
 ΘΕΜΑ: «Αίτημα του φορέα «Εκπαιδευτήρια Μπουγά» για έγκριση υλοποίησης του διαγωνισμού με θέμα: «12ος 
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λογοτεχνίας «Σοφία Φίλντιση - Το δέντρο της Σοφίας», που 
απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων του δημοτικού, δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών 
σχολείων, γενικής εκπαίδευσης, όλης της χώρας και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό 
έτος 2022-2023»

Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 75214 / 17-06-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14/63014/ΑΖ/66040/Δ1/01-06-2022 εγγράφου σας, σχετικά με την έγκριση 
του 12ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Λογοτεχνίας με τίτλο «Σοφία Φίλντιση-Το δέντρο της Σοφίας» ο 
οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων γενικής 
εκπαίδευσης, όλης της χώρας και ελληνικών σχολείων του Εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022- 2023, σας 
γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 34/16-06-2022 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. τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και της Διεύθυνσης της σχολικής 
μονάδας κρίνεται ως απαραίτητη.

2. η συμμετοχή των μαθητών/-ητριών στο διαγωνισμό να είναι προαιρετική και με τη σύμφωνη γνώμη των 
γονέων. Επιπλέον, κάθε μαθητής/ήτρια δύναται σε ατομική βάση να αποφασίσει ελεύθερα τη συμμετοχή 
του/της σε αυτήν.

3. την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη δημοσιοποίηση των παραγόμενων έργων των 
μαθητών/-τριών σε έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλου είδους μέσο.

4. η διεξαγωγή του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση απεσταλθέντων και βραβευθέντων 
έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής και 
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
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ΤΜΗΜΑ Α’ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
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   Μαρούσι,    30 -06-2022
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/ 75214 /ΑΖ/ 80111 /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)
                               : Π. Ρούνη (Ι.Ε)
                               : Α. Ζερβάκη
Τηλέφωνο : 210 344 2249 (Π.Ε)
                               : 210 344 3464 (Ι.Ε)
                              : 210 344 3006(Π.Ε)

ΠΡΟΣ:   Εκπαιδευτήρια Μπουγά       
              Υπόψη κ.  Νίκη Μπουρίκα
              n.mpourika@bougas-school.gr 
              dimotiko@bougas-school.gr 

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

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



σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών και διασφάλισης των πνευματικών δικαιωμάτων.

5. να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των 
μαθητών/τριών παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών.

6. να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

7. η συμμετοχή των διακριθέντων/θεισών μαθητών/τριών στην τελετή βράβευσης να υλοποιηθεί εκτός 
ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για εκείνους/-ες.

8. τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον 
πλήρη φάκελο αποτίμησης της δράσης.

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: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΜΠΟΥΓΑ, dimotiko@bougas-school.gr , 2721092022 

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. - Tμήμα Β’       
                                        Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. - Tμήμα Α’   
                                        Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’    
                                        Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Μειονοτικών Σχολείων                                          


