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«Οι φίλοι μου τα δένδρα»  

My friends the trees 

Η Πρωτοβουλία 

Η πρωτοβουλία «75 UN - 75 Trees UNAI SDG7» ξεκίνησε, το 2020, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για 
την 75η επέτειο της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών, με την φιλοδοξία να συμβάλει στις παγκόσμιες προσπάθειες 
για την αναδάσωση του πλανήτη. Στο τέλος του 2020, ο αρχικός στόχος του 1 εκ. δένδρων είχε ξεπεραστεί, 
δεδομένου ότι οι επίσημες δεσμεύσεις για φύτευση δένδρων έχουν προσεγγίσει τα 11 εκατομμύρια. 

Λόγω της δυναμικής, που απέκτησε συνεχίζεται. Απευθύνεται σε κυβερνήσεις, δήμους, ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, απλούς ανθρώπους, κυρίως στη νέα γενιά, που καλούνται να φυτέψουν 
τουλάχιστον 75 δέντρα (κατά προτίμηση πολλαπλάσιους αριθμούς), να τα φροντίζουν και να εγγραφούν στην 
«UNAI Hub SDG7 Global Society». 

 
Κατηγορίες 

Για την υποστήριξη της πρωτοβουλία προκηρύσσεται αυτός ο 
διαγωνισμός νεολαίας, με στόχο την αύξηση της ευαισθησίας των 
κοινωνιών μας στα θέματα αναδάσωσης, διατήρησης της χλωρίδας και 
της πανίδας,  πράσινης ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και προστασίας 
περιβάλλοντος με την ανάληψη συγκεκριμένων και απλών 
υποστηρικτικών δράσεων.  

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
αφορά υποβολή προτάσεων σχετικών με την πρωτοβουλία στις 
κατηγορίες: 

Δένδρο-παρουσίαση 

Δημιουργία βίντεο ή παρουσίασης (έως 8 λεπτά) (για τη σημασία των 
δέντρων,  περιήγηση σε περιοχή που δενδροφυτεύτηκε πριν και μετά ή 
για οικοσύστημα). 

Δένδρο-στιγμιότυπο 

Φωτογράφιση σχετική με τη δενδροφύτευση (πχ βιοποικιλότητας 
περιοχής ή δενδροφύτευσης ή τις δράσεις που αναπτύσσονται στο 
χώρο (φύτευση από παιδί ή παιδιά, που παίζουν στο χώρο κλπ)).  

Δένδρο-ιστορία 

I. συγγραφή ιστορίας με θέμα την ελιά ή τη βελανιδιά ή είδος 
δένδρου, ενδημικό της περιοχής στην οποία κατοικούν και που 
έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή  

II. γράμμα προς δένδρο για υιοθεσία του,  
III. λεύκωμα με φύλλα από δένδρα της περιοχής  
IV. βιβλίο με ζωγραφιές μέχρι 15 σελίδες - μικρή ιστορία για ένα 

δένδρο.  

Κυνήγι δένδρου 

Το κυνήγι του μεγαλύτερου σε ηλικία δένδρου της περιοχής.  

Δένδρο-μεγάλωμα 

Μεγάλωμα σε γλάστρα δένδρου ή φυτού με άνθη. 

 

Βραβεία 

1ο βραβείο: Κιόσκι ή Υπεραιωνόβια ελιά 
και συμμετοχή στη δενδροφύτευση.  
2ο βραβείο: Παγκάκι ή Υπεραιωνόβια 
ελιά 
3ο βραβείο: Υπεραιωνόβια ελιά 

Θα δοθούν συνολικά 3 βραβεία, 5 
έπαινοι, καθώς και βεβαιώσεις 
συμμετοχής για όλους τους 
διαγωνιζόμενους. Τα έργα που θα 
διακριθούν θα τυπωθούν σε ειδική 
έκδοση. Η πινακίδα, που θα τοποθετηθεί 
θα αναφέρει και τα ονόματα των 
νικητών. 

 
Όροι Συμμετοχής 

Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με 
2 προτάσεις (το μέγιστο), μια για κάθε 
μία από τις επιλεγείσες κατηγορίες.  
Για κάθε κατηγορία το σχολείο 
συμμετέχει με μία ομαδική υποβολή ή 
τρεις ατομικές. 
 

Επικοινωνία με Οργανωτές:  

e-mail :  e p g s e c @ k e p a . u o a . g r     u n a i . h u b . s d g 7 @ k e p a . u o a . g r  

τηλέφωνα : 2 1 0  7 2  7 5  7 3 2  –  2 1 0  7 2  7 5  8 0 9  

 

Λεπτομέρειες στο αναλυτικό 

έντυπο του διαγωνισμού. 

mailto:epgsec@kepa.uoa.gr
mailto:unai.hub.sdg7@kepa.uoa.gr

