
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.  







Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σήμερα θα μιλήσουμε για …



Μια φορά και έναν
καιρό ήταν ένα αγόρι

σαν όλα τα άλλα

που το έλεγαν
Ανδρέα …



Ήταν καλός μαθητής …



Ήταν
πρόσκοπος και
αγαπούσε τον
αθλητισμό …



Είχε πολλούς φίλους, 
του άρεσαν οι
εκδρομές, τα πάρτυ
και τα παιχνίδια …



Και μαζί με όλα τα
άλλα, ο Ανδρέας
είχε την οικογένειά
του!



Συνέβη όμως κάτι
άσχημο και ο

Ανδρέας λίγο πριν
πάει στον ουρανό …

Είχε μία επιθυμία
που έγραψε στο
ημερολόγιό του!



Και κάπως έτσι …
Ξεκίνησε …

Το Χαμόγελο του
Παιδιού!!!

που σήμερα βοηθάει
όλα τα παιδιά σε
όλη την Ελλάδα!!!



Το Χαμόγελο του Παιδιού προστατεύει
τα δικαιώματα όλων των παιδιών!!!



Το Χαμόγελο του Παιδιού προστατεύει
τα δικαιώματα όλων των παιδιών!!!



Η Γραμμή SOS 1056 μας βοηθάει να είμαστε
κοντά σε κάθε παιδί που μας χρειάζεται!!!

Είναι δωρεάν

Λειτουργεί όλο
το 24ωρο

Δεν χρειάζεται
να μας πεις το
όνομά σου

Από Σταθερό

Από Κινητό

Από
καρτοτηλέφωνο
ΧΩΡΙΣ κάρτα



Αν έχεις χαθεί …

Αν φοβάσαι …

Αν κάποιος σε ενοχλεί …

Αν πονάς …

Πάρε τηλέφωνο στο

1056



Τα Σπίτια του Χαμόγελου …

Τα παιδιά μεγαλώνουν όπως
κάθε παιδί …

Τρώνε, παίζουν, διαβάζουν και
μετά από μία δύσκολη χρονιά
…



Τα Σπίτια του Χαμόγελου …

… ΔΙΑΚΟΠΕΣ!!!



Δίπλα σε όλα τα παιδιά!

Υπάρχουν παιδιά, που δεν έχουν …ρούχα, 
φάρμακα, σχολικά, φαγητό, βιβλία, παιχνίδια …

Έχουν όμως δίπλα τους το Χαμόγελο και έτσι δεν
τους λείπει τίποτα!!!



Δίπλα σε όλα τα παιδιά!

Υπάρχουν παιδιά, που είναι άρρωστα και κάποια
βρίσκονται στο Νοσοκομείο …

Δεν είναι όμως μόνα …

Έχουν δίπλα τους το Χαμόγελο και χαμογελούν !!!



Δίπλα σε όλα τα παιδιά!

Για να είναι όλα τα παιδιά υγιή …

Το Χαμόγελο επισκέπτεται το σχολείο και τη γειτονιά
τους με τον Ιπποκράτη!



Δίπλα σε όλα τα παιδιά!

Πριν πετάξετε …

μην ξεχάσετε σας περιμένουμε στο Αεροδρόμιο!



Το Χαμόγελο του Παιδιού

Είστε όλοι εσείς!



Το Χαμόγελο του Παιδιού

Είστε όλοι εσείς!



Το Χαμόγελο του Παιδιού

Είστε όλοι εσείς!



Το Χαμόγελο του Παιδιού

Είστε όλοι εσείς!

Μπορείτε όλοι να συμμετέχετε στις δράσεις του
Χαμόγελου!

Είστε οι πιο σημαντικοί εθελοντές μας!

Ελάτε στο YouSmile!



Το Χαμόγελο του Παιδιού

Είστε όλοι εσείς!

Διοργανώστε δράσεις στο
Σχολείο και τη Γειτονιά σας!

Επισκεφθείτε και βοηθήστε
όσα παιδιά έχουν ανάγκη!

Στείλτε τα μηνύματά σας!



Ώρα για Διάλειμμα!!!


