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     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
            ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
                          ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

     ΠΡΟΣ:

  

                                                                                  
ΠΡΟΣ:

        ΚΟΙΝ:
       

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  παράτασης διεξαγωγής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα: «…αν 
ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε», σχ. έτους 2021-2022.
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 65409/Δ2/07-06-2021, 116579/Δ2,Υ2/17-09-2021 και 119386/Δ2/23-09-2021 εισερχόμενα έγγραφα του οικείου 
Υπουργείου.

        Απαντώντας στην από 27-05-2021 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 46/16-09-2021 

Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι 
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Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 Εθελοντικό Οργανισμό για τα Παιδιά
      «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

                 press@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
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εγκρίνουμε την παράταση της διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με 

τίτλο «…αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε», σχολικού έτους 2021-2022.

       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 2021-2022.

     Σκοπός του ανωτέρω 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 και θα υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και 

πρόσφορο. 

2.  Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται 

με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο 

πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού 

προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. 

3.  Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική. 

4.  Η υλοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων για την προετοιμασία της συμμετοχής των 

μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να ενταχθεί κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού είτε στο πλαίσιο 

διδασκαλίας συναφών γνωστικών αντικειμένων που άπτονται της θεματικής του διαγωνισμού, είτε 

στο πλαίσιο συναφούς προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων. Ο χρόνος 

απασχόλησης/προετοιμασίας των μαθητών/τριών να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, 

για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος.

5. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του εν 

λόγω διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει 

αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.

6.   Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον 

(με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.). 



7.  Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και 

βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα 

με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών 

δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων. 

9.  Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 

μαθητών και μαθητριών. 

10. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια 

του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι 

συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της 

προκήρυξης. 

11. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό να 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη 

νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές και χωρίς δαπάνη 

για το Δημόσιο.

12.  Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα 

που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 

κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό 

δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την 

παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις 

των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και της πολιτείας και των υγειονομικών 

οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

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

Κατερίνα Μπουτιέρου τηλ:2107609550 και στο e-mail LouiMarousi@Hamogelo.gr.
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Επισημαίνεται ότι η έγκριση παράτασης του εν λόγω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2021-

2022.

                                                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                          

                                                                               ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    
                                                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

                                

Συν: επτά(7) ηλεκτρ. αρχεία - Προκήρυξη

                                                                                                                        
Εσωτερική Διανομή:                                                  

1. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
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΄

AKΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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