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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1.
Μετά την επιτυχία του 1ου ∆ιαγωνισµού ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2011, το Ίδρυµα Ανάπτυξης
του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(ΜΕ.Κ.∆.Ε του Ε.Μ.Π.) για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των
τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισµών, στο πλαίσιο των σκοπών του, δηλαδή της πολυδιάστατης
ενίσχυσης της διεπιστηµονικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πολιτισµικής αποστολής του
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., αποφάσισε να διοργανώσει τον 2ο ∆ιαγωνισµό Ταινιών Τεκµηρίωσης για
το Περιβάλλον και την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, µε στόχο να συµβάλει
ουσιαστικά στην προσπάθεια ξαναζωντανέµατος της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών
περιοχών, στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης.
Το Ίδρυµα αφιερώνει το ∆ιαγωνισµό στο µεγάλο δηµιουργό Θόδωρο Αγγελόπουλο και το
πολύτιµο για την πατρίδα µας έργο του.
Οι ταινίες οι οποίες θα βραβευτούν, αλλά και ειδικά επιλεγµένες ταινίες, θα προβληθούν στην
εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσµάτων του 2ου ∆ιαγωνισµού που θα διεξαχθεί στις
εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Πολυτεχνείου (ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.), στην πατρίδα των Ιδρυτών και
µεγάλων Ευεργετών του, το Μέτσοβο.
ΑΡΘΡΟ 2.
Είναι ένας ανοικτός διαγωνισµός προς τους επαγγελµατίες και ερασιτέχνες σκηνοθέτες και
παραγωγούς ταινιών αλλά απευθύνεται και στους µαθητές γυµνασίων και λυκείων της χώρας και
ιδιαίτερα των ορεινών της περιοχών οι οποίοι θα θέλουν να δοκιµάσουν να εκφράσουν µε την
ταινία τους τις ευαισθησίες και την αγάπη για τον τόπο τους.
ΑΡΘΡΟ 3.
Οι ταινίες που θα υποβληθούν στο 2ο ∆ιαγωνισµό του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του
Ε.Μ.Π. για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, πρέπει να
πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχουν ολοκληρωθεί µετά το 2011 και να µην έχουν προβληθεί δηµόσια στην Ελλάδα (στο
διαδίκτυο ή/και σε τοπικό ή εθνικό φεστιβάλ) µέχρι τις 5 ∆εκεµβρίου 2013.
β) Η συνολική διάρκεια της ταινίας να είναι έως είκοσι (20) λεπτά µαζί µε τους τίτλους.
γ) Η ταινία τεκµηρίωσης να αφορά στις ορεινές περιοχές γενικότερα και/ή να διαδραµατίζεται σε
ορεινή περιοχή της Ελλάδας. Η θεµατολογία της θα πρέπει να αναφέρεται, µε ολοκληρωµένο τρόπο
από την οπτική του δηµιουργού της, σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία, (για τα οποία
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το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. µε την υποστήριξη στο παρελθόν της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ιωαννίνων και σήµερα της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου Μετσόβου έχει οργανώσει, σε
συνεργασία και µε το Ίδρυµα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., από το 1993 έξι
διεπιστηµονικά διαπανεπιστηµιακά Συνέδρια και πληθώρα σχετικών εκδηλώσεων):
1. Ολοκληρωµένη και Αποκεντρωµένη (οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική
και τεχνική/τεχνολογική) Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών σε αρµονία και µε
σεβασµό στο περιβάλλον. Εναλλακτικές, συλλογικές, δηµιουργικές πρωτοβουλίες και
δράσεις.
2. Ξαναζωντάνεµα και βελτίωση της «ολικής» ποιότητας ζωής στις Ορεινές Περιοχές.
Στρατηγικές και Πολιτικές αντιµετώπισης του ∆ηµογραφικού Προβλήµατος.
3. Συµβολή στην ανάπτυξη ντόπιας παραγωγής νέων χρήσιµων για τον άνθρωπο και
φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και προϊόντων στις Ορεινές Περιοχές. Η αξία της
µεταποίησης, τυποποίησης, προβολής και διάθεσης των προϊόντων αυτών από
ελεύθερους συνεταιρισµούς παραγωγών. Ολοκληρωµένοι Αναδασµοί.
