
   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

-----

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

                                                                                   

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spudonpe@minedu.gov.gr  

   Πληροφορίες : Φ. Δεσποίνη (Π.Ε.)
   Τηλέφωνο            : 210 344 3293                      
   

   Μαρούσι, 28-9-2022
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/116799/ΦΔ/ 118401/Δ1                   

ΠΡΟΣ :  Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής    
Ακτοφυλακής
Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
Τμήμα Β ΄ Μέτρων Αστυνόμευσης και Τάξης

                dla@hcg.gr
              

 KOIN:  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) 

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου 

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

SPORTS για την έγκριση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα 

«Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικών Σχολείων) όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-23»

Σχετ. : Το υπ’ αρ. 116799/26-9-2022  εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ14Α/79976/4-7-2022  εγγράφου σας, για την έγκριση διεξαγωγής 

του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα «Κανόνες για την ασφάλεια στη 

θάλασσα και την παραλία» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Δημοτικών Σχολείων) όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με 

το υπ’ αρ. 50/22-09-2022  απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το αίτημα σας γίνεται αποδεκτό.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2022-2023 εφόσον τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι εκάστοτε οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την 

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

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει με 

τρόπο θεμιτό και πρόσφορο. 

2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις 

μαθητές/-ήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της 

Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών. 
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3. Η προετοιμασία της συμμετοχής των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό εφόσον λάβει χώρα 

εντός ωρολογίου προγράμματος, να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

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

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

5. Τα έργα των μαθητών/-τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης 

του διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει 

αξιολόγηση των μαθητών/-τριών. Όλοι/-ες οι εμπλεκόμενοι/-ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής. 

6. 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.). 

7. 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. 

8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η 

μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 

9. 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. 

10. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό να 

πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. 

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

συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→Διαγωνισμοί.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα (213 

137 1328, 213 137 4651) και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dla.elegxoi@hcg.gr.

Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

  Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ



Εσωτερική Διανομή: 1)Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.  Τμήμα Β’ 
                                      2) Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
                                      3) Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’         
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