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εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο «…αν 

ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε», σχολικού έτους 2020-21.
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Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 Εθελοντικό Οργανισμό για τα Παιδιά
      «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

                 info@hamogelo.gr

1.Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.

2.Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)

3. Διευθύνσεις  Π.Ε. &  Δ.Ε. της χώρας.  
Έδρες τους.

4.  Δημόσιες και Ιδιωτικές 
Σχολικές Μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας 
(μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων) 

5.Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων

       info@sivitanidios.edu.gr



       O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από τον Εθελοντικό Οργανισμό για τα Παιδιά «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού», απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων και όλων των τύπων 

σχολείων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-21.

     Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι οι μαθητές/τριες να δημιουργήσουν έργα τέχνης ζωγραφικής 

εμπνεόμενα από τη φράση του δεκάχρονου μικρού Ανδρέα Γιαννόπουλου «…όλοι μαζί θα τα 

καταφέρουμε» όπως έγραψε στο ημερολόγιό του την ιδέα και τελευταία επιθυμία του για να ιδρυθεί ένας 

σύλλογος που θα βοηθάει όλα τα παιδιά, θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα του παιδιού.

Ο προτεινόμενος Διαγωνισμός απευθύνεται προς  την εκπαιδευτική κοινότητα, θα διεξαχθεί εντός 

του ωρολογίου προγράμματος και εντός της σχολικής μονάδας από τους Εκπαιδευτικούς, από την 21η 

Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ. και η παράδοση των έργων θα πρέπει να γίνει έως 01-04-2021 και 

ώρα 23.59 προς την Υπεύθυνη του Φορέα κ.Μάρα Κονταξή, όπως προβλέπει η προκήρυξη του 

διαγωνισμού με τις λεπτομερείς πληροφορίες προς τους Εκπαιδευτικούς.

       Οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν με ένα πρωτότυπο έργο τέχνης ζωγραφικής σε μέγεθος Α4 

με υλικά της δικής τους επιλογής. Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί από τους Εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του 

σχολικού ωρολογίου προγράμματος, στα γνωστικά αντικείμενα των Εικαστικών, Λογοτεχνίας, 

Κοινωνιολογίας, Αγωγής του Πολίτη, Ευέλικτης Ζώνης.

      Οι Εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, να βοηθήσουν τους μαθητές τους να 

κατανοήσουν τις έννοιες Αλληλεγγύη-Εθελοντισμός-Ισότητα-Προσφορά-Ευαισθητοποίηση-Ενημέρωση και 

με τη φράση του μικρού Ανδρέα «όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε» να δημιουργήσουν και να 

εκφραστούν ελεύθερα μέσα από τα χρώματα και τα σχήματα.

       Επαίνους θα παραλάβουν όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες στην δράση, βραβεία θα δοθούν σε τέσσερις 

μαθητές/τριες από κάθε βαθμίδα ένα ατομικό βραβείο και οι συμμετέχοντες που θα διακριθούν θα 

προβληθούν στην ιστοσελίδα του φορέα. 

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι 

οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό 

COVID- 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή να είναι προαιρετική για τους μαθητές/τριες, Εκπαιδευτικούς.

2. Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της σχολικής 

μονάδας.

3. Να μην παρακωλύεται το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα και η καλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

4. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, έχοντας 

υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

5. Να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα των παιδιών για τα 

καλλιτεχνήματα που θα προκύψουν, να επιστρέφονται τα μαθητικά έργα στους δημιουργούς τους, σε 

περίπτωση που αυτό ζητηθεί, ο φορέας δύναται να κάνει χρήση των μαθητικών καλλιτεχνημάτων μόνο για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς.



6. Να μην γίνεται κανενός είδους φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση των μαθητών/τριών.

7. Να μην επιτραπεί η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά άμεση διαφήμιση 

παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2020-

21,συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς της συγκεκριμένης ενημερωτικής 

παρέμβασης.

Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει κατά τρόπο 

θεμιτό και πρόσφορο. 

 Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με 

ευθύνη των διοργανωτών, και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών. 

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό 

διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η έγκριση του εν λόγω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-21.

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. 

Κατερίνα Μπουτιέρου τηλ:2107609550 και στο e-mail LouiMarousi@Hamogelo.gr.

