
   

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

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’
-----

   Μαρούσι,  2-12-2021
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/141156/ΦΔ/156303/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
 Πληροφορίες     : Φ. Δεσποίνη
  Τηλέφωνο        : 210 344 3293                           

                      

ΠΡΟΣ :  1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε της 
χώρας

             2) Διευθύνσεις Π/θμιας Εκπ/σης της χώρας. 
Έδρες τους 

             3) Σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης της 
χώρας 

              (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε.) 
             4) ΣΜΕΑΕ της χώρας

                     (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε) 

   ΚΟΙΝ: HELMEPA 
helmepajunior@helmepajunior.gr

ΘΕΜΑ : «Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση υλοποίησης του Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο: «Ο 
γλάρος της HELMEPA: 40 χρόνια ΟΧΙ σκουπίδια, ΟΧΙ πλαστικά στις θάλασσές μας» της Ελληνικής 
Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος –HELMEPA σε σχολικές μονάδες Π/θμιας 
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-22»

Σχετ. εγγρ.: Το με αρ. πρωτ. 141152/19-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/66975/14-7-2021 εγγράφου σας, για την έγκριση του Μαθητικού 

Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο «Ο γλάρος της HELMEPA: 40 χρόνια ΟΧΙ σκουπίδια, ΟΧΙ πλαστικά στις 

θάλασσές μας» της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος –HELMEPA για το σχολικό 

έτος 2021-2022, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, 

Δημοτικό και Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής), σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 55/14-10-

2021 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και 

σύμφωνα με τις εξής  προϋποθέσεις:

1.Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις 

μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 

Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους καιτις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη 

νομοθεσία.

http://www.minedu.gov.gr/


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

των γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

4. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού να υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος. 

5. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του 

διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει 

αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.

 6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με 

εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.). 

7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και 

βραβευθέντων έργων, 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. 

8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 

μαθητών και μαθητριών. 

9. 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.

 10. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό να 

πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. 

11.  Να δημοσιοποιηθούν στο Ι.Ε.Π. ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επιπροσθέτως ο διαγωνισμός  ζωγραφικής απευθύνεται σε τρεις (3) κατηγορίες μαθητών /τριών:  

 η 1η κατηγορία αντιστοιχεί σε μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων και Σχολικών Μονάδων Ειδικής 

Αγωγής, 

 η 2η κατηγορία αντιστοιχεί σε μαθητές/τριες Α΄, Β΄ και Γ’ Τάξεων Δημοτικών Σχολείων 

 η 3η κατηγορία αντιστοιχεί σε μαθητές/τριες Δ΄, Ε΄ και Στ’ Τάξεων Δημοτικών Σχολείων της χώρας 

και προβλέπεται να υλοποιηθεί από την ∆ευτέρα 10 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 11 Μαρτίου 

2022, σε χρόνο που θα επιλέξει ο/η εκπαιδευτικός και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν 

φωτογραφία (υψηλής ανάλυσης) του έργου τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Παιδικής HELMEPA 

(helmepajunior@helmepajunior.gr), µέχρι  και την 11η Μαρτίου 2022. 

Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές/τριες που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, θα έχουν την 

ευκαιρία να τον αξιολογήσουν στον σύνδεσµο https://forms.gle/4UioUohezB3NVmxh7. Επίσης  όσοι/ες 

εκπαιδευτικοί επιθυµούν το έργο των µαθητών/τριών τους να δηµοσιοποιηθεί και να είναι µέρος των 

εορταστικών ενεργειών, θα πρέπει να στείλουν, µαζί µε το έργο, Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, από τους 



ασκούντες την επιµέλεια των µαθητών/τριών που το δηµιούργησαν, ότι αποδέχονται να δηµοσιοποιηθεί 

και να συµπεριληφθεί στις εορταστικές ενέργειες.

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.

Αναφορικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η με αρ. 

Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 ΥΑ (Β΄ 2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και 

μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και 

εκτός της χώρας». Για το σχολικό έτος 2021-22 ισχύουν τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 

όπως περιγράφονται στην υπ. αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9-9-2021 ΚΥΑ (Β΄ 4187).

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.

                                                                                                             

                                                                                  

                                                                                                               

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

                                                                  
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’       
                                        Δ/νση  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τμήμα Β΄
                                        Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Α’
                                       Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’                     
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