
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ

 Οι μαθητές όλων των βαθμίδων καλούνται να δημιουργήσουν στις ενότητες α 
)φωτογραφία β) τραγούδι γ) βίντεο με θέμα το Αστέρι της Ευχής και τον Οργανισμό και να 
υποβάλουν τις συμμετοχές τους. 
 • Ο εποπτεύων φορέας είναι το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος και η επιτροπή Οι 
συμμετοχές υποβάλλονται από 01.12.2020 έως και 12.02.2021 ηλεκτρονικά στο email 
wishstar@makeawish.gr. Η ανάρτηση θα πραγματοποιηθεί ως 26.02.2020. Η ψηφοφορία 
γίνεται με Online σύστημα μέσω social media έως 30.04.2021 και η ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων πραγματοποιείται στις 03.05.2021. 
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να προέρχονται από όλες της ηλικιακές ομάδες την 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. 
 • Ο διαγωνισμός θα ανακοινωθεί σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα του Οργανισμού την 
01.12.2020(site, social media). 
 • Oι μαθητές δεν έχουν καμία οικονομική συμμετοχή και δίνονται τρία βραβεία 
ανά κατηγορία ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων α) φωτογραφία β) τραγούδι γ) βίντεο 
 • Όλα τα έργα δημοσιεύονται για να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία ηλεκτρονικά 
ενώ από το διαγωνισμό δεν προκύπτουν κέρδη. 
 • Οι υποψηφιότητες αφορούν ομαδικές κατασκευές και ο εκπαιδευτικός που το 
υποβάλλει θα πρέπει ταυτόχρονα να αποδεχθεί όρους πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα 
με απάντηση που θα λάβει πριν τη δημοσιοποίηση των συμμετοχών. 
 • Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν την συμμετοχή στο πλαίσιο του 
αντίστοιχου μαθήματος (μαθήματα Αισθητικής Αγωγής). Υπεύθυνος για την ανάρτηση των 
συμμετοχών και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι ο συντονιστής του 
προγράμματος Χαράλαμπος Πατούνης. 
 • Ως βραβείο ορίζεται αναμνηστική πλακέτα διάκρισης. Η συμμετοχή είναι 
προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων. 
 • H αξιολόγηση γίνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία ενώ η επιτροπή αξιολόγησης 
ταυτίζεται και με την παρακάτω επιτροπή διοργάνωσης για τυχόν θέματα που προκύψουν. 
 • Tα μέλη της επιτροπής διοργάνωσης που συμμετέχουν εθελοντικά είναι : 
Ανδρούλα Αποστολίδου – εκπαιδευτικός, Άσπα Χαραλάμπους – Ψυχολόγος, MCS Ψυχική 
Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Φωτεινή Ελεκίδου – Επιστήμονας Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, Χαράλαμπος Πατούνης – Συντονιστής 
 • Ο Οργανισμός θα διασφαλίσει σε όλη τη διαδικασία τα προσωπικά δεδομένα και 
τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. 
 • Η συμμετοχή είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων. 
Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 2121/1993 
«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 
04.03.1993]. 
 • Οι σχετικοί όροι θα ανακοινωθούν στο www.wishstar.gr με την έναρξη του 
διαγωνισμό