                                                                                                                  Με εντολή Υφυπουργού
                                                                                                                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Συν: οκτώ(8) ηλεκτρ. αρχεία - Προκήρυξη

                                                                                                                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Εσωτερική Διανομή:                                                  

1. Γραφείο κ. Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                 
4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’                            
5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης               

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
8. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
9. Δ/νση Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
10. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
11. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Π.Ε. , Τμήμα B΄
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Προς: 
 

1. ∆ιευθυντή/ντρια Σχολείου  
2. Σύλλογο ∆ιδασκόντων   
3. ∆.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων  

 

Αρ.Πρ…………….. 
 

 
 
 

……………, ……………. 2020 
 
Αγαπητοί µας φίλοι, 
 

 



Με αυτά τα λόγια, ο 10χρονος Ανδρέας Γιαννόπουλος αποτύπωσε στο ηµερολόγιο του 25 
χρόνια πριν (9/11/1995) την επιθυµία του για τη δηµιουργία ενός Συλλόγου για όλα τα 
παιδιά ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευµα.Ο Ανδρέας ονειρεύτηκε έναν κόσµο 
που µόνο ένα παιδί θα µπορούσε να ονειρευτεί και να πιστέψει ότι µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί. 
 
Η επιθυµία του Ανδρέα κατέληγε στην προτροπή αλλά και βεβαιότητα … «αν ενωθούµε 
όλοι θα τα καταφέρουµε». Αυτή την πεποίθηση µοιράστηκε σχεδόν το σύνολο της 
ελληνικής κοινωνίας και σήµερα, 25 χρόνια µετά, «Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε την 
υποστήριξη και εµπιστοσύνη πλήθους επιχειρήσεων, ιδιωτών, θεσµικών φορέων και 
εθελοντών, έχει στηρίξει περισσότερα από 1.600.000 παιδιά στους κρίσιµους τοµείς της 
Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας, καλύπτοντας εξατοµικευµένα κάθε 
ανάγκη τους. 
 
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» από τη δηµιουργία του, διατηρεί ουσιαστικές σχέσεις και 
συνεργασία µε την  εκπαιδευτική κοινότητα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους µαθητές και 
µαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς / κηδεµόνες, µε προγράµµατα που σαν κοινό στόχο 
έχουν τη θωράκιση των παιδιών από τα σοβαρά θέµατα που τα απασχολούν όπως η 
ενδοσχολική βία και ο εκφοβισµός, η κακοποίηση, η παραµέληση, η ενδοοικογενειακή 
βία, η εξαφάνιση, η διαβίωση κάτω από το όριο της φτώχειας, τα προβλήµατα υγείας κλπ. 
 
Είµαστε καθηµερινά δίπλα στα σχολεία για να στηρίξουµε εξατοµικευµένα τις ανάγκες της 
κοινότητας. 
 
Με αφορµή λοιπόν τη συµπλήρωση 25 ετών δράσης του Οργανισµού, είναι σηµαντικό να 
συµµετέχουν ενεργά σε δράσεις και πρωτοβουλίες οι σηµαντικότεροι Πρεσβευτές του 
Οράµατος του Ανδρέα, τα παιδιά! 
 
Πιο συγκεκριµένα, σας προτείνουµε: 
 
 

1. Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός ζωγραφικής 
 
Φέτος µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την ηµέρα που ο Ανδρέας έγραψε το 
Ηµερολόγιό του, καλούµε τους σηµαντικότερους και πιο γνήσιους Πρεσβευτές του 
Οράµατός του, τα παιδιά, να συµµετέχουν σε έναν Πανελλαδικό διαγωνισµό ζωγραφικής 
µε θέµα: «… αν ενωθούµε όλοι θα τα καταφέρουµε …» 
 
Στόχος είναι να κινητοποιήσουµε όλα τα παιδιά να ζωγραφίσουν δηµιουργικά εµπνεόµενα 
από τη φράση του µικρού Ανδρέα, ιδρυτή του οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού».  
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020 - 2021 και 
απευθύνεται σε µαθητές και µαθήτριες της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, από όλα τα σχολικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα (δηµόσια και ιδιωτικά της 
Ελλάδας). Μέσω της συµµετοχής των µαθητών στο διαγωνισµό, επιτυγχάνεται η 
ευαισθητοποίηση των  παιδιών και εφήβων στην αξία της συµµετοχής, της αλληλεγγύης, 
του εθελοντισµού και της προσφοράς.  
 
