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1. Σύντομη Περιγραφή Μαθητικού Διαγωνισμού 

«έγκλημα στον βιολογικό καθαρισμό-συγγραφή αστυνομικού 

διηγήματος» 

O 1ος Μαθητικός Λογοτεχνικός Οικολογικός Διαγωνισμός του ΚΕΠΕΑ Σύρου 

Ερμούπολης πρόκειται να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2022-23 

και εστιάζει στη συγγραφή ενός αστυνομικού διηγήματος. Σκοπός του είναι να 

εξοικειωθούν οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την διαπραγμάτευση 

επίκαιρων περιβαλλοντικών ζητημάτων μέσα από την δημιουργική έκφραση της 

λογοτεχνικής παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές καλούνται να συγγράψουν ένα 

διήγημα που να ακολουθεί τη δομή μιας αστυνομικής περιπέτειας αλλά ταυτόχρονα να 

στοχεύει στην προβολή ενός οικολογικού θέματος και στην ευαισθητοποίηση του 

κοινού. Μέσω του διαγωνισμού οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τη δημιουργική γραφή, 

με την οικοκριτική στη λογοτεχνία κυρίως όμως θα τοποθετηθούν προσωπικά πάνω σε 

συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα τοπικά και διεθνή. 

 

 
2. Λέξεις Κλειδιά 

Μαθητικός Διαγωνισμός, αστυνομική λογοτεχνία, περιβαλλοντικά προβλήματα, 

οικοκριτική, ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης 

 

 
3. Φορέας Διοργάνωσης 

O 1ος Μαθητικός Λογοτεχνικός Οικολογικός Διαγωνισμός υλοποιείται από το Κέντρο 

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Σύρου Ερμούπολης (Έπαυλη 

Τσιροπινά, Ποσειδωνία, Σύρος, 84110). Το ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης αναλαμβάνει όλη 

τη διαδικασία υλοποίησης του μαθητικού διαγωνισμού και διασφαλίζει τα προσωπικά 

δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

 

 
4. Στόχοι του Μαθητικού Διαγωνισμού 

Ο 1ος Μαθητικός Λογοτεχνικός Οικολογικός Διαγωνισμός «έγκλημα στον βιολογικό 

καθαρισμό- συγγραφή αστυνομικού διηγήματος» του ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης 

στοχεύει: 

 στην προώθηση της καλλιτεχνικής έκφρασης των μαθητών 

 στην εξοικείωση μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων με τοπικά 

περιφερειακά και διεθνή περιβαλλοντικά ζητήματα 

 στην καλλιέργεια των γλωσσικών ικανοτήτων των διαγωνιζομένων, στην 

προώθηση της δημιουργίας, της κριτικής σκέψης και της φαντασίας, την 

ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας 

 στην ενίσχυση του συγγραφικού ταλέντου και στην ενδυνάμωση της 

αυτοπεποίθησης των μαθητών 

 στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης 



 στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας 

 στην κατανόηση ότι το περιβάλλον αφορά όλους μας και καθορίζει την βελτίωση 

της ποιότητας της ζωής μας. 

 
 

 
5. Βασικός Θεματικός Άξονας 

Βασικός άξονας του 1ου Μαθητικού Λογοτεχνικού Οικολογικού Διαγωνισμού του 

ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης είναι η συγγραφή μιας αστυνομικής περιπέτειας μέσα 

από την οποία θα αναδεικνύεται με πρόσφορο τρόπο η οικολογική ματιά του 

δημιουργού. 

 

 

6. Όροι & Προϋποθέσεις: 
1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε όλες τις τάξεις των σχολείων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γεν. Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Ειδικά & Μουσικά, 

καλλιτεχνικά σχολεία) όλης της χώρας. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον 

Διαγωνισμό θα είναι προαιρετική εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού 

πλαισίου. 

2. Η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση έργων που έχουν 

αποσταλεί και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με τους 

κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών (και κατά τα ισχύοντα στο ν. 2121/1993 

«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», ΦΕΚ 25, 

τ. Α΄, 04.03.1993 

3. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον Μαθητικό Διαγωνισμό γίνεται ηλεκτρονικά 

μέσω ειδικής φόρμας που θα αναρτηθεί στη σελίδα του ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης 

kepea-syrou.kyk.sch.gr και θα είναι δυνατή από 01/11/2022 ως και 17/03/2023. 

(Πιθανή μεταβολή στο διάστημα υποβολής, π.χ. παράταση ανακοινώνεται στην 

ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης). Η ηλεκτρονική αίτηση γίνεται από 

εκπαιδευτικό του σχολείου και περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για τη σχολική 

μονάδα και το ονοματεπώνυμο του μαθητή, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και τον 

ενδεικτικό τίτλο του διηγήματος. 

 
4. Το διήγημα πρέπει να είναι πρωτότυπη δημιουργία του μαθητή. Ο τίτλος του 

διαγωνισμού «έγκλημα στον βιολογικό καθαρισμό» είναι ενδεικτικός και σε καμία 

περίπτωση δεν περιορίζει τη θεματολογία των μαθητικών κειμένων. 

5. Τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια 

Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του 

σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών 

6. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων τα βασικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη 

από είναι τα εξής: 1) Η πρωτοτυπία της ιδέας 2) Η πλοκή 3) οι αφηγηματικές αρετές 

του κειμένου 4) Η αξιοποίηση του κειμένου για την μετάδοση του οικολογικού 

μηνύματος του δημιουργού. 



