
 Θέμα: «Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα για έγκριση δράσεων του Φορέα «George D. Behrakis, 

Ερευνητικό Εργαστήριο, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία», οι οποίες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-22»

Σχετ. έγγρ.: Το με αρ. πρωτ. 120337/24-9-2021 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 

                    Το με αρ. πρωτ. 133108/19-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 68955/1-7-2021 αιτήματός  σας, σχετικά με την έγκριση δράσεων του 

Φορέα «George D. Behrakis, Ερευνητικό Εργαστήριο, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία», οι οποίες 

απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 48/23-09-2021 

Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ): 

   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Β΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
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   Μαρούσι, 25-10-2021
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/120337/ΦΔ/135968/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spudonpe@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες       :  B. Παπαβρόντος (Π.Ε)
                                : Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
                                : Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
                                : Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε)
                               : Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
Τηλέφωνο             : 210 344 2249 (Π.Ε)
                               : 210 344 3272 (Δ.Ε)
                               : 210 344 2212 (E.E)
                               : 210 344 2933 (E.A.E.)
                               : 210 344 3293 (Π.Ε.)

ΠΡΟΣ: 
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.
(μέσω 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
                   

KOIN: Ερευνητικό Εργαστήριο «George D. Behrakis”
της  Ελληνικής  Αντικαρκινικής  Εταιρείας
 Υπόψη κ. Β.  Ευαγγελοπούλου 
          vevan@researchlab.gr
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1. Το αίτημα 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 

2021-22, με την προϋπόθεση η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτά να είναι προαιρετική, να 

πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού τους ωραρίου και εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του 

Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορονοϊό COVID-19.

2. Το αίτημα σας για έγκριση του 8ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα «Η Νέα Γενιά 

έρχεται το Κάπνισμα Φεύγει» και του 11ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα «Παιδεία για έναν 

κόσμο Χωρίς Κάπνισμα» γίνεται αποδεκτό 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.

Το 11ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Παιδεία για έναν κόσμο Χωρίς Κάπνισμα» 

απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ και ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού, Α’, Β΄, Γ’ τάξεων Γυμνασίου και Α’ τάξης Γενικού 

και Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και των αντίστοιχων τάξεων των Ειδικών Σχολείων, της χώρας και 

προτείνεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 στην αίθουσα «Jacqueline de Romilly» 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Κατά τη διάρκεια του 11ου συνεδρίου θα λάβει χώρα ο 8ος 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός, με θέμα «Η Νέα Γενιά Έρχεται το Κάπνισμα Φεύγει», θα απονεμηθούν 

τα σχετικά βραβεία και θα γίνει η παρουσίαση των βραβευμένων έργων. 

Σε περίπτωση που αναγκαία μέτρα, λόγω της Πανδημίας COVID-19, δεν θα επιτρέπουν τη δια ζώσης 

παρουσία των μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών στο συνέδριο, υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής 

πραγματοποίησης του.

O  8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός, απευθύνεται σε μαθητές/τριες  Ε’ και ΣΤ’ τάξεων 

Δημοτικού, Α’, Β΄, Γ’ τάξεων Γυμνασίου και Α’ τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και των 

αντίστοιχων τάξεων των Ειδικών Σχολείων, και η διεξαγωγή του θα πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:

(α) η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον διαγωνισμό 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 της 

διασύνδεσης σχολείου και κοινωνικών φορέων, και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των 

μαθητών/τριών στον διαγωνισμό, 

(β) 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, 

(γ) τα έργα των μαθητών/-τριών να αποστέλλονται απευθείας στον φορέα διοργάνωσης, χωρίς 

ευθύνη και εμπλοκή της Διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου, 

(δ) 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), 

(ε) 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, 

(στ) 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. 

(ζ) η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. 

τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους, 

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

συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Στον εν λόγω διαγωνισμό οι  μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν έργα 

ζωγραφικής, με θέμα «Η νέα γενιά έρχεται το κάπνισμα φεύγει». Ο διαγωνισμός προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί στο διάστημα Δεκέμβριος 2021 – Ιανουάριος 2022, με τελική ημερομηνία υποβολής των 

έργων ζωγραφικής την 21η Ιανουαρίου 2022. 

Η παρουσίαση των βραβευμένων έργων και η απονομή των βραβείων, θα πραγματοποιηθεί την 

ημέρα διεξαγωγής του 11ου Πανελληνίου Μαθητικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση που αναγκαία μέτρα λόγω 

της Πανδημίας COVID-19, δεν επιτρέψουν την διενέργεια του Συνεδρίου με φυσική παρουσία, η βράβευση 

των έργων θα γίνει διαδικτυακά. Οι μαθητές/τριες προτείνεται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό είτε εκτός 

είτε εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού ωραρίου, εφόσον το αποφασίσουν η διεύθυνση του 

σχολείου και ο/η εκπαιδευτικός της τάξης. Τα έργα, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο σε 

μορφή pdf, word, png ή jpeg με όνομα αρχείου το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@researchlab.gr και θα επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής σε ψηφιακή μορφή 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας ότι 

δέχεται να δημοσιευτεί το έργο, σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων είναι: α. η πρωτοτυπία, β. η σαφήνεια έκφρασης, γ. η 

ωφελιμότητα για την πρόληψη του καπνίσματος. Συνολικά θα απονεμηθούν 14 βραβεία: δύο για κάθε τάξη 

της Α/βάθμιας εκπαίδευσης (Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού), δύο για κάθε τάξη της Β/θμιας εκπαίδευσης (A ́, B ́, Γ 

Γυμνασίου & Α Λυκείου) και δύο για τα Ειδικά Σχολεία. 

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 αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → Διαγωνισμοί → Συνέδρια 2021-

22.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                                                                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:  
1.Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
5. Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Μειονοτικών Σχολείων
6. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
7. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
8. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
9. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
10.Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
11.Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
12.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. , Τμήμα B΄
13.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
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