Παράλληλα, ενισχύεται η θετική εικόνα του σχολείου προς την κοινωνία, µέσω της 
προβολής του  σχολείου και όλων των εµπλεκοµένων φορέων της σχολικής κοινότητας 
(εκπαιδευτικοί-µαθητές-γονείς). Τέλος δηµιουργείται δίαυλος και δίκτυο επικοινωνίας του 
σχολείου µε «Το Χαµόγελο του Παιδιού». 



 
Περισσότερες πληροφορίες για τη συµµετοχή των σχολείων και των µαθητών στον 
∆ιαγωνισµό αναγράφονται στο επισυναπτόµενο έγγραφο µε τίτλο «ΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ».  
 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για τους συµµετέχοντες. 
 

Παρακαλούνται θερµά όλοι οι συµµετέχοντες όπως αποστείλουν τις συµµετοχές τους 
ταχυδροµικά στη διεύθυνση Σπύρου Λούη 1, πλατεία Κασταλίας, 15124 Μαρούσι Αττικής, 
υπ’ όψη της κυρίας Κατερίνας Μπουτιέρου, τηλέφωνο 2107609550, e-mail 
LouiMarousi@Hamogelo.gr.   
 
Λήξη προθεσµίας υποβολής συµµετοχής: 1η Απριλίου 2021. 
 
Αξιολόγηση των συµµετοχών στον Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό ζωγραφικής 
 

 
1. Η αξιολόγηση των συµµετοχών θα πραγµατοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία του 

Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού από την 1η Απριλίου 2021 µέχρι την 30η 
Απριλίου 2021. 
 

2. Σε κάθε κατηγορία θα απονεµηθεί Βραβείο. Σε όλους τους συµµετέχοντες θα 
δοθούν Έπαινοι Συµµετοχής. 
 

1. Κριτήρια για την επιλογή των νικητών θα αποτελέσουν η πηγή έµπνευσής τους, η 
ελπίδα που θα αποτυπώνεται από τα έργα τους αλλά και ο προβληµατισµός τους. 

 
Επιτροπή αξιολόγησης έργων στον Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό ζωγραφικής 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από το εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό του 

Οργανισµού «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ». 

 

 

 

2. Απόκτηση συλλεκτικού ενθύµιου (βραχιολάκι)  
 
Καλούµε όλους εσάς, µικρούς και µεγάλους, µαθητές και µαθήτριες, εκπαιδευτικούς, 
γονείς και κηδεµόνες να στηρίξετε τις δράσεις µας για κάθε παιδί στην Ελλάδα, µε την 
απόκτηση ενός συλλεκτικού ενθύµιου (βραχιολάκι) µε το αντίτιµο των 2€. 
 
Χάρη στη συµµετοχή σας, «Το Χαµόγελο του Παιδιού» θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις 
ολοένα αυξανόµενο αριθµό παιδιών και οικογενειών που έχουν ανάγκη στη χώρα µας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την απόκτηση του συλλεκτικού ενθύµιου 
(βραχιολάκι) θα βρείτε στην ιστοσελίδα µας και στο επισυναπτόµενο αρχείο.. 
 
 
 
 
 
 
 



Σας ευχαριστούµε από καρδιάς για τη συµµετοχή και την εµπιστοσύνη σας! 
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε. 
 
Με εκτίµηση, 
Για «Το Χαµόγελο του Παιδιού» 
 
 
 
 
Κώστας Γιαννόπουλος 
Πρόεδρος ∆.Σ. 
 
 
 
 
Επισυναπτόµενα θα βρείτε: 
 

1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣH ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
3. ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΘΥΜΙΟ 
4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 
5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
6. ΑΦΙΣΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 



ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

1. Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού: 

«Το Χαµόγελο του Παιδιού», που εδρεύει στη Σπύρου Λούη 1, Μαρούσι 151 24 Αθήνα, 

διοργανώνει Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Ζωγραφικής µε τίτλο «Αν ενωθούµε όλοι 

θα τα καταφέρουµε» ο οποίος θα διεξαχθεί από όλα τα σχολικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

(δηµόσια και ιδιωτικά της Ελλάδας), Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. 

