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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
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1) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ELECTRIC BOAT
ASSOCIATION OF GREECE)
E-mail: info@eba.gr
2) κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ,
Πρόεδρο του Ο.Η.Σ.Ε
E-mail: a.apostolopoulos@eba.gr

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε. και Δ.Ε.:
Πειραιά & Νήσων
Βορείου Αιγαίου
Νοτίου Αιγαίου
Κρήτης
Ιονίων Νήσων
Στερεάς Ελλάδας
Θεσσαλίας
Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
2) ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Π.Δ.Ε. (μέσω των Π.Δ.Ε.)
3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Π.Δ.Ε.
(μέσω των Π.Δ.Ε.)
4) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ Δ.Δ.Ε. (μέσω των Δ.Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε αίτημα για έγκριση πρότασης για διεξαγωγή του 1ου Πανελλήνιου
Νησιωτικού Διαγωνισμού «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ» για το σχ. έτος 2019-2020».
ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 8131/01-08-2019 (123903/Δ4, Δ2/01-08-2019/ΚΠ/Υ.ΠΑΙ.Θ.) έγγραφο
του ΙΕΠ, με το οποίο διαβιβάζεται το υπ’ αριθμ. 29/18-07-2019 απόσπασμα
πρακτικού του ΙΕΠ.

Απαντώντας στην από 25-06-2019 (102115 & 102130/ΓΔ4/25-06-2019/ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΚΠ) αίτηση
του Οργανισμού Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδος (Electric Boat Association of Greece) σχετικά
με την έγκριση διεξαγωγής του 1ου Πανελλήνιου Νησιωτικού Διαγωνισμού «ΠΑΜΕ
ΛΙΜΑΝΙ» για το σχ. έτος 2019-2020 και λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Δ.Σ. του
Ι.Ε.Π. (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 29/18-07-2019 Απόσπασμα Πρακτικού), σας
ενημερώνουμε ότι:
εγκρίνεται η διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίων – Λυκείων – ΕΠΑΛ – Ναυτικών Λυκείων), ηλικίας από 13
έως 18 ετών, που φοιτούν σε Περιφέρειες Νησιωτικών περιοχών της Ελλάδος και νομών της
ηπειρωτικής χώρας στους οποίους ανήκουν νησιά [Περιφέρειες Πειραιά & Νήσων, Βόρειου Αιγαίου,
Νότιου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδος (Εύβοιας & Σκύρου), Θεσσαλίας
(Μαγνησίας και Σκιάθος), Αν. Μακεδονίας & Θράκης (Έβρος & Σαμοθράκη, Καβάλα & Θάσος)] για το
σχολικό έτος 2019-20. Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από τον Οργανισμό Ηλεκτρικών Σκαφών
Ελλάδος (Ο.Η.Σ.Ε.) και τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.). Ωστόσο,
απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρούνται οι εξής:
1. Εάν η συμμετοχή των ενδιαφερομένων ομάδων πραγματοποιείται εκτός του σχολικού ωραρίου,
γίνεται με ευθύνη των μαθητών/μαθητριών και των γονέων και κηδεμόνων τους και δεν εμπλέκεται
το σχολείο.
2. Εάν η προετοιμασία για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μαθητών/μαθητριών στον
διαγωνισμό
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μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς και γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 Η συμμετοχή του σχολείου στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική και θα πραγματοποιείται με τη
σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/-τριας της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου
Διδασκόντων αυτής.
 Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των
γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών (εφόσον πρόκειται για ανήλικους/-κες μαθητές/-ήτριες)
ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του
σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς
και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού. Σε περίπτωση «εμφάνισης
φωτογραφιών των μαθητών/τριών» στη διαδικασία του διαγωνισμού να υπάρχει σαφής αναφορά
στο έντυπο συναίνεσης των γονέων και κηδεμόνων καθώς και σχετική ενημέρωση σε θέματα
πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων.
 Η επικοινωνία των διοργανωτών του διαγωνισμού με τις μαθητικές ομάδες των σχολείων θα
πραγματοποιείται μέσω του/της αντίστοιχου/χης συντονιστή/-ίστριας εκπαιδευτικού.
 Η πιθανή συνεργασία των σχολείων «με τρίτους» για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να γίνεται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την είσοδο τρίτων στα σχολεία.

 Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού να πραγματοποιούνται με
ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων και να τηρηθούν οι όροι και οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
681/τ.Β’/06-03-2017) που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών
επισκέψεων και εκδρομών. Σελ. 7 από 8.
 Οι σχετικές δημιουργίες των μαθητών/-τριών δύναται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους
γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. στο
μάθημα της Φυσικής, Πληροφορικής, Τεχνολογίας ή της Ερευνητικής Εργασίας στην Τεχνολογία στα
ΕΠΑΛ ή και κατά τη διάρκεια προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), προκειμένου να
υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και να μην
παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τρόπος ενασχόλησης (υλικό που θα
χρησιμοποιηθεί, σχεδιασμός δράσεων κ.λπ.) των εμπλεκομένων μαθητών/-τριών είναι στη
διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα τους συντονίσουν. Ο χρόνος ενασχόλησης για τον
διαγωνισμό εντός ωρολογίου προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τις δύο διδακτικές ώρες ενώ στα
προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση
αξιοποίησης της διαδικασίας των Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις
του Γενικού Λυκείου θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Οδηγίες για τη διδασκαλία του
μαθήματος Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού
Λυκείου και στην Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 Να μην υπάρχει ουδεμία απολύτως δαπάνη για τους συμμετέχοντες μαθητές/μαθήτριες,
εκπαιδευτικούς ή το σχολείο.
 Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη
των γονέων και κηδεμόνων τους.
 Δεν θα υπάρξει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.
 Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και δεν θα υπάρξουν
έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα έργα
(με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.).
 Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και να
διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στοιχεία που ζητούνται
στην αίτηση συμμετοχής για κοινωνικά δίκτυα θα είναι προαιρετικά και περιλαμβάνονται εφόσον οι
μαθητές/μαθήτριες έχουν την κατάλληλη ηλικία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη χρήση
των εν λόγω κοινωνικών δικτύων.
 Για την 3η και τελική φάση του διαγωνισμού, όλα τα μέλη των πληρωμάτων του διαγωνισμού θα
πρέπει να γνωρίζουν κολύμβηση και ιστιοπλοΐα.
 Οι χώροι υλοποίησης του διαγωνισμού να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης
κοινού και τέλεσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται με κάθε τρόπο η
ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

 Στην ανακοίνωση του διαγωνισμού θα πρέπει να αναφέρονται η επιστημονική και οργανωτική
επιτροπή του διαγωνισμού, οδηγίες με την ακριβή διαδικασία, οι προδιαγραφές και ο κανονισμός
του διαγωνισμού, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων όλων των φάσεων του
διαγωνισμού.
 Λόγω της ιδιαιτερότητας του διαγωνισμού ο οποίος περιλαμβάνει διαγωνιστική διαδικασία με
σκάφη κατά την τρίτη και τελική φάση του, απαιτείται ασφάλιση των συμμετεχόντων σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο έγγραφο των αιτούντων.
 Οι διοργανωτές, με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, οφείλουν να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ
τον απολογισμό και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την
υλοποίησή του.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
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Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
2. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄
3. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
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