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 Μαρούσι, 23-12-2020
 Αρ. Πρωτ.: Φ.14/ΒΜ/129216&160052/175102/Δ1 

ΠΡΟΣ:  George Behrakis, Ερευνητικό         Εργαστήριο, 
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

            Υπόψη Υπεύθυνης Εκπ. Προγραμμάτων
SMOKE FREE GREECE

           κας  Β. Ευαγγελοπούλου
            vevan@researchlab.gr
            και Συντονίστριας Εκπ. Προγραμμάτων SMOKE FREE 

GREECE
           κας Β.Κ. Βυζικίδου
           verg@researchlab.gr
KOIN:  1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.  της 

χώρας. Έδρες τους.
            2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.
            3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.
             (δια των οικείων Δ/νσεων)
            4. Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  

(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) 
           (μέσω των οικείων Δ/νσεων )
            5.Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων
            info@sivitanidios.edu.gr

Θέμα: «Έγκριση δράσεων της πρωτοβουλίας SMOKE FREE GREECE για το σχ. έτος 2020-21»
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 129216/28-9-2020 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
            Το με αρ. πρωτ. 160052/23-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Σε απάντηση του από 18-5-20 εγγράφου σας, σχετικά με αίτημα έγκρισης δράσεων της πρωτοβουλίας SMOKE 
FREE GREECE για το σχ. έτος 2020-21, οι οποίες απευθύνονται σε μαθητές/τριες Δημοτικών, Γυμνασίων και 
Λυκείων, αλλά και σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις με αρ. 
46/24-9-20  και 54/19-11-2020 Πράξεις  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.:  

1. Το αίτημά σας για έγκριση του 11ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα «Παιδεία για έναν Κόσμο 
χωρίς Κάπνισμα» δε γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2020-21, δεδομένου ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 69543 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4810/31.10.2020, Β), άρ. 3, παρ. 1  ορίζεται ότι: «Δεν πραγματοποιούνται 
εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα 
ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών».

2. Το αίτημά σας για έγκριση των Βιωματικών Σεμιναρίων για Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης με τίτλο: «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα», γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 
2020-21, με τις εξής προϋποθέσεις:

 η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτά να είναι προαιρετική, 
 να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού τους ωραρίου,
 κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησής τους να επιτρέπεται η διοργάνωση σεμιναρίων από τις κείμενες 

διατάξεις και 
 να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την 

προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19.
 σε περίπτωση που αναγκαία μέτρα λόγω της Πανδημίας COVID-19 δεν επιτρέπουν τη δια ζώσης παρουσία 

των εκπαιδευτικών, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, να υπάρξει η δυνατότητα διαδικτυακής 
πραγματοποίησης των σεμιναρίων.
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3. Το αίτημά σας για έγκριση του 8ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Η Νέα Γενιά Έρχεται το 
Κάπνισμα Φεύγει» γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2020-21, 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 :

 η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολείων 
κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς 
ή τη Διεύθυνση του σχολείου ή με διανομή φυλλαδίων), στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου 
και της διασύνδεσης σχολείου και των κοινωνικών φορέων, και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των 
μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό, 

 η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας/η 
καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά το δικό του/της έργο (ατομική συμμετοχή),

 τα έργα των μαθητών/-τριών να αποσταλούν απευθείας στην επιτροπή, χωρίς ευθύνη και εμπλοκή της 
Διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου,

 η χρήση/παρουσίαση των έργων να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν 
έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση),

 η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων 
έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, εκτός 
ωρολογίου προγράμματος και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη 
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών και των πνευματικών 
δικαιωμάτων.

4. Το  συμπληρωματικό αίτημά  σας για την έγκριση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των Βιωματικών 
Σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης με τίτλο: «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς 
Κάπνισμα» (1 ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς), της πρωτοβουλίας SMOKE FREE GREECE του Ερευνητικού 
Εργαστηρίου «George D. Behrakis» της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας γίνεται αποδεκτό.

       Καθώς το εν λόγω αίτημα είναι συμπληρωματικό ως προς το με αρ. πρωτ. Ι.Ε.Π. 4970/27-05-2020 αίτημα του 
ίδιου φορέα, ισχύουν και εδώ οι προϋποθέσεις που ορίζει το υπ’ αριθ. 46/24-09-2020 Απόσπασμα Πρακτικού 
του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι:

 η συμπλήρωση των εν λόγω ερωτηματολογίων από μαθητές/-ήτριες και εκπαιδευτικούς να είναι προαιρετική 
και να υλοποιηθεί στον χρόνο που θα διατεθεί για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων, βάσει του υπ’ αριθ. 
46/24-09-2020 Αποσπάσματος Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

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 των ανωτέρω δράσεων θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-gate.minedu.gov.gr/ → 
Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα 2020-21 → Διαγωνισμοί και Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα 
Προγράμματα 2020-21 → Συνέδρια.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

       

http://edu-gate.minedu.gov.gr/


              Εσωτερική διανομή 
1. Γραφείο Υφυπουργού, κας Ζαχαράκη
2. Γενική Γραμματεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης                
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Α/θμιας Εκπ/σης - Tμήμα Β’
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Β/θμιας Εκπ/σης – Τμήματα Α’- Β’
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης
7. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης
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