
∆ιαγωνισµός Ανοιχτού ∆ιαλόγου: Όροι και προϋποθέσεις 
 

Στο πλαίσιο του Ανοιχτού ∆ιαλόγου το ΚΑΠΕ διοργανώνει διαγωνισµό έκθεσης 

ιδεών - κατασκευών µε θέµα την ενσωµάτωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

στην καθηµερινότητα µας για ένα αειφόρο µέλλον.  

 

 

Βραβεία 
 

Τα καλύτερα έργα που θα µας στείλουν τα σχολεία που συµµετέχουν στο διαγωνισµό 

θα βραβευτούν: 

 

• Έπαθλο 1
ης

 θέσης: 600 ευρώ 

• Έπαθλο 2
ης

 θέσης: 400 ευρώ 

• Έπαθλο 3
ης

 θέσης: 200 ευρώ 

 

 

Κανόνες του διαγωνισµού 

 
Στο διαγωνισµό του Ανοιχτού ∆ιαλόγου µπορούν να συµµετάσχουν Γυµνάσια και 

Λύκεια της χώρας. Τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα έργα των 

µαθητών που υλοποιήθηκαν: 

 

• Στο µάθηµα “Project” της  Ά Λυκείου 

• Στο µάθηµα Αρχιτεκτονικό Σχέδιο της Γ Λυκείου 

• Στο µάθηµα Τεχνολογίας της Ά Γυµνασίου 

• Σε άλλα µαθήµατα ή δραστηριότητες που σχετίζονται µε το περιβάλλον 

και τη βιώσιµη ανάπτυξη 

• Από την Περιβαλλοντική οµάδα του σχολείου 
 

 

Στο διαγωνισµό µπορείτε να υποβάλλετε: 

 

• Μακέτες 

• Κολάζ  

• Σχέδια 

• Ταινίες µικρού µήκους 

• Εκθέσεις ιδεών (κείµενο) 

• Κατασκευές 

 

Λήξη διαγωνισµού: 20 Μαΐου 2012 

 

 

 

 

 

 

 



Αποστολή των έργων σας στον διοργανωτή 

 
Μπορείτε να µας στείλετε τα έργα σας ταχυδροµικώς στο Κέντρο Ανανεώσιµων 

Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) στην παρακάτω διεύθυνση: 

 
19ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι Αττικής. 

 

Υπόψη Κα ∆ήµητρας Μηναδάκη για το διαγωνισµό Ανοιχτού ∆ιαλόγου: “Ενέργεια 

και Αρχιτεκτονική”. 

 

Σε περίπτωση που θέλετε να συµµετάσχετε στο διαγωνισµό µε  κάποιου είδους 

κατασκευή ή µακέτα, είναι προτιµότερο να µας στείλετε ένα cd που να περιλαµβάνει 

φωτογραφίες του έργου σας. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ποιοτικές, 

αντιπροσωπευτικές και υψηλής ανάλυσης. 

Εναλλακτικά µπορείτε να µας στείλετε τις φωτογραφίες σας στο e-mail: 

gstatho@cres.gr 

 

Σε περίπτωση που θέλετε να συµµετέχετε στο διαγωνισµό µε κολάζ, σχέδια, εκθέσεις 

ιδεών  (κείµενο), µπορείτε να µας στείλετε το έργο σας ταχυδροµικώς. 

 

Σε περίπτωση που θέλετε να συµµετάσχετε στο διαγωνισµό µε ταινίες µικρού µήκους 

µπορείτε να µας στείλετε ένα cd ή dvd που να περιλαµβάνει το έργο σας.  

Εναλλακτικά µπορείτε να µας στείλετε τις ταινίες µικρού µήκους στο e-mail: 

gstatho@cres.gr 

 

Μαζί µε το έργο σας πρέπει να µας στείλετε: 

 

1) Το ονοµατεπώνυµό των δηµιουργών του έργου, τάξη, σχολείο, διεύθυνση 

σχολείου. 

2) Έναν αντιπροσωπευτικό τίτλο για το έργο σας και µια σύντοµη περιγραφή. 

 

 

 

Αξιολόγηση των έργων 
 

Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από την αρµόδια κριτική επιτροπή που θα ορίσει ο 

διοργανωτής. 

Τα έργα θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 

• Ποιότητα του έργου  

• Πρωτοτυπία και δηµιουργικότητα 

• Σχέση µε το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη 

 

 

Όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό 

 
Η ηµεροµηνία της παραλαβής θεωρείται η ηµεροµηνία που υποβάλλατε το έργο σας. 

Οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια αποκλείεται. 

 



Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό του Ανοιχτού ∆ιαλόγου, συµφωνούν µε τους 

όρους του διαγωνισµού και τις αποφάσεις του διοργανωτή, οι οποίες είναι τελικές και 

δεσµευτικές. Για να έχετε δικαίωµα υποψηφιότητας για ένα από τα βραβεία, θα 

πρέπει να καλύψετε τις παραπάνω προϋποθέσεις. Οι διοργανωτές διατηρούν το 

δικαίωµα να αποκλείσουν συµµετέχοντες που έχουν παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του 

διαγωνισµού. 

 

Με τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι συµµετέχοντες συµφωνούν στην πιθανή 

δηµοσίευση των έργων τους στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, σε εκθέσεις κ.λπ. Μετά 

την υποβολή των έργων οι διοργανωτές έχουν το αδιαµφισβήτητο δικαίωµα, να τα 

αναπαραγάγουν, να τα δηµοσιεύσουν και να τα εκθέσουν σε παγκόσµιο επίπεδο και 

σε οποιοδήποτε µέσο, χωρίς την περαιτέρω ανακοίνωση, την άδεια ή την αποζηµίωση 

του δηµιουργού τους. Οι συµµετέχοντες διατηρούν την ιδιοκτησία και τα πνευµατικά 

δικαιώµατα των έργων τους. 

 

 

∆ιοργάνωση του διαγωνισµού 
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 

 
Γεώργιος Σταθόπουλος  

Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας 

∆ιεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασµού 

19 χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος 

19009 Πικέρµι / Αττική 

Ελλάδα 

 

E-mail: gstatho@cres.gr 

 

Τηλ: 210 6603380 


