
ΘΕΜΑ: «Αίτημα του φορέα Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για έγκριση υλοποίησης αναφορικά 
με τον 9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό με τίτλο «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες» που 
απευθύνεται σε μαθητές/τριες νηπιαγωγείου, όλων των τάξεων του δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου (όλων 
των τύπων) για την εφαρμογή του σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 
όλης της επικράτειας, της Κύπρου και της ομογένειας, για το σχολικό έτος 2022-2023»
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 91428 / 22-07-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/49471/ΦΔ/55830/Δ1/16-5-2022 εγγράφου, σχετικά με την έγκριση 
του Διαγωνισμού με τίτλο «9ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κύπρος- Ελλάδα- Ομογένεια: Εκπαιδευτικές 
Γέφυρες» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες νηπιαγωγείου, όλων των τάξεων του δημοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου (όλων των τύπων) για την εφαρμογή του σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης όλης της επικράτειας, της Κύπρου και της ομογένειας, για το σχολικό έτος 2022-2023 σας 
γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 40/21-07-2022 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας 
γίνεται αποδεκτό. Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2022-23, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

1. Να αποσταλούν στο ΙΕΠ τα ονόματα των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης για κάθε επιμέρους θέμα στο 
οποίο διαγωνίζονται οι μαθητές/τριες, όταν συγκροτηθούν και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

2. 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.

3. Σε περίπτωση μετακίνησης των μαθητών/τριών αυτή να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και 

   

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 & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

& ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-----
                                                   

   Μαρούσι, 26-07-2022
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/ 91428/ΑΖ/ 92972 /Δ1

 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spudonpe@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες : Β. Παπαβρόντος (Π.Ε.)
                               : Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
                               : Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
                               : Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
                               : Π. Ρούνη (Ι.Ε.)
                               : Α. Ζερβάκη (Π.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344 2249 (Π.Ε)
                               : 210 344 3272 (Δ.Ε)
                               : 210 344 2933 (Ε.Α.Ε.)
                               : 210 344 2212 (Ε.Ε.)
                               : 210 344 3464 (Ι.Ε)
                               : 210 344 3006 (Π.Ε.)
                

ΠΡΟΣ:   Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
               Υπόψη κ. Καραβασίλη Ιωάννη
               serreschools@gmail.com 

ΚΟΙΝ:   1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της 
χώρας. Έδρες τους.

              2) Διευθύνσεις Π.Ε της χώρας.
              3) Δημόσια Σχολεία της χώρας.
               (μέσω  των οικείων Δ/νσεων)
              4) Ιδιωτικά Σχολεία της χώρας.
              5) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εξωτερικού

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
mailto:serreschools@gmail.com


εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και 
η ασφάλεια των μαθητών/τριών.

3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 
γονέων/κηδεμόνων τους κατόπιν ενημέρωσης.

4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε 
καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και ηχογράφηση μαθητών και μαθητριών.

5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον 
πλήρη φάκελο αξιολόγησης του διαγωνισμού

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-
gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→Διαγωνισμοί
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον φορέα: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Σερρών, serreschools@gmail.com , τηλ. 2321047515 

Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο  

      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π.Ε. και Δ.Ε.

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. -  Τμήμα Β΄                                             
                                       Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Δ.Ε. -  Τμήμα Β΄
                                       Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄         
                                       Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
                                       Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
                                       Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Τμήμα Α΄         
                                       Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Μειονοτικών Σχολείων                                          
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