Ο ∆ιαγωνισµός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συµµετοχής, οι οποίοι θα είναι 

ανηρτηµένοι και διαρκώς επικαιροποιηµένοι κατά τη ∆ιάρκεια του ∆ιαγωνισµού (ως 

ορίζεται στον όρο 3.1 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της ∆ιοργανώτριας www.hamogelo.gr 

(εφεξής «Ιστότοπος της ∆ιοργανώτριας»).  

Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισµός των προϋποθέσεων συµµετοχής στον 

∆ιαγωνισµό για κάθε ενδιαφερόµενο, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο 

του ∆ιαγωνισµού. Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από 

µέρους των συµµετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, προτρέπουµε το 

κοινό που επιθυµεί να συµµετάσχει στον ∆ιαγωνισµό να επισκέπτεται τον ιστότοπο 

www.hamogelo.gr, προκειµένου να ενηµερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή 

τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό προϋποθέτει και 

συνεπάγεται την από µέρους των συµµετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.  

2. Προϋποθέσεις Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχουν όλοι οι µαθητές της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο) από όλα τα 

σχολικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα (δηµόσια και ιδιωτικά) της Ελλάδας.  

Εξαιρούνται της συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό: α. Τα παιδιά εργαζόµενων της 

∆ιοργανώτριας, β. Τα παιδιά που µεγαλώνουν σε σπίτια του Οργανισµού γ. τα Τα παιδιά 

– εθελοντές του YouSmile 

Οποιαδήποτε συµµετοχή των ανωτέρω προσώπων στο ∆ιαγωνισµό κατά παράβαση του 

παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε 

πραγµατοποιηθείσα.  

3. ∆ιάρκεια του ∆ιαγωνισµού: 

Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα από 21/09/2020 και ώρα 9:00 έως και 1/04/2021 και ώρα 

23:59 από όλα τα σχολικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα (δηµόσια και ιδιωτικά της 

Ελλάδας), Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Ο Οργανισµός έχει δικαίωµα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντµήσει τη 

διάρκεια διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και 



κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή µεταβάλλει τους παρόντες Όρους και τις ηµεροµηνίες 

συµµετοχής, της κλήρωσης ή/και να µαταιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγµατοποίηση 

του ∆ιαγωνισµού. 

Για τις µεταβολές αυτές θα ενηµερώνεται το κοινό και οι συµµετέχοντες µε ανάρτηση 

σχετικής ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Οργανισµού, οι δε µεταβολές αυτές θα ισχύουν 

από την ηµεροµηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον ιστότοπο της 

∆ιοργανώτριας.  

Οιεσδήποτε τυχόν µεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το 

∆ιαγωνισµό θα αναρτώνται στον ιστότοπο της ∆ιοργανώτριας και θα ισχύουν από την 

ηµεροµηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον ιστότοπο και θα 

υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι 

Συµµετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της 

∆ιοργανώτριας, προκειµένου να ενηµερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.  

4. Τρόπος Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό:  

Οι µαθητές καλούνται να αποδώσουν δηµιουργικά τη φράση  

«Αν ενωθούµε όλοι θα τα καταφέρουµε*.» 

 

Κάθε παιδί µπορεί να λάβει µέρος µόνο µε µία (1) ζωγραφιά. 

 

Τα έργα θα πρέπει να δηµιουργηθούν σε µέγεθος σελίδας Α4 και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν όλες οι τεχνικές/υλικά ζωγραφικής όπως ξυλοµπογιές, µαρκαδόροι, 

τέµπερες, ακουαρέλες, µικτές τεχνικές κ.λ.π. 

Η συµµετοχή των µαθητών στο ∆ιαγωνισµό είναι προαιρετική και απαιτείται η σύµφωνη 

γνώµη των γονέων και των κηδεµόνων για τη συµµετοχή τους που θα έχουν διασφαλίσει 

οι ∆ιευθυντές/Προϊστάµενοι των σχολικών µονάδων πριν την αποστολή του υλικού. 

Ενδεικτικά, στα ∆ηµοτικά σχολεία µπορεί να αξιοποιηθούν το µάθηµα της Γλώσσας, της 

Ιστορίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και των  Εικαστικών ή η εργασία να γίνει 

στο  πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης (∆’ ∆ηµοτικού). Η διδασκαλία των επιµέρους 

γνωστικών αντικειµένων δεν επιβαρύνεται από την ενασχόληση και την εµπλοκή των 

παιδιών µε τον ∆ιαγωνισµό, αντίθετα εµπλουτίζεται και διευρύνεται µε τρόπο 

δηµιουργικό. 

