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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

  

Αρ. Φακ.: 7.24.10/18  
Αρ. Τηλ.: 22806342  
Αρ. Φαξ: 22800638  
E-mail : malexandrou@schools.ac.cy  

22 Σεπτεμβρίου 2020 
 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες 
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, 
Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής   
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 
 

Θέμα: Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός με αφορμή  
την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε συνεργασία του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υπουργείου Υγείας, 
προκηρύσσουν για 2η χρονιά Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Είμαι νέος και 
δημιουργώ ένα μέλλον χωρίς καρκίνο». Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους 
μαθητές/τριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών και έχει ως θέμα του τη δημιουργία 
κατάλληλων συνθηκών για ένα μέλλον χωρίς καρκίνο και την αυτενέργεια των νέων σε 
ένα υγιεινό τρόπο ζωής. 
 
Η πρωτοβουλία για την οργάνωση του Διαγωνισμού αυτού εντάσσεται στο πλαίσιο της 
εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και ιδιαίτερα των νέων για την 
Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου που τιμάται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου και την 
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Καρκίνου που τιμάται στις 15 Φεβρουαρίου.  
 
Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, η 
Europa Donna Κύπρου, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, ο Europa Uomo Κύπρου, το Ίδρυμα 
«Χριστίνα Α. Αποστόλου», ο Σύνδεσμος «Ένα όνειρο, μια Ευχή», ο Σύνδεσμος 
Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Φοιτητών Ιατρικής Κύπρου, και 
ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) συνδιοργανώνουν κάθε 
χρόνο σειρά δράσεων και εκδηλώσεων για τον σκοπό αυτό, όπως είναι και η 
συγκεκριμένη. 
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Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους μαθητές του σχολείου σας και τους προτρέψετε 
να συμμετέχουν στον εν λόγω διαγωνισμό. 
 
 Ο στόχος του Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού είναι: 
 
(α) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών στην πρόληψη του καρκίνου  
(β) Η ενθάρρυνση των μαθητών για χρήση εξειδικευμένων πηγών ενημέρωσης για 

θέματα καρκίνου 
(γ) Η ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης στους μαθητές 
(δ) Η προσφορά σε εθελοντικούς οργανισμούς. 
 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν τις ιδέες τους μέσα από τις 
εξής κατηγορίες:  
 

1. Τραγούδι: δημιουργία τραγουδιού με στίχο και μελοποίησή του στην 
ελληνική ή κυπριακή διάλεκτο. Η σύνθεση του τραγουδιού μπορεί να περιλαμβάνει 
ένα ή περισσότερα όργανα και η ερμηνεία μπορεί να είναι από ένα ή περισσότερα 
άτομα. Διάρκεια τραγουδιού 4 λεπτά και ετοιμασία σε μορφή mp3.  
 
2. Εικαστική δημιουργία: δημιουργία πίνακα ζωγραφικής ή αφίσας σε 
μέγεθος Α4 ή Α3 για ατομική συμμετοχή και σε μέγεθος Α4, Α3, Α2 για ομαδική 
συμμετοχή. 
 
3.  Έκθεση ιδεών: συγγραφή δοκίμιου στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, με   
  παραγράφους, μέχρι 500 λέξεις. 
 

Βραβεία διαγωνισμού 
 

Ο διαγωνισμός αθλοθετείται με χρηματικά έπαθλα: αξίας €300 (Πρώτο βραβείο), €200 
(Δεύτερο βραβείο) και €100 (Τρίτο βραβείο) για τους νικητές/τριες της κάθε κατηγορίας. 
 
 
Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 
 
α) Κάθε Σχολείο θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες που 
φοιτούν σε αυτό, σχετικά με τον διαγωνισμό. 
 
β) H συγγραφή / μελοποίηση τραγουδιού, και το δοκίμιο θα πρέπει να αποθηκευτούν και 
να σταλούν σ’ ένα usb, αναγράφοντας στην εξωτερική ετικέτα όλες τις σχετικές 
λεπτομέρειες. 
 
