Διαγωνισμός λογοτύπου
«Απογραφής Πληθυσμού –
Κατοικιών 2021»
Φόρμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/1986
Το όνομα και η φωτογραφία που σχετίζονται με τον Λογαριασμό σας Google θα καταγράφονται
όταν ανεβάζετε αρχεία και υποβάλλετε αυτήν τη φόρμα. Δεν είστε ο χρήστης
statisticsgr@gmail.com; Εναλλαγή λογαριασμού
* Απαιτείται

Η φόρμα να συμπληρωθεί στην ελληνική γλώσσα, με
κεφαλαία γράμματα.
ΠΡΟΣ :
ΕΛΣΤΑΤ - Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων για τον διαγωνισμό δημιουργίας του
λογοτύπου της «Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021»

Ο – Η Όνομα: *
Η απάντησή σας

Επώνυμο: *
Η απάντησή σας

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: *
Η απάντησή σας

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: *
Η απάντησή σας

Ημερομηνία γέννησης: *
Ημερομηνία

ηη/μμ/εεεε

Τόπος Γέννησης: *
Η απάντησή σας

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: *
Η απάντησή σας

Τηλ: *
Η απάντησή σας

Τόπος Κατοικίας: *
Η απάντησή σας

Οδός: *
Η απάντησή σας

Αριθμός: *
Η απάντησή σας

ΤΚ: *
Η απάντησή σας

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): *
Η απάντησή σας

Φοιτώ σε: *
ΑΕΙ
ΤΕΙ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΙΕΚ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΙΕΚ ΙΔΙΩΤΙΚΟ

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα *
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES
ΑΚΤΟ Α.Ε.
ΒΑΚΑΛΟ ART AND DESIGN
DEREE COLLEGE
ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΙΕΚ ΑΙΓΙΟΥ
ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ
ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
ΙΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΙΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ
ΙΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
IEK ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΙΕΚ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΕΚ ΑΚΜΗ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
ΙΕΚ ΞΥΝΗ
ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ
IEK TOMH
ΙΕΚ INTERGRAPHICS
ΙΕΚ VELLIOS SCHOOL OF ART
IEK PRAXIS
Άλλο:

Τμήμα *
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άλλο:

Σύντομο Βιογραφικό *
Η απάντησή σας

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: *
(α) Από την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος έχω ενημερωθεί και λάβει γνώση
όλων των όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού λογοτύπου «Απογραφής Πληθυσμού –
Κατοικιών 2021», το κείμενο του οποίου έχω κατανοήσει πλήρως. Επιθυμώ να λάβω μέρος, στο
διαγωνισμό, τους όρους και προϋποθέσεις του οποίου αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.(β) Το έργο που
καταθέτω για το λογότυπο «Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021» που διοργανώνει η
ΕΛΣΤΑΤ, αποτελεί δικό μου έργο και όχι προϊόν απομίμησης ή αντιγραφής. Συναινώ χωρίς καμία
επιφύλαξη όπως η κυριότητα και η διάθεση του έργου μου με θέμα το Λογότυπο της «Απογραφής
Πληθυσμού – Κατοικιών 2021», όπως αναφέρεται στην ενωσιακή νομοθεσία και στο άρθρο 2 Ν.
2121/1993 όπως ισχύει, με το οποίο θα λάβω μέρος στο διαγωνισμό, θα ανήκει χωρίς χρονικό
περιορισμό αποκλειστικά στην ΕΛΣΤΑΤ. Δηλώνω επίσης ανεπιφύλακτα ότι, ουδέν δικαίωμα για
αμοιβή θα έχω, ή διατηρώ, διαφορετικά παραιτούμαι από οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση/αξίωσή
μου. Επίσης, αποδέχομαι και συναινώ ανεπιφύλακτα στα κάτωθι: 1) α) Στην αναπαραγωγή/
προβολή του έργου μου σε ειδικό χώρο στον ιστότοπό της ΕΛΣΤΑΤ και πάνω σε γραφική ύλη της
ΕΛΣΤΑΤ, σε μπλουζάκια, σε τσάντες και σε όποια άλλη επιφάνεια είναι εφαρμόσιμο το λογότυπο
και β) στον καθορισμό του χρονικού διαστήματος αναπαραγωγής/προβολής/χρήσης του έργου
μου από την ΕΛΣΤΑΤ. 2) Η ΕΛΣΤΑΤ διατηρεί, για αόριστο χρονικό διάστημα, το δικαίωμα
ανάρτησης (προβολή/ αναπαραγωγή) του έργου μου, καθώς και της έκθεσής του στον αίθριο
χώρο επί της οδού Πειραιώς 46 και Επονιτών στον Πειραιά. 3) Ο χρόνος ισχύος της αποδοχής και
συναίνεσής μου είναι απεριόριστος. 4) Η χρήση και η αναπαραγωγή του έργου μου από την
ΕΛΣΤΑΤ θα γίνεται με στόχο τη προβολή και προώθηση της διαδικασίας «Απογραφής Πληθυσμού
– Κατοικιών» που θα πραγματοποιηθεί το 2021.5) θα συμμορφωθώ σε πιθανή υπόδειξη της
ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τη συμπλήρωση/ αλλαγή του έργου μου, χωρίς να αλλοιώνεται η αρχική του
μορφή.6) Η ΕΛΣΤΑΤ διατηρεί το δικαίωμα 1) να μη κάνει χρήση α) των λογότυπων που θα
υποβληθούν προς κρίση, β) των βραβευθέντων υποψήφιων έργων και 2) να κάνει χρήση
λογότυπου διαφορετικού από εκείνο που θα καταταχθεί πρώτο 7) Η συμπλήρωση και υποβολή
της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής
του διαγωνισμού.

Συμφωνώ και επιβεβαιώνω όσα δηλώνω.

ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ *
«Προσοχή: Το όνομα του αρχείου να ταυτίζεται με το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου»

ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΑΡΧΕΊΟΥ

ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ *
ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΑΡΧΕΊΟΥ

Με τη συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας καθώς και την παραλαβή από την ΕΛΣΤΑΤ
του έργου σας σε φυσική μορφή - με τις προϋποθέσεις όπως αυτές περιγράφονται στην
«Αναλυτική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος» και στην § «Τρόπος Υποβολής Προτάσεων»- , η
ΕΛΣΤΑΤ κρίνει έγκυρη/ αποδέχεται τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό.

ΥΠΟΒΟΛΉ

ΥΠΟΒΟΛΉ
Μην υποβάλετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης μέσω των Φορμών Google.

Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google. Αναφορά κακής χρήσης Όροι Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσθετοι όροι

Φόρμες

