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

Μαρούσι, 01/09/2022
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/105746/Δ2

ΠΡΟΣΣ
 

                                                                            ΠΡΟΣ:
Σ:
                                                                           

       
                                                                            KOIN.:   1.   Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Γεωγραφίας
                                                                                                 secr-geo@aegean.gr 
                                                                                            2.  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής   
                                                                                                 info@iep.edu.gr 

                                                                                                   
ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο: «Άγριες 
μέλισσες και άλλοι επικονιαστές στα λουλούδια του τόπου μου», για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε.– σχ. 
έτος 2022-2023».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 98150/Δ2/04-08-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

             Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 41/28-07-2022 του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η  διεξαγωγή  του Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο: «Άγριες 

μέλισσες και άλλοι επικονιαστές στα λουλούδια του τόπου μου», που  διοργανώνεται   από το Τμήμα 

Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και απευθύνεται σε μαθητές/τριες  όλων των τάξεων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
                                        -----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

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

                         ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                         ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄

   -----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                ΤΜΗΜΑ Β΄
                                     -----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                    
ΤΜΗΜΑ Β΄

   -----

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.)
Ζήβα Μ. (Δ.Ε.)

                               Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.293 (Π.Ε.)

: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.218 (Δ.Ε.)
: 210-34.42. 212 (Ε.Ε.)

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

2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)

3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους.
4. Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. 

Δημόσια και Ιδιωτικά της χώρας
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας)

5. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
prosopiko@sivitanidios.edu.gr

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

2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
        (μέσω των ΠΔΕ)
3. Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης της χώρας. Έδρες τους.
4. Σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης της χώρας.
              (μέσω των οικείων Διευθύνσεων) 

5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 
Επαγγελμάτων.

        info@sivitanidios.edu.gr
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http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:prosopiko@sivitanidios.edu.gr
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δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, όλων των  σχολικών μονάδων  της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-

2023. 

Σκοπός του εν λόγω  Διαγωνισμού Zωγραφικής, o οποίος θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου 

προγράμματος, είναι η απεικόνιση των σχέσεων ανθέων με άγριες μέλισσες ή άλλους επικονιαστές 

(σκαθάρια, μύγες, πεταλούδες, και, σε μικρότερο βαθμό, με την κοινή ή μελιτοφόρο μέλισσα) που 

απαντούν στην ελληνική φύση, σε κήπους, και σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, μέσα από τη ματιά των 

μαθητών και μαθητριών των δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων (επαγγελματικών και 

μουσικών/καλλιτεχνικών). 

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω  διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι 

οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον 

κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις: 

1.  Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να πραγματοποιείται με τη 

σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για 

την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

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

με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο. 

3.  Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο 

καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, τη δική του/της 

συμμετοχή. 

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

σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και 

των πνευματικών δικαιωμάτων. 

5.  Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και η ηχογράφηση μαθητών/τριών, 

παρά μόνο με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

6.  Να μην πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση προϊόντων/ φορέων/ υπηρεσιών 

εντός του πλαισίου - περιεχομένου του διαγωνισμού. 

7.  Να διασφαλιστεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την 

επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον 

διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο 

του/της.

8.   Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. 

τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους. 

9.  Να μην προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, 

από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων να γίνει 

μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 



10.   Να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 

(μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία). 

11.  Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα 

συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

12.   Να μην συνδέεται ο εν λόγω διαγωνισμός με άλλα προγράμματα και διαγωνισμούς που 

υλοποιεί ο συγκεκριμένος ή άλλος φορέας. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού και 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον Φορέα Διοργάνωσης 
στο τηλ. 2251036453 (κα. Β. Χίου) και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
b.xiou@aegean.gr

                                                                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                               
                                                                                       ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Συν: ένα (1) ηλεκτρ. αρχείο - Προκήρυξη                                                                                                     

                                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
Εσωτερική Διανομή:                                     

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή                                                                               
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κόπτση              
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                                                                             
4. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
5. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων       
6. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄                         
9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Π.Ε. , Τμήμα B΄
10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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