
 ΘΕΜΑ: «’Έγκριση υλοποίησης του Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο 
«#3191KMPROJECT» της Νομικής Βιβλιοθήκης ΑΕΒΕ  για το σχολικό έτος 2020-2021»

Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 130124/28-9-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/74783/ΓΔ4/16-6-2020 εγγράφου σας, σχετικά με την έγκριση 

υλοποίησης του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο «#3191KMPROJECT» της 

Νομικής Βιβλιοθήκης ΑΕΒΕ, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων 

της χώρας καθώς και των Ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2020 - 2021, σας 

γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 46/24-09-2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το 

αίτημά σας γίνεται αποδεκτό με τις εξής προϋποθέσεις:

1. H συμμετοχή του σχολείου στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και υλοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του 

Συλλόγου Διδασκόντων και σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων 

(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων) της οικείας 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό είναι προαιρετική και εθελοντική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων. 

3. Ο διαγωνισμός και η τελετή βράβευσης να υλοποιηθούν χωρίς να υπάρχει προβολή και διανομή 

διαφημιστικού υλικού. 

4. Η υλοποίηση του διαγωνισμού να γίνεται παρουσία του/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών των σχολείων 

και οι δραστηριότητες για τη συμμετοχή να μην υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

5. Κατά τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην τελετή βράβευσης του διαγωνισμού να τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017 και της με την αριθμ. 

   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
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,  6-10-2020
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/130124/ΦΔ/134313/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
Τηλέφωνο : 210 344 3293

ΠΡΟΣ: 1)Διευθύνσεις Π/θμιας Εκ/σης της χώρας. Έδρες 
τους

               2) Σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης της χώρας 
(μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε.)

ΚΟΙΝ: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
            Υπόψη κ. Καρατζά Αντώνιο
             sales@nb.org

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr


33120/ΓΔ4/2017 Υ.Α. του ΥΠ.Π.E.Θ. (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017), τα οποία προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, και το 

πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών. 

6. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Ν.2472/1997, 

Ν.4139/2013, οδηγίες της Κανονισμός ΕΕ 2016/679 και Οδηγίες 1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 

2009/136/ΕΚ). 

7. Να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας κατά του covid-19. 

8. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, να συνταχθεί απολογιστική έκθεση με τα αποτελέσματα των 

δράσεων, η οποία θα κοινοποιηθεί στο Ι.Ε.Π.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:  
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’       
Δ/νση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων- Tμήμα Α’                                                           
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