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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

 Μαρούσι,        15/10/2020
 Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15/141106/Δ2                
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   -----
     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
            ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
                          ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

     ΠΡΟΣ:

  

                                                                                  
ΠΡΟΣ:

        ΚΟΙΝ:
       

ΘΕΜΑ:  Έγκριση   διεξαγωγής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα: «…αν ενωθούμε όλοι θα 
τα καταφέρουμε», σχ. έτους 2020-21.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 115853/Δ2/07-09-2020 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

        Απαντώντας στην από 31-07-2020 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 43/03-09-2020 

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

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

ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε», σχολικού έτους 2020-21.

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spoudonde@minedu.gov.gr                   
Πληροφορίες : Δεσποίνη Φ (Π.Ε.)
                             : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

: Λαμπρίδου Κ. (Δ.Ε.)                             
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε)

                             : Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.293  (Π.Ε.)                    

: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.357 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)

              : 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’

----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

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
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       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
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