
«HACKATHON ATHENS 2023 - SELMA»

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός

Σχολικό έτος 2022-2023

Προτάσεις των μαθητών μέσω της τεχνολογίας για την Ενημέρωση, την 
Ευαισθητοποίηση ή την Πρόληψη του φαινομένου της Σεξουαλικής 

Παρενόχλησης

1. Κάθε ομάδα αποτελείται από 4 μαθητές Γυμνασίου ή Λυκείου και έναν 
ενήλικα εκπαιδευτικό ή άλλον υπεύθυνο ομάδας

2. Η κάθε ομάδα μέσω της δημιουργικής χρήσης της τεχνολογίας μπορεί 
να υλοποιήσει ιδέες για τον περιορισμό της βίας, την ενίσχυση των 
ευάλωτων ομάδων, την προβολή των αξιών και του θετικού μοντέλου 
συμπεριφοράς

3. Οι ιδέες μπορούν να εκφραστούν μέσω εφαρμογών, games, 
πλατφόρμας, ιστοσελίδας, κοινωνικών δικτύων, videos, εικόνας, comic 
κλπ

4. Η επιτροπή αξιολόγησης του Hackathon θα επιλέξει τις 10 
επικρατέστερες ομάδες με κριτήρια πρωτοτυπίας, φαντασίας, 
περιεχομένου, αποτελεσματικότητας  και καλαίσθητης εκτέλεσης



5. Οι 10 ομάδες θα παρουσιάσουν την ιδέα τους σε πεντάλεπτη 
παρουσίαση στην Ετήσια Εκδήλωση «Το ταξίδι του Αριάδνη 
συνεχίζεται …» για την Ημέρα Ασφάλειας του Διαδικτύου, στις 14 
Φεβρουαρίου 2023* στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
στα Προπύλαια, και θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και 
Συμμετοχής με παρουσίαση στον Διαγωνισμό Hackathon

6. Οι  10 ομάδες, με βάση την ανωτέρω παρουσίαση, και με την 
περαιτέρω εξέλιξη των ιδεών τους, θα συμμετέχουν στο Ετήσιο State of 
the Art – Συνέδριο Εφηβικής Υγείας 2023 και θα διεκδικήσουν διάκριση 
(3 βραβεία) 

7. Όλες οι ομάδες θα λάβουν πιστοποιητικό Συμμετοχής στο Hackathon

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Οι δημιουργίες θα γίνονται δεκτές έως την  9 Ιανουαρίου 2023 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση  info@youth-msc.gr

• Εάν η δημιουργία είναι διαφήμιση σε μορφή τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σποτ,  θα 
πρέπει να έχει διάρκεια έως 1 λεπτό και να υποβάλλεται σε μορφή CD ή DVD

• Εάν η δημιουργία είναι διαφήμιση  σε μορφή αφίσας,  οι διαστάσεις πρέπει να έχουν 
μέγεθος Α3 (29,7x 42cm). 

• Τα έργα θα υποβάλλονται μαζί με τα στοιχεία των συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, 
σχολείο, τίτλος έργου, ονοματεπώνυμο  υπεύθυνου εκπαιδευτικού, τηλέφωνο  και e-
mail  σχολείου). Στο  φάκελο θα εμπεριέχεται και  συμπληρωμένη η δήλωση γονικής 
συναίνεσης συμμετοχής του μαθητή (των μαθητών) στο διαγωνισμό. 

• Κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών (μέχρι τέσσερα  άτομα) μπορεί να συμμετέχει  ΜΕ ΜΙΑ 
ΜΟΝΟ συμμετοχή. Τα έργα θα πρέπει να υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους 
και να μην έχουν λάβει μέρος σε κάποιον άλλο διαγωνισμό στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γραμμή για την Τεχνολογία 800 4000 009

*Η ημερομηνία διεξαγωγής ενδέχεται να αλλάξει, προς διευκόλυνση της παρουσίας των 
μαθητών σε αυτή.
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Θέμα:  Έγκριση διεξαγωγής Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «HACKATHON ATHENS 
2023- SELMA»  για το σχολικό έτος 2022-2023.
Σχετ.:  το με αρ. πρωτ. 139904/Δ2/11-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
 
               Απαντώντας στην από 31-05-2022 αίτησή σας σχετικά με την έγκριση του μαθητικού 
διαγωνισμού με τίτλο: «HACKATHON ATHENS 2023-SELMA» για το έτος 2022-2023 και λαμβάνοντας 
υπόψη το με αρ. 60/10-11-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), 
σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού, ο οποίος διοργανώνεται από 
τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» και απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Μουσικά και 
Καλλιτεχνικά Σχολεία),  όλης της χώρας, σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει με τρόπο 
θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω του ιστότοπου του φορέα).
2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη 
γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να συνοδεύεται από την 
έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
4. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, 
δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Να διατηρηθεί μέχρι……..
Βαθμός Ασφαλείας

Μαρούσι, 23-11-2022
Αρ. Πρωτ.  Φ15/145241/Δ2
Βαθ. Προτερ.  

ΠΡΟΣ:   

ΚΟΙΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ  Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ Β΄
                                        -----
          Ταχ. Δ/νση    : Ανδρέα Παπανδρέου 37
          Τ.Κ. – Πόλη   : 151 80, Μαρούσι
          Πληροφορίες:  Ά. Βάρλα  (Δ.Ε.)
                                    Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
                                    Μ.Χριστοδούλου (Δ.Ε.)
          Τηλέφωνο     : 210344.3272 (Δ.Ε)
                                  : 210 344.2212 (E.E)
                                  : 210 344.2242 (Δ.Ε.)
          Email              : spoudonde@minedu.gov.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Β΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
MAIL: info@youth-health.gr

1. Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Π.Ε.   
    και  Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις  Δ.Ε. της  χώρας.
3. Σχολικές μονάδες  Δ.Ε. 
    (δια των οικείων Δ/νσεων)
4. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή   
    Τεχνών και Επαγγελμάτων
    info@sivitanidios.edu.gr
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και την κείμενη νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών 
μαθητών/τριών, καθώς και των πνευματικών δικαιωμάτων.
5. 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.
6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 
μαθητών και μαθητριών.
7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
8. Να μην προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, και η χρήση των 
έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον 
πλήρη φάκελο αξιολόγησης της δράσης.
10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί 
μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
            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.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρ.αρχείο
                                                                                               

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

                                                                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού κ.Μακρή
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Δ/ση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
6. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας- Τμήμα Α΄
7.  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.- Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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