
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής  

Με θέμα 

«Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία» 

Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με το μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό με την επωνυμία SAFE WATER SPORTS, προκηρύσσει Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία» για 
το σχολικό έτος 2020-2021. 

Ο διαγωνισμός αφορά στην δημιουργία ζωγραφικών έργων από μαθητές δημοτικών σχολείων 
στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για το θέμα της ασφάλειας στη θάλασσα, την 
παραλία και τα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Βασικός σκοπός και επιδίωξη  του διαγωνισμού αυτού 
είναι, μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, να αντιληφθούν τα παιδιά τους κινδύνους στην 
παραλία και τη θάλασσα, όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. 

Α. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της χώρας. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. 

2. Προσκαλούνται οι μαθητές/τριες να δημιουργήσουν μία και μόνο πρωτότυπη ζωγραφική 
δημιουργία ανά συμμετοχή, την οποία θα υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 

3. Η επιλογή των υλικών από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι ελεύθερη.  

4. Κάθε φύλλο σχεδίασης δύναται να είναι σε χαρτί ζωγραφικής (π.χ. ακουαρέλας, ακρυλικών)  
διαστάσεων τουλάχιστον 20×30 cm. 

5. Όλα τα έργα τέχνης πρέπει να είναι πρωτότυπα, αποκλειστικά σχεδιασμένα στο χέρι από τον 
ίδιο τον μαθητή χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Φωτογραφίες ή εκτυπώσεις όλων των 
ειδών δεν γίνονται δεκτές. 

6. H κάθε δημιουργία θα πρέπει να φέρει στο πίσω μέρος του φύλλου σχεδίασης τα παρακάτω 
στοιχεία: 

α) Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας και τάξη φοίτησης 
β) Όνομα σχολείου και περιοχή. 

7. Τα έργα των μαθητών/τριών προτείνεται να πραγματοποιηθούν εντός του ωρολογίου 
προγράμματος, κατά τη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης ή του μαθήματος των εικαστικών, χωρίς 
όμως να επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να 
εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που 
τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Αν κάτι τέτοιο δεν δύναται να πραγματοποιηθεί κατά κρίση 



 

 

των διευθυντών των σχολικών μονάδων τα έργα των μαθητών/τριών μπορούν να 
πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος. 

8. Τα έργα των μαθητών/τριών κάθε σχολείου θα αποσταλούν ταχυδρομικά, ως ενιαία αποστολή 
με μέριμνα των Διευθυντών των σχολείων έως 30 Ιουνίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην 
παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής  
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας,  
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ.: 18510, Πειραιάς 
 

με την ένδειξη: 

Προς:  Οργανωτική Επιτροπή Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής της 
Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής με θέμα «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία». 

9. Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται, επίσης, τα παρακάτω στοιχεία: 

Όνομα σχολείου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax και email (αν είναι διαθέσιμα), 
αριθμημένος κατάλογος έργων ζωγραφικής μαθητών/τριών που αποστέλλονται καθώς επίσης η 
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση γονέα ή ασκούντα την επιμέλεια ότι επιτρέπουν τη 
συμμετοχή του παιδιού στον διαγωνισμό και ότι δέχονται να δημοσιευθεί το έργο, όπως και το 
ονοματεπώνυμο, της μαθήτριας ή του μαθητή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης. 

 

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Οι μαθητές καλούνται ενδεικτικά να ζωγραφίσουν για τους κανόνες ασφάλειας κατά την 
παραμονή στην παραλία και τη θάλασσα, όπως εκείνοι τους αντιλαμβάνονται και ειδικότερα για 
τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στο σκάφος, για την κολύμβηση, τις βουτιές, την προστασία 
από τον ήλιο, τα σκουπίδια, τους ναυαγοσώστες, την κατανάλωση φαγητού και ποτού στη 
θάλασσα κ.τ.λ. Επιπρόσθετα, η ζωγραφιά μπορεί να περιλαμβάνει και ένα μήνυμα σε μια φράση, 
το οποίο θα προσδιορίζει και το θέμα της εικόνας. 

 
2. Τα έργα θα ταξινομηθούν και θα αξιολογηθούν με βάση τις τρεις ακόλουθες ηλικιακές 

ομάδες: 

α. 1η κατηγορία: Α΄ – Β΄ τάξη δημοτικού 
β. 2η κατηγορία: Γ΄- Δ΄ τάξη δημοτικού 
γ. 3η κατηγορία: Ε΄ – Στ΄ τάξη δημοτικού 

 



 

 

3. Τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετοχών, είναι τα εξής: 

α. Η συνάφεια με το θέμα 
β. Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία 
γ. Αρτιότητα 
δ. Μήνυμα και βαθμός απήχησής του. 

Γ. ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΑΙΝΟΙ 

1. Η αξιολόγηση των έργων ζωγραφικής των μαθητών/-τριών από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης θα γίνει στο διάστημα από 01-07-2021 έως 31-8-2021. 

2. Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των έργων θα ανακοινωθούν στα τέλη 
Σεπτεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
www.hcg.gr. 

3. Πιο συγκεκριμένα, θα βραβευτούν τα πρώτα τρία διακριθέντα έργα ανά ηλικιακή 
κατηγορία, που θα αναδειχθούν από την ψηφοφορία της Επιτροπής Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού. Επιπλέον, θα απονεμηθούν έπαινοι και για τις επόμενες δύο καλύτερες 
δημιουργίες μία ανά ηλικιακή κατηγορία. Για τα εννέα διακριθέντα έργα (τρία από κάθε 
κατηγορία) θα δοθούν επίσης και συμβολικά δώρα. Για το πρώτο διακριθέν έργο ένα tablet, για 
το δεύτερο διακριθέν έργο ένα παιχνίδι και για το τρίτο διακριθέν έργο κολυμβητικά είδη, ανά 
ηλικιακή κατηγορία. 

4. Σε όλες τις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό θα δοθεί τιμητική 
Βεβαίωση Συμμετοχής καθώς επίσης και σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές. Τα βραβεία, οι 
έπαινοι και οι βεβαιώσεις συμμετοχής θα είναι έντυποι τίτλοι. 

5. Η βράβευση των τριών διακριθέντων έργων στις τρεις κατηγορίες θα 
πραγματοποιηθεί σε εκδήλωση που θα διοργανωθεί από τον φορέα μας μέχρι το τέλος του 2021, 
στην οποία θα κληθούν οι βραβευθέντες μαθητές με τους γονείς τους καθώς και οι διευθυντές – 
υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των σχολείων τους. 

 
6. Τα πρωτότυπα έργα των μαθητών/τριών, εφ’ όσον ζητηθούν, θα επιστραφούν 

μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 
 
7. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι όλη η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, 

βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη 
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων και ότι δεν θα 
υπάρξουν έσοδα για το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από τα 
υποβληθέντα έργα. Η χρήση των έργων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς ή για έκθεση αυτών στο πλαίσιο της προβολής των διακριθέντων έργων καθώς και 
ορισμένων από τα υπόλοιπα.   

 
8. Η αποτίμηση του διαγωνισμού θα γίνει μέσα από ερωτηματολόγια που θα 

συμπληρώσουν οι διευθυντές των σχολείων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. 

http://www.hcg.gr/


 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού αποτελείται από στελέχη της Διεύθυνσης Λιμενικής 

Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος ως ακολούθως: 

1. Πλωτάρχης Λ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Αναστασία 

2. Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΠΑΠΑΔΑΣ Γεώργιος 

3. Επικελευστής  Λ.Σ. ΖΟΥΡΙΔΗΣ Γεώργιος 

Καθήκοντα της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού είναι η συγκέντρωση και ταξινόμηση 
ανά ηλικιακή ομάδα των έργων που αποστέλλονται. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, η 
εν λόγω Επιτροπή προβαίνει στην παράδοση των συγκεντρωθέντων έργων στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης με σχετικό πρωτόκολλο. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων του Διαγωνισμού αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 

1. ΣΟΦΡΑ Βασιλική Ζωγράφος – Γλύπτρια, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαιδευτικών 
των Εικαστικών Μαθημάτων με επιστημονική ευθύνη στο 4ο και 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής (Δ΄ Αθήνας 
και Πειραιά) και 1ο και 2ο ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου. 

2. ΓΚΑΙΝΤΑΡ – ΚΟΥΡΑΚΟΥ Μαρία Ζωγράφος, απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών Πινακοθήκης 
Τέχνης του ΛΒΟΦ,  μέλος του ομίλου UNESCO νομού Πειραιώς και Νήσων, καθηγήτρια 
εικαστικών Δήμου Πειραιά και Κερατσινίου. 

3. Αντιπλοίαρχος (Τ) Λ.Σ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ Νικολέτα, Τμηματάρχης ΔΛΑ Β΄, Μηχανικός Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSC Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του χώρου.   

4. Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΦΟΥΣΤΑΝΑ Μαρία, M.Sc Ανθρωπιστικών Σπουδών – Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, Απόφοιτη Φιλοσοφικής Σχολής (Παιδαγωγικό – Ψυχολογία). 

5. Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΥΚΗ Μαρία, Σχολική Ψυχολόγος, Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιού 
Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά, Απόφοιτη Φιλοσοφικής Σχολής (Τμήμα Ψυχολογίας). 
 

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης ανατίθενται στην Αρχικελευστή Λ.Σ. 
ΚΟΥΚΑΚΗ Μαρίνα.   

Καθήκοντα της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού είναι η αξιολόγηση των έργων των 
μαθητών ανά ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Β.2 και 3 της παρούσης. 
Μετά το πέρας του έργου της, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο μνημονεύοντας τις 
διακριθείσες συμμετοχές και το παραδίδει στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.   

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 
(2131371328, 2131374651) και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dla.elegxoi@hcg.gr. 

mailto:dla.elegxoi@hcg.gr

