
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

        Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 

                       ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέματα που κοινοποιούνται: 

1. Ανακοίνωση εργαστήριου για όλη την οικογένεια με θέμα ‘Διαφορετικά…. αλλά 

αγαπημένα Χριστούγεννα’ 

2. 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο 

 

 

 

                                        
 

 

  Ταχ. Δ/νση    :  Ερμού 70 
   26221 ΠΑΤΡΑ 
Υπεύθυνη      :  Παπακωνσταντινοπούλου 

  Άρτεμις 
  Τηλέφωνο     :  2610  229251 
  FAX             :  2610 229258 
  E-mail             : health-promotion@dipe.ach.sch.gr  
  healthpromotiondipeach@gmail.com 
 
                             
 

 

 

Πάτρα, 10 Δεκεμβρίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 15220 

 

 

ΠΡΟΣ:    
✓ Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,  

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων  Π.Ε. Αχαΐας 
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Θέμα 1ο: «Ανακοίνωση εργαστήριου για όλη την οικογένεια με θέμα ‘Διαφορετικά…. 

αλλά αγαπημένα Χριστούγεννα’» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι η εθελοντική ομάδα 

πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» Αιγίου του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Αχαΐας σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 

Αιγιαλείας θα πραγματοποιήσει εργαστήρι για όλη την οικογένεια με θέμα «Διαφορετικά…. 

αλλά αγαπημένα Χριστούγεννα». Στόχος του εργαστηρίου είναι να δημιουργήσουμε όλοι μαζί 

μία διαφορετική και όμορφη ανάμνηση για εμάς και τα παιδιά μας. 

Το εργαστήρι θα υλοποιηθεί την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 18:00 – 20:00  

μέσω της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. #Εκπαιδευόμαστε _Σπίτι. 

Η δράση αφορά οικογένειες με παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο και όσοι 

ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο τηλέφωνο της ΔΙΕΞΟΔΟΥ 

2691026150 από τη Δευτέρα 14/12 έως και την Τετάρτη 16/12 και ώρες 11:00π.μ. – 13:00μ.μ.  

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ομάδας diexodosaigiou@yahoo.com.  

Καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος,  θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Μετά τη δήλωση συμμετοχής οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου θα επικοινωνήσουν με τους 

ενδιαφερόμενους για οδηγίες που αφορούν τον τρόπο σύνδεσης και συμμετοχής στο 

εργαστήριο. 

Συν.: ανακοίνωση -χριστουγεννιάτικο εργαστήρι για όλη την οικογένεια 

 

Θέμα 2ο: «1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο» 

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για τη διεξαγωγή του 1ου 

Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας με τίτλο «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο». 

Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Εθνική 

Αρχή Διαφάνειας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, η οποία έχει οριστεί 

να εορτάζεται από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών την 9η Δεκεμβρίου. 

Στόχος του Διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών 

στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Επιπλέον, μέσω των δράσεων 

του Διαγωνισμού επιδιώκεται να καλλιεργηθεί στους μαθητές/τριες η νοοτροπία μηδενικής 

ανοχής σε συμπεριφορές που σχετίζονται με τη διαφθορά. 

Οι κατηγορίες του Διαγωνισμού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι οι εξής: 

Κατηγορία 1η 

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες της α’, β’ και γ’ τάξης των δημοτικών σχολείων, οι 

οποίοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν ατομικά ή σε ομάδες μέχρι τριών ατόμων με ζωγραφική ή 

κολλάζ σε χαρτί ή άλλο υλικό, αφίσα ή βίντεο. 



  

Κατηγορία 2η 

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες της δ’, ε’ και στ’ τάξης των δημοτικών σχολείων, οι 

οποίοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν ατομικά ή σε ομάδες μέχρι τριών ατόμων με ζωγραφική ή 

κολλάζ σε χαρτί ή άλλο υλικό, αφίσα ή βίντεο. 

Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 9η Δεκεμβρίου 2020. Στην συνέχεια οι 

Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων συλλέγουν τα έργα των μαθητών/τριών και τα 

αποστέλλουν συγκεντρωτικά με καταληκτική ημερομηνία αποστολής την 23η Απριλίου 2021 

στα γραφεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, 10442 Αθήνα (με 

θέμα «Μαθητικός Διαγωνισμός 2020-2021»). 

Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 

Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη 

νομοθεσία. Οι διευθυντές των σχολείων να έχουν διασφαλίσει την ενυπόγραφη συναίνεση των 

Γονέων και Κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο διαγωνισμό, πριν την αποστολή 

των έργων. Στην υπεύθυνη δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται τη δημοσίευση του 

έργου του/της μαθητή/μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της 

προκήρυξης. 

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τη 

συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον 

ιστότοπο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας www.aead.gr και να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 

2132129743 (κα Αικατερίνη Αδοσίδου) και 2131310453 (κα Σοφία Μαρόλλα), καθώς και να 

αποστείλουν επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική δ/νση 

studentcompetition@aead.gr  

 

Συν.: 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο 
          1Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 
          1Γ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                                                                                 ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι 
οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου. 
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