για τη συμμετοχή της ή όχι 

στον  Ευρωπαϊκό  διαγωνισμό.  Αν  περάσει  το  χρονικό  διάστημα  των  10 

ημερών,  η  απάντηση  θεωρείται  αρνητική  και  καλείται  η  επόμενη  στην 

κατάταξη ομάδα, η οποία ερωτάται εγγράφως για τη συμμετοχή της και αν 

απαντήσει αρνητικά καλείται η επόμενη σε κατάταξη ομάδα κλπ.

19.  Η ομάδα που θα συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό θα αποτελεί 

την ελληνική υποψήφια ομάδα στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό. 

20. Τα μέλη της ελληνικής υποψήφιας ομάδας θα συνοδεύονται από έναν 

γονέα  ή  νόμιμο  κηδεμόνα,  ο  οποίος  θα  έχει  την  πλήρη  και  αποκλειστική 

ευθύνη  για  τη  σωματική  ακεραιότητα  όλων  των  μαθητών.  Οι  γονείς  ή  οι 

νόμιμοι  κηδεμόνες  των  δύο  άλλων  μαθητών  θα  υπογράψουν  υπεύθυνη 

δήλωση  ότι  επιτρέπουν  στο  τέκνο  τους  να  συμμετάσχει  στον  ευρωπαϊκό 
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διαγωνισμό και  ότι την αποκλειστική ευθύνη για το τέκνο τους έχει ο γονέας 

του μαθητή που θα συνοδέψει. Ο συνοδός φέρει την αποκλειστική ευθύνη για 

τους μαθητές της υποψήφιας ομάδας και θα υπογράψει υπεύθυνη δήλωση και 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα ζητηθούν από την Ελληνική Επιτροπή 

του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση άρνησης των γονέων να συνοδέψουν τους 

μαθητές  ή  σε  περίπτωση  άρνησης  ενός  εκ  των  γονέων το  παιδί  τους  να 

συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, η ομάδα παύει να είναι υποψήφια 

στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και καλείται η επόμενη ομάδα στην κατάταξη του 

ελληνικού διαγωνισμού.

21. Τα μέλη της υποψήφιας ομάδας και ο συνοδός οφείλουν να δώσουν όλα 

τα στοιχεία  που θα ζητηθούν από την Ελληνική  Επιτροπή διενέργειας  του 

διαγωνισμού, ώστε αυτή να προβεί στην έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων 

για  τη  μετάβαση  και  επιστροφή  στην  Πορτογαλία.  Τα  έξοδα  μετάβασης, 

επιστροφής και διαμονής θα βαρύνουν το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Πάρνηθας.  Μετά την έκδοση των εισιτηρίων και  σε  περίπτωση που ένα ή 

περισσότερα από τα δύο μέλη της υποψήφιας ομάδας ή ο συνοδός δηλώσουν 

αδυναμία, η ομάδα παύει να είναι υποψήφια στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και 

τα μέλη και ο συνοδός οφείλουν να καταβάλουν το αντίτιμο των εισιτηρίων. 

22.  Ο  ευρωπαϊκός  διαγωνισμός  περιλαμβάνει  δύο  (2)  μέρη.  Στο  1ο οι 

υποψήφιες  ομάδες  των  ευρωπαϊκών  χωρών  θα  διαγωνιστούν  σε  50 

ερωτήσεις  πολλαπλής  επιλογής,  σύμφωνα  με  την  ύλη  του  άρθρου  7.  Η 

επιλογή των ερωτήσεων θα πραγματοποιηθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή 

του διαγωνισμού. Στο 2ο στάδιο οι υποψήφιες ομάδες θα διαγωνιστούν στην 

προφορική παρουσίαση του θέματος: “The challenges of forest management 

in your country”. Ο χρόνος της παρουσίασης είναι το πολύ 15 λεπτά και η 

παρουσίαση πρέπει να είναι σε Power Point software. 

23.  Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, www.parnitha.net.
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Παράρτημα Ι: Περιοχές στις οποίες θα υπάρχουν εξεταστικά κέντρα

Περιφέρεια Πόλη / Περιοχή Περιφέρεια Πόλη / Περιοχή

Αιγαίου

Ρόδος

Μακεδονίας - 

Θράκης

Αλεξανδρούπολη
Σάμος Βέροια
Σύρος Διδυμότειχο
Χίος Δράμα

Αττικής
Αθήνα Έδεσσα
Πειραιάς Θεσσαλονίη
Πόρος Καβάλα

Ηπείρου – 

Δυτικής 

Μακεδονίας

Γρεβενά Κασσάνδρα Χαλκιδικής
Ιωάννινα Κατερίνη
Καστοριά Κιλκίς
Μέτσοβο Νάουσα
Πρέβεζα Νευροκόπι

Θεσσαλίας -

Στερεάς

Ελλάδας

Άμφισσα Νιγρίτα Σερρών
Αταλάντη Ξάνθη
Βόλος Ροδόπη
Ελασσόνα Σουφλί
Θήβα Σταυρός Θεσσαλονίκης
Καλαμπάκα Σταυρούπολη
Καρδίτσα

Πελοποννήσου 

- Δυτικής 

Ελλάδας - 

Ιονίου 

Αγρίνιο
Καρπενήσι Αμαλιάδα
Λάρισα Άστρος Κυνουρίας
Λιβαδειά Βυτίνα
Λίμνη Γύθειο
Μουζάκι Καρδίτσας Κέρκυρα
Τρίκαλα Κεφαλλονιά
Χαλκίδα Κόριθνος

Κρήτης

Ηράκλειο Λευκάδα
Λασίθι Μεσολόγγι
Ρέθυμνο Ναύπακτος
Χανιά Ξυλόκαστρο

Πάτρα
Πύργος Ηλείας
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