
Σε ένα γιορτινό και ευχάριστο κλίµα ολοκληρώθηκε ο 1ος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός «Τα νησιά 
µας, φάροι βιώσιµης ανάπτυξης», του ∆ικτύου Αειφόρων Νήσων (∆ΑΦΝΗ) µε την Απονοµή 
Βραβείων που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 15 Ιουνίου, παρουσία της κας Αλεξάνδρας 
Σδούκου, ΓΓ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Τον διαγωνισµό αγκάλιασαν µε θέρµη και ενθουσιασµό περισσότεροι από 230 µαθητές & 
µαθήτριες και πάνω από 50 εκπαιδευτικοί από 28 Γυµνάσια και Λύκεια που ανήκουν σε 21 
Νησιωτικούς ∆ήµους – Μέλη του ∆ΑΦΝΗ.

Ο διαγωνισµός που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
που διοργανώνει το ∆ΑΦΝΗ µε την υποστήριξη του ΥΠΕΝ, σε συνεργασία µε την τοπική 
αυτοδιοίκηση και την ακαδηµαϊκή κοινότητα, ολοκληρώθηκε σε µία διαδικτυακή εκδήλωση 
παρουσία όλων των συµµετεχόντων και εκπροσώπων των νησιωτικών ∆ήµων.

Στόχος του ∆ιαγωνισµού ήταν οι µαθητές και οι µαθήτριες, να εµπνευστούν από την 
Πρωτοβουλία “Έξυπνα Νησιά” και τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, 
ώστε µε την υποστήριξη του ∆ΑΦΝΗ, την καθοδήγηση των καθηγητών τους και σε 
συνεργασία µε τις υπηρεσίες των ∆ήµων, να αναπτύξουν καινοτόµες ιδέες για έργα κοινής 
ωφέλειας για τα νησιά τους. Κατά τη διάρκεια αυτού του «ταξιδιού» οι µαθητές, ως πολίτες 
του µέλλοντος των νησιών τους, είχαν την ευκαιρία να  αντιληφθούν τον τρόπο και τις 
προκλήσεις υλοποίησης δηµόσιων έργων, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση να αφουγκραστεί 
τις προτάσεις και τα όνειρα των νέων για µία βιώσιµη ανάπτυξη του τόπου τους. 

Συγκεκριµένα, τα σχολεία ανέπτυξαν συνολικά 32 ολοκληρωµένες προτάσεις έργων στους 
τοµείς:  
• παραγωγή και διαχείριση καθαρής ενέργειας, 
• βιώσιµες µεταφορές, 
• κυκλική διαχείριση απορριµµάτων,  
• κυκλική διαχείριση υδατικών πόρων. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απονεµήθηκαν 8 Βραβεία Υλοποίησης καθώς και 4 Βραβεία 
Καινοτοµίας. Για τις προτάσεις που έλαβαν  Βραβείο Υλοποίησης, το ∆ΑΦΝΗ θα αναλάβει την 
εκπόνηση των αντίστοιχων µελετών και τη γενικότερη ωρίµανση των έργων, σε συνεργασία 
µε τους ∆ήµους και τα σχολεία. 

 

Απονοµή Βραβείων του Μαθητικού ∆ιαγωνισµού «Τα νησιά µας, φάροι 
βιώσιµης ανάπτυξης»

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2021



Στη βαθµίδα του Γυµνασίου οι νικήτριες οµάδες ήταν:

Βραβείο Καινοτοµίας
1ο Βραβείο:  «Αµφίβιο Πολυϊατρείο στο νησί των ιπποτών» , 2ο Γυµνάσιο Ρόδου (Κατηγορία: 
Μεταφορές)
2ο Βραβείο: «Καθαρό Καστελλόριζο», Γυµνάσιο µε Λ.Τ. Καστελλόριζου (Μεγίστης) (Κατηγορία: 
Απορρίµµατα)

Βραβείο Υλοποίησης
1ο Βραβείο: «Μακελίνες», Γυµνάσιο µε Λ.Τ. Κύθνου (Κατηγορία: Υδατικοί Πόροι)
2ο Βραβείο: «Σταθµός Μίσθωσης Ηλεκτρικών Ποδηλάτων», Γυµνάσιο µε Λ.Τ. Σχοινούσας 
(Κατηγορία: Μεταφορές)
3ο Βραβείο: «Έξυπνο & πράσινο νησί», Γυµνάσιο µε Λ.Τ. Αστυπάλαιας (Κατηγορία: Υδατικοί 
Πόροι)
4ο Βραβείο: «Το Φουρνιστό Σαπούνι», Γυµνάσιο µε Λ.Τ. Φούρνων Κορσεών (Κατηγορία: 
Απορρίµµατα)

Ενώ από τις οµάδες Λυκείου ξεχώρισαν οι: 

Βραβείο Καινοτοµίας
1ο Βραβείο: «Πιλοτική Μονάδα Παραγωγής Υδρογόνου από Φωτοβολταϊκά Πάνελ», ΕΠΑΛ 
Νάξου (Κατηγορία: Ενέργεια) 
2ο Βραβείο: «Βιώσιµη ανάπτυξη και ανάδειξη µνηµείων», Γενικό Λύκειο Μούδρου Λήµνου 
(Κατηγορία: Ενέργεια)

Βραβείο Υλοποίησης
1ο Βραβείο: «Μείωση ενεργειακού αποτυπώµατος κτιρίων µέσω εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών», 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης (Κατηγορία: Ενέργεια) 
2ο Βραβείο: «Πιλοτικό Κέντρο Επαναχρησιµοποίησης Υλικών (ΚΕΥ) µε Πλήρη Ενεργειακή 
Αυτονοµία» ΕΠΑΛ Σκιάθου –Παράρτηµα 1ου Ηµερήσιου ΕΠΑΛ Βόλου (Κατηγορία: 
Απορρίµµατα) 
3ο Βραβείο: «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σαµοθράκης», Γενικό Λύκειο Σαµοθράκης 
(Κατηγορία: Υδατικοί Πόροι) 
4ο Βραβείο: «Μικρά φράγµατα, µεγάλα θαύµατα», ΕΠΑΛ Νάξου (Κατηγορία: Υδατικοί Πόροι)


