
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     

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

        Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 

                       ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε ΤΟΠΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ της 

Αντικαρκινικής Εταιρείας-Παράρτημα Πάτρας»  

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι, σε συνεργασία με την 

Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Πάτρας και με την υποστήριξη της Περιφέρειας 

Αχαΐας θα πραγματοποιηθεί ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 

Τίτλος του διαγωνισμού: 

« Η ζωή στο σπίτι και στο σχολείο με τον κορονοϊό» 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί έως και  την  Κυριακή 10 Απριλίου 2022 και 

προτρέπουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να γίνουν αρωγοί στην προσπάθειά μας.  

Λεπτομέρειες Διαγωνισμού 

Ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή:  

Μαθητές Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, οι οποίοι καλούνται να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής, 

με θέμα: «Η ζωή στο σπίτι και το σχολείο με τον covid 19». 

Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές. 

Η  συμμετοχή των μαθητών/τριων είναι προαιρετική και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. 

Χρόνος, Τόπος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων – έργων, Δημοσιότητα:  

Θα δημιουργηθεί αφίσα με το θέμα και την ένδειξη μαθητικός διαγωνισμός. Θα 

δημοσιοποιηθεί στα  Μ.Μ.Ε. (Εφημερίδες- τηλεόραση). 

 

 

 

                                        
 

 

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

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

 

 

Πάτρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 

Αρ. Πρωτ.: 2503 

 

 

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

Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας 
 
 

mailto:health-promotion@dipe.ach.sch.gr
mailto:healthpromotiondipeach@gmail.com


  

Οι μαθητές/τριες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής, με θέμα «Η ζωή στο σπίτι και το σχολείο με τον covid 

19» 

Τελική ημερομηνία υποβολής των έργων, είναι η  10η Απριλίου 2022 και πρέπει να 

πληρούνται τα εξής : 

- Τα έργα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο σε μορφή pdf, png 

ή jpeg στο mail του Παραρτήματος της Αντικαρκινικής στην Πάτρα 

antikarkinikipatras@yahoo.com 

- Το mail θα έχει θέμα « Για τον Διαγωνισμό ζωγραφικής» 

- Θα επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα σε ψηφιακή μορφή 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του/της 

μαθητή/τριας ότι δέχεται να δημοσιευθεί το έργο, σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα 

με τους όρους της προκήρυξης, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας και 

του υπεύθυνου εκπαιδευτικού και τα στοιχεία του σχολείου. 

- Διαστάσεις έργων: Α3 

 

Αναλυτικότερα στοιχεία υπάρχουν στα επισυναπτόμενα αρχεία. 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: 

Στοιχεία επικοινωνίας Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Πάτρας 
Οργανωτική  Επιτροπή 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΝΑΤΑΣΑ ΡΑΓΙΟΥ  Mail: natasaragiou@yahoo.gr   694380500 
ΜΑΝΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,               Mail:   g.manteli@yahoo.gr         6974127687  
ΒΑΣΩ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ    Mail : astir@pat.forthnet.gr         6946504849 

 

Συν.: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

          ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ pdf 

          ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ word 

          ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ pdf 

          ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ word 

 

 

 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

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


