
 1 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  

1ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ  

«ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» 

Στα Χανιά σήμερα 5/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, οι υπογράφοντες: 

1. Κρασουδάκης Αντώνιος, νευροχειρουργός του Νοσοκομείου Χανίων (πρόεδρος) 

2. Τζανακάκη Μαρία, διευθύντρια ψυχιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων 

3. Κουβαράκη Θεοδοσία, ψυχολόγος του Νοσοκομείου Χανίων 

4. Τσακίρη Μαρία, ψυχολόγος του Νοσοκομείου Χανίων (απούσα) 

5. Ουγγρίνης Κωσταντίνος-Αλκέτας, Επίκ. Καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 

Πολυτεχνείου Κρήτης  

6. Σκουτέλης Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης 

7. Τσακαλάκης Δημήτρης, Επίκ. Καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης 

8. Κοντογιάννης Παναγιώτης, Μηχανικός Υπολογιστών της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και 

Δικτύων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

9. Παπουτσάκης Παναγιώτης, ειδικός σύμβουλος ΜΜΕ του Συλλόγου 

οι οποίοι αποτελούν την επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού πολυμέσων με 

τίτλο «Αγωνίζομαι για την Οδική Ασφάλεια», συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής 

Υπολογιστικής Υποδομής στην Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, προκειμένου να 

αξιολογήσουμε τις συμμετοχές στο διαγωνισμό και να επιλέξουμε τους τελικούς νικητές.  

  

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε αναλυτικά τις συμμετοχές, έλεγξε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να 

συμφωνούν με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού και αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την  

καλλιτεχνική αρτιότητα και το επικοινωνιακό μήνυμα κάθε συμμετοχής, αποφάσισε να  δώσει τα 

παρακάτω βραβεία: 

 

Για την κατηγορία VIDEO-CLIP, 

 Το 1ο βραβείο video-clip στην κατηγορία φοιτητών, απονέμεται στην εργασία με τίτλο 

“Drive Safe”, της ομάδας φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 

 Στην κατηγορία μαθητών λυκείου, απονέμεται έπαινος στην εργασία με τίτλο “Η ζωή δεν 

είναι παιγνίδι”, της μαθήτριας Μπεκιάρη Θεώνης από τη Γεννάδειο Σχολή. 
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 Στην κατηγορία μαθητών δημοτικού-γυμνασίου, απονέμεται έπαινος στην εργασία με 

τίτλο «Μπαμπά μην τρέχεις», της μαθήτριας Πρωτόπαπα Μαρίας από τη Σύγχρονη Σχολή 

Αυγουλέα Λιναδράτου.  

 

Για την κατηγορία ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ, η επιτροπή αποφάσισε να μη δοθεί βραβείο.  

 

 

Για την κατηγορία ΑΦΙΣΑΣ, 

 Στην κατηγορία φοιτητών, η επιτροπή αποφάσισε να μη δοθεί βραβείο αλλά να αποδοθεί 

στην κατηγορία μαθητών λυκείου. 

 Το 1ο βραβείο αφίσας στην κατηγορία μαθητών λυκείου, απονέμεται στην εργασία με τίτλο 

«Προστάτευσε τη ζωή σου», του μαθητή Τριπολιτάκη Νίκου από το ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου 

Χανίων. 

 Στην κατηγορία μαθητών δημοτικού-γυμνασίου, δίνονται 3 έπαινοι στις εργασίες με 

τίτλους  «Το αυτοκίνητο δεν είναι παιχνίδι» της μαθήτριας Σούνα Σεβαστής από το 5ο 

Δημοτικο Σχολειο Χανιων, «Οδηγώ με προσοχή!» της ομάδας μαθητών από τα 

Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου, και «Οδική Ασφάλεια» της ομάδας μαθητών από το 8ο 

Δημοτικό Σχολείο Χανίων. 

 

Με το παρόν πρακτικό, η επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης ενημερώνει το Σύλλογο Αρωγής και 

Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων Περιφέρειας Κρήτης «Ο Άγιος 

Χριστόφορος» για την απόφασή της και τον καλεί να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη 

βράβευση των νικητών, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. 

 

Η επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθεια και το ζήλο που 

επέδειξαν με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 

 

 

http://www.polentaspark.gr/contest/view/132/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9
http://www.polentaspark.gr/contest/view/261/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8E-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://www.polentaspark.gr/contest/view/307/%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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Η Επιτροπή  

                   

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

  

Κρασουδάκης Αντώνιος 

(υπογραφή)* 

1. Τζανακάκη Μαρία 

(υπογραφή)* 

 

 
2. Κουβαράκη Θεοδοσία 

(υπογραφή)* 

  

3. Τσακίρη Μαρία 

 

 

 4. Ουγγρίνης Κωσταντίνος-Αλκέτας 

(υπογραφή)* 

 

 5. Σκουτέλης Νικόλαος 

(υπογραφή)* 

 

6. Τσακαλάκης Δημήτρης 

(υπογραφή)* 

 

7. Κοντογιάννης Παναγιώτης 

(υπογραφή)* 

 

8. Παπουτσάκης Παναγιώτης 

(υπογραφή)* 

 
 

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο 


