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

            Μαρούσι,  03/03/2021
            Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15/24935/Δ2

ΠΡΟΣ:

 

                                                                                               Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΚΟΙΝ: Γενική Γραμματεία

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Συντονισμού
 και Διεθνών Σχέσεων
Υπόψη κ. Περπατίδη Αντωνίου
a.perpatidis@mindigital.gr 

ΘΕΜΑ: «50ος Διεθνής Διαγωνισμός Αλληλογραφίας Νέων 2021»

Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 21984/Δ2/25-02-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (ΠΤΕ/UPU) ιδρύθηκε το 1874 και αποτελεί εξειδικευμένο 

διακυβερνητικό οργανισμό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα αριθμεί 192 κράτη – μέλη 

που διασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των ταχυδρομικών φορέων τους (παρόχων, εθνικών 

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
της χώρας.  Έδρες τους.

2.  Συντονιστές Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης της χώρας)

3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
4.  Ιδιωτικά και Δημόσια Γυμνάσια  της 

χώρας.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων  Δ.Ε.)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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.)

  Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
  Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)             
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διοικήσεων/υπουργείων, ρυθμιστικών αρχών, μη-κυβερνητικών οργανισμών, ενώσεων καταναλωτών, 

φιλοτελικών οργανισμών, πανεπιστημίων κ.α.). Η ΠΤΕ είναι ο οργανισμός εκείνος που θέτει τους 

κανόνες για τη διακίνηση της διεθνούς αλληλογραφίας, των δεμάτων και όλων των σχετικών 

υπηρεσιών, παρέχοντας τεχνική βοήθεια και συμβουλευτική συνδρομή / διαμεσολάβηση μεταξύ των 

κρατών – μελών.

 Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος της ΠΤΕ και διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε αυτήν τα τελευταία 

χρόνια (επιτυχής Προεδρία κατά την τετραετία 2008-2012, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης από το 

2012, συμμετοχή στα διεθνή συνέδρια κάθε 4 χρόνια καθώς και στο τελευταίο (3ο ) Έκτακτο Διεθνές 

Συνέδριο του 2019 στη Γενεύη). Στο πλαίσιο αυτής της ενεργούς συμμετοχής στα δρώμενα της ΠΤΕ, η 

Ελλάδα συμμετέχει ενεργά και στον ετήσιο Διεθνή Διαγωνισμό Αλληλογραφίας Νέων, και μάλιστα η 

χώρα μας, με εκπροσώπηση μαθητή από το 2ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών, είχε πρωτεύσει στον 41ο 

Διαγωνισμό του 2012.

Το θέμα του διαγωνισμού που επιλέχθηκε για το έτος 2021 είναι:

«Γράψε μία επιστολή σε συγγενικό σου πρόσωπο για την εμπειρία σου με τον COVID-19»

Η συμμετοχή στον 50ο Διεθνή Διαγωνισμό Αλληλογραφίας Νέων 2021 αποτελεί εξαιρετικό 

εκπαιδευτικό εργαλείο για την εξοικείωση των νέων με τον σημαντικό ρόλο των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά και με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

γονέων/κηδεμόνων τους  οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γυμνασίων όλης της χώρας ηλικίας έως 15 

ετών. 

Οι εκθέσεις θα πρέπει να σταλούν σε έντυπη μορφή, ευανάγνωστες χειρόγραφες, να έχουν τη 

μορφή και τα χαρακτηριστικά μίας επιστολής (ημερομηνία, χαιρετισμός στην αρχή και στο κλείσιμο και 

υπογραφή), καθώς και περιεχόμενο με συνάφεια στο θέμα έως 800 λέξεις, στην ελληνική γλώσσα. 

Η κάθε έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφία του/της μαθητής/τριας, κατά 

προτίμηση σε μορφή .jpeg (τουλάχιστον 300 dpi) ή σε έντυπη μορφή ( η φωτογραφία να μην είναι 

κολλημένη ή συραμμένη σε οποιοδήποτε έγγραφο) και να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η 

ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η τάξη φοίτησης και η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση του 

υποψηφίου, τηλέφωνο επικοινωνίας, οι ξένες γλώσσες που γνωρίζει, καθώς και το όνομα και η 

διεύθυνση του σχολείου στο οποίο φοιτά ο υποψήφιος και ο αριθμός των περιεχομένων λέξεων της 

έκθεσης σε ξεχωριστή σελίδα. Επίσης, η συμμετοχή πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του 

γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί για τη συμμετοχή του παιδιού του και για τη δημοσιοποίηση του 

ονόματός του και της έκθεσής του σε περίπτωση διάκρισής του. 
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Οι ενδιαφερόμενοι/ες  μαθητές και μαθήτριες πρέπει να καταθέσουν τις εκθέσεις τους στο σχολείο 

τους έως την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 , οι οποίες στη συνέχεια θα διαβιβαστούν από τα σχολεία στις 

οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την  Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021. Ακολούθως, 

οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα τις διαβιβάσουν ταχυδρομικώς  στη 

Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄ - 

Μαθητικής Μέριμνας, Σχολικής Ζωής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 

151 80, Μαρούσι) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αργότερο έως την Τετάρτη 24 

Μαρτίου 2021.

H καλύτερη έκθεση, η οποία θα κριθεί σε εθνικό επίπεδο από επιτροπή αξιολόγησης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα διαβιβαστεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Απριλίου 

2021 στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Συντονισμού και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, προκειμένου να αποσταλεί στο Διεθνές Γραφείο της Π.Τ.Ε., όπου θα γίνει η τελική κρίση 

των εκθέσεων των μαθητών/τριών από όλες τις χώρες.

Οι τρεις πρώτοι νικητές σε παγκόσμιο επίπεδο θα βραβευθούν με χρυσό μετάλλιο ο πρώτος, με 

αργυρό ο δεύτερος και με χάλκινο ο τρίτος, καθώς και με πιστοποιητικά και άλλα βραβεία που 

προσφέρονται από την Π.Τ.Ε. 

Η προκήρυξη και οι οδηγίες του 50ου Διεθνούς Διαγωνισμού Αλληλογραφίας Νέων 2021 από την 

UPU είναι αναρτημένες στον ιστότοπο : https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Outreach-

Campaigns/International-Letter-Writing-Competition-for-Young-People .

Εσωτερική Διανομή:                                                  
1. Γραφείο κ. Υπουργού (ΦΕΣΕ: ΑΠ:2000/26-2-2021)
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
3. Γραφείο . Γεν. Γραμματέως κ. Γκίκα (ΑΠ : 481/26-2-2021)
4. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                 
5. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’                            
6. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης               

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
7. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
8. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
9. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
10. Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
11. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

               Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
    

                     ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
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