
ΘΔΜΑ: « Η Παγκόζμια Ημέπα Αηόμων με Αναπηπία ςπό ηο ππίζμα ηος 

Αθληηιζμού. Μαθηηικόρ διαγωνιζμόρ αθίζαρ». 

 Η Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ε Γηεύζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ν πληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνύ 

Έξγνπ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δληαμηαθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 2νπ ΠΔ.Κ.Δ.. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ε πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ 2νπ 

ΠΔ.Κ.Δ.. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ε Τπεύζπλε Φπζηθήο Αγσγήο θαη ρ. 

Αζιεηηζκνύ Γ.Γ.Δ. Γπη. Θεζζαινλίθεοζην πιαίζην ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Αηόκσλ 

κε Αλαπεξία ηελ Πέκπηε 3 Γεθεκβξίνπ 2020,ζπλδηνξγαλώλνπλδξάζε κε ζέκα: «Η 

Παγθόζκηα Ηκέξα Αηόκσλ κε Αλαπεξία ππό ην πξίζκα ηνπ Αζιεηηζκνύ.Μαζεηηθόο 

Γηαγσληζκόο δεκηνπξγίαο αθίζαο». 

θνπόο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη νη καζεηέο/καζήηξηεο λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζην 

δηθαίσκα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία ζηνλ αζιεηηζκό θαη ηε ςπραγσγίακέζα από ηελ 

παξαγσγή πξσηόηππσλ έξγσλ πνπ ζα πξνβάινπλ ην πώο αληηιακβάλνληαη ην ζέκα 

ησλ ίζσλ επθαηξηώλ ζηελ άζιεζε ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία. 

Όποι και οδηγίερ ζςμμεηοσήρ 

 ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο καζεηέο/καζήηξηεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη  δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθά, Γπκλάζηα, 

Λύθεηα θαη ρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο). 

 

                                         
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣ. & ΓΔΤΣΔΡ.  ΔΚΠ/Η 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 

Γ/ΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΤΣ. ΘΔ/ΝΙΚΗ 
Σμήμα Δ΄ Δκπαιδεςηικών Θεμάηων 

 
Σαρ.Γ/λζε      : Κνινθνηξώλε 22, ηαπξνύπνιε 
Σ.Κ.            : 564 30 - Θεζζαινλίθε 
Πιεξνθνξίεο : Σζανύζε Διηζάβεη (Τ.Φ.Α.Υ.Α.) 
Σειέθσλν      : (2310) 587-292 
FAX             : (2310) 649-717 
e-mail          :grfa@dide-v.thess.sch.gr 
Ιζηοσώπορ : omadafadthes.blogspot.gr 

 
 
 
 
 
 
 Θεζζαινλίθε, 27/11/2020 
               Αξ. πξση.: 30828 
 
Ππορ : 
   1. Γ.Π.Δ. Γςηικήρ   Θεζνίκηρ 

2. κ. ςνηονιζηή Δ.Δ. Διδικήρ 
Αγωγήρ και Δνηαξιακήρ 
Δκπ/ζηρ 2ος ΠΔ.Κ.Δ.. 
ΚενηπικήρΜακεδονίαρ 
3. κ. ςνηονίζηπια Δ.Δ. ΠΔ11 
2ος ΠΔ.Κ.Δ.. Κενηπικήρ 
Μακεδονίαρ 
4. κ.κ. Γ/νηέρ-Γ/νηπιερ όλων 
ηων ζσολικών μονάδων 
Γ.Γ.Δ. Γςη. Θεζ/νίκηρ 
 
Κοιν.: 
1. Τ.ΠΑΙ.Θ.- Γ/νζη Φςζικήρ 
Αγωγήρ 
2. Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη 
Π/θμιαρ & Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ   
Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 
 
 

 
 
 
 



 Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό κπνξεί λα είλαη αηνκηθή ή νκαδηθή (κέρξη θαη 4 

άηνκα). 

 Η αθίζα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκό εηθόλσλ, ζθίηζσλ, δσγξαθηθήο, 

επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη λα ζρεδηαζηεί ζηνλ ππνινγηζηή ή ζην ρέξη. 

 Η αθίζα ζα πξέπεη λα είλαη πξσηόηππε δεκηνπξγία. ε πεξίπησζε πνπ 

γίλεηαη ρξήζε κε πξσηόηππνπ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ (θείκελα, 

θσηνγξαθίεο, πιεξνθνξίεο από ηζηόηνπνπο θ.ιπ.), ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από ζαθή αλαθνξά ζηελ πεγή πξνέιεπζεο. 

 Η αθίζα ζα πξέπεη λα έρεη ηειηθή δηάζηαζε εθηύπσζεο κεγέζνπο ζειίδαο 

ηύπνπ Α3 κε θάζεην ή νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκό 

 ηελ αθίζα κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ην ζέκα ή θάπνην ζύλζεκα κε αθνξκή ην 

ζέκα. Η αθίζα πξέπεη λα έρεη ζαθέο κήλπκα θαη λα γίλεηαη αληηιεπηό ην 

πεξηερόκελό ηεο από ζρεηηθή απόζηαζε. ηελ αθίζα δελ επηηξέπεηαη λα 

αλαγξάθνληαη ε ηάμε/ ην ηκήκα θαη ην ζρνιείν. 

