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FairLife L.C.C.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
FairLife L.C.C.

“Η πρώτη γενιά χωρίς καπνό, χωρίς άτμισμα - 
Πρώτος Πανελλήνιος Mαθητικός 

και Νεανικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής 
για μαθητές Δημοτικού» 

2. Αντικείμενο - Περιεχόμενο Διαγωνισμού
Ο μη κερδοσκοπικός κοινωνικός φορέας για τον καρκίνο του πνεύμονα «FairLife L.C.C.-

Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα» στη μνήμη του Simon Bell έχει ως 
στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πρόληψη και 
πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα αλλά και την υποστήριξη των ασθενών. Ήδη 
η FairLife L.C.C. με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα κατά του τσιγάρου» στις 31.05.2021, 
υλοποίησε την πρώτη νεανική αντικαπνιστική εκστρατεία με τίτλο «14 λεπτά ζωής». Μια 
πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τους νέους εθελοντές μας για ένα ανοικτό κάλεσμα να 
μιλήσουν οι νέοι για το κάπνισμα και το άτμισμα. Η εν λόγω δράση, υλοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία και έγινε αναφορά γι’ αυτή, τόσο σε κοινωνικά δίκτυα όσο και σε  
ειδησεογραφικές ιστοσελίδες. Στο ακόλουθο link μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου και να 
λάβετε εκτενή πληροφόρηση για τη δράση αυτή  : https://FairLifelcc.com/el/nea/14-lepta-
FairLife-i-nea-kabania-tis-FairLife-kata-tou-kapnismatos-apo-tous-neous/

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει τον «Πρώτο Πανελλήνιο Mαθητικό και Νεανικό 
Διαγωνισμό Ζωγραφικής FairLife L.C.C.» για μαθητές Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2021-
2022 με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για τις συνέπειες του 
καπνίσματος και του ατμίσματος. Οι μαθητές συμμετέχοντας στο διαγωνισμό και 
προβάλλοντας τις πρωτότυπες ιδέες τους γίνονται ενεργοί πολίτες και πλαισιώνουν 
δυναμικά τη μικρή ομάδα εφήβων-πρεσβευτών, που υλοποίησαν την πρώτη εκστρατεία. 
Όλοι μαζί μπορούν να γίνουν μια τεράστια δύναμη που δεν θα παραπλανηθεί από τον 
καπνό και το ηλεκτρονικό τσιγάρο, δεν θα παγιδευτεί στον εθισμό. Ο διαγωνισμός είναι ένα 
κάλεσμα να γίνει η πρώτη γενιά που θα εξαφανίσει το κάπνισμα, η πρώτη γενιά χωρίς 
καπνό, χωρίς προϊόντα καπνού, χωρίς τσιγάρο, χωρίς ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Oι μαθητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας https://fairlifelcc.com/ για να 
βρουν ενημερωτικό υλικό που θα τους δώσει έμπνευση για τα έργα τους. 

Σημειώνεται ότι δεν θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκήρυσσει τον 
διαγωνισμό ή για άλλον από τα υποβληθέντα έργα των μαθητών/τριων ή μόνο τα 
διακριθέντα.

https://fairlifelcc.com/el/nea/14-lepta-fairlife-i-nea-kabania-tis-fairlife-kata-tou-kapnismatos-apo-tous-neous/
https://fairlifelcc.com/el/nea/14-lepta-fairlife-i-nea-kabania-tis-fairlife-kata-tou-kapnismatos-apo-tous-neous/
https://fairlifelcc.com/
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3. Κατηγορίες διαγωνισμού – Είδος έργων
1. Μαθητές Δημοτικού: Διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα. «Πώς φαντάζεστε έναν κόσμο 
χωρίς τσιγάρο». 

Τα παιδιά καλούνται να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους και να αποτυπώσουν έναν 
κόσμο χωρίς τσιγάρο, την πρώτη νέα γενιά χωρίς καπνό. Τα ζωγραφικά έργα θα πρέπει να 
είναι πρωτότυπα, σχεδιασμένα με το χέρι και όχι με ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κολάζ, σε 
χαρτί ζωγραφικής (ακουαρέλας ή ακριλικών) διαστάσεων Α3. Είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν μολύβια, μαρκαδόροι, κραγιόν, ακουαρέλες, λαδομπογιές, νερομπογιές, 
κ.ά. Σε περίπτωση που υπάρχουν λέξεις ή κείμενο θα πρέπει να είναι στην ελληνική 
γλώσσα. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά με το επικοινωνιακό υλικό που συνοδεύει 
αντικαπνιστικές εκστρατείες, απαγορεύεται σε αφίσες ή βίντεο η απεικόνιση τσιγάρου ή 
ηλεκτρονικού τσιγάρου σε οποιαδήποτε μορφή (σκίστο, φωτογραφία) ή καπνιστή, καθώς 
θεωρείται ότι προωθεί το κάπνισμα ή το άτμισμα.  Τα έργα θα πρέπει να εστιάζουν στη 
θετική πλευρά της ζωής, σε ένα κόσμο χωρίς τσιγάρο. Δεν θα γίνονται δεκτά και θα 
ακυρώνονται ζωγραφικά έργα και αφίσες που θα απεικονίζουν τσιγάρο .

