
 ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με 
τίτλο: «Λευκές Σημαίες: Μία μπάλα για όλους – Σαχ Ματ»  της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας «ΟΡΑΜΑ ΝΕΩΝ YOUTHORAMA», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων σχολείων της χώρας, 
οι οποίες θα εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Λευκές Σημαίες: Μία μπάλα για 
όλους – Σαχ Ματ» για το σχολικό έτος 2022-23».

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 79965/29-6-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 47184/10-5-2022 αιτήματός σας για έγκριση του Πανελλήνιου 

Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Λευκές Σημαίες: Μία μπάλα για όλους – Σαχ Ματ»  που απευθύνεται σε 

μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων 

σχολείων της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23, σας γνωστοποιούμε ότι  σύμφωνα με το υπ’ αρ. 35/23-06-

2022 Απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, το αίτημα σας γίνεται αποδεκτό.

   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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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, 8-7-2022
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/79965/ΦΔ/84676/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)
                                : Α. 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: OΡΑΜΑ ΝΕΩΝ YOUTHORAMA
            Υπόψη κ. Ηλία Μάστορα
             Orama2003@gmail.com

               

KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις  της  χώρας
             2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.
             3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.
             (μέσω  των οικείων Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε)
             4. Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και  Εκπαίδευσης          
              (μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε )
              5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων
              Info@sivitanidios.edu.gr
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Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2022-2023 εφόσον τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι εκάστοτε οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την 

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

 1.  Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη 

γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα 

και να υπάρχει μέριμνα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών. 

2.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μήπως να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/ 

κηδεμόνων των μαθητών/τριών και να έχει προηγηθεί η ενημέρωσή τους έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή 

των παιδιών δεν είναι υποχρεωτική. 

 3. Η εφαρμογή του αθλητικού μέρους του διαγωνιστικού προγράμματος να γίνεται παρουσία του/της 

εκπαιδευτικού τάξης ή Φυσικής Αγωγής και μόνο από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής ή/και Προπονητές με 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή/και από μέλη του Συλλόγου Ολυμπιονικών, αθλητές Εθνικών Ομάδων ή 

διακεκριμένους αθλητές σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

 4. Η υλοποίηση αθλητικών αγώνων προτείνεται να πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες Ημέρες (π.χ. 

Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού, Ευρωπαϊκή Ημέρα Αθλητισμού, Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού), όπως αυτές 

καθορίζονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.  

 5. Οι μαθητές/τριες δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικά προγράμματα εάν δεν έχουν συμπληρωμένο    

το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

 6. Σε όλα τα αθλητικά προγράμματα που υλοποιούνται εκτός σχολικών μονάδων, πρέπει να παρευρίσκεται 

υποχρεωτικά γιατρός και οι μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας, πέραν της εφαρμογής της κείμενης 

νομοθεσίας για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από τον 

εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής. Επίσης, ο εν λόγω Φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα, πρέπει, κατά την 

υποβολή του, να προσκομίζει άδεια καταλληλόλητας του χώρου, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν 

ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών. 

 7. Να μην γίνεται άμεση προώθηση/διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων. 

 8. Η υλοποίηση του διαγνωστικού προγράμματος να γίνει χωρίς τροποποιήσεις και σύμφωνα με τη σχετική 

έγκριση. 

  9.  Η χρήση παρουσιαζόμενου ή διαμοιρασθέντος εκπαιδευτικού υλικού να μην υπόκειται σε πνευματικά 

δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013) όπως ισχύει.      

10. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδηγίες της 1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ όπως ισχύει. 

11. Δεν έχουν προβλεφθεί και δεν επιτρέπονται η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφηση και η ηχογράφηση 

μαθητών και μαθητριών.

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 περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον φορέα που διοργανώνει τον ανωτέρω 

διαγωνισμό στο e-mail orama2003@gmail.com και mastorasgreece@gmail.com

Συν:  Σχέδιο Προκήρυξης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε

                                                                    

                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:  
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’       
2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Δ.Ε. - Tμήμα Β’       
3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης   - Tμήμα Β’      
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  
5. Δ/νση  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
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