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Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι, 14/11/2022
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15/140861/Δ2

 

ΠΡΟΣ:

  

                                                                                       ΚΟΙΝ.:     1. ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
2. ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

                                                                                                        3. ΠΔΕ Ιονίων Νήσων
                                                                                                        4. ΠΔΕ Κρήτης  
                                                                                                        5. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
                                                                                                  info@iep.edu.gr

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Τα νησιά μας φάροι βιώσιμης 
ανάπτυξης» από το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων  για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   - σχ. 
έτος 2022-2023.
Σχ. Έγγρ.: το με αρ. πρ. 137213/Δ2/04-11-2022  εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

           Απαντώντας στο από 31/05/2022 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 59/03-11-

2022 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π), σας 

ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Τα νησιά μας 

φάροι βιώσιμης ανάπτυξης»  ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, γενικής, επαγγελματικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων των ΠΔΕ 

Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ)
Υπόψη κ. Κωνσταντίνου Κομνηνού
director@dafninetwork.gr 
education@dafninetwork.gr 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                         ΤΜΗΜΑ Β’

                                     -----
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                               ΤΜΗΜΑ Β’

  -----
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                               ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες :  Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

: Zήβα Μ. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

Τηλέφωνο         :  210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.218 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
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           Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι οι μαθητές να αξιοποιήσουν βιωματικά τη γνώση που 

λαμβάνουν στο σχολείο ώστε να έρθουν σε επαφή με το σχεδιασμό έργων κοινής ωφέλειας τα οποία 

δύνανται να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους στον τόπο που ζουν και μεγαλώνουν, και να 

αντιληφθούν τον τρόπο και τις προκλήσεις υλοποίησης έργων αλλά και οι ΟΤΑ να αφουγκραστούν και 

να υιοθετήσουν προτάσεις από τους νέους πολίτες των νησιών. 

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα 

οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον 

κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις: 

1.  Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

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

Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού 

προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό να γίνεται κατόπιν ενημέρωσής τους και με 

την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

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

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της 

κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, η 

φωτογράφιση και η μαγνητοφώνηση μαθητών/τριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των 

γονέων/κηδεμόνων.

4. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών 

μαθητών/τριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/τριών, 

παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η 

χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

6. Να μην προκύπτει από τις παραπάνω δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

7. Ο διαγωνισμός να υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

8. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν 

γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

9. Η χρήση οποιουδήποτε υλικού για την προετοιμασία των μαθητών/τριών για τον διαγωνισμό ή 

για την υλοποίηση των προτάσεων που θα καταθέσουν στον διαγωνισμό να διατίθεται δωρεάν 

και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

10. Σε περίπτωση που υπάρξει μετακίνηση μαθητών/τριών, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές 

επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.



11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού 

τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα 

πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.

13. Ο  φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

                Σημειώνεται ότι για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

ισχύει η αρίθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και 

μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και 

εκτός της χώρας». Επίσης, η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω 

Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Κομνηνός Κωνσταντίνος, τηλ. 2107220837,e-mail: director@dafninetwork.gr, 

education@dafninetwork.gr , ιστοσελίδα Φορέα: www.dafninetwork.gr 

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
http://edugate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-
22→Διαγωνισμοί.

                                                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
                                                                                           Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ              

Εσωτερική Διανομή:                                     
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κόπτση
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                             
4. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
6. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄                         
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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