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Οδηγιίες για συμμετείχοντα καί τω των 18 
Δηί λωση συναιίνεσης (υπευί θυνη δηί λωση), βεβαιίωση του γνηί σιου 
της υπογραφηί ς σας και ηλεκτρονικηί  υποβοληί . 

Βήμα 1 Πληκτρολογήστε https://www.gov.gr/ για να μεταβείτε στον ιστότοπο. 

Στις «Επίκαιρες αναζητήσεις» επιλέξτε «Υπεύθυνη Δήλωση και 

Εξουσιοδότηση». Από την καρτέλα «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» 

επιλέξτε «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης». Από την σελίδα «Έκδοση 

υπεύθυνης δήλωσης» κάνετε «Είσοδος στην υπηρεσία». Επιλέξτε να 

εκδώσετε «Υπεύθυνη Δήλωση» και πατήστε «Επιλογή». 

 

Βήμα 2 Για να κάνετε ταυτοποίηση, κάντε πρώτα «Σύνδεση» και συνδεθείτε 

με έναν από τους προτεινόμενους τρόπους, δηλ. είτε μέσω κωδικών 

Taxisnet ή μέσω κωδικών που έχετε στην τράπεζα. Επιβεβαιώστε ότι 

τα προσωπικά σας στοιχεία είναι σωστά. Συμπληρώστε τα «Στοιχεία 

Δηλούντος» και πατήστε συνέχεια.  

 

Βήμα 3 Συμπληρώστε στο πεδίο της Υπεύθυνης Δήλωσης ένα από το 

παρακάτω κείμενο της δήλωσης συναίνεσης για εσάς. 

https://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/


2 
 

Κείμενο για παίκτες κάτω των 18 άνω (εγγραφή του παιδιού σας) 

Έχω ενημερωθεί για το παιχνίδι θησαυρού στα Τσακώνικα, στο Λεωνίδιο, Σάββατο 9 Ιουλίου 

2022 ώρα 19.00 μ.μ. στο πλαίσιο του Melitzazz festival 2022. Γνωρίζω ότι η δράση θα 

καταγραφεί μέσω φωτογραφιών, βίντεο παρουσίασης και αποσπάσματα του παιχνιδιού θα 

προβάλλονται μέσω ζωντανής μετάδοσης (livestreaming), ενώ θα προβληθεί μέσω τοπικών 

ή/ και ευρύτερης εμβέλειας έντυπων και ψηφιακών μέσων. Γνωρίζω ότι η δράση θα 

αναρτηθεί στον ιστότοπο και στα κοινωνικά δίκτυα του παιχνιδιού και του Melitzazz festival. 

Με βάσει αυτά, δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω την γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανήλικου 

παιδιού μου και συναινώ ανεπιφύλακτα ώστε το παιδί μου ηλικίας 12 και άνω: α) να 

συμμετάσχει στις δραστηριότητες της δράσης, β) να συμμετάσχει ανώνυμα στην αξιολόγηση 

του παιχνιδιού, γ) να μπορεί η καταγραφή της δράσης να περιλαμβάνει εγγραφή, 

αναπαραγωγή και αποτύπωση της φωνής και της εικόνας του/ της σε υλικό φορέα ήχου και 

εικόνας, δ) να επιτρέπεται το δικαίωμα ανάρτησης στα ως άνω αναφερόμενα μέσα διάχυσης.  

Η ως άνω συναίνεση δίνεται με την προϋπόθεση να αφορά αποκλειστικά τους ως άνω 

σκοπούς του παιχνιδιού και δεν επιτρέπω περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών 

στοιχείων του παιδιού μου.  

Τέλος, γνωρίζω ότι για φωτογραφίες ή βίντεο, στα οποία προβαίνουν ιδιωτικά παίκτες ή 

επισκέπτες στα σημεία που θα μετακινηθώ και για όποια αναπαραγωγή και αναδημοσίευση 

προβούν σε άλλα μέσα διάχυσης η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τα άτομα αυτά και ουδεμία 

ευθύνη φέρει το Melitzazz festival και η ομάδα σχεδίασης του παιχνιδιού.  

 

Βήμα 4 Πατήστε Συνέχεια. Συμπληρώστε στο Προς: Melitzazz festival και 

πατήστε Συνέχεια. Δείτε μια «Προεπισκόπηση Δήλωσης» Πατήστε 

Έκδοση. Τσεκάρετε το κινητό σας και συμπληρώστε τον κωδικό που 
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σας έχουν στείλει. Πατήστε Επιβεβαίωση. Αποθηκεύστε το έγγραφο 

σε Pdf.  

 

Βήμα 5  Επισυνάψτε και αποστείλατε την Υπεύθυνη Δήλωση (pdf)  

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lostyfanto.game@gmail.com 

  Παρακαλούμε να γράφετε το όνομα και επώνυμο σας και του  

  παιδιού σας για να μπορούμε να το διασταυρώσουμε με τη φόρμα  

  εγγραφής που κάνατε.  

 

 

Σας ευχαριστούμε θερμά!! 

Κι ευχόμαστε καλή διασκέδαση στο παιχνίδι!! 
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