
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης του κύριου 
σκοπού της που είναι η πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων στη χώρα 
μας εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
μαθητών και του ευρύτερου κοινού στο τεράστιο πρόβλημα του 
καπνίσματος, του παθητικού καπνίσματος και τηςσυνολικής εφαρμογής του 
αντικαπνιστικού νόμου.  
Με γνώμονα ότι κομβικό σημείο στην πρόληψη σήμερα είναι να πείσουμε 
και να εκπαιδεύσουμε τους αυριανούς ενήλικες από την σχολική ηλικία στην 
υιοθέτηση ενός υγιούς προτύπου διαβίωσης και με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου 2022) η Ελληνική Καρδιολογική 
Εταιρεία θα πραγματοποιήσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
Φωτογραφίας με συμμετέχοντες τους μαθητές Δημοτικών σχολείων της 
χώρας.  
 
Θεματικό Πεδίο  
Το θεματικό πεδίο του διαγωνισμού θα αφορά το κάπνισμα και τις βλαπτικές 
συνέπειές του για τους ενεργούς αλλά και τους παθητικούς καπνιστές 
(ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες) αλλά και τρόπους αποφυγής αυτού.  
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (όλων των τάξεων), 
δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, με κύριο στόχο να εκφραστούν 
καλλιτεχνικά, με κριτικό πνεύμα να ευαισθητοποιηθούν αλλά και να 
ευαισθητοποιήσουν, για ένα κρίσιμο θέμα δημόσιας υγείας που αφορά όλες 
τις ηλικίες.  
Στο διαγωνισμό θα μπορούν να λάβουν μέρος: κάθε μαθητής ξεχωριστά ή 
ένα μεμονωμένο τμήμα μιας σχολικής μονάδας, μια ομάδα μαθητών από 
περισσότερα τμήματα ή τάξεις μιας σχολικής μονάδας. Κάθε μαθητής θα 
πρέπει να συμμετέχει μόνο με ένα έργο-φωτογραφία! 
 
 
 



Δηλώσεις Συμμετοχής & και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού:  
 
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 10 Φεβρουαρίου έως και τις 2 Μαΐου 
2022. 
Οι μαθητές και τα σχολεία που θα θελήσουν να λάβουν μέρος, θα πρέπει 
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής με ένα απλό e-mail στο 
lignos@hcs.gr μέχρι τη 20/02/2022 και θα δέχονται άμεσα επιβεβαιωτικό 
email από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. 
Στη συνέχεια και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού (2 
Μαΐου 2022) θα πρέπει οι συμμετέχοντες να έχουν στείλει στην ΕΚΕ και 
συγκεκριμένα στο lignos@hcs.gr:  
Α. Ένα επίσημο διαβιβαστικό του σχολείου (με αριθμό πρωτοκόλλου) όπου 
θα περιγράφεται η συμμετοχή του μαθητή ή της σχολικής μονάδας στον 
διαγωνισμό.  
Β. Τα κοινό έντυπο που θα δηλώνεται η συμμετοχή του μαθητή, η έγγραφη 
συγκατάθεση των γονέων και η υπεύθυνη δήλωση (από τον/την 
ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται 
να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο 
μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. (σκαναρισμένα σε ΕΝΑ (1) 
pdf αρχείο). 
Γ. Τα διαγωνιζόμενα έργα σε ηλεκτρονική μορφή - μόνο- και σε καλή 
ανάλυση θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 2 Μαΐου 2022. 
Με την αποστολή όλων των παραπάνω, το κάθε σχολείο ή ο μαθητής θα 
δέχεται επιβεβαιωτικό email ότι ελήφθησαν τα αρχεία. 
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα έχουν ανακοινωθούν το αργότερο 
μέχρι τις 31 Μαΐου 2022 που είναι και η Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Καπνίσματος. 

Σε ό, τι φορά τα πνευματικά δικαιώματα, προτιθέμεθα -με μοναδικό στόχο 
την ανάδειξη του μηνύματος του διαγωνισμού και την ευαισθητοποίηση 
ατόμων κάθε ηλικίας- να δημοσιεύσουμε στην ηλεκτρονική μας σελίδα 
www.hcs.gr τόσο τα βραβευθέντα έργα όσο και άλλα έργα μαθητών, ενώ σε 
περίπτωση που γίνει εφικτό και μέσω δελτίων Τύπου -σε έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα. Τα έργα των μαθητών δεν θα χρησιμοποιηθούν σε καμία 
περίπτωση για άλλους σκοπούς. 

 
Αξιολόγηση των έργων 
Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από τετραμελή επιτροπή. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας αποστολής των έργων των μαθητών (2  
Μαΐου 2022)  και αφού συγκεντρωθούν όλα τα έργα η κριτική επιτροπή θα 
συνεδριάσει δύο φορές για την αξιολόγηση των έργων. 

http://www.hcs.gr/


Ως προς την αξιολόγηση και τα κριτήρια, έμφαση θα δοθεί στην αποτύπωση 
και ανάδειξη του μηνύματος για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και 
τα ευεργετικά οφέλη που προκύπτουν για κάθε άνθρωπο που δεν καπνίζει. 
Φυσικά θα εκτιμηθεί η ανάδειξη τεχνικών φωτογραφίας ή και άλλες τεχνικές 
και προσεγγίσεις που θα συμβάλλουν στην καλύτερη αποτύπωση του 
μηνύματος κάθε έργου. Τα σταλθέντα προς αξιολόγηση έργα φωτογραφίας 
δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να απεικονίζουν μαθητές και μαθήτριες, 
και αυτό αποτελεί  απαράβατο όρο για τη συμμετοχή στον μαθητικό 
διαγωνισμό. 
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα σταλούν έπαινοι, ενώ τα τρία καλύτερα 
έργα θα βραβευτούν με το συμβολικό ποσό των 100 ευρώ το καθένα. 

Τέλος δεν προκύπτουν έσοδα για τη Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ή για 
άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση 
των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 
lignos@hcs.gr ή στο τηλέφωνο 2107258003. 
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