Τα διηγήματα, τα οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερα από 1000 λέξεις και να μην 

υπερβαίνουν τις 5.000 λέξεις, θα είναι ατομικές εργασίες και θα γραφούν εκτός ωρών 

διδασκαλίας. Θα κατατεθούν είτε σε χειρόγραφη μορφή είτε γραμμένα στον 

υπολογιστή, έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστα (η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το 

δικαίωμα να μην αξιολογήσει δυσανάγνωστα κείμενα, ενώ δεν θα αξιολογούνται 

συλλογικές εργασίες). Τα γραπτά δοκίμια θα υποβληθούν στα σχολεία, τα οποία με τη 

σειρά τους θα διαβιβάσουν τα δοκίμια των μαθητών/τριών στο ΚΕΠΕΑ Σύρου 

Ερμούπολης είτε ταχυδρομικά (Έπαυλη Τσιροπινά, Ποσιεδωνία, Σύρος, ΤΚ. 84100) είτε 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kepea.syrou@gmail.com μέχρι και τις 5 Μαΐου 2023. 

7. Το ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης ορίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η 

οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και 

δύο εκπαιδευτικούς. Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού βάσει των τεσσάρων 

κριτηρίων  αξιολόγησης θα απονείμει βραβεία σε τρία (3) έργα που θα διακριθούν. 

Τα βραβεία αυτά αντιστοιχούν σε συμβολικά χρηματικά έπαθλα προς τους 

μαθητές και τα σχολεία τους προκειμένου να εμπλουτιστούν οι σχολικές 

βιβλιοθήκες τους. Το ΚΕΠΕΑ προτίθεται να δημοσιεύσει μόνο τα διακριθέντα έργα 

των μαθητών/τριών. Όλοι οι μαθητές θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.  

 
 

8. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την τελευταία βδομάδα του 

Ιουνίου του 2023 κατά την οικογιορτή που υλοποιεί τα Κέντρο μας στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς και θα δημοσιευθούν στη σελίδα μας. 

9. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αφενός ΔΕΝ απαιτείται 

οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών ή των 

σχολείων και αφετέρου ΔΕΝ θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει 

τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση 

κ.λπ.). 
 
 
 

Με εκτίμηση 

Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης 
 

 
Κόλλιας Χρήστος 

Προϊστάμενος ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης 

mailto:kepea.syrou@gmail.com


ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΕΓΚΛΗ
ΜΑ  Σ

ΤΟΝ

γράψε τη δική σου
αστυνομική 
περιπέτεια
και μαζί
στείλε το δικό σου
οικολογικό μήνυμα

για μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου

ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Το ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης διοργανώνει τον



                                       

                                                                                                               Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

                                                                                                      Βαθμός Προτεραιότητας: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

                                                                                                                       Μαρούσι, 20-20-2022 
                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: Φ1Α/ΕΠ/140230 /157703/Δ7

ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση ΤΟΥ 1ΟΥ Μαθητικού Λογοτεχνικού Οικολογικού Διαγωνισμού 
του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ερμούπολης Σύρου 
Σχετ.: α) η με αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 
           (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)
           β) το  με αρ. πρωτ.  Φ13/70437/Δ2/07-06-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
           γ) το με αρ. πρωτ.140230 /11-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π.)

Σε απάντηση του ανωτέρω (β) σχετικού και έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 60/10-11-2022 Απόσπασμα 
Πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση του 
του 1ου Μαθητικού Λογοτεχνικού Οικολογικού Διαγωνισμού του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ερμούπολης Σύρου 
με τίτλο: «Έγκλημα στον βιολογικό καθαρισμό – συγγραφή αστυνομικού διηγήματος», το οποίο 
απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων όλων των τύπων, Γενικής και Ειδικής 
Εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών στο διαγωνισμό 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 σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.

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

3. Σε περίπτωση που προβλέπεται μετακίνηση μαθητών/μαθητριών, να γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις 
διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.

4. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : disedu@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ε. Παπαδοπούλου,
                                 Κ. Μελέτση 

  
Τηλέφωνο : 210 3442222,3791

ΠΡΟΣ:Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ  
Email: kepea.syrou@gmail.com
ΚΟΙΝ.:
α) Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
info@iep.edu.gr         
β) ΠΔΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ, mail@naigaiou.pde.sch.gr
γ) ΙΝΕΔΙΒΙΜ, kpe@inedivim.gr

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:kpe@inedivim.gr
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5. Τα έργα των μαθητών/-τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Κριτική Επιτροπή του 
διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει 
αξιολόγηση των μαθητών/-τριών. Όλοι/-ες οι εμπλεκόμενοι/-ες να λάβουν έπαινο  συμμετοχής.

6. Σε ό,τι αφορά στα βραβεία του διαγωνισμού, τα οποία αποτελούν χρηματικά έπαθλα αυτά να 
αποδοθούν στις σχολικές μονάδες και όχι στους/στις μαθητές/-τριες βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας. 

7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/-τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για 
άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).

8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλθέντων και 
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, 
σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των 
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των 
πνευματικών δικαιωμάτων.

9. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφιση και η 
μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, παρά μόνον εφόσον υπάρχει η σχετική έγγραφη 
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.

10. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την 
επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον 
διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, 
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα 
συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

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

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 προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την 
αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
http://edu-gate.minedu.gov.gr/.

Συν.: Δύο (2) ηλεκτρονικά αρχεία excel

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. ΚΑΙ 
Ε.Α.

                                                            

                                                              
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΟΠΤΣΗΣ

http://edu-gate.minedu.gov.gr/
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Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού κας Ζ. Μακρή
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α. 
3. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα …
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β΄
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β’
6. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α΄ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)
7. ΔΙΠΟΔΕΜΣ - Τμήμα Α΄

http://edu-gate.minedu.gov.gr/
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