
 

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,     18-03-2021
   Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/31386/Δ2

ΠΡΟΣ:

 
         

                                                                                  

                                                                                        KOIN:      ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS

                                                                                                       Mail: info@prolepsis.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Καλλιτεχνικές Δημιουργίες 

Διατροφής & Σωματικής Δραστηριότητας» του Ινστιτούτου PROLEPSIS, ο οποίος απευθύνεται σε 

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

2020-2021.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 26475/Δ2/5-3-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

                Απαντώντας στην από 17-06-2020 αίτηση του Ινστιτούτου «PROLEPSIS» και τα συνημμένα σε 

αυτή, που αφορά σε έγκριση μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Καλλιτεχνικές Δημιουργίες 

Διατροφής & Σωματικής Δραστηριότητας» και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας των σχολικών μονάδων της χώρας (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, Γ.Ε.Λ. και 

ΕΠΑ.Λ., γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης), σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα 

με το Απόσπασμα Πρακτικού 11/04-03-2021 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό 

διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2020-21.

              Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας

απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την

προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

1. Π.Δ.Ε. όλης της χώρας                                                                                                 
2.  Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. όλης της χώρας
3.  Σχολικές μονάδες Π.Ε και Δ.Ε. της 
χώρας  (μέσω των οικείων Δ/σεων)                                                                                           
4. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών 
και Επαγγελμάτων
mail: info@sivitanidios.edu.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ  Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες :Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)
                               : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.) 
                               : Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
                               : Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
                               : Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο            :210-34.43.272 (Δ.Ε.)
                               :210-34.42.249 (Π.Ε.)
                               :210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)

               :210-34.42.212 (Ε.Ε.)
               :210-34.42.242 (Δ.Ε.)

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
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1. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας 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 είναι προαιρετική.

3. Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι σχετικές δραστηριότητες για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό να 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο συναφούς δράσης/προαιρετικού Προγράμματος Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. 

Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η υλοποίηση των έργων του διαγωνισμού δύναται επιπροσθέτως και 

κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών 

αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. ευέλικτη ζώνη, 

καλλιτεχνικά), με τρόπο που θα υποστηρίζει τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος 

σπουδών, και με διάρκεια που δεν υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες.

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

βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της 

οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη 

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

των πνευματικών δικαιωμάτων.

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

μαθητών και μαθητριών.

6. 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 να δημοσιευτεί το έργο του/της σε ηλεκτρονικό μέσο ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με 

τους όρους προκήρυξης.

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

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

8. 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 (εμπορία, διαφήμιση).

9. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες του Διαγωνισμού (τελετή βράβευσης) να 

πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους, με την προϋπόθεση ότι κατά το 

χρονικό διάστημα υλοποίησής τους θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις και εφόσον τηρηθούν 

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

από τον κορωνοϊό COVID-19.

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση της

Διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.



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.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται Παράρτημα με σχετικές πληροφορίες.

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

                                                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                          ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού κ.Μακρή
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. , Τμ.B΄
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής, Τμ. Β΄
5. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμ. Β΄
6. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμ. Α΄
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμ.B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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