
 

Προς:  
 
1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ)  
2. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΜΕΣΩ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ)  
3. ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Π.Ε. & Δ.Ε. (ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ)  
4. Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ) (ΥΠΟΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)  
5. ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Π.Ε & Δ.Ε. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΕΣΩ Δ/ΝΣΕΩΝ Π.Ε & Δ.Ε.)  
 
 

Αξιότιμοι,  
 
 
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία  στα πλαίσια υλοποίησης του κύριου σκοπού της που είναι η πρόληψη 
των καρδιαγγειακών παθήσεων στη χώρα μας και με την ευκαιρία του εορτασμού των 70 χρόνων από την 
ίδρυσή της εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και του 
ευρύτερου κοινού στο τεράστιο πρόβλημα του καπνίσματος και της 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,  η ΕΚΕ 
οργανώνει υπό την αιγίδα του  Υπουργείου Παιδείας  κατά τον εορτασμό της  Παγκόσμιας Ημέρας κατά 
του Καπνίσματος (31η Μαΐου 2017) Διαγωνισμό και Έκθεση-Βράβευση έργων ζωγραφικής και σκίτσου 
των  μαθητών των σχολείων όλης της χώρας.  
Το θέμα του διαγωνισμού θα αφορά το κάπνισμα και τις βλαπτικές συνέπειές του για τους ενεργούς αλλά 
και τους παθητικούς καπνιστές αλλά και τρόπους αποφυγής αυτού.  
Η  Έκθεση των έργων των μαθητών θα γίνει σε κεντρικό χώρο της Αθήνας και σε ημερομηνία κοντά στον 
εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος που θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Θα γίνει Βράβευση 
των 3 καλύτερων έργων μαθητών και των σχολείων τους από την ΕΚΕ  (ένα βραβείο για μαθητές 
Νηπιαγωγείου-Δημοτικού, ένα για μαθητές Γυμνασίου και ένα για μαθητές Λυκείου) με χρηματικό έπαθλο 
για τη συμμετοχή τους.  
Η διάσταση των έργων μπορεί να είναι από Α5 (14,8 x 21,0 mm) έως και Α2 (42,0 x 59,4 mm) και σε 
οποιοδήποτε υλικό. 
Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να επιλέξουν μέχρι τρία έργα μαθητών. Δηλαδή 
μέχρι τρία έργα για Δημοτικό Σχολείο, τρία για Γυμνάσιο και μέχρι τρία έργα μαθητών για Λύκειο. 
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των έργων είναι η 10

η
 Μαΐου 2017.  

Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από πενταμελή μεικτή επιτροπή (2 εκπρόσωποι από το ΥΠΠΕΘ, 1 
εκπρόσωπος της ΕΚΕ και 2 εκπρόσωποι από τη Σχολή Καλών Τεχνών).  
Το κόστος παραλαβής των έργων από τα σχολεία όπως και της έκθεσης των έργων και της εκδήλωσης 
βράβευσης θα βαρύνει την ΕΚΕ. Για τη διαδικασία παραλαβής των έργων θα υπάρξει στο αμέσως επόμενο 
διάστημα αναλυτική ενημέρωση των συμμετεχόντων. Για Υποβολή Συμμετοχής μπορείτε να 
συμπληρώσετε και να υποβάλετε την απλή φόρμα στο https://www.surveymonkey.com/r/eke_painting  
Για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΚΕ (κ. Γεώργιος Λιγνός, τηλ. επικοινωνίας: 
2107258003-8 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση lignos@hcs.gr). 
 
 
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΚΕ με ευχαριστίες για τη συνεργασία  
 
Κων/νος Π. Τσιούφης 

 
Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ 
Πρόεδρος ΕΚΕ 
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