
Διαγωνισμός αφίσας αιμοδοσίας

Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζοντας τις δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών και ευρύτερα
των πολιτών σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος  διοργανώνει διαγωνισμό αφίσας με 
σκοπό την προώθηση του εθελοντισμού με θέμα: 

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ»
στο Δήμο Παλλήνης

Ο διαγωνισμός εξελίσσεται από τον Δεκέμβριο του 2017 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018,   
σε τρία επίπεδα για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Παλλήνης. Η 
δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα, και με την 
υποστήριξη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής.

Στόχοι του διαγωνισμού:
• Η ενθάρρυνση των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους σε δράσεις που αφορούν
τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
• Η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών /τριων σε δραστηριότητες κοινωφελούς 
σκοπού
• Η  καλλιέργεια της δημιουργικής στάσης 
• Η  ανάπτυξη της κριτικής σκέψης

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η  προαγωγή της ιδέας της ανιδιοτελούς προσφοράς και του 
εθελοντισμού 

Αξιολόγηση 
Τα έργα θα κριθούν στον πρώτο κύκλο από το σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολικής 
κοινότητας που θα επιλέξει τρία έργα  στα οποία θα απονεμηθεί έπαινος 
Η κάθε σχολική κοινότητα θα αποστείλει στο Δήμο Παλλήνης τα επιλεγμένα έργα με 
καλυμμένα τα ονόματα των μαθητών που τα δημιούργησαν και το σχολείο προέλευσης 
τους. 
Στη συνέχεια  σε δεύτερο κύκλο από το σύνολο των έργων που θα φτάσουν στο Δήμο, θα 
επιλεγούν τρία έργα, σε κάθε επίπεδο(μαθητών Δημοτικών-Γυμνασίων-Λυκείων), από 
επιτροπή του Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα 
Οι συμμετοχές για τον παράλληλο διαγωνισμό ψηφιακής αφίσας θα κατατεθούν όλες στον 
Δήμο θα αξιολογηθούν ως ανεξάρτητη ομάδα και  θα αξιοποιηθούν για την προαγωγή του 
σκοπού μας. 
Οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, του καλλιτεχνικού σχολείου Γέρακα του ΚΔΑΠΜΕΑ 
και των προσκόπων συμμετέχουν, μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου



Βραβεία
Στην τελική εκδήλωση  βράβευσης, θα απονεμηθούν συνολικά :
•  1ο βραβείο, 2ο βραβείο, 3ο βραβείο, σε κάθε επίπεδο 
•  Έπαινοι στα τρία  έργα που θα προκριθούν από  κάθε σχολείο 
•  βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες
Το 1ο, 2ο, 3ο  βραβείο αφορά στη δυνατότητα μετακίνησης του τμήματος που συμμετέχει ο 
μαθητής ή η ομάδα  για εκδρομικό περίπατο με πούλμαν.
Οι έπαινοι αντιστοιχούν σε χρηστικά δώρα για το τμήμα του μαθητή ή της ομάδας .

Οργανωτική επιτροπή
Αντωνόπουλος Λάμπρος, αιμοδότης, Τοπικός Συμβουλής ΔΕ Γέρακα, Μηχανολόγος  
Μηχανικός 
Αποστολίδου Ελένη, αιμοδότης, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Παλλήνης, Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός 
Γιαννακίδης Χάρης, αιμοδότης  ΔΕ Παλλήνης, Μηχανικός λογισμικού
Ζινέλη Πόπη αιμοδότης  , Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής    
Δήμου Παλλήνης, Χημικός, Εκπαιδευτικός
Θώμου Βασιλική, αιμοδότης,  Προϊσταμένη τμήματος Δημόσιας Υγείας Δήμου Παλλήνης, 
Νοσηλεύτρια
Κακαμπούκη Βικυ, Υγειονολόγος ,Μέλος  του  ΔΣ της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου 
Παλλήνης
Λούντου Μαρία, αιμοδότης, Δημοτικός υπάλληλος τμήματος Δημόσιας Υγείας Δήμου 
Παλλήνης,  Νοσηλεύτρια

Καλλιτεχνική Επιτροπή
Μπολιεράκη Κωνσταντίνα, εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα
Παβλιτσένκο Ελένη, εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα
Τζουραμανη Ειρήνη, εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα

Στην εκδήλωση βράβευσης θα υπάρχει έκθεση των έργων των μαθητών, στα πλαίσια του εφικτού. Οι ψηφιακές προτάσεις της
αφίσας θα αξιοποιηθούν και θα προβληθούν σε δημόσιους χώρους

Πληροφορίες:
Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας:  231-2031604-605-606-610, ygeiadim@yahoo.gr

Χάρης Γιαννακίδης: 6989794919,  ιστοσελίδα στα πλαίσια του διαγωνισμού http://hopeon.gr/ 

 Ζινέλη Πόπη Αντιδήμαρχος Υγείας και Περιβάλλοντος,  6974020778, zinelipopi  @  yaho  .  gr 
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