
 

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

Μαρούσι,  07/11/2022
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15/ 137936/Δ2

                                                                                ΠΡΟΣ: 

 

                                                                               ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  Πανελλήνιου  Διαγωνισμού  Μαθητικής  Δημιουργίας  με  τίτλο  «Ηγέτες Ακεραιότητας 
του Αύριο: “Όχι” στη βία, “ναι” στη φιλία. Κάνε block στον εκφοβισμό» για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου 
και Λυκείου, σχολικού  έτους 2022-23, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 134916/Δ2/01-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο υπ’αριθμ.15379/31-05-22 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τα 

συνημμένα σε αυτό, αναφορικά με την  έγκριση του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: 

«Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο: ”Όχι” στη βία, ”ναι” στη φιλία. Κάνε block στον εκφοβισμό», σας 

ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 57/27-10-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται 

η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού για μαθητές/τριες  Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1) Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην ως άνω δράση να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του 

Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών αυτής, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη 
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1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
της χώρας.

2. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
3. Δημόσιες και Ιδιωτικές  Σχολικές Μονάδες Π.Ε. 

και Δ.Ε. της χώρας
      (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε.)
4.   Σιβιτανίδειο Δημόσιο Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων
      info@sivitanidios.edu.gr 

1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
 Υπόψη κ. Ζαρκινού Γεωργίας
  georgia.zarkinou@aead.gr
 2. ΙΕΠ ( info@iep.edu.gr)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
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http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:info@sivitanidios.edu.gr


προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-

τριών.

2) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει 

μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση από 

τους εκπαιδευτικούς ή τον Διευθυντή).

3) Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού (π.χ. αριθμός και είδος βραβείων και 

επάθλων) θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου προς εξέταση.

4) Η όλη διενέργεια του μαθητικού διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί 

με ευθύνη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση 

των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

5) Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν 

θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.

6) Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον 

πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

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 αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης. 

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει 

χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Συν. : 1 αρχείο pdf                                                                                                                                                                     

                                                                                                       
                                                                                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                                                 ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

                                                                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

                                                                                                               
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5.   Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
6. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων



7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
10.   Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
11. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄
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