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Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

Μαρούσι, 27-12-2021
Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/168997/ΦΔ/169901/Δ1
ΠΡΟΣ : 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε & Δ.Ε της χώρας
2) Διευθύνσεις Π.Ε. της χώρας
3)Δημόσιες & Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Π.Ε της
χώρας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε της χώρας)
4) ΣΜΕΑΕ της χώρας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε της χώρας)
5) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εξωτερικού
KOIN: κ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΕΛΗ
Πρόεδρος FAIRLIFE L.C.C
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ « FAILLIFE L.C.C»
korina.bell@gmail.com

ΘΕΜΑ :«Γνωμοδότηση για την έγκριση του μαθητικού διαγωνισμού «FairLife L.C.C., Η πρώτη γενιά χωρίς

καπνό, χωρίς άτμισμα - Πρώτος Πανελλήνιος Mαθητικός και Νεανικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής για
παιδιά Δημοτικού» του μη κερδοσκοπικού κοινωνικού φορέα «FairLife L.C.C. - Φροντίδα και Πρόληψη
για τον καρκίνο του πνεύμονα», για το σχολικό έτος 2021 – 2022, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες
όλων των τάξεων του Δημοτικού, σχολικών μονάδων της χώρας και ελληνικών σχολείων του
εξωτερικού»
Σχετ. : Το υπ’ αρ. 168997/23-12-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ14Α/66835/14-6-2021 εγγράφου σας, για την έγκριση διεξαγωγής
του μαθητικού διαγωνισμού «FairLife L.C.C., Η πρώτη γενιά χωρίς καπνό, χωρίς άτμισμα - Πρώτος
Πανελλήνιος Mαθητικός και Νεανικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής για παιδιά Δημοτικού», που απευθύνεται
σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού και Ειδικού Δημοτικού, σχολικών μονάδων της
χώρας και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022, σας γνωστοποιούμε ότι
σύμφωνα με το υπ’ αρ. 69/22-12-2021 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το αίτημα σας γίνεται
αποδεκτό.
Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2021-2022 εφόσον τηρηθούν
απαρέγκλιτα οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από
τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες
και τους/τις εκπαιδευτικούς 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 προετοιμασία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, εφόσον λάβει χώρα εντός του ωρολογίου
προγράμματος, να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες για τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης και τις
τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τα σχολεία ειδικής αγωγής.
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
4. 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.).
5. Η όλη διαδικασία 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.
6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση
μαθητών και μαθητριών.
7. 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.
8. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό να
πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που
θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
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://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.
Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π.Ε & Δ.Ε
ΤΣΑΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή: 1)Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. Τμήμα Β’
2) Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Μειονοτικών Σχολείων
3) Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
4) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
5) Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’

