
 

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

Μαρούσι, 06/04/2021
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15/39033/Δ2

-----

ΠΡΟΣ:

                                                                                     

                                                                                     KOIN:  ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
                                                                                                       Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 
                                                                                                       Τμήμα Παιδικών Σταθμών    
                                                                                                        soumpli@pavlosmelas.gr

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης του Δήμου Παύλου 
Μελά - σχ. έτ. 2020-2021».

        Σχετικό έγγραφα: το με αρ. πρ. 34842/Δ2/26-3-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 15/26-3-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης με θέμα «Θέλει 

αρετήν και τόλμην η ελευθερία» για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, που 

προκηρύσσει η Δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Δήμου Παύλου Μελά «Παιδική 

Ομπρέλα», στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Ο διαγωνισμός αφορά σε δύο κατηγορίες κειμένων, ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος α) ποιητικό 

έργο αδημοσίευτο και β) διήγημα αδημοσίευτο. Κάθε ενδιαφερόμενος/η θα συμμετάσχει με ένα μόνο 

έργο και για ένα μόνο λογοτεχνικό είδος. Ως ημερομηνία έναρξης της αποστολής των έργων ορίζεται η 

15/04/2021 και ημερομηνία λήξης η 01/07/2021, με δυνατότητα τροποποίησης της ημερομηνίας. Τα 
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1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και 
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έργα που θα σταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θα θεωρούνται εκπρόθεσμα. Τα διαγωνιζόμενα 

έργα θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση 

paidikiomprela@pavlosmelas.gr .

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2020-2021 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 σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 

Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο 

της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος 

και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. Η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό να υλοποιηθεί 

εκτός ωρολογίου προγράμματος. 

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

5. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον 

διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση). 

6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και 

βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής 

επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών 

δικαιωμάτων, και αφού εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη συγκατάθεση/Υ.Δ. των γονέων/κηδεμόνων των 

μαθητών/τριών για την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους σε ηλεκτρονικό μέσο 

ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

7. Η τυχόν μετακίνηση μαθητών/-τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού (τελετή βράβευσης) να 

πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. 

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

συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι 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 
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παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα 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. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού και οι 

ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Φορέα Διοργάνωσης στο τηλέφωνο 2310-688 439, 

Δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Παύλου Μελά «Παιδική Ομπρέλα» .

Συν: ένα (1) ηλεκτρ. αρχείο - Προκήρυξη

Εσωτερική Διανομή:                                                           
1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                          
2. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμ. Α΄
3. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης., Τμ.Β΄
6. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμ. Β΄
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμ.Β’ ΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ     
      Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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