Είναι σηµαντικό οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τα παιδιά να προσεγγίσουν και να 

κατανοήσουν επαρκώς το θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούν καθώς και να επισηµανθούν 

λεπτοµερώς οι προδιαγραφές του διαγωνισµού.  

Σκοπός είναι η παραγωγή των έργων, να είναι το αποτέλεσµα αυτής της διεργασίας, όπου 

τα παιδιά θα µπορέσουν να εκφράσουν τις σκέψεις τους για το θέµα που έχουν 

προηγουµένως επεξεργαστεί µέσα στην τάξη. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να 

περιορίζεται στην προετοιµασία του θέµατος και ο ίδιος να παραµένει αρωγός 



παρέχοντας βοήθεια αν του ζητηθεί από τα παιδιά, αφήνοντάς τα ελεύθερα να 

εκφραστούν. 

Οι  ∆ιευθυντές  Πρωτοβάθµιας και  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να 

µεριµνήσουν για την έγκαιρη αποστολή της προκήρυξης στα σχολεία της αρµοδιότητάς 

τους (δηµόσια και ιδιωτικά) 

Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό θα πρέπει να συµπληρωθούν όλα τα στοιχεία που 

ζητούνται στην φόρµα συµµετοχής 

Οι ∆ιευθυντές/Προϊστάµενοι των σχολικών µονάδων, αφού συγκεντρώσουν τις εργασίες 
των µαθητών, θα τις αποστείλουν συγκεντρωτικά (µε αναγραφόµενη ηµεροµηνία 
αποστολής στον φάκελο µέχρι 1/04/2021) στη διεύθυνση Σπύρου Λούη 1, πλατεία 
Κασταλίας, 15124 Μαρούσι Αττικής, υπ’ όψη της κυρίας Κατερίνας Μπουτιέρου, 
τηλέφωνο 2107609550, e-mail LouiMarousi@Hamogelo.gr.   

Συνοδευτικά µαζί µε τα έργα, θα πρέπει να αποσταλεί και κατάσταση µε το 

ονοµατεπώνυµο των µαθητών που συµµετείχαν στον ∆ιαγωνισµό, την πλήρη διεύθυνση 

και το τηλέφωνο του σχολείου τους καθώς και το όνοµα του/της υπεύθυνου/ης 

εκπαιδευτικού. Όλα τα έργα  θα πρέπει να αναγράφουν στο πίσω µέρος τους έναν 

αύξοντα αριθµό,  ο οποίος θα αναγράφεται αντίστοιχα στη φόρµα συµµετοχής.  

Επιπρόσθετα, συνηµµένα µε τις συγκεντρωµένες µαζί ζωγραφιές, για όλα τα παιδιά που 

λαµβάνουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό σε έναν ξεχωριστό φάκελο, πρέπει να υπάρχει και η 

Υπεύθυνη ∆ήλωση από τον ασκούντα την επιµέλεια του µαθητή ή της µαθήτριας, ότι σε 

περίπτωση που διακριθεί το έργο του/της, δέχεται να δηµοσιευθεί σε ηλεκτρονικό ή 

έντυπο µέσο, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης.  

Συµµετοχές που δεν πληρούν έναν ή και περισσότερους από τους όρους συµµετοχής δεν 

θα µπορούν να συµπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή. 

5. Προσφερόµενα δώρα ∆ιαγωνισµού: 

Σε όλους τους συµµετέχοντες µαθητές και µαθήτριες καθώς και τους υπεύθυνους 

εκπαιδευτικούς τους θα αποσταλούν έπαινοι. Οι Έπαινοι Συµµετοχής θα σταλούν 

ταχυδροµικά στα Σχολεία των Συµµετεχόντων µαθητών µε έξοδα του Οργανισµού. 

Τέσσερις µαθητές/µαθήτριες, ένας/µια από κάθε σχολική βαθµίδα (Νηπιαγωγείο, 

∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο) που θα διακριθούν µε τις ατοµικές συµµετοχές τους, θα 

λάβουν ατοµικό βραβείο. 