4. Δικαίωμα Συμμετοχής -Όροι Διαγωνισμού
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές/-τριες Δημοτικών Σχολείων της χώρας και 
ελληνικών σχολείων του εξωτερικού(Η.Π.Α, Κανάδας, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γερμανία, Ιταλία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσσία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Γαλλία, 
Βέλγιο).
2. Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 
γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. 
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος με ευθύνη του 
σχολείου. 
4. Τα έργα που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα έχουν επιλεγεί από τη Διεύθυνση του 
σχολείου και τον σύλλογο διδασκόντων. 
5. Δεν υπάρχει κανενός είδους επιβάρυνση για τη συμμετοχή των μαθητών στον 
Διαγωνισμό. 

Προϋποθέσεις :
1. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος με ένα μόνο έργο.
2. Τα ζωγραφικά έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να υποβάλλονται με ψευδώνυμο, το 
οποίο αναγράφεται στο όνομα αρχείου. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά με το 
επικοινωνιακό υλικό που συνοδεύει αντικαπνιστικές εκστρατείες, απαγορεύεται σε αφίσες 
ή βίντεο η απεικόνιση τσιγάρου ή ηλεκτρονικού τσιγάρου σε οποιαδήποτε μορφή (σκίστο, 
φωτογραφία) ή καπνιστή, καθώς θεωρείται ότι προωθεί το κάπνισμα ή το άτμισμα.  Τα 
έργα θα πρέπει να εστιάζουν στη θετική πλευρά της ζωής, σε ένα κόσμο χωρίς τσιγάρο. Δεν 
θα γίνονται δεκτά και θα ακυρώνονται ζωγραφικά έργα και αφίσες που θα απεικονίζουν 
τσιγάρο .
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3. Τα έργα των μαθητών υποβάλλονται στη FairLife L.C.C από τον διευθυντή του σχολείου
4. Δεν γίνονται δεκτά έργα που στέλνονται με ατομική πρωτοβουλία και όχι μέσω 
Διεύθυνσης Σχολείου.
5. Δεν γίνονται δεκτά έργα που δεν έχουν τη συγκατάθεση του γονέα με Υπεύθυνη Δήλωση 
αποδοχής των όρων του διαγωνισμού και τω πνευματικών δικαιωμάτων για την προβολή 
των έργων στη νεανική αντικαπνιστική καμπάνια. Η FairLife L.C.C. δεσμεύεται για την 
τήρηση των ισχυόντων νόμων για την πνευματική ιδιοκτησία. 
6. Με την είσοδο στο διαγωνισμό παραχωρείται στη FairLife L.C.C. η άδεια παρουσίασης και 
προώθησης του βραβευθέντος έργου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. 
Όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα 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» .

5. Φορέας διοργάνωσης
FairLife L.C.C.- Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα» στη μνήμη του 
Simon Bell 
Ναπολέοντος Ζέρβα 18 Γλυφάδα 166 75
τηλ. 2130165784 info@fairlifelcc.com
Website: https://fairlifelcc.com/

6. Μέλη Επιτροπής Διοργάνωσης Διαγωνισμού
1. Κυριακή Πατέλη – Bell – Πρόεδρος FairLife L.C.C.
2. Μάρθα Μυλωνά – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος Δ.Σ. FairLife L.C.C.
3. Ελένη Λινάρδου – Διευθύντρια Δ΄Ογκολογικής Κλινικής Metropolitan 
4. Γιώργος Γαμπιεράκης - Σύμβουλος Επικοινωνίας - Γενικός Διευθυντής Ακαδημίας 
Εθελοντισμού HELPHELLAS - Αντιπρόεδρος Φορέα Κοινωνικής Υποστήριξης "ΘΕΛΩ"

7. Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης των έργων
1. Δρ. Βιργινία Μαυρίκα - Ιστορικός Τέχνης ΥΠ.ΠΟ.Α. – Διδάσκουσα στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο
2. Ειρήνη Κασσιμάτη, Eκπαιδευτικός  Β/θμιας εκπαίδευσης  (Φιλόλογος) -  Γενική 
Γραμματέας FAIRLIFE L.C.C.
3. Εριφύλλη Μπάγια, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης (Φιλόλογος)
4. Νικόλαος Καζάζης, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης (Φιλόλογος)
5. Ρένα Καρατζόγλου, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης (Φιλόλογος) 

https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a1
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a3
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a3
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a4
https://www.opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993#a12
mailto:info@fairlifelcc.com
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8. Διάρκεια «Πρώτου Πανελλήνιου Mαθητικού και Νεανικού  
Διαγωνισμού Ζωγραφικής FairLife L.C.C. - Η πρώτη γενιά χωρίς 
καπνό, χωρίς άτμισμα» για παιδιά Δημοτικού.
1. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού από 10.10 .2021 - 10.02.2022
2. Αξιολόγηση 10.02 – 30.04 2022
3. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 25.05.2022. Παρουσίαση έργων στο κοινό στις 31.05.2022 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος.

9. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αυστηρά στα χρονικά πλαίσια που έχουν οριστεί, βάσει της 
ημερομηνίας αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. Υποψηφιότητες που δεν τηρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ακυρώνονται. 
3. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο διευθυντής του σχολείου ενημερώνει τη σχολική 
μονάδα για την επιθυμία να συμμετάσχει το σχολείο στον Διαγωνισμό. Οι μαθητές 
πραγματοποιούν τα έργα τους εκτός ωρολογίου προγράμματος και τα υποβάλλουν στο 
σχολείο με την υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης γονέα. Τα έργα αξιολογούνται από τον 
σύλλογο διδασκόντων και επιλέγονται δύο που θα εκπροσωπήσουν το σχολείο στον 
διαγωνισμό. 
4. Το σχολείο θα συμμετάσχει με δύο έργα, ένα για καθεμία από τις παρακάτω ηλιακές 
κατηγορίες: Α’ – Γ΄ Δημοτικου,  Δ΄-ΣΤ΄ Δημοτικού.
5. Τα έργα αποστέλλονται σε αρχείο pdf στο email korina.bell@gmail.com με θέμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Για τον Πρώτο Πανελλήνιο Mαθητικό και Νεανικό 
Διαγωνισμό Ζωγραφικής FairLife L.C.C. Δημοτικού, κενό, όνομα σχολείου, κενό κατηγορία 
(Α΄-Γ΄ Δημοτικού)».
4. Στο e-mail αποστέλλονται σε συνημμένο αρχείο pdf τα στοιχεία του διαγωνιζομένου με 
όνομα αρχείου: «Όνομα Σχολείου, κενό, Στοιχεία διαγωνιζομένου, κενό, το ψευδώνυμο». 
Τα στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται στο αρχείο είναι ονοματεπώνυμο μαθητή, το 
ψευδώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, όνομα κηδεμόνα, e-mail 
κηδεμόνα, σχολείο φοίτησης, όνομα Διευθυντή, τηλέφωνο και e-mail σχολείου.
5. Μαζί με το έργο στέλνεται υποχρεωτικά η υπεύθυνη δήλωση γονέα σε pdf με τίτλο 
αρχείου (Υπεύθυνη Δήλωση γονέα, κενό, ψευδώνυμο μαθητή). 
6. Η αξιολόγηση από την κριτική επιτροπή θα γίνει βάση της πρωτοτυπίας, της 
δημιουργικής έμπνευσης, του καλλιτεχνικού αποτελέσματος, του περιεχομένου, της 
εκτέλεσης και της σαφήνειας των μηνυμάτων για μια αντικαπνιστική εκστρατεία. 
5. Θα δοθούν δέκα βραβεία σε κάθε κατηγορία, κατά αξιολογική σειρά βαθμολογίας. 
6. Τα βραβεία είναι α. γραπτός έπαινος, β. αναγνώριση του βραβευθέντα μαθητή ως 
εθελοντή – πρεσβευτή της FairLife L.C.C. γ. συμμετοχή με το έργο του στη νεανική 
αντικαπνιστική εκστρατεία. 
7. Όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό αναγνωρίζονται ως πρεσβευτές 
της FairLife L.C.C. με γραπτή μνεία-έπαινο. Έτσι θα μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον το 
επιθυμούν, στις εθελοντικές δράσεις που πραγματοποιούνται, να διατυπώσουν προτάσεις 
για να υπάρξει μια περαιτέρω συνεργασία και συνέργεια με στόχο μια νέα γενιά χωρίς 
τσιγάρο, χωρίς άτμισμα. 

mailto:korina.bell@gmail.com
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8. Θα δημοσιευθούν μόνο τα βραβευθέντα έργα μετά από έγγραφη συναίνεση του 
κηδεμόνα, από τον οποίο θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι δέχεται να δημοσιευθεί το έργο 
του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της 
προκήρυξης. 

10. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 25.05.2022 και θα παρουσιαστούν στο κοινό 
στις 31.05.2022  κατά τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας κατά του τσιγάρου». 

Η FairLife L.C.C. προκηρύσσει τον διαγωνισμό με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων 
για τις συνέπειες του καπνίσματος και τη δημιουργία ενεργών πολιτών και εθελοντών σε 
μια νεανική αντικαπνιστική εκστρατεία. Δεν θα υπάρξουν έσοδα για την FairLife L.C.C. ή 
άλλο φορέα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση). Η χρήση και προβολή θα 
γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς και ιατρικούς σκοπούς έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των 
γονέων, εφόσον έχουν υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων.

Η FairLife L.C.C. αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και την 
υποχρέωση να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των 
δημιουργών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 


