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ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής μαθητικού διαγωνισμού ρητορικής τέχνης

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 153143/Δ2/12-12-2022 έγγραφο
 2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 1403/08-07-2022 αίτημα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος-

Pierce και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(πράξη 65/08-12-2022 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η 

διεξαγωγή του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μαθητικός Διαγωνισμός Ρητορικής Τέχνης – 

Pierce» που διοργανώνει το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-Pierce.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 έως και Κυριακή 5 

Μαρτίου 2023 και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων όλης της 

χώρας. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό να είναι προαιρετική για 

τους/τις μαθητές/-ήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς 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 κατά την τυχόν 

προετοιμασία των μαθητών/-τριών και η ασφάλειά τους.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,       16-12-2022
Αρ. Πρωτ.   156469/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

• Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας
grekth@dide-v-ath-att.sch.gr 

• Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-Pierce
(μέσω της ανωτέρω Δ/νσης Δ/θμιας 
Εκπ/σης)

• Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
• Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Δ.Ε. 

(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων 
Εκπ/σης)

• Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
• Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια

(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
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3. Η παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης ή εκπαιδευτικών του σχολείου κρίνεται απαραίτητη 

κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της 

κείμενης νομοθεσίας.

5. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και η μαγνητοφώνηση 

μαθητών και μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

6. Να μην προκύπτει από τον διαγωνισμό με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

7. Η τυχόν παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τον διαγωνισμό να μην 

υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας».

8. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο υλοποίησης του διαγωνισμού απαιτηθεί μετακίνηση μαθητών/- 

τριών εκτός των σχολικών μονάδων, οι χώροι υλοποίησης να πληρούν τις προβλεπόμενες από τον 

νόμο προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των 

μαθητών/-τριών και οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της 

Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών των σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη 

τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για το πλαίσιο διεξαγωγής 

εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων και εκδρομών.

9. Οι συντελεστές του προγράμματος δεσμεύονται ότι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για 

το σχολικό έτος 2022-2023 θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα 

πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.

11. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται 

την ιστοσελίδα: https://www.pierce.gr.

Εσωτ. Διανομή
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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