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28 Ιανουαρίου 2019 
 
ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Διευθυντές/ Διευθύντριες 
Δημοσίων Σχολείων  
Μέσης Γενικής και  
Μέσης Τεχνικής και  
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης   
 
Θέμα: Προκήρυξη Παγκύπριου Διαγωνισμού Αφίσας του Ιδρύματος ‘Yianis Christodoulou Foundation’  
για μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  

- ‘Keep Fit and Healthy through Boxing’ 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείστε τα ακόλουθα: 
 
1. Το Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou Foundation’ το οποίο έχει συσταθεί στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, αλλά δραστηριοποιείται επίσης στην Κύπρο, χώρα προέλευσης του Ιδρυτή, προκηρύσσει 
διαγωνισμό αφίσας με μήνυμα (poster with slogan) με τίτλο ‘Keep Fit and Healthy through Boxing 
Competition’. Ο διαγωνισμός έχει έγκριθει από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Αρ. Φακ. 
7.24.4.1.2/6 και ημερ. 24.1.2019). Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής μαθητές/τριες που 
φοιτούν κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 σε Δημόσια Σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές). Η συμμετοχή των 
μαθητών/τριων είναι εθελοντική. 

 
2. Έχοντας υπόψη το ρητό ‘Νους υγιής εν σώματι υγιεί’, το Ίδρυμα επιδιώκει μέσα από τον διαγωνισμό 

να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για τα πλεονεκτήματα που επιφέρει η ενασχόληση τους με τον 
αθλητισμό, τόσο όσον αφορά τη διατήρηση καλής σωματικής και φυσικής κατάστασης, όσον επίσης 
και της πνευματικής. Τα πλεονεκτήματα όσον αφορά την καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας, του 
σεβασμού, της ομαδικότητας, της υιοθέτησης ορθών στάσεων σε σχέση με τον αθλητισμό είναι 
ανάμεσα στους στόχους του διαγωνισμού ο οποίος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το αρχαίο άθλημα 
της Πυγμαχίας ως παράδειγμα. 

 
3. Στόχος του διαγωνισμού είναι η δημιουργία μίας αφίσας με σύνθημα /γραπτό μήνυμα (poster 

with slogan) στην οποία να αντικατοπτρίζονται οι πιο πάνω στόχοι. Για το σκοπό αυτό θα δοθούν 
3 χρηματικά βραβεία-έπαθλα αξίας €17.000 (Α’ Βραβείο €10.000, Β’ Βραβείο €5.000 και Γ’ 
Βραβείο €2.000). Τα χρηματικά αυτά ποσά θα διατεθούν στα σχολεία ΜΕ και ΜΤΕΕ από τα οποία 
προέρχονται οι μαθητές/τριες που θα σχεδιάσουν τις τρεις αφίσες-posters που θα διακριθούν. Τα 
ποσά αυτά θα αξιοποιηθούν, από το Ίδρυμα στη βάση εγκεκριμένης πρότασης που θα υποβληθεί 
και θα τύχει της συγκατάθεσης των αρμοδίων φορέων (π.χ. ΥΠΠ, Σχολική Εφορεία κλπ.), για την 
αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και ειδικότερα για αγορά κατάλληλου εξοπλισμού 
για διατήρηση της φυσικής κατάστασης των μαθητών.  

 
4. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι το  Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou Foundation’ έχει ολοκληρώσει , σε 

συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΥΠΠ, την Εφορεία Σχολικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, το ΥΕΠΚΑ 
και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σειρά έργων στην Κύπρο όπως την πλήρη ανακαίνιση και 
δημιουργία της Αίθουσας Πολυμέσων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αγγλικών στο Δημοτικό 
Σχολείο Καϊμακλίου Γ’, την πλήρη ανακαίνιση και διαμόρφωση του ισογείου της Παιδικής Στέγης 
Λευκωσίας,  τη στήριξη του SISTEMA CYPRUS καλύπτοντας το κόστος αγοράς 18 μουσικών οργάνων 
το οποία θα αξιοποιηθούν για την ορχήστρα των παιδιών,  καθώς και την αγορά και τοποθέτηση 
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ταρτάν στο γήπεδο καλαθόσφαιρας του πιο πάνω δημοτικού σχολείου, σε συνέχεια των σχετικών 
εγκρίσεων από το ΥΠΠ. 

 
5. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό αυτό είναι σε εθελοντική βάση. Συστήνεται όμως 

λόγω του οικονομικού επάθλου-βραβείου το οποίο θα αξιοποιηθεί για υλοποίηση έργων στο χώρο 
του σχολείου (αγορά εξοπλισμού/ υλικοτεχνικής υποδομής, αναβάθμιση κλπ), όπως η επιλογή όσων 
αφισιών-posters θα εκπροσωπήσουν τη σχολική μονάδα να γίνει από τη διεύθυνση και το διδακτικό 
προσωπικό της κάθε σχολικής μονάδας ώστε αυτές να συνάδουν με τον σκοπό του διαγωνισμού.  
 

6. Στο Παράρτημα Α΄ επισυνάπτονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τη διοργάνωση του 
διαγωνισμού και τη συμμετοχή των μαθητών/τριων, ενώ στο Παράρτημα Β’ επισυνάπτεται η 
έγκριση του διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

 
7. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 22 

Φεβρουαρίου 2019 (10:00 π.μ.) κατά τη διάκρεια του ‘Αθλητικού και Εκπαιδευτικού Διημέρου 
αφιερωμένου στο άθλημα της Πυγμαχίας’ που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την 
Παγκύπρια Ομοσπονδία Πυγμαχίας. Την ίδια μέρα θα γίνει επίσης η Τελετή Βράβευσης, καθώς και 
η Έκθεση Αφίσας με τα έργα που θα υποβληθούν. Περισσότερες πλήροφορίες καθώς και 
πρόσκληση συμμετοχής θα σταλούν με ξεχωριστή επιστολή. 

 
8. Με βάση τα πιο πάνω, θερμή παράκλησή του Ιδρύματος είναι όπως ενημερώσετε τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και τους μαθητές/τριες για την προκήρυξη του διαγωνισμού 
αυτού. 

 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 

 
 
 
Με εκτίμηση, 

 
 
 
 
 

Εκ μέρους του κ. Chris Christou, Trustee 
The Yianis Christodoulou Foundation 
 
Κοιν.: Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης 

Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης 

Επιθεωρητές Φυσικής Αγωγής ΜΕ και ΔΕ 

ΟΕΛΜΕΚ 

ΟΛΤΕΚ 

Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 

Κυπιρακή Ολυμπιακή Επιτροπή 

Παγκύπρια Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Πυγμαχίας 
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