
 ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του φορέα «George D. Behrakis , Ερευνητικό Εργαστήριο της 

Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας» για την έγκριση υλοποίησης του 12ου Πανελλήνιου Μαθητικού 

Συνεδρίου  με τίτλο «Παιδεία για Έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα» και του 9ου Πανελλήνιου Μαθητικού 

Διαγωνισμού με θέμα « Ζωή Χωρίς Εξαρτήσεις»  για το σχολικό έτος 2022-2023.

Σχετ. έγγρ: Το με αρ. πρωτ. 157528/19-12-2022  εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
                     Το με αρ. πρωτ. 11516/31-01-2023    εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

      Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.282851/7-7-2022 αιτήματός σας, σχετικά με τη διεξαγωγή του 12ου 

Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο «Παιδεία για Έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα», του 9ου Πανελλήνιου 

Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα « Ζωή Χωρίς Εξαρτήσεις» και του προγράμματος με τίτλο «Προληπτικές 

παρεμβάσεις για το Κάπνισμα» που απευθύνονται σε μαθητές/τριες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, σας 

γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 67/15-12-2022 απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ το αίτημα σας 
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γίνεται αποδεκτό 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 με τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το 12ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με τίτλο «Παιδεία για Έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα» το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π/θμιας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού) και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (όλων των 

τάξεων Γυμνασίου και Α’ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), όλων των σχολικών μονάδων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης 

της χώρας, και θα διεξαχθεί στις 28 Μαρτίου 2023 στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στην 

αίθουσα  «Αιμίλιος Ριάδης». Κατά τη διάρκεια του 12ου Συνεδρίου θα λάβει χώρα ο 9ος Πανελλήνιος Μαθητικός 

Διαγωνισμός με θέμα «Ζωή Χωρίς Εξαρτήσεις», θα απονεμηθούν τα σχετικά βραβεία και θα γίνει η 

παρουσίαση βραβευμένων έργων του διαγωνισμού.

Ο 9ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Ζωή Χωρίς Εξαρτήσεις» απευθύνεται σε 

μαθητές/τριες Π/θμιας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού) και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γυμνασίου και 

Α’ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), όλων των σχολικών μονάδων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Για τις  δράσεις ( εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  μαθητικό συνέδριο και μαθητικός διαγωνισμός) ισχύουν οι 

εξής προϋποθέσεις:

1. 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.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στις δράσεις να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. 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. 

4. 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/μαθητριών.

5. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή άλλον από τα 

υποβληθέντα έργα. 

6. 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.

7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση 

μαθητών και μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

8. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή άλλου, μη εγκεκριμένου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. υλικού. 



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

εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

  10. Η απονομή των βραβείων και των αντίστοιχων χρηματικών ποσών να πραγματοποιηθεί με ευθύνη 

των σχολικών μονάδων. 

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

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

γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης των ανωτέρω δράσεων δεν θα 

πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση/αξιοποίηση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωσή τους τον πλήρη 

φάκελο αξιολόγησής τους.

14. 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.  

Αναλυτικές πληροφορίες για τον 9ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό υπάρχουν και στην ιστοσελίδα: 
https://smokefreegreece.gr/9os-panellinios-mathitikos-diagonismos/

Η έγκριση των ανωτέρω δράσεων θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ https://edu- 

gate.minedu.gov.gr/→Εκπαιδευτικά Προγράμματα  → Εγκεκριμένα Προγράμματα → Μαθητικοί Διαγωνισμοί  

2022- 23. 

Συν:  Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού και η αίτηση δήλωσης συμμετοχής των μαθητών

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:   
1.Γραφείο κας Υπουργού 
2. Γραφείο κας 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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