
 
 

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 
----- 

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 
                                  : Γ. Μέττα  
   Τηλέφωνο            : 210 344 3318                       

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Κ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 25-11-22 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ 
 
 
Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
 
    Μαρούσι, 21-11-22 
    Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/ΦΜ/141217/143828/Δ1  
 
 
 
   ΠΡΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ 
             mail@geitonas-school.gr 

 
 ΚΟΙΝ: 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε & Δ.Ε της χώρας 
             2) Διευθύνσεις Π/θμιας Εκ/σης της χώρας  

         3)Δημόσια & Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία της   
χώρας (μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε.) 

         4) ΙΕΠ 
 

      

ΘΕΜΑ : «Έγκριση του 25ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου με 
τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2023» 

ΣΧΕΤ. :  Το με αρ. πρωτ. 141217/15-11-22 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 

 

Απαντώντας στο από 30-5-22 έγγραφό σας (αρ. εισερχ. 64729/31-5-22), σχετικά με αίτημα έγκρισης του 
25ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου με τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 
2023», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού και φοιτούν σε 
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδας και της Ομογένειας, για το σχολικό έτος 2022-23, σας 
γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’  αρ. 60/10-11-22 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το 
αίτημά σας γίνεται αποδεκτό.   
 
Ο εν λόγω διαγωνισμός διοργανώνεται από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα και θα πραγματοποιηθεί τηρώντας 
απαρέγκλιτα τις εκάστοτε οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την 
προστασία από τον κορονοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής  προϋποθέσεις: 

1.Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να πραγματοποιηθεί 
μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.  

2. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν εγγράφως τη 
σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις 
προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

3. Η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και της Διεύθυνσης της σχολικής 
μονάδας κρίνεται απαραίτητη.  

4. Δεν θα υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους συμμετέχοντες (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, 
σχολεία), ωστόσο πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι πέραν από την δαπάνη για τα βιβλία υπάρχει και έμμεση 
οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από τη μετακίνηση των μαθητών/τριών στον τόπο υλοποίησης 
του προγράμματος.  

5. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δράση, ως σύμβουλοι των μαθητών/τριών, να είναι προαιρετική.  
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6. 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.  

7. 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.  

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

9. 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).  

10. Τυχόν μετακινήσεις των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό να 
πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.  

11. Η συμμετοχή των διακριθέντων/θεισών μαθητών/τριών στην τελετή βράβευσης να υλοποιηθεί εκτός 
ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου.  

12. Η όλη διεξαγωγή του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη 
των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη 
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και διασφάλισης 
των πνευματικών δικαιωμάτων.  

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

14. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον 
πλήρη φάκελο αξιολόγησης 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 περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του Διαγωνισμού. Εναλλακτικά μπορείτε 
να απευθύνεστε στον φορέα που διοργανώνει τον ανωτέρω διαγωνισμό στο τηλ. 2109656200-205 και 
στο e-mail mail@geitonas-school.gr 
 

Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο 

                                                                                                                           

                                                           Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ 
                                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

                                                                                                           ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ 

 
Εσωτερική Διανομή: 1) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.  Τμήμα Β’ 
                                       2) Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ 

                       3) Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’       
                                       4) Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπ. Εκπ/σης & Μειονοτικών Σχολείων 

                       5) Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων 
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