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Μαθητικοί διαγωνισµοί έκθεσης και ζωγραφικής στα ∆ηµοτικά σχολεία και στα 
Γυµνάσια στο ∆ήµο Τανάγρας. 
 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Τανάγρας στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων εορτασµού της παγκόσµιας ηµέρας περιβάλλοντος 2017, προκηρύσσει 
διαγωνισµό περιβαλλοντικής ζωγραφιάς / αφίσας για τους µαθητές της Ε΄ και ΣΤ’ τάξης 
των δηµοτικών σχολείων µε το θέµα «Επαφή του ανθρώπου µε τη φύση» και 
διαγωνισµό έκθεσης για τους µαθητές των γυµνασίων του ∆ήµου Τανάγρας µε θέµα 
«Οραµατίζοµαι το τόπο µου υγιή περιβαλλοντικά και κάνω πράξη το όραµα 
µου». Οι διαγωνισµοί θα διεξαχθούν από 8 – 15 Μαΐου 2017. Οι µαθητές που 
προτίθενται να συµµετάσχουν θα ενηµερωθούν σχετικά από τους διευθυντές των 
σχολείων τους. Η αξιολόγηση των ζωγραφιών / αφισών και των εκθέσεων θα γίνει από 
επιτροπή δασκάλων και καθηγητών αντίστοιχα και οι τρεις καλύτερες που θα 
προκύψουν από την αξιολόγηση, ανά βαθµίδα, θα βραβευθούν κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης εορτασµού της παγκόσµιας ηµέρας περιβάλλοντος που θα 
πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 στο Σχηµατάρι.  
 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ιωάννης Ταγκαλέγκας έκανε την 
ακόλουθη δήλωση: 
 
“Στο πλαίσιο της µεγάλης προσπάθειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
προσωπικά του Κώστα Μπακογιάννη, στην κατεύθυνση της εξυγίανσης του ποταµού 
Ασωπού, ένας σηµαντικός παράγοντας είναι η ευαισθητοποίηση και η συµµετοχή της 
τοπικής κοινωνίας. Οι µαθητικοί διαγωνισµοί διεξάγονται µε στόχο  να αφουγκραστούµε 
την άποψη των µαθητών µας και κατά κάποιο τρόπο να τους «εµπλέξουµε» σ’ αυτή την 
προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω τους ∆ιευθυντές Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  κ. Γιαννιό και κ. Καρκάνα αντίστοιχα, τους ∆ασκάλους 
και Καθηγητές των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων του ∆ήµου Τανάγρας, τα στελέχη των 
υπηρεσιών της Π.Ε Βοιωτίας καθώς και τον Βουλευτή και εκπαιδευτικό κ. Θηβαίο, για 
την πολύτιµη βοήθεια τους. Είναι ξεκάθαρο ότι τον αγώνα για την λύση του 
πολυδιάστατου προβλήµατος της περιοχής θα τον δώσουµε όλοι µαζί. ” 
 


