ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Θέρμη, 16 Δεκεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 1014
Προς:
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

Θέμα: «5ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ –
ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ»

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε διοργανώνει
για ακόμη μια χρονιά διαδικτυακό διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ» στον οποίο
προσκαλούνται να συμμετέχουν μαθητές της Β΄θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας
με αριθμό πρωτ: Φ15/121822/Δ2-28/09/2021 έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται σε μια προσπάθεια για την κινητοποίηση και
συμμετοχή των νέων σε πιο βιώσιμα μοντέλα τρόπου ζωής. Ο σκοπός του
διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών/τριών μέσω της ενασχόλησης τους με
την τέχνη της φωτογραφίας, στην προβολή της Βιώσιμης Διαχείρισης των Πόρων και
στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής στις πόλεις, συμβάλλοντας έτσι στην
αειφόρο ανάπτυξη και την παγκόσμια συνεργασία.
Ο διαγωνισμός επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους νέους προκαλώντας τους να
γίνουν δημιουργικοί και να καταγράψουν τον τρόπο που βλέπουν οι ίδιοι το
μέλλον, μέσα από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία, έχουν άμεση
σχέση με το θέμα του διαγωνισμού. Το περιβάλλον και οι 17 Βιώσιμοι Στόχοι είναι

επίκαιροι περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Στόχοι όπως: «Καλή υγεία και
ευημερία», «Ποιοτική εκπαίδευση» «Βιώσιμες πόλεις και Κοινότητες», «Αξιοπρεπής
εργασία και οικονομική ανάπτυξη», «Δράση για το κλίμα», είναι κάποιοι από τους
στόχους που οι μαθητές – μαθήτριες μπορούν να φωτογραφήσουν.
Δεν είναι απαραίτητο οι φωτογραφίες να είναι από επισκέψεις σε άλλες περιοχές.
Με ασφάλεια και με υπευθυνότητα οι φωτογραφίες μπορούν να απεικονίζουν
στιγμές από τη γειτονιά, τις κοντινές βόλτες, την καθημερινότητα!

Η περιοχή απ΄ όπου θα πρέπει να προέρχεται το φωτογραφικό υλικό που θα
υποβληθεί, είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Υποχρεωτικά θα
αναφέρεται ο Δήμος, στον οποίο βρίσκεται το αντικείμενο της φωτογράφισης και οι
φωτογραφίες θα συνοδεύονται με τίτλο και με αναφορά στο στόχο της Αειφόρου
Ανάπτυξης με τους οποίους συνδέονται.
Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 15 Δεκεμβρίου 2021 έως 15 Μαρτίου 2022.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με την υποβολή μέχρι
τριών (3) φωτογραφιών.
Στις καλύτερες φωτογραφίες, θα απονεμηθούν από κριτική επιτροπή, τα παρακάτω
βραβεία:
• Βραβείο στην καλύτερη φωτογραφία των μαθητών του Γυμνασίου
• Βραβείο στην καλύτερη φωτογραφία των μαθητών του Λυκείου
• Έπαινος στις επόμενες 10 καλύτερες φωτογραφίες Γυμνασίου
• Έπαινος στις επόμενες 10 καλύτερες φωτογραφίες Λυκείου
Στον/στη βραβευθέντα/βραβευθείσα με την καλύτερη φωτογραφία των μαθητών
του Λυκείου και του Γυμνασίου από την κριτική επιτροπή, απονέμεται ως βραβείο,
1 δωροεπιταγή για αγορά φωτογραφικού υλικού € 500 και € 300 ευρώ αντίστοιχα

Τα δύο πρώτα βραβεία, οι πέντε (5) πρώτοι έπαινοι των μαθητών του Γυμνασίου
και οι (5) πέντε πρώτοι έπαινοι των μαθητών του Λυκείου, θα εκτυπωθούν σε ειδική
έκδοση επιτραπέζιου ημερολογίου του έτους 2023, με ειδική αναφορά στο
διαγωνισμό, που θα διανεμηθεί δωρεάν σε 500 τουλάχιστον αντίτυπα.
Για την απονομή των παραπάνω βραβείων θα πραγματοποιηθεί σχετική εκδήλωση,
δια ζώσης ή διαδικτυακά με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της χρονικής
περιόδου, που θα διοργανωθεί. Η οριστική ημερομηνία της εκδήλωσης θα
ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες μετά τη λήξη της ημερομηνίας για αποστολή των
φωτογραφιών τους για το διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα και σε σελίδα κοινωνικής
δικτύωσης της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε..
Με δεδομένη τη θετική ανταπόκριση σας, παρακαλούμε να δημοσιοποιήσετε τον
παραπάνω Διαγωνισμό στις σχολικές μονάδες ευθύνης σας, προωθώντας τους
Όρους και τα σχετικά του έγραφα.
Για την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε

Ιάκωβος Σαρηγιάννης
Γενικός Διευθυντής

Συνημμένα:
1. Όροι Διαγωνισμού
2. Αίτηση συμμετοχής διαγωνιζόμενου
3. Υπεύθυνες Δηλώσεις
4. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
5. Έγκριση Διαγωνισμού

Πληροφορίες: Ευγενία Αθανασιάδου, Νατάσσα Ριζοπούλου, τηλ: 2310469930
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο link:
http://anatoliki.gr/el/26-anatoliki-ellinika/nea/1122-5os-diagonismos-fotografiasme-thema-to-mellon-pou-theloume-viosimi-diaxeirisi-poron

