
 

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής του 9ου Παναρσακειακού  Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο «Μνήμη 
Μικρασιατικού Πολιτισμού», για το σχ. έτος 2022-2023 
Σχετ.:1) το με αρ. πρωτ. 21674/Δ2/24-02-2023 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
2) 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 
8/10-1-2020)".

     Απαντώντας στο από 08-07-2022 έγγραφο της  Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Αρσάκεια-Τοσίτσεια 
Σχολεία, και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 13/23-02-2023 Απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του 9ου 
Παναρσακειακού  Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο: «Μνήμη Μικρασιατικού Πολιτισμού», το οποίο 
απευθύνεται σε μαθητές/ τριες της  Β΄ και  Γ΄ τάξης  των Γυμνασίων και της Α΄ και   Β΄ τάξης των 
Λυκείων όλων των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, καθώς και σε μαθητές/τριες των 
αντίστοιχων τάξεων των δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που 
υπάγονται στις Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής,  υπό τις 
εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο εν λόγω μαθητικό Συνέδριο να είναι προαιρετική και 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 τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών. Η 
συμμετοχή των μαθητών/-τριών να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων
τους.
2. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/μαθητριών, 
παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση
των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-
ουσών μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να 
μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Να διατηρηθεί μέχρι……..
Βαθμός Ασφαλείας

Μαρούσι,  07-03-2023
Αρ. Πρωτ.  Φ15.1/25742/Δ2
Βαθ. Προτερ.  ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής. 

Έδρα της.
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. Β’ Αθήνας & Ανατολικής 

Αττικής. Έδρες τους.
3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. Β’ Αθήνας & Ανατολικής 

Αττικής  (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.)
ΚΟΙΝ:
1.ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Υπόψη κ. Παπαπέτρου-Μουρσελά Βασιλικής
Email:epopteia@arsakeio.gr
2. ΙΕΠ (info@iep.edu.gr)
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 5. Η απασχόληση των μαθητών και μαθητριών εντός ωρολογίου προγράμματος να μην ξεπερνά τις
δύο (2) διδακτικές ώρες.
6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση 
στους/στις εκπαιδευτικούς.
7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου τον 
πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
8. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του μαθητικού Συνεδρίου.
9. Οι χώροι υλοποίησης του Συνεδρίου θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων 
συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και 
εκπαιδευτικών. 

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 
παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα 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 αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.
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Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο κ. Υφυπουργού
2.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης-Τμήμα Α΄  
4. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας-Τμήμα Α’
5. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-Τμήμα Β’
6. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.-Τμήμα  Β΄ 
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