
 

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

Μαρούσι, 18/01/2021
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15/5192/Δ2

-----

ΠΡΟΣ:

KOIN:  

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

“Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας” του Εκπαιδευτικού Μη-Κερδοσκοπικού Οργανισμού “Άφιξις” για 

μαθητές/τριες Δ.Ε.- σχ. έτ. 2020-2021».

          Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 95987/Δ2/25-9-2020 και 174838/Δ2/23-12-2020 εισερχόμενα 

έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 16-6-2020 αίτημά σας με θέμα «Αίτημα ανανέωσης έγκρισης του Διασχολικού 

Διαγωνισμού στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος “Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας”», σας 

ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 36/16-7-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και 

λαμβάνοντας υπόψη το από 21-12-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας αποστείλατε, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

----- Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εκπαιδευτικός Μη-Κερδοσκοπικός Οργανισμός
«Άφιξις»
Υπόψη κ. Τσουλιά Θωμά και 
κ. Καπερνέκα Άννας
tsouthom@afixis.org
annakap@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
-----

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.)

Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους.
3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας και της 

ομογένειας
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας και 
της Διεύθυνσης Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του οικείου 
Υπουργείου )

4. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr
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εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίων 

και Λυκείων της Ελλάδας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.  

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας», θα πραγματοποιηθεί 

ο ανωτέρω διαγωνισμός, που αποτελείται από δύο προκριματικούς γύρους  τον Φεβρουάριο του 2021, 

καθώς και έναν τελικό γύρο τον Μάρτιο του 2021, οι οποίοι θα διεξαχθούν εκτός ωρολογίου 

προγράμματος εξ ολοκλήρου ψηφιακά.

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός των “Εικονικών Δικών Πρωταγόρας” θα  πραγματοποιηθεί μέσω 

ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που διαθέτει ο οργανισμός, στην οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο οι 

μαθητές, εκπαιδευτικοί, κριτές και τα μέλη της διοργάνωσης του προγράμματος.. Όλα τα στάδια του 

διαγωνισμού θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά με σύγχρονη μέθοδο: οι μαθητές/τριες θα αγορεύσουν μέσω 

κάμερας, οι κριτές θα βαθμολογήσουν επιτόπου τις ομιλίες μέσω της πλατφόρμας και οι 

συμμετέχοντες/ουσες κάθε γύρου θα ενημερωθούν αμέσως μετά το πέρας της εικονικής δίκης για το 

αποτέλεσμα της. Το υλικό του διαγωνισμού, καθώς και τα πιστοποιητικά συμμετοχής και βράβευσης θα 

σταλούν εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αντίστοιχα στους/στις εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου, οι 

οποίοι/ες και θα τα μοιράσουν στους μαθητές τους. 

Επισημαίνεται 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 :

α) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με 

τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.

β) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο 

καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, τη δική του/της συμμετοχή 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, καθώς και των πνευματικών τους δικαιωμάτων. 

δ) Να μην πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του 

πλαισίου - περιεχομένου του μαθητικού διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να απευθύνονται απευθείας 

στον Φορέα διοργάνωσης και επιπλέον μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα : protagoras.afixis.org., 

όπου υπάρχει διαθέσιμο όλο το υλικό.  

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα 

γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Εσωτερική Διανομή:                                                           

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                          
3. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’       
4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων      
5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
6. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
9. Δ/νση Υποστήριξης Εκπ/κών Προγραμμάτων

και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Γ΄
10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

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

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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