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Μαρούσι, 9-3-2022
Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/171973/ΦΔ/26204/Δ1

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακή Διευθύνσεις Δυτικής Ελλάδας
2. Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
(μέσω της οικείας Δ/νσης)
4. Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας
(μέσω της οικείας Δ/νσης Π.Ε.)
KOIN: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Υπόψη κ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗΣ
dtoa@agrinio.gr

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση διενέργειας του Μαθητικού

Διαγωνισμού Ζωγραφικής, με τίτλο: «Αγαπάμε τα ζώα, Δημιουργούμε Πολιτισμό – Ζωγραφίζω ένα ζώο
συντροφιάς», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γενικών
και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων) της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα του Δήμου
Αγρινίου για το σχολικό έτος 2021-2022».
Σχετ. εγγρ.: Η με αρ. πρωτ. 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)".
Το υπ’ αρ. πρωτ. 171973/30-12-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 85630/14-7-2021 αιτήματός σας για έγκριση του Μαθητικού
Διαγωνισμού Ζωγραφικής, με τίτλο: «Αγαπάμε τα ζώα, Δημιουργούμε Πολιτισμό – Ζωγραφίζω ένα ζώο
συντροφιάς» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γενικών και
Ειδικών Δημοτικών Σχολείων) της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα του Δήμου Αγρινίου για
το σχολικό έτος 2021-22, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 70/29-12-2021 Απόσπασμα
Πρακτικού του ΙΕΠ, το αίτημα σας γίνεται αποδεκτό.
Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2021-2022 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 γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό
και πρόσφορο.
2. Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και να
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών.

3. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού να πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.
4. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και να
μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των
μαθητών/τριών.
5. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, 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. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η
ηχογράφηση μαθητών/τριών.
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 ότι συναινεί
να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
7. Να μην προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα
υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς
σκοπούς.
8. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
9. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να πραγματοποιηθούν υπό την
ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
10. 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: Σχέδιο Προκήρυξης
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