
 ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για έγκριση διεξαγωγής του 24ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ανάγνωσης 
Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα με τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2022» 
και θεματική ενότητα «1922-2022: 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή», ο οποίος 
απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων των Δημόσιων και Ιδιωτικών 
Δημοτικών σχολείων της Ελλάδας, της Κύπρου και του Απόδημου Ελληνισμού, για το σχολικό 
έτος 2021- 2022».

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 104784/27-08-2021  εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

           Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/64365/03-06-2021 αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το 

με αρ. 43/26-08-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας 

ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 24ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ανάγνωσης 

Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα με τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2022» και θεματική 

ενότητα «1922-2022: 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή», ο οποίος απευθύνεται σε 

μαθητές/μαθήτριες των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών σχολείων της Ελλάδας, 

της Κύπρου και του Απόδημου Ελληνισμού, για το σχολικό έτος 2021- 2022»

   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΤΜΗΜΑ Β’

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   Μαρούσι, 31-8-2021
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/104784/ΦΔ/105315/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Email : spudonpe@minedu.gov.gr  
 Πληροφορίες : Παπαβρόντος Βασίλης (Π.Ε)
                            : Δεσποίνη Φ. (Π.Ε)
Τηλέφωνο         : 210 344 2249 (Π.Ε.)
                            : 210 344 3293  (Π.Ε.) 

ΠΡΟΣ:   1) Περιφερειακές Δ/νσεις της χώρας
              2)Διευθύνσεις Π/θμιας Εκπ/σης της   

χώρας
              3) Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία 

και Νηπιαγωγεία της χώρας (μέσω των 
οικείων Διευθύνσεων Π.Ε & Δ.Ε.) 

      ΚΟΙΝ:   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
                       Υπόψη  κ. ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΣΙΔΕΡΗ  
                       mail@geitonas-school.gr
                         geokiousis@gmail.com
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Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2021-2022 εφόσον τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από 

τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να 

πραγματοποιηθεί μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο, στο ευρύτερο πλαίσιο του 

ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/-

τριών στον διαγωνισμό. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου, με την ενυπόγραφη συγκατάθεση, κατόπιν πλήρους 

ενημέρωσης, των γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. Ομοίως, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δράση, ως σύμβουλοι των μαθητών/-τριών, να 

είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού τους ωραρίου. 

4. Η συμμετοχή στην εν λόγω δράση δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου 

ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας και του διδακτικού προσωπικού. 

5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης και της 

οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη 

διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών. 

6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 

μαθητών και μαθητριών. Ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να 

προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/- ουσών. 

7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

8. Ο διαγωνισμός να υλοποιηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να 

προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση). 

9. Τυχόν μετακινήσεις των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό να 

πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. 

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της δράσης.

   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 καταλληλόλητα 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.



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

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.

       Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε 

                                ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’    
                                           Αυτοτελής  Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης - Tμήμα Β’   
                                           Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  & Μειονοτικών Σχολείων 
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