
 ΘΕΜΑ: «Εισήγηση σχετικά με αίτημα της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των φύλων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφορικά με την έγκριση διεξαγωγής του Πανθεσσαλικού Μαθητικού 

Διαγωνισμού Ζωγραφικής με αντικείμενο Σχεδίασης Δηλωτικού Σήματος Λογότυπου και Αφίσας 

με τίτλο «Σχεδιάζοντας με τα παιδιά το μέλλον για την ισότητα των φύλων», που απευθύνεται 

σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Ε και ΣΤ όλων των Δημοτικών Σχολείων της Θεσσαλίας, 

για το σχολικό έτος 2020-2021». 

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 44588/16-4-2021/Δ1 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 

 
       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ14Α/36008/30-3-2021  αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το 

με αρ. 18/15-04-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας 

ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανθεσσαλικού Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με 

αντικείμενο Σχεδίασης Δηλωτικού Σήματος Λογότυπου και Αφίσας με τίτλο «Σχεδιάζοντας με τα παιδιά το 

μέλλον για την ισότητα των φύλων»,  για το σχολικό έτος 2020-2021. 

O εν λόγω Διαγωνισμός διοργανώνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021 και 
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απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ όλων των Δημοτικών Σχολείων της Θεσσαλίας (Γενικής 

Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης). 

Ο διαγωνισμός αφορά τη δημιουργική ατομική έκφραση του κάθε μαθητή/τριας μέσω της 

κατασκευής της δικής του/της αφίσας, του δικού του λογότυπου ή και των δύο. 

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-2021 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: 

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/σών, 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/τριών.  

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.  

3. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών και για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό να εντάσσεται 

κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού είτε στο πλαίσιο συναφούς δράσης/προγράμματος σχολικών 

δραστηριοτήτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, είτε στο 

πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. 

κοινωνική και πολιτική αγωγή, καλλιτεχνικά), με τρόπο που θα υποστηρίζει τη διεύρυνση και τον 

εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών, και με διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) 

διδακτικές ώρες.  

4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και 

να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 

μαθητών/τριών.  

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

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

 6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών 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 (αξιολόγηση, βράβευση, 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 και αφού εξασφαλιστεί η έγγραφη συγκατάθεση/Υ.Δ. 

από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/-τριών όσον αφορά τη συμμετοχή, καθώς και την 

παρουσίαση/δημοσιοποίηση/διαχείριση των έργων των παιδιών τους, σύμφωνα με τους όρους 

προκήρυξης.  

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π τον απολογισμό και τα 

συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 



Ως προς τα στοιχεία του φακέλου συμμετοχής, τα έργα θα αποσταλούν μέσα σε φάκελο, στον οποίο 

εκτός από το έργο (ή τα έργα) του/ της μαθητή/τριας θα περιλαμβάνεται ένας μικρότερος φάκελος με τα 

στοιχεία του/της (όνομα, τάξη- τμήμα, σχολείο, διεύθυνση και τηλέφωνο, όνομα διδάσκοντα). Το έργο θα 

φέρει, από τον/ τη μαθητή/τρια, έναν τυχαίο τετραψήφιο αριθμό (κωδικό), ο οποίος θα αναγράφεται και 

στον μικρότερο κλειστό φάκελο με τα στοιχεία. Ο φάκελος συμμετοχής θα αποσταλεί ταχυδρομικά στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας μέχρι την 

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, ενώ κάθε σχολική μονάδα μπορεί να στείλει απεριόριστο αριθμό 

συμμετοχών. Ο διαγωνισμός προτείνεται να υλοποιηθεί εντός ωρολογίου προγράμματος, τη χρονική 

περίοδο από 10/5/2021 μέχρι 11/06/2021, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες. 

   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. 
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