
 ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση υλοποίησης του Πανελληνίου μαθητικού διαγωνισμού με 
τίτλο «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία» σε σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2020-2021».

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 18084/15-2-2021/Δ1 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ2/78799/23-6-2020  αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το 

με αρ. 8/11-02-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας 

ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Κανόνες 

για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία» για το σχολικό έτος 2020-2021.

O εν λόγω Διαγωνισμός διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου 

Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό με την επωνυμία SAFE WATER 

SPORTS, για το σχολικό έτος 2020-2021 και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων.

Ο διαγωνισμός αφορά στην δημιουργία ζωγραφικών έργων από μαθητές δημοτικών σχολείων στο 

πλαίσιο ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για το θέμα της ασφάλειας στη θάλασσα, την παραλία και τα 

θαλάσσια μέσα αναψυχής. Βασικός σκοπός και επιδίωξη του διαγωνισμού αυτού είναι, μέσω της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας, να αντιληφθούν τα παιδιά τους κινδύνους στην παραλία και τη θάλασσα, όταν 

δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας
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Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-2021 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:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω Μαθητικό Διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο Μαθητικό Διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. 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. 

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

εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

5. Η υλοποίηση του Μαθητικού Διαγωνισμού να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

6. Να μην υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.). 

7. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων να γίνεται με την παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων. 

8. Όλοι οι εμπλεκόμενοι να λάβουν έπαινο συμμετοχής. 

9. Τα έργα των μαθητών/-τριών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και 

δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των 

μαθητών/-τριών. 

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του Μαθητικού 

Διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους. 

11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω διαγωνισμού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., 

δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση των έργων των μαθητών/τριών με την αναφορά της 

συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 Τα έργα των μαθητών/τριών κάθε σχολείου θα αποσταλούν ταχυδρομικά, ως ενιαία αποστολή με 

μέριμνα των Διευθυντών των σχολείων έως 30 Ιουνίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην παρακάτω 

ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-

Ελληνικής Ακτοφυλακής Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ.: 18510, 

Πειραιάς με την ένδειξη: Προς: Οργανωτική Επιτροπή Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής 

της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με 

θέμα «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία». Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση 

των έργων θα ανακοινωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού 

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής www.hcg.gr.

   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 καταλληλόλητα 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 αντιμετώπισης 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 → 2020-21→Διαγωνισμοί.

       

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
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