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ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόψη κ. Γιώργου Λιγνού
lignos@hcs.gr

«’Έγκριση υλοποίησης του Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής – Σχεδίου με
τίτλο «ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για το σχολικό
έτος 2020-2021»

Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 133723/5-10-2020/Δ1 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση των με αρ. πρωτ. Φ.14Α/89209 & 89357/15-7-2020 και Φ14/119226/14-9-2020 εγγράφων
σας, σχετικά με την έγκριση υλοποίησης του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής και
Σχεδίου με τίτλο «ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ο οποίος
απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων της χώρας για το σχολικό
έτος 2020 - 2021, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 47/01-10-2020 απόσπασμα πρακτικού του
Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται
με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος.
2. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
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.
3.Να

μην

προκύπτει

από
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δράση
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άμεση
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
4. Η υλοποίηση του διαγωνισμού να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
Ψηφιακά 5. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον
υπογεγραμμένο
από CHRYSOULA
πλήρη φάκελο αξιολόγησης του διαγωνισμού.
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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.
Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID -19 και 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
αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.
Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2020-21→Διαγωνισμοί

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
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Εσωτερική Διανομή:

Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Tμήμα Β’
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄

