
 ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με 
τίτλο: «Λευκές Σημαίες: Μία μπάλα για όλους – Σαχ Ματ»  της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας «ΟΡΑΜΑ ΝΕΩΝ YOUTHORAMA», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες και 
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 
2021-22».

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 168999/23-12-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 60977/27-5-2021 αιτήματός σας για έγκριση του Πανελλήνιου 

Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Λευκές Σημαίες: Μία μπάλα για όλους – Σαχ Ματ»  που απευθύνεται σε 

μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό 

έτος 2021-22, σας γνωστοποιούμε ότι  σύμφωνα με το υπ’ αρ. 69/22-12-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, 

το αίτημα σας γίνεται αποδεκτό.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2021-2022 εφόσον τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον 

κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Β΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

-----
                                                   

   Μαρούσι, 03-02-2022
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/168999/ΦΔ/11724/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spudonpe@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες       :  B. Παπαβρόντος (Π.Ε)
                                : Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
                                : Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
                                : Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε)
                               : Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
Τηλέφωνο             : 210 344 2249 (Π.Ε)
                               : 210 344 3272 (Δ.Ε)
                               : 210 344 2212 (E.E)
                               : 210 344 2933 (E.A.E.)
                               : 210 344 3293 (Π.Ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις  της  χώρας
             2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.
             3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.
             (μέσω  των οικείων Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε)
             4. Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και  Εκπαίδευσης          
            (μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε )
            5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων
            Info@sivitanidios.edu.gr
               

KOIN: OΡΑΜΑ ΝΕΩΝ YOUTHORAMA
            Υπόψη κ. Ηλία Μάστορα
             Orama2003@gmail.com
       

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr


 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική 

και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 

Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις 

σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του 

σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της 

κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 

μαθητών και μαθητριών. 

4. Να μην προκύπτει από την δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

5. Ο διαγωνισμός να υλοποιηθεί παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η συνολική του διάρκεια να 

μην υπερβαίνει τις δυο (2) διδακτικές ώρες για τα γενικά σχολεία και τις δυο (2) διδακτικές ώρες για τα 

σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός ωρολογίου 

προγράμματος. 

6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα 

πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. 

7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση των δράσεων τον πλήρη 

φάκελο αξιολόγησής τους. 

8. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό 

και πρόσφορο, στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών και 

όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. 

9.. Να καθορισθεί υπεύθυνος/-η εκπαιδευτικός που θα αναλάβει την προετοιμασία και επίβλεψη των 

διαγωνιζομένων μαθητών/τριών, σε όλα τα στάδια και τις δράσεις του διαγωνισμού. 

10. Οι χώροι υλοποίησης του διαγωνισμού να πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις των 

χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών, και η επίσκεψη στους 

χώρους αυτούς να πραγματοποιείται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 

Διδασκόντων/Διδασκουσών των σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και 

προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων 

και εκπαιδευτικών εκδρομών. 

11. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη 

του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη 

διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των 

πνευματικών δικαιωμάτων. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η 

ηχογράφηση μαθητών/-τριών. 



12. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του 

μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί 

να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

13. Να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες (μαθητές/τριες, 

εκπαιδευτικούς, σχολεία).

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων 

και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των 

σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική 

καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική 

αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της 

πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.

Συν: Σχέδιο Προκήρυξης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε

                                                                    

                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:  
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’       
2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Δ.Ε. - Tμήμα Β’       
3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης   - Tμήμα Β’      
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  
5. Δ/νση  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
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