4. Φυσικά και Ανθρώπινα ∆ιαθέσιµα των Ορεινών Περιοχών. Συνεταιριστικές
συλλογικές πρωτοβουλίες, ∆ιερεύνησης, Απογραφής και Αξιοποίησης των Ορυκτών,
Υδατικών και Γεωθερµικών πόρων τους, µε τη συµβολή των κατοίκων και των
επιστηµόνων της διασποράς.
5. Προβλήµατα των Ορεινών Περιοχών. Εγκατάλειψη, Πρόληψη και αντιµετώπιση
φυσικών καταστροφών. Κατολισθήσεις. Επιπτώσεις από µεγάλα Τουριστικά και
Τεχνικά Έργα.
6. Η ανάγκη αναθεώρησης του αναπτυξιακού «δρόµου» των τελευταίων δεκαετιών. Οι
θεµελιακές αξίες, πολιτικές και επιλογές της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης
των ορεινών περιοχών και πώς αυτές επηρεάζουν και µπορούν να επηρεάσουν
διαχρονικά, το ξαναζωντάνεµά τους.
δ) Κάθε µαθητής ή µαθητική οµάδα έχει δικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό µε περισσότερες
από µία ταινίες.
ε) Κάθε µαθητής ή µαθητική οµάδα έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση των εισηγήσεων και των
υλικών των σχετικών Συνεδρίων στη διαδικτυακή διεύθυνση του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.:
www.ntua.gr/MIRC, άλλά και κειµένων για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στη διαδικτυακή
διεύθυνση του ∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον
και Ανάπτυξη», στο διαδικυακό τόπο http://www.survey.ntua.gr/environ/en/text-for-completedevelopment.html αλλά και κάθε σχετική πληροφορία στα γραφεία του ΜΕΚ∆Ε του Ε.Μ.Π., στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πατησίων 42, Κτήριο Τεχνικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος, τηλ.
2107723945 (κυρία Ν.∆ολόγλου) ή 2107723944 (κυρία Α. Γεροντέλη).
ΑΡΘΡΟ 4.
Οι διαγωνιζόµενοι µαθητές ή οι µαθητικές οµάδες θα πρέπει να υποβάλουν:
α) 2 ψηφιακές φωτογραφίες της µαθητικής οµάδας σε υψηλή ανάλυση (300dpi) που θα
δηµοσιευτούν από το γραφείο Τύπου του ∆ιαγωνισµού.
β) 2 αντιπροσωπευτικές ψηφιακές φωτογραφίες από την ταινία σε υψηλή ανάλυση (300dpi).
γ) συµπληρωµένη σε ηλεκτρονική µορφή την αίτηση συµµετοχής για µαθητές (δηµοσιεύεται στο
διαδικτυακό τόπο του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.: www.ntua.gr/ΜΙRC).

2

ΑΡΘΡΟ 5.
α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά (άρθρο 4) µαζί µε δύο αντίτυπα DVD της ταινίας πρέπει να
υποβληθούν µέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2014 στη διεύθυνση:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.
Ίδρυµα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Ταινιών Τεκµηρίωσης
Πατησίων 42, 10682, Αθήνα
Κτ. Τεχνικής Υπηρεσίας 2ος όροφος
(Υπόψη Καθηγητή ∆. Ρόκου)
β) Από τη στιγµή που έχει κατατεθεί η δήλωση συµµετοχής και η ταινία δεν επιτρέπεται η
απόσυρσή της για οποιοδήποτε λόγο (µη πρόκριση, αντίρρηση ως προς τη σειρά προβολής κ.α.).
γ)Τα έξοδα αποστολής των δικαιολογητικών για την συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό επιβαρύνουν τους
δηµιουργούς.
δ)Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό δεν έχει κόστος εγγραφής
ΑΡΘΡΟ 6.
α) Η αξιολόγηση των ταινιών γίνεται από την Κριτική Επιτροπή του 2ου ∆ιαγωνισµού του
Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. (Την Κριτική Επιτροπή του 1ου ∆ιαγωνισµού
Ταινιών απετέλεσαν ο Μισέλ ∆ηµόπουλος, κριτικός κινηµατογράφου και πρώην ∆ιευθυντής του
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης ως Πρόεδρος και οι Αλέξης Γρίβας,
κινηµατογραφιστής, Στέλιος Χαραλαµπόπουλος, σκηνοθέτης και ∆ηµήτρης Ρόκος, Οµότιµος
Καθηγητής Ε.Μ.Π., ως µέλη). Οι βραβευµένες και οι ειδικά επιλεγµένες ταινίες θα προβληθούν
στην ειδική εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού (η διεξαγωγή της
οποίας θα ανακοινωθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.: www.ntua.gr/ΜΙRC )
και τέσσερις από αυτές θα βραβευθούν (όπως ορίζεται στη συνέχεια στο άρθρο 7).
β) Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και το Ίδρυµα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. διατηρούν
το δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν το υλικό που θα παραλάβουν από τους συµµετέχοντες
καλλιτέχνες για την προβολή και προώθηση του ∆ιαγωνισµού, για γενικότερη εκπαιδευτικού,
ερευνητικού και πολιτισµικού (όχι εµπορικού) χαρακτήρα αξιοποίηση, καθώς και για τη
δηµιουργία σχετικής ψηφιακής βιβλιοθήκης.
γ) Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν ευθύνεται για ενδεχόµενη απώλεια υλικού πριν ή µετά το
πέρας του ∆ιαγωνισµού και σε καµιά περίπτωση δεν οφείλει να επιστρέψει το υλικό που της έχει
αποσταλεί.
δ) Το πρόγραµµα και η σειρά προβολής των ταινιών καθορίζονται από την Επιτροπή του
∆ιαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 7.
Τα βραβεία του 2ου ∆ιαγωνισµού Ταινιών Τεκµηρίωσης του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε.
του Ε.Μ.Π. για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών
χρηµατοδοτούνται από τους πόρους του Ιδρύµατος ως εξής:
• ένα πρώτο βραβείο µε χρηµατική ενίσχυση 4.000 €, εξ ηµισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό,
ένα δεύτερο βραβείο µε χρηµατική ενίσχυση 3.000 €, εξ ηµισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό,
• ένα τρίτο βραβείο µε χρηµατική ενίσχυση 2.000 €, εξ ηµισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό και
• έναν έπαινο µε χρηµατική ενίσχυση 1.000 €, εξ ηµισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό.
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Ειδικότερα, για τους µαθητές ή τις µαθητικές οµάδες τα τέσσερα (4) πρώτα βραβεία θα είναι από µια
πλήρη σειρά των τόµων των πρακτικών των έξι (6) ∆ιεπιστηµονικών ∆ιαπανεπιστηµιακών
Συνεδρίων του Ε.Μ.Π και του ΜΕ.Κ.∆.Ε του Ε.Μ.Π για την προστασία και ανάπτυξη του
ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισµών που οργανώθηκαν από το
ΜΕ.Κ.∆.Ε του Ε.Μ.Π µε τη συνεργασία και στήριξη του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε του
Ε.Μ.Π στη σειρά: Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα µέρος του
χρέους του Ε.Μ.Π στην πατρίδα των Ιδρυτών και µεγάλων Ευεργετών του. Οι τέσσερις (4)
µαθητικές οµάδες που θα βραβευτούν θα εξασφαλίσουν άλλη µια σειρά των τόµων αυτών για να την
προσφέρουν στη βιβλιοθήκη του σχολείου τους. Μια σειρά ακόµα θα δοθεί στους καθηγητές που θα
στηρίξουν την προσπάθεια τους (περισσότερα για το ΜΕ.Κ.∆.Ε του Ε.Μ.Π και τους τόµους των
πρακτικών των συνεδρίων του εδώ).
Η Επιτροπή του διαγωνισµού σε περίπτωση εξαιρετικής µαθητικής προσπάθειας θα εισηγηθεί
στο ∆.Σ του Ιδρύµατος τη χορήγηση ενός βραβείου µε χρηµατική ενίσχυση 2.000 €.
ΑΡΘΡΟ 8.
Όλες οι ταινίες οι οποίες θα επιλεγούν να προβληθούν, στην ειδική εκδήλωση παρουσίασης των
αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, θα λάβουν σχετική βεβαίωση.
ΑΡΘΡΟ 9
Η υποβολή αίτησης συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
συµµετοχής.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π: www.ntua.gr/MIRC
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το:
Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π.
Ίδρυµα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Ταινιών Τεκµηρίωσης
Καθηγητής ∆. Ρόκος
ή κυρία Ναταλί ∆ολόγλου
ή κυρία Αγγελική Γεροντέλη
Πατησίων 42, 10682, Αθήνα
Τηλ 210 7723945, 210 7723448, 210 7723944
Email:
mirc@central.ntua.gr
drdrok@central.ntua.gr
ndolog@central.ntua.gr
ageron@central.ntua.gr
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