
                                   
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 
Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 

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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
---- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.  
        ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.  
        ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,  

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

---- 

 
 
 
Μαρούσι, 09-8-2019 

    Αρ. πρωτ.: Φ.14/121609/ΜΑ/126899/Δ1 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Β. Τζιντάνου (Π.Ε.) 
                               : Μ. Ασυνάνογλου (Π.Ε.) 
                               :  Ά. Βάρλα (Δ.Ε.) 
                               :  Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.)     
                               :  Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)                                  
Τηλέφωνο  : 210 344 3372 
 FAX                        : 210 344 3354 

 
 

 

ΠΡΟΣ :        Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα 

 
                               savvopou@unhcr.org 
 

 
     
 
 
 
 

 

  Θέμα: «Έγκριση του 23ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας για τους 
πρόσφυγες  με τίτλο «Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα», στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας 
εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019-2020» 
 
Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 106218/03-7-2019/Δ1 εισερχόμενο έγγραφο του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
           (νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.)   
 

Σε απάντηση των με αριθμ. πρωτ. εισ. του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. (νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.) 106218/03-

7-2019/Δ1 εγγράφων σας, σχετικά με αίτημα έγκρισης Πανελλήνιου Διαγωνισμού 

Μαθητικής Δημιουργίας για τους πρόσφυγες με τίτλο «Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα», ο 

οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες  όλων των τύπων σχολείων της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη με αρ. 

30/25-7-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 

2019-2020, με τις εξής προϋποθέσεις: 

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

με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω των ιστότοπων των εμπλεκομένων φορέων). 

 Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό να είναι προαιρετική υποβάλλοντας 

ο/η 

καθένας/καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του/της 

ατομική συμμετοχή με την απαραίτητη γονική συναίνεση. 

http://www.minedu.gov.gr/
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 Η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους, ακόμη κι αν γίνεται εκτός 

ωρολογίου προγράμματος, θα πρέπει να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους 

γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, 

σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

 Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα 

υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των 

μαθητών/-τριών και 

σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων 

των συμμετεχόντων μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους. 

 Δεν θα διαφημίζονται άμεσα ή έμμεσα εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές επιχειρήσεις,  

εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού». 

   
  
                                                                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 
 
  
 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Εσωτερική Διανομή:  
 

1. Γεν. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  

& Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’ 
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων 

  & Οργάνωσης  Δ.Ε. - Τμήμα Β’  
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης - Τμήμα Β΄                                      
5. Δ/νση Επαγγ. Εκπ/σης –Τμήμα Β’ 

 


