
 

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

Μαρούσι,                 27/11/2019
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ16/186602/Δ2

-----

ΠΡΟΣ:

KOIN:  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος και διασχολικού διαγωνισμού στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού προγράμματος “Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας” του Εκπαιδευτικού Μη-Κερδοσκοπικού 

Οργανισμού “Άφιξις” για μαθητές/τριες Δ.Ε.- σχ. έτ. 2019-2020».

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 161359/Δ2/15-10-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στις με αρ. πρ. 104997/30-06-2019 και 104998/30-06-2019 αιτήσεις σας αντίστοιχα με 

θέμα «Αίτημα ανανέωσης της έγκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος “Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας” 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

----- Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εκπαιδευτικός Μη-Κερδοσκοπικός Οργανισμός
«Άφιξις»
Υπόψη κ. Τσουλιά Θωμά και 
κ. Σκιαθίτη Παναγιώτας
tsouthom@afixis.org
giotask@afixis.org 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Γ ΄- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Ντούλια Δ. (Αειφορία)

Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.43.275 (Αειφορία)

Fax : 210-34.43.390

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. Δημόσιες και Ιδιωτικές 

Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. της χώρας
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας)

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

mailto:tsouthom@afixis.org
mailto:giotask@afixis.org
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:info@sivitanidios.edu.gr


για το σχολικό έτος 2019-2020» και «Αίτημα έγκρισης της διεξαγωγής διασχολικού διαγωνισμού στα 

πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος “Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας” για το σχολικό έτος 2019-

2020», που αφορά σε ανανέωση της έγκρισης του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και 

έγκρισης του ανωτέρω μαθητικού διαγωνισμού για μαθητές/τριες Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2019-2020, 

σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 41/10-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

εγκρίνουμε τη διεξαγωγή των ανωτέρω, τα οποία κρίνεται πως καλύπτουν τα κριτήρια που αφορούν 

στην επιστημονική εγκυρότητα και την παιδαγωγική καταλληλότητα. 

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας” 

για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου της χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020 θα 

πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

α) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών τους στο πρόγραμμα να είναι 

προαιρετική, με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και 

με τη σύμφωνη γνώμη του/της Συντονιστή/Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου και των οικείων 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και εκτός ωρολογίου σχολικού προγράμματος, ώστε να μην 

παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα. 

β) Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική, με τη σύμφωνη 

γνώμη των γονέων και των κηδεμόνων τους. 

γ) Η επιλογή της θεματολογίας των εικονικών δικών να γίνεται από τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/ 

τρια, λαμβάνοντας υπόψη το ηλικιακό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. 

δ) Η υλοποίηση του προγράμματος να μη συνεπάγεται κανένα κόστος συμμετοχής για τους/τις 

μαθητές/τριες και να μην εμπεριέχεται οποιουδήποτε είδους διαφήμιση.

Επίσης, η υλοποίηση του μαθητικού/διασχολικού διαγωνισμού στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος “Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας” για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου της 

χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

α) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω μαθητικό/διασχολικό 

διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο, στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης των μαθητών 

και των μαθητριών και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. 

β) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και με τη σύμφωνη 

γνώμη των γονέων και κηδεμόνων. 

γ) Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων/ουσών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας 

για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς και των 

πνευματικών τους δικαιωμάτων. 

δ) Να μην πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ 

υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να 

απευθύνονται στα τηλέφωνα  6986286741 - κ. Σκιαθίτη Παναγιώτα, email: giotask@afixis.org και 

6978001688 - κ. Τσουλιάς Θωμά, email: tsouthom@afixis.org . 

mailto:giotask@afixis.org
mailto:tsouthom@afixis.org


Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να ενημερώσουν 

σχετικά τα σχολεία αρμοδιότητάς τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

και μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:                                                       Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ    

1. Γραφείο κ. Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως

3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                         ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ  

4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’       

5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης               

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’

6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων      

7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης

8. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄

9. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄

10.Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄

11.Δ/νση Υποστήριξης Εκπ/κών Προγραμμάτων

και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Γ΄

12.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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