Γιαδικαζία ζςμμεηοσήρ και αξιολόγηζηρ 

Κάζε ζρνιείν πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξώζεη ηε θόξκα ζπκκεηνρήο πνπ βξίζθεηαη ζην ζύλδεζκν 

https://forms.gle/tYsbysVXXn2EgrV88κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 2 Γεθεκβξίνπ 2020. 

Οη Γηεπζπληέο/Γηεπζύληξηεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο Φπζηθήο Αγσγήο, αθνύ ζπγθεληξώζνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ησλ 

καζεηώλ/καζεηξηώλ ή ησλ καζεηηθώλ νκάδσλ, ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ ηα 

έξγαζην e-mail: grfa@dide-v.thess.sch.gr κέρξη ηελΣεηάξηε 9 Γεθεκβξίνπ 2020 θαη 

ώξα 12.00 ην κεζεκέξη. 

πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ: 

α) νη αθίζεο ζε ςεθηαθή κνξθή (αξρείν .jpg θαη .png) θαη όλνκα αξρείνπ 

“ΑΦΙΑ_x_y”, όπνπ xν θσδηθόο ζρνιείνπθαη yν αύμνληαο αξηζκόο Α/Α βάζεη ηεο 

θαηάζηαζεο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή (εθόζνλ πξόθεηηαη γηα αηνκηθό έξγν) ή ησλ 

καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν. 

β) θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζρνιείνπ κε ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ 

καζεηώλ/καζεηξηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό (επηζπλάπηεηαη). 

Κάζε ζρνιείν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκό απνζηέιινληαο σο3 αθίζεο. 

Πξνηείλεηαη λα πξνεγεζεί ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ 

θαη ησλ καζεηξηώλ από ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/Γηεπζύληξηα ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο 

κνλάδαο - ή θαη ηνπο/ηηο Δθπαηδεπηηθνύο  Φπζηθήο Αγσγήο- γηα δηθαίσκα ησλ Αηόκσλ 

κε Αλαπεξία ζηνλ αζιεηηζκό θαη ηε ςπραγσγία. 

Η ηειηθή αμηνιόγεζε ησλ έξγσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηξηκειή επηηξνπή, πνπ ζα 

νξηζζεί από ηελΓηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

θαηηε Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Η επηηξνπή ζα 

επηιέμεη ηα 3 έξγα πνπ ζα βξαβεπζνύλ ζε θάζε κηα από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 

Γεκνηηθά- Γπκλάζηα- Λύθεηα. 

Σα αποηελέζμαηα θα ανακοινωθούν Σπίηη 15 Γεκεμβπίος 2020. Όια ηα έξγα ησλ 

καζεηώλ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδαhttp://omadafadthes.blogspot.com. 

 



Βπάβεςζη 

Σα ζρνιεία, νη Δ.Φ.Α. θη όινη/-εο νη καζεηέο/καζήηξηεο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ 

δηαγσληζκό ζα παξαιάβνπλ έπαηλν ζπκκεηνρήο. Βξαβεία ζα δνζνύλ ζηηο ηξεηο 

θαιύηεξεο αθίζεο θάζε θαηεγνξίαο. 

Δπιζημάνζειρ: 

Απαηηείηαη ππεύζπλε δήισζε γνλέα ή θεδεκόλα όηη επηηξέπεη ηε δεκνζηνπνίεζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζην δηαγσληζκό κέζσ ησλ εληύπσλ ή 

ησλ ηζηνζειίδσλ (επηζπλάπηεηαη). Η Τπεύζπλε Γήισζε γνλέα ή θεδεκόλα ζα 

παξακέλεη ζην ζρνιείν, θαζώο ν Γηεπζπληήο ζα ζπκπιεξώλεη κε ηε ζεκείσζε Ναι ην 

αληίζηνηρν πεδίν ζηε θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

ςνημμένα: 

1. Καηάζηαζε πκκεηνρήο 

2. Τπεύζπλε Γήισζε γνλέα ή θεδεκόλα 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 

 

                  ΕΛΕΝΗ ΕΛΒΑΝΙΔΟΤ 

 
Η Δ/ντριαΔ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης 

 
 
 

 
Δρ. Χρυσοφλα Κεχαΐδου 

Οικονομολόγος 

 



 

 

                                                                                                           

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  

(άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
 
 Επιτρέπω και συναινώ ως γονέας/κηδεμόνας τ…………μαθητ…………………………………………………………………………που 

φοιτά στο……………………………………………………… τη δημοσιοποίηση και αξιοποίηση των έργων που θα 

υποβληθούν  στη δράση με θέμα: «Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία υπό το πρίσμα 
του Αθλητισμού. Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας αφίσας», μέσω των εντύπων ή των 

ιστοσελίδων. 

 

 

 

 

                                           Ημερομηνία:      ../../20... 

 

                                                                                                                                       Ο – Η Δηλών 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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