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Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

Μ     

        Mαρούσι, 20-12-2016 

  Αριθ. Πρωτ. Φ14/2642/217468 /Δ1  

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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

----- 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 

Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  

Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   

Πληροφορίες :  Σ. Λαπατά 

                                : Μ. Κολούντζου 

Τηλέφωνο              : 210 344 2247 

FAX   : 210 344 3354 

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

ΚΟΙΝ.: Πανελλαδική Φιλοζωϊκή και Περιβαλλοντικής 

Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο) 

info@pfpo.gr,natassabobolaki@yahoo.gr             

 

 

ΘΕΜΑ :Έγκριση μαθητικού διαγωνισμού  με θέμα «Καλοκαιρινές  εμπειρίες με Ζώα» 

Σχετικό  έγγραφο: 205080/01-12-2016/Δ1 

  

Σας ενημερώνουμε ότι, η ΠΦΠΟ, διοργανώνει,  για το σχολικό έτος 2016-17, Μαθητικό Διαγωνισμό-Άμιλλα,  με 

θέμα «Καλοκαιρινές  εμπειρίες με Ζώα». Ο ανωτέρω διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των σχολικών 

μονάδων της Α/θμιας Εκπ/σης  των Νομών της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης, και θα διεξαχθεί εκτός ωρολογίου 

προγράμματος. 

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την με αρ. 46/21-04-2016  Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ισχύουν 

οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

1) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των 

σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση από τους 

εκπαιδευτικούς ή τον Διευθυντή ή με διανομή φυλλαδίων), μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του 

σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό. 

2) Η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό θα είναι προαιρετική υποβάλλοντας ο καθένας, στην περίπτωση 

που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά το δικό του έργο. 

3) Τα έργα των μαθητών θα αποσταλούν απευθείας στην αρμόδια επιτροπή της ΠΦΠΟ και δε θα κριθούν από 

εκπαιδευτικούς, εφόσον δεν πρόκειται για δραστηριότητα που εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του 

σχολείου ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού. 

4) Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων 

έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της ΠΦΠΟ, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη 

διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών και των πνευματικών δικαιωμάτων και 

χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών. 
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Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα www.pfpo.gr ή να καλείτε στα τηλ. 

6976489349  (κα Μπομπολάκη) ή 2810-762371( κα Χουστουλάκη). 

                                                                                                    

                                                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          

                                                                                                                                            

                                                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 

                                                                                                                

                                                                                                                             

    

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

 Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε.-Τμήμα Γ’ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας , 

Δυτικής Μακεδονίας , Κρήτης (έδρες τους) 

2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Καθοδήγησης  (μέσω  των οικείων Περιφ. 

Δ/νσεων Εκπ/σης ) 

3. Σχολικούς Συμβούλους Δημοτ. Εκπ/σης  (μέσω των οικείων  Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης) 

4. Δ/νσεις  Π.Ε Γρεβενών, Δράμας, Ημαθίας, Ανατ. Θεσ/κης, Δυτ. Θεσ/κης, Καβάλας, Καστοριάς, 

Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Φλώρινας, Χαλκιδικής, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης 

και Χανίων  (έδρες τους) 

5. Δημόσια και  Ιδιωτικά Δημ. Σχολεία  (μέσω των οικείων  Δ/νσεων Π.Ε.)          

 

 

 


