
  
          
                    
 
 

                                                             Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                          

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

                               Μαρούσι,          02-10-2018       
                  Μαρούσι,                   Αρ. Πρωτ. :  Φ13.1/163607/Δ2 
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 ΘΕΜΑ:   Έγκριση του 4ου Μαθητικού Διαγωνισμού «τα εκθέματα του μουσείου μέσα από τα μάτια 

των μαθητών» με τίτλο: «Στα χνάρια της Οδοντιατρικής: από τα θεραπευτικά βότανα, στα 

βιοϋλικά, στη βιοτεχνολογία, στη ψηφιακή τεχνολογία και στα laser»,   

  Σχετικό έγγραφο: το με αρ.154718/Δ2/18-09-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

  

     Απαντώντας στο με ημερομηνία 16-07-2018 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 

42/13-09-2018 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο 

δίνεται θετική εισήγηση, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 4ου μαθητικού 

διαγωνισμού «τα εκθέματα του μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών» με θέμα «Στα χνάρια 

της Οδοντιατρικής: από τα θεραπευτικά βότανα, στα βιοϋλικά, στη βιοτεχνολογία, στη ψηφιακή 

τεχνολογία και στα laser», ο οποίος διοργανώνεται από το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών σε συνεργασία με το Μουσείο Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και απευθύνεται 

στους μαθητές και στις μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων Γυμνασίου & 

Λυκείου Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και των Καλλιτεχνικών Σχολείων των Δ.Δ.Ε. 

Δ.Ε. Α΄, Β΄, Γ΄,  Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά. 

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις εξής προϋποθέσεις:  
 

 Η συμμετοχή του σχολείου στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική και θα πραγματοποιείται με 

τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/Διευθύντριας της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του 

Συλλόγου Διδασκόντων αυτής. 

 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον εν λόγω διαγωνισμό είναι προαιρετική και 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, εφόσον πρόκειται για ανήλικους/-κες 

μαθητές/-ήτριες. 

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

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

ΤΜΗΜΑ Β’ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
---- 

  

 

  

 

 

 

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.) 
   Λαμπρίδου Κ. (Δ.Ε.) 
                                 Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.) 
        Τηλέφωνο  : 210 344.3272, 3314 (Δ.Ε.) 
                               210 344. 2212 (Ε.Ε.) 
          Φαξ            : 210 344.3390 
         

 
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 

 : 210-34.43.314 

Fax : 210-34.43.390 

 
                

   

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

---- 
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Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών                                                                                       
museum@uoa.gr 
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 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον εν λόγω διαγωνισμό δεν θα έχει καμία οικονομική 

επιβάρυνση για τους μαθητές/-ήτριες ή για το σχολείο. 

 Οι σχετικές δραστηριότητες των μαθητών/-τριών θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους 

γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. στο 

μάθημα της Βιολογίας, της Φυσικής, της Χημείας) ή κατά τη διάρκεια δράσης/προγράμματος 

αγωγής υγείας/σχολικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και 

τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ο τρόπος ενασχόλησης (ώρες απασχόλησης, υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, 

σχεδιασμός δράσεων κ.λ.π.) των εμπλεκομένων μαθητών/-τριών είναι στη διακριτική ευχέρεια 

των εκπαιδευτικών που θα τους /τις συντονίσουν. 

 Ο φορέας διοργάνωσης θα αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα 

διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. 

 Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και δεν θα υπάρξουν 

έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα 

έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λ.π.). 

 Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της 

μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να 

δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης. 

 Να τηρηθεί η κείμενη περί εκπαιδευτικών επισκέψεων και μετακίνησης μαθητών/-τριών 

νομοθεσία(33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α., ΦΕΚ.681/06-03-2017) 

 Επισημαίνεται ότι βάσει των Προδιαγραφών του Ι.Ε.Π., το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται 

θετικά για την πραγματοποίηση δωρεάν οδοντιατρικού ελέγχου στους μαθητές και τις 

μαθήτριες από τις οδοντιατρικές μονάδες του Τμήματος Οδοντιατρικής και το προσωπικό 

τους, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω διαγωνισμού (Προδιαγραφές 

Ι.Ε.Π.,υπ.αριθμ.47/16-11-2017 Πράξη, όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ.16/12-04-2018 

Πράξη του Δ.Σ.). 

         

                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
                                                                                                 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 
 

                                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

 
 

Εσωτερική διανομή: 
1.  Δ/ση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄ 
2.  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.– Τμήματα Α’ και Β΄  
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