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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,  28/07/2022
   Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15/ 94902 /Δ2

ΠΡΟΣ:

                                          

                                                                                        ΚΟΙΝ: 1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ»

                                                                                                      ΥΠΟΨΗ: κ. Μπαλαούρα Α. (balaourapoetry@ppschool.gr)       

                                                                                                              2. ΙΕΠ (info@iep.edu.gr)    

ΘΕΜΑ:    «Έγκριση του διαγωνισμού με τίτλο «Εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Ο    
ξεριζωμός και η προσφυγιά με τη ματιά της ποίησης» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες  της 
Πρωτοβάθμιας (Ε’ και ΣΤ’ τάξης) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και του εξωτερικού 
και διοργανώνεται από τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» για το σχολικό έτος 
2022-2023». 
Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 85095/Δ2/11-07-2022  εισερχόμενο  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

       Απαντώντας στο από 30-05-2022 έγγραφο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «Παναγία 
Προυσιώτισσα» και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38/07-07-2022 Απόσπασμα Πρακτικού 
του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Εκατό χρόνια από τη 
Μικρασιατική καταστροφή. Ο ξεριζωμός και η προσφυγιά με τη ματιά της ποίησης» που 
απευθύνεται σε μαθητές/τριες  της Πρωτοβάθμιας (Ε’ και ΣΤ’ τάξης) και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α’,Β’Γ’ τάξης Γυμνασίου και Α’,Β’,Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου) όλης της χώρας και 
του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-2023, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και
Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος
και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
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 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος  Β.(Π.Ε.)

  Βάρλα  Ά.  (Δ.Ε.)
  Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-34.42.249 (Π.Ε.) 
                               210-34.43.272 (Δ.Ε.) 

  210-34.43.273 (Δ.Ε.)

1. Περιφερειακές  Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.

2. Συντονιστές  Εκπαιδευτικού Έργου 
      Εξωτερικού.
3. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της  χώρας. Έδρες  
      τους.    
4. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας. (μέσω 

των αντίστοιχων Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε.)

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

mailto:spoudonde@minedu.gov.gr


2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη 
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Η χρήση κάθε είδους φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, διαγραμμάτων, πινάκων
οπτικοακουστικών αρχείων κ.λπ., που θα συνοδεύσουν - πλαισιώσουν την προτεινόμενη δράση 
θα είναι σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013). Η
εκπαιδευτική δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση
των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.
4. Κατά την εφαρμογή της παραπάνω δράσης στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία
των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών, 
εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν.2472/1997, 
Ν.4139/2013, οδηγίες της 1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ).
5. Ο διαγωνισμός θα εφαρμοστεί, χωρίς τροποποιήσεις, για το σχολικό έτος 2022-2023 για το 
οποίο θα έχει λάβει τη σχετική έγκριση.
6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του διαγωνισμού.
7. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης δεν θα διανέμεται έντυπο ή ψηφιακό υλικό που συνιστά
διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή χορηγών.
8. Δεν θα υπάρξουν έσοδα (από εμπορία ή διαφήμιση) από τη διαχείριση του παραγόμενου από
τους/τις μαθητές/τριες ψηφιακού υλικού.

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 αντιμετώπισης της επιδημικής 
κρίσης.

Επισυνάπτεται  η προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.

Συν:1 αρχ. pdf                                       

                                                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                         ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

                                                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
                                     

Εσωτερική Διανομή:

1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

2. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπ/σης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων-Τμήμα Α’

          3.    Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’        



4.     Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης, Τμήμα Α΄

5.     Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’

6.     Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  και  Οργάνωσης  Π.Ε. -Τμήμα Β’               

7.       Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.-Τμήμα Β’ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
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