
 ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του φορέα «Ελληνικό Γραφείο Esero» για την έγκριση του 

Πανελληνίου Διαγωνισμού με τίτλο: «Mission Space Lab» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες 

Πρωτοβάθμιας (Δημοτικού Σχολείου) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου), όλων των 

σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023»

Σχετ. έγγρ: Το με αρ. πρωτ. 1377/05-01-2023  εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

      Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.1/66625/09-06-2022 αιτήματός σας, σχετικά με τη διεξαγωγή του  

Πανελλήνιου Διαγωνισμού με τίτλο «Mission Space Lab»  που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας 

(Δημοτικού Σχολείου) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου), όλων των σχολικών μονάδων 

γενικής εκπαίδευσης της χώρας, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1/04-01-2023 

απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ το αίτημα σας 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 κορωνοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις 

μαθητές/τριες και 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 τις 
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   Μαρούσι,  30-01-2023
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/1377/ΦΔ/10275/ΓΔ4

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
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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)
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σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του 

σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου 

προγράμματος, με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. Ομοίως και η προετοιμασία 

των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους σε αυτόν να πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος, 

ώστε να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την 

εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

3. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο 

θεμιτό και πρόσφορο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία και 

όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον τύπο ή τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ή τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

4. Να μη συνδέεται η συμμετοχή ή/και η ενδεχόμενη επιτυχία στον συγκεκριμένο διαγωνισμό με άλλον 

διαγωνισμό ή/και με τη άμεση διεκδίκηση οποιουδήποτε δικαιώματος διακριτικής ή προνομιακής 

μεταχείρισης για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

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

εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

6. Σε περίπτωση που παρασχεθεί υποστηρικτικό υλικό από την οργανωτική επιτροπή προς τους 

διαγωνιζόμενους/νες μαθητές/τριες ή τα συμμετέχοντα σχολεία ή τους/τις εκπαιδευτικούς, αυτό να διατίθεται 

δωρεάν και να είναι επιστημονικά άρτιο και αναγνωρισμένο. 

7. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του εν 

λόγω διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει 

αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/νες μαθητές/τριες να λάβουν έπαινο συμμετοχής. 

8. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα κατά το μέρος ή κατά το όλον αυτών για τον φορέα που προκηρύσσει 

τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.). 

9. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλθέντων και 

βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους 

κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων επί της συμμετοχής και 

των έργων. 

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

μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και να μην επιτρέπεται η 

βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση και φωτογράφιση των μαθητών/τριών χωρίς την ενυπόγραφη έγκριση κατόπιν 

πλήρους ενημέρωσης των ασκούντων την επιμέλεια. 

11. 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. 



12. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. 

τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθεί με την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. 

13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα 

πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή τους με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

14. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση της δράσης, τον 

πλήρη φάκελο αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

15. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο email axenakis@uth.gr/ info@esero.gr 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (κ. Απόστολος Ξενάκης). 

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu- 

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → Διαγωνισμοί 2022- 23. 

Συν. Ένα ηλεκτρονικό αρχείο

  

 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:   
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. , Τμήμα B΄ 
2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
3. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
4. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄ 
5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης 
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