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Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής του μαθητικού διαγωνισμού με θέμα «Η υγιεινή διατροφή σε μια εικόνα» 
του Ινστιτούτου ΠΡΟΛΗΨΙΣ. 
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 147123/Δ2/10-09-2018 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου. 
 

Απαντώντας στο με ημερομηνία 29-06-2018 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 10190/7-
9-2018 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο δίνεται θετική 
εισήγηση, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του μαθητικού διαγωνισμού με θέμα «Η υγιεινή 
διατροφή με μια εικόνα», ο οποίος διενεργείται από το Ινστιτούτο σας και απευθύνεται σε σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς και όμορων Δήμων.  

 
Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις εξής προϋποθέσεις:  
 
Α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εκτός ωρολογίου σχολικού προγράμματος. 
Β) Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να 

γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση 
από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια), μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος 
του σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον 
διαγωνισμό. 
    Γ) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική υποβάλλοντας ο 
καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά το δικό του/της έργο. 
  
 
 

 
 
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 
Να διατηρηθεί μέχρι…….. 
Βαθμός Ασφαλείας 
 
Μαρούσι, 18-09-2018 
Αρ. Πρωτ.  Φ13.1/154495/Δ2 
Βαθ. Προτερ.   
 
ΠΡΟΣ: 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΨΙΣ 
Πρόληψις Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής 
Ιατρικής 
a.veloudaki@prolepsis.gr 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

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

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

------ 
          Ταχ. Δ/νση    : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
          Τ.Κ. – Πόλη   : 151 80, Μαρούσι 
          Πληροφορίες: Β. Τζιντάνου (Π.Ε.) 
                                    Ά. Βάρλα (Δ.Ε.) 
                                    Π. Κανελλοπούλου (Δ.Ε.) 
                                    Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.) 
                                    Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.) 
          Τηλέφωνο     : 210 344.3272, 3023 (Δ.Ε.) 
                                    210 344. 2212 (Ε.Ε.) 
          Φαξ                : 210 344.3390 
          Email              : spoudonde@minedu.gov.gr 
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 Δ)  Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε 
πραγματοποιείται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού. 

Ε) Τα έργα των μαθητών/-τριών θα αποσταλούν απευθείας στην Επιτροπή Διοργάνωσης του 
διαγωνισμού και δεν θα κριθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου, εφόσον δεν πρόκειται για 
δραστηριότητα που εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε πραγματοποιείται με 
ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας και του διδακτικού προσωπικού.  

ΣΤ) Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και 
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των «πνευματικών 
δικαιωμάτων» των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών. 

Ζ) Να μην υπάρξουν έσοδα για το Ινστιτούτο Prolepsis που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον 
φορέα, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο 
διαγωνισμό θα είναι δωρεάν. 

Η) Η υλοποίηση του μαθητικού διαγωνισμού να μην σχετίζεται με την προώθηση εμπορικών 
προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου 
και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά 
συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού».  

 
                                                                                                                        
                                                                                                                               
         
                                                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                                                       ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.  
 
 
          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 
                                                                                          
 
                                                                          
                                  
 
                         

 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.- Τμήμα Β΄ 
2. Δ/ση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄ 
3. Δ/ση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄ 
4. Δ/ση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία- Τμήμα Α΄ 
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.– Τμήμα Β΄  
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