Οι  συµµετοχές  που  θα  διακριθούν θα  προβληθούν στην ιστοσελίδα του Οργανισµού 

«Το Χαµόγελο Του Παιδιού» καθώς και στα social media του. 

Η συµµετοχή των µαθητών/-τριών στον ∆ιαγωνισµό δεν έχει καµία οικονοµική 

επιβάρυνση για τους/τις µαθητές/τριες ή το σχολείο. 

 

6. Αξιολόγηση:  



Η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από το εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό του 

Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού». 

 

Τα παραχθέντα έργα των µαθητών υποβάλλονται προς κρίση µόνο στην αρµόδια 

επιτροπή αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό του σχολείου 

και στην εν γένει αξιολόγηση των µαθητών. 

 

Τα αποτελέσµατα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισµού την 1η Μαΐου 2020 και 

οι νικητές θα ειδοποιηθούν µέσω e-mail προς το σχολείο στο οποίο ανήκουν. 

 

7. Προσωπικά ∆εδοµένα: 

Η όλη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού θα υλοποιηθεί µε ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής 

σύµφωνα µε τον κανονισµό για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων των 

συµµετεχόντων µαθητών. 

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» διατηρεί το δικαίωµα να αξιοποιήσει τις υποβληθείσες 

ζωγραφιές (π.χ. ηµερολόγιο µε τις ζωγραφιές των παιδιών). 

Οι συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδοµένων από τον οργανισµό «Το Χαµόγελο του Παιδιού», µόνο για τους σκοπούς του 

διαγωνισµού. Οι νικητές συναινούν στα παραπάνω και στη δηµοσίευση του ονόµατος 

τους, της ηλικίας τους και της σχολικής βαθµίδας τους. 

Μετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού και της παράδοσης των Βραβείων και Επαίνων, 

καθώς και της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων, κατά τα οριζόµενα στους παρόντες 

Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, πλην αυτών η τήρηση των οποίων 

επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους. 

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κάποιος συµµετέχων επιθυµεί, να µην 

γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων µπορεί να αποσύρει τη συµµετοχή 

του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 

10.00 έως 17.00,  µέσω e-mail στο Dpo@hamogelo.gr. 

Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα που απορρέουν από 

τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων (ΕΕ) 

2016/679 (δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισµού της 

επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας) επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία..  

Εάν οποιοσδήποτε επιθυµεί να ασκήσει το δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή 

Προστασίας ∆εδοµένων µπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: 

complaints@dpa.gr.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση µπορείτε να απευθυνθείτε στην κυρία 
Κατερίνα Μπουτιέρου, τηλέφωνο 2107609550. 
 



 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
 

Ο – Η Όνοµα: 
 

Επώνυµο: 
 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:  
 

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: 
 

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): 
 

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Ε-mail): 

 

 
 

ως κηδεµόνας ασκών την επιµέλεια του/της………………………………………της ……..τάξεως του…………………... 

Σχολείου, επιτρέπω στο γιο µου / στην κόρη µου, λάβει µέρος στον Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Ζωγραφικής 
του Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» και σε περίπτωση που διακριθεί το έργο του/της, δέχοµαι να 

δηµοσιευθεί σε ηλεκτρονικό ή έντυπο µέσο, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης. 

 

 

 

 

 

 
(4) 

 
Ηµεροµηνία:      ….… /……../ 20…….. 

 
Ο – Η ∆ηλών/ούσα 

 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  



 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (παρακαλούµε
 

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 

 ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 

 E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α:: 

 ΤΑΞΗ: 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ: 

 

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (παρακαλούµε

ΑΥΞΟΝΤΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ΦΟΡΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

 

«Αν ενωθούµε όλοι θα τα

παρακαλούµε συµπληρώστε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 

 

παρακαλούµε συµπληρώστε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ 
ΤΑΞΗ

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» 

θα τα καταφέρουµε» 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
 

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΘΥΜΙΟΥ (ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ) 
ΠΟΣΟ ∆ΩΡΕΑΣ 2 ΕΥΡΩ (€)/ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 

   

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε µε την κα. Κατερίνα Μπουτιέρου, 
τηλέφωνο 2107609550, e-mail LouiMarousi@Hamogelo.gr.   
 




