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ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

«Η ζωή στο σπίτι και στο σχολείο με τον κορονοϊό» 

 
 

Εάν σου αρέσει να ζωγραφίζεις και είσαι μαθητής της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, 

περιμένουμε τις δημιουργίες σου με θέμα: «Η ζωή στο σπίτι και στο σχολείο με 

τον κορονοϊό» που διοργανώνουμε! 

 

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Ε.Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1958 και πρωταγωνιστεί 

στον αντικαρκινικό αγώνα. Βασικοί άξονες στην δραστηριότητά της είναι η 

ενημέρωση του πληθυσμού, η προώθηση της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης 

του καρκίνου, η ψυχοκοινωνική στήριξη των ασθενών και των φροντιστών του 

(συγγενών), μέσα από  γραμμή άμεσης βοήθειας (19858), η επιστημονική 

ενημέρωση λειτουργών υγείας, η παροχή φιλοξενίας και υγειονομικών υπηρεσιών 

σε ασθενείς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Πολιτεία. Είναι ο 

πρώτος φορέας που ξεκίνησε οργανωμένα και επίμονα τον αντικαπνιστικό αγώνα 

με αποτέλεσμα μη καπνιστές να είναι πλέον στη χώρα μας το 70 %  των συμπολιτών 

μας. 

Από 12ετίας οι δύο κινητές μονάδες μαστογράφου περιοδεύουν σε όλη τη χώρα 

παρέχοντας ΔΩΡΕΑΝ μαστογραφικό έλεγχο σε γυναίκες με δυσκολίες πρόσβασης σε 

μονάδα υγείας κλπ. Σε πολλά Παραρτήματα της Ε.Α.Ε. ανά την Επικράτεια 

παρέχεται δωρεάν ιατρικός προληπτικός έλεγχος (π.χ. test pap), εξέταση προστάτη, 

σπυρομετρικός έλεγχος κλπ. σε οικονομικά αδύνατους συμπολίτες. Στο πλαίσιο 

τοπικών προγραμμάτων η δράση της Ε.Α.Ε. και των Παραρτημάτων της είναι 

συνεχής και πολυσχιδής.  

Στην τελευταία διαδικτυακή μας συνάντηση ομόφωνα αποφασίσαμε να 

υλοποιήσουμε την ιδέα της ιδρυτικής  Προέδρου του Παραρτήματος Πάτρας και 

ενεργό μέλος μέχρι και σήμερα, κας Βάσως Μεντζελοπούλου, να προκηρυχθεί  



διαγωνισμός ζωγραφικής που θα απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης  

Δημοτικών Σχολείων της Αχαΐας.  

Σκεφτήκαμε να τους ζητήσουμε να μας εκφράσουν στο χαρτί τις εμπειρίες και τα 

συναισθήματά που βιώνουν κατά την περίοδο της πανδημίας. 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται από την Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα 

Πάτρας, με συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αχαΐας και  σε συνεργασία με την 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας. Ο 

Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί έως και  την  Κυριακή 10 Απριλίου 2022. 

 

Τίτλος του διαγωνισμού: 

« Η ζωή στο σπίτι και στο σχολείο με τον κορονοϊό» 

Αιτούμεθα λοιπόν την έγκρισή σας για τη πραγματοποίηση της δραστηριότητας 

αυτής. Προτρέπουμε, επίσης, τους εκπαιδευτικούς να γίνουν αρωγοί στην 

προσπάθειά μας.  

Λεπτομέρειες Διαγωνισμού 

Ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή:  

Μαθητές Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού, οι οποίοι καλούνται να δημιουργήσουν έργα 

ζωγραφικής, με θέμα «Η ζωή στο σπίτι και το σχολείο με τον covid 19». 

Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές. 

Η  συμμετοχή των μαθητών/τριων είναι προαιρετική και δεν υπάρχει κόστος 

συμμετοχής. 

Χρόνος, Τόπος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων – έργων, Δημοσιότητα:  

Θα δημιουργηθεί αφίσα με το θέμα και την ένδειξη μαθητικός διαγωνισμός. Θα 

δημοσιοποιηθεί στα  Μ.Μ.Ε. (Εφημερίδες- τηλεόραση). 

Οι μαθητές/τριες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής, με θέμα «Η ζωή στο σπίτι και το σχολείο με τον 

covid 19» 

Τελική ημερομηνία υποβολής των έργων, είναι η  10η Απριλίου 2022 και πρέπει να 

πληρούνται τα εξής : 

- Τα έργα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο σε μορφή 

pdf, png ή jpeg στο mail του Παραρτήματος της Αντικαρκινικής στην Πάτρα 

antikarkinikipatras@yahoo.com 
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- Το mail θα έχει θέμα « Για τον Διαγωνισμό ζωγραφικής» 

- Θα επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα σε ψηφιακή 

μορφή συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, από τον/την ασκούντα/ασκούσα την 

επιμέλεια του/της μαθητή/τριας ότι δέχεται να δημοσιευθεί το έργο, σε 

ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, η οποία 

περιλαμβάνει τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού 

και τα στοιχεία του σχολείου. 

Τα διακριθέντα έργα θα δημοσιευθούν στα Μ.Μ.Ε. και στα συμμετέχοντα σχολεία. 

Όλη η διαδικασία σέβεται, τηρεί και προστατεύει τα ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα  που ισχύουν στον Ν.2121/1993 

«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» { ΦΕΚ 

25/Α/04-03-1993}, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 ¨πνευματική ιδιοκτησία¨, 

Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα» , Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 

«μεταβίβαση». 

Διαδικασία αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των έργων θα πραγματοποιηθεί από την κριτική επιτροπή της 

Αντικαρκινικής Εταιρείας Παράρτημα Πάτρας, η οποία θα επιλέξει τα έργα που θα 

βραβευθούν.  

Σχετικά με τις βραβεύσεις του Διαγωνισμού, τα μέλη της κριτικής επιτροπής 

βαθμολογούν και το άθροισμα είναι ο βαθμός του ζωγραφικού έργου. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης των έργων είναι α) η πρωτοτυπία, β). η σαφήνεια έκφρασης και θα 

προβληθούν σε εκστρατείες της Αντικαρκινικής Εταιρείας. 

Σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), η δήλωση 

συμμετοχής του/της μαθητή/τριας, η οποία συμπληρώνεται από τον/την κηδεμόνα, 

αναγράφει αν επιθυμεί ή όχι μελλοντική χρήση των έργων σε εκστρατείες της 

Αντικαρκινικής Εταιρείας. Επίσης ο κατάλογος των συμμετεχόντων καταστρέφεται 

μετά την κρίση των έργων και οι βραβευμένοι μαθητές ανακοινώνονται από την 

Αντικαρκινική Παράρτημα Πάτρας. 

Βραβεία 

Τα βραβεία θα είναι  δύο ατομικά και δύο ομαδικά για κάθε τάξη Ε΄ και ΣΤ΄ 

Δημοτικού, συνολικά οκτώ (8) βραβεία τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων σε 

ηλεκρονικοακουστικό εξοπλισμό εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 



Όλα τα σχολεία τα οποία θα συμμετάσχουν, θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα 

συμμετοχής, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι συμμετέχοντες 

μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί. 

 
Στοιχεία επικοινωνίας Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Πάτρας 
Οργανωτική  Επιτροπή 
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