γ) Το κάθε Σχολείο, αφού συγκεντρώσει τα έργα και τα αξιολογήσει, θα πρέπει να τα 
αποστείλει στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, στη διεύθυνση Λεωφ. Νίκανδρου Παπαμηνά 15, 
2032 Στρόβολος, Λευκωσία (πίσω από το νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας), φ/δι κ. 
Νεκταρίας Παπαδοπούλου, τηλ. 22210858. 
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Κάθε έργο που θα υποβληθεί, θα πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας 
2. Τάξη και Τμήμα 
3. Όνομα Σχολείου 
4. Ημερομηνία (μήνας/έτος) δημιουργίας του έργου 
5. Διεύθυνση και τηλέφωνο Σχολείου 
6. Ονόματα των υπεύθυνων για το θέμα εκπαιδευτικών στο Σχολείο 
 
 
Τονίζεται ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους γονείς των μαθητών/τριών που θα 
συμμετέχουν και το επισυναπτόμενο έντυπο συγκατάθεσης για την προβολή των 
έργων. 
 
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική. Οι μαθητές/τριες μπορούν να 
εργασθούν στον ελεύθερό τους χρόνο. Οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στον 
Διαγωνισμό με ατομική ή και με ομαδική εργασία. Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των 
έργων είναι η Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021. 
 
Η τελική επιλογή των τριών (3) καλύτερων συμμετοχών από κάθε κατηγορία θα γίνει από 
συγκεκριμένη Κριτική Επιτροπή. Οι Διοργανωτές θα ενημερώσουν τα Σχολεία, στα οποία 
φοιτούν οι μαθητές/τριες που θα βραβευτούν για τα τελικά αποτελέσματα και την Τελετή 
Βράβευσης. 
 
Η απονομή των βραβείων θα γίνει στη διάρκεια ειδικής Τελετής με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Καρκίνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί αρχές Φεβρουαρίου και όλοι οι 
συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από τους Διοργανωτές. 
 
Όλες οι συμμετοχές που θα υποβληθούν θα αποτελέσουν περιουσία των Διοργανωτών 
για να αξιοποιηθούν με όποιο τρόπο ενδείκνυται, χωρίς καμιά οικονομική ή άλλη 
απαίτηση από τους/τις μαθητές/τριες ή ομάδα μαθητών που τα δημιούργησαν. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μαρίνα Κάφουρου, 
Ανώτερη Λειτουργό Διαφώτισης στον ΠΑΣΥΚΑΦ στα τηλ. 22 345 444 / 96500159.  
 
 

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής 

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής, 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης 
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 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 
Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι για τη συμμετοχή σας στον 
Διαγωνισμό, για τη διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και για οποιανδήποτε επικοινωνία 
σχετικά με τον Διαγωνισμό. 
Τα πιο πάνω δεδομένα, εν μέρει ή στο σύνολό τους, θα χρησιμοποιηθούν για προβολή 
του Διαγωνισμού και προώθησή του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στον έντυπο τύπο, 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου. 
Όλα τα έργα, τα οποία θα υποβληθούν, θα αποτελέσουν περιουσία των Διοργανωτών 
και δύνανται να αξιοποιηθούν χωρίς καμιά οικονομική ή άλλη απαίτηση από τους 
δημιουργούς τους. 
 
Με βάση τη νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας 
ανά πάσα στιγμή (νοείται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησης). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Με την υπογραφή μου στο έντυπο αυτό, δίνω τη συγκατάθεσή μου στους Διοργανωτές 
του Διαγωνισμού και στους αντιπροσώπους/συνεργάτες τους όπως επεξεργαστούν τα 
πιο κάτω δεδομένα που με αφορούν: 
 
 

 Προσωπικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Σχολείο, Τάξη και Τμήμα, 
Αρ.Τηλεφώνου). 

 
 Οποιοδήποτε σχετιζόμενο υλικό που θα υποβληθεί στον Διαγωνισμό και δυνατόν 

να εμπεριέχει προσωπικά δεδομένα. 
 

Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας : _______________________________________ 

 

Αρ. Ταυτότητας Μαθητή/τριας: _______________________________________ 

                   

Όνομα και Υπογραφή Κηδεμόνα: _______________________________________ 

                                                      

                                                       _______________________________________ 

    
Ημερομηνία:  _______________________ 

 

 


