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Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

Μ     
        Mαρούσι, 23-01-2017 

  Αριθ. Πρωτ. Φ14/ΜΚ/10296 /Δ1  
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 
ΤΜΗΜΑ Γ’ 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 :  Σ. Λαπατά 
                                : Μ. Κολούντζου 
Τηλέφωνο              : 210 344 2247 
FAX   : 210 344 3318 

ΠΡΟΣ:Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 
Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Κερασούντος 2, 62110 ΣΕΡΡΕΣ 
 

 
ΘΕΜΑ : Απάντηση στο αίτημα έγκρισης Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τον Ποντιακό 
Ελληνισμό» 
 
Σε απάντηση του  με αρ. πρωτ. Φ22.1/5637/14-7-2016  αιτήματός, σας   γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 
1/05-01-2017  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π,  , το εν λόγω αίτημα που αφορά στην έγκριση του 
Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τον Ποντιακό Ελληνισμό, γίνεται αποδεκτό, κατά το μέρος 
που αφορά στην πραγματοποίηση του διαγωνισμού, καθώς πληροί τις επιστημονικές και παιδαγωγικές 
προδιαγραφές με τις εξής όμως προϋποθέσεις: 
1)Επειδή το ΙΕΠ  δεν έχει λάβει  γνώση  για τη φύση και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού και 
των ιστοσελίδων, στις οποίες περιλαμβάνεται και προσφέρεται για αξιοποίηση από τους 
ενδιαφερόμενους, για την προηγηθείσα του διαγωνισμού, ανάπτυξη σχετικού πολιτισμικού 
προγράμματος, προτείνεται η πραγματοποίηση του διαγωνισμού χωρίς την προϋπόθεση που θέτουν οι 
διοργανωτές. 
2)Η λήψη επίσης μέριμνας από τους διοργανωτές  στην κατεύθυνση της τήρησης ενός είδους 
παιδαγωγικής δεοντολογίας, σε ότι αφορά  τη συμμετοχή  σε διαγωνισμούς μαθητών/τριών, όλων των 
ηλικιών, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο μέρος της γνωμοδότησης, θεωρείται απαραίτητη. 
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι, το πρόγραμμα  θα πραγματοποιηθεί  χωρίς να παρακωλύεται η 
ομαλή λειτουργία  των  σχολείων και μετά από συνεννόηση με τον/την  Δ/ντή/τρια και τον Σύλλογο 
Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη 
συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών. 
Επισημαίνεται επίσης, ότι απαγορεύεται η διανομή έντυπου υλικού η οποία αφορά έμμεση ή άμεση 
διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων.   

                                                                                          

                                                                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
  

                                                                                        
                                                                                                                               
                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 
Εσωτερική Διανομή:  
1)Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε.-Tμήμα Γ’ 
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