
ΘΕΜΑ:«Έγκριση για την υλοποίηση του 5ου  Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού    
Αστρονομίας και Διαστημικής 2021 για το Δημοτικό»

Σχετ.: Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.  79341/24-06-2020 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Σε απάντηση των με αριθμ. πρωτ. εισ. ΥΠΑΙΘ 50425/4-5-2020 εγγράφων σας, σχετικά με την 

έγκριση του «5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2021 για το 

Δημοτικό» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες  των  Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ τάξεων  των δημόσιων και ιδιωτικών 

Δημοτικών Σχολείων της Ελλάδας  για το σχολικό έτος 2020-21, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με 

το  υπ’αριθμ. 31/18-06-2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το αίτημά σας γίνεται 

αποδεκτό. 

        Ωστόσο, προϋποθέσεις υλοποίησής του θεωρούνται: 

 Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να 

γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω της ιστοθέσης Εταιρείας Αστρονομίας και 

Διαστήματος) 

 Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο 

καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά τη δική του ατομική συμμετοχή 

με ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους. 

 Η συμμετοχή στην εν λόγω δράση δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου 

ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού.

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-----------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-------

Μαρούσι, 31-7-2020
Αρ. Πρωτ.:  Φ14/79341/ΒΜ/102755/Δ1

ΠΡΟΣ: Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος
             ead-volos@astronomos.gr

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spudonpe@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες       : Β. Μόκα (Π.Ε.)

: Η. Αναστασοπούλου (I.E.)
Τηλέφωνο             : 210 344 2247 (Π.Ε.)

: 210 344 2733 (Ι.Ε.)                    
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  Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με 

ευθύνη της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας 

για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών και των 

πνευματικών δικαιωμάτων. 

 Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του 

περιεχομένου του διαγωνισμού. 

 Να δημοσιοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την υλοποίηση 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.

                                                                                                                           Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΠΕ, ΔΕ & Ειδικής Αγωγής, κ. Α. Γκίκα
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. 
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
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