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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
 

     

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε 

ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
----- 

   Μαρούσι,  15-6-2020 
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/71742/ΦΔ/73753/Δ1                    
 

 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   

   Πληροφορίες : Φ. Δεσποίνη (Π.Ε.) 
   Τηλέφωνο            : 210 344 3293                          
   FAX                        : 210 344 3354 

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HELMEPA 
Υπόψη κ. Δημητρίου Μητσάτσου 
     helmera@helmera.gr 
 

 
    

  

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής Ομάδων Παιδικής «HELMEPA»  της 

Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος « HELMEPA» με τίτλο « Άνθρωποι και θαλάσσια ζωή, 

σύμμαχοι για τον πλανήτη Γη!» για το σχολικό έτος 2020-2021» 

Σχετ. έγγραφο: Το με αρ. πρωτ. 71742/9-6-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 
Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 56396/15-5-2020 εγγράφου σας, σχετικά με αίτημα έγκρισης του 

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής Ομάδων Παιδικής «HELMEPA» με τίτλο « Άνθρωποι 

και θαλάσσια ζωή, σύμμαχοι για τον πλανήτη Γη!» όπου η 1η κατηγορία του διαγωνισμού απευθύνεται σε 

μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής, η 2η κατηγορία σε μαθητές/-τριες 

Α’, Β’, Γ’ Τάξεων του Δημοτικού και η 3η κατηγορία σε μαθητές/-τριες Δ’, Ε’, ΣΤ’ Τάξεων του Δημοτικού σας 

γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 28/5-6-2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το 

αίτημά σας γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2020-2021, με τις εξής προϋποθέσεις: 

1)Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. 

2) Η υλοποίηση του διαγωνισμού δε θα επιβαρύνει το ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα. 

3) Τα έργα των μαθητών 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. 

4)Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών, χωρίς έσοδα ή 

οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τα υποβληθέντα έργα. Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

5) Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων.  

6) Η διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών (και κατά τα ισχύοντα στο ν. 2121/1993 

«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993).  
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7) Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

  
Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-
gate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα 2020-21 → Διαγωνισμοί. 

                                                                                                                      

     

 

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

  
 

                                                                      ΤΣΑΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.  Τμήμα Β’ 
                                      Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
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