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1. Εισαγωγή 

 

Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο 

του έργου “10ACTION” (δράσεις για την αλλαγή της ενεργειακής συµπεριφοράς των 

Ευρωπαίων πολιτών) το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Ευφυής 

Ενέργεια για την Ευρώπη, διοργανώνει διαγωνισµό ζωγραφικής για µαθητές δηµοτικού 

µε θέµα την ηλιακή ενέργεια. Στόχος του έργου, που συντονίζει το πολυτεχνείο της 

Μαδρίτης (UPM), και συµµετέχουν οργανισµοί από 5 Ευρωπαϊκές χώρες, είναι η 

ευαισθητοποίηση των µαθητών, των εκπαιδευτικών και έµµεσα των οικογενειών τους 

σχετικά µε ενεργειακά - περιβαλλοντικά ζητήµατα και η βελτίωση της ενεργειακής 

συµπεριφοράς τους. 

 

Πιστεύουµε ότι είναι πολύ σηµαντικό να είναι κάποιος ενεργειακά και περιβαλλοντικά 

ευαισθητοποιηµένος από πολύ µικρός, γι’ αυτό λοιπόν θεωρούµε πως οι µαθητές είναι 

µια από τις σηµαντικότερες οµάδες – στόχους. 

 

 

2. Θέµα του διαγωνισµού 

 

Το θέµα στο διεθνή διαγωνισµό ζωγραφικής είναι η παρουσίαση και η ανάδειξη της 

ηλιακής ενέργειας. 

 

∆ιευκρινίσεις: 

 

1. Οι ζωγραφιές των µαθητών πρέπει να είναι ατοµικές.  

2. Κάθε µαθητής µπορεί να συµµετάσχει µε µια µόνο ζωγραφιά.  

3. Οι µαθητές µπορούν να ζωγραφίσουν σε οποιοδήποτε µέγεθος χαρτιού (Α3, Α4, 

Α5 κτλ.).   

4. Οι µαθητές είναι ελεύθεροι να χρησιµοποιήσουν µολύβια, κηροµπογιές, 

νεροµπογιές και µαρκαδόρους για να δηµιουργήσουν τη ζωγραφιά τους. 

5. Ο διαγωνισµός απευθύνεται µόνο σε µαθητές δηµοτικού. 

 

 

Λήξη διαγωνισµού: 20 Μαΐου 2012 (Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των έργων) 

 

 

3. Αξιολόγηση 

 

Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

 

• Ποιότητα του έργου από καλλιτεχνική σκοπιά - Αντίληψη 

• Σχέση µε το θέµα 

• Σε τι βαθµό το έργο ευαισθητοποιεί τον παρατηρητή 

• Σε τι βαθµό το έργο προκαλεί τη σκέψη του παρατηρητή 
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4. Ποιο είναι το έπαθλο; 

 

Τρία βραβεία θα δοθούν σε κάθε συµµετέχουσα χώρα: 

 

Έπαθλο 1ης θέσης: 600 ευρώ 

Έπαθλο 2ης θέσης: 300 ευρώ   

Έπαθλο 3ης θέσης: 150 ευρώ 

 

Στη συνέχεια η κριτική επιτροπή θα επιλέξει ένα από τα έργα των νικητών όλων των 

χωρών, που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό, ο δηµιουργός του οποίου θα κερδίσει ένα 

ταξίδι στη Μαδρίτη µαζί µε τον κηδεµόνα του και θα έχει την ευκαιρία να 

παρευρεθεί στο Solar Decathlon Europe 2012. Τα έξοδα ταξιδιού και διαµονής θα 

είναι πληρωµένα από το 10ACTION. 

 

 

5. Πως µπορείτε να λάβετε µέρος; 

 
Μπορείτε να στείλετε τα έργα των µαθητών ταχυδροµικώς στο Κέντρο Ανανεώσιµων 

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

 

19ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι Αττικής 

 

Υπόψη ∆ήµητρας Μηναδάκη για το διαγωνισµό ζωγραφικής µε θέµα την ηλιακή 

ενέργεια. 

 

Βεβαιωθείτε ότι πίσω από κάθε ζωγραφιά υπάρχει: 

 

1) Αντιπροσωπευτικός τίτλος της ζωγραφιάς 

2) Ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο οικίας, τάξη και σχολείο του δηµιουργού 

 

Λόγω τεχνικών δυσκολιών το έργο σας δεν θα σας επιστραφεί. 

 

 

6. Όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 

Ηµεροµηνία παραλαβής, θεωρείται η ηµεροµηνία που υποβάλατε τις ζωγραφιές των 

µαθητών. Οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια αποκλείεται.  

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ζωγραφικής 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. 
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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. 

 

 

 

7. ∆ιοργάνωση του διαγωνισµού 

 

Για περεταίρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 

 

Γεώργιος Σταθόπουλος  

Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας 

∆ιεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασµού 

19 χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος 

19009 Πικέρµι / Αττική 

Ελλάδα 

Τηλ: 2106603380 

E-mail: gstatho@cres.gr 
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Η ευθύνη για το περιεχόµενο της παρούσας έκδοσης αφορά τον δηµιουργό της. ∆εν αντιπροσωπεύει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής κοινότητας. 

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της πληροφορίας ή µέρους της που υπάρχει στη παρούσα έκδοση.  


