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Μαρούσι, 11-08-2022
Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/ 98105/ΑΖ/ 100407 /Δ1

ΠΡΟΣ: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Υπόψη Κας Καλλιόπης Διονυσοπούλου,
dionysop@unhcr.org
ΚΟΙΝ: 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της
χώρας. Έδρες τους.
2) Διευθύνσεις Π.Ε της χώρας.
3) Δημόσια Σχολεία της χώρας
(μέσω των οικείων Δ/νσεων)

ΘΕΜΑ: «Αίτημα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, για χορήγηση έγκρισης του 26ου
Πανελλαδικού Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας σε θέματα προσφύγων με τίτλο: «Το αύριο είναι τώρα! – Κλιματική
κρίση και αναγκαστικός εκτοπισμός» που απευθύνεται σε μαθητές/ -τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
μαθητές/ -τριες Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και Δομών Υποστήριξης και Προετοιμασίας, για το
σχολικό έτος 2022-2023»
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 98105 / 04-08-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/ 66626 /ΑΖ/ 69200 /Δ1/ 06-06-2022 εγγράφου, σχετικά με την έγκριση του 26ου
Πανελλαδικού Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας σε θέματα προσφύγων με τίτλο: «Το αύριο είναι τώρα! – Κλιματική κρίση
και αναγκαστικός εκτοπισμός» που απευθύνεται σε μαθητές/ -τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μαθητές/
-τριες Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και Δομών Υποστήριξης και Προετοιμασίας, για το σχολικό έτος
2022- 2023, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 41/28-07-2022 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά
σας γίνεται αποδεκτό. Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2022-23, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω διαγωνισμό 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 την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
2. Η διεξαγωγή και προετοιμασία των μαθητών/-τριών να γίνεται με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού και κατά την κρίση
του/της, είτε εντός είτε εκτός ωρολογίου προγράμματος, και με τρόπο ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων τους.
4. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει με τρόπο θεμιτό και
πρόσφορο.
5. 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.

6. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο
καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, τη δική του/της συμμετοχή.
7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες
δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων.
8. Η δημοσιοποίηση των έργων που θα προκύψουν από τον διαγωνισμό να πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης
συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών.
9. Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και η ηχογράφηση μαθητών/-τριών, παρά μόνο με την
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
10. Να μην πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση προϊόντων/ φορέων/ υπηρεσιών εντός του πλαισίου περιεχομένου του διαγωνισμού. Σελ. 4 από 4.
11. 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.
12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του μαθητικού διαγωνισμού τον
πλήρη φάκελο αξιολόγησής του».
Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→Διαγωνισμοί
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον φορέα: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, dionysop@unhcr.org , τηλ. Επικοινωνίας : 2162007818
Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Ε. και Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β΄
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμήμα Β΄
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Τμήμα Α΄

