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ΠΡΟΣ: 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  
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ΚΟΙΝ: 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

2. Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF 
Ανδρ. Δημητρίου 8 & Τζ. Κέννεντυ 37 
Τ.Κ. 16121, Καισαριανή, Αθήνα 

 
              Θέμα: «Σχολικά είδη από την UNICEF» 
              Απάντηση στο υπ΄ αρ. πρωτ. 114263/Γ7/21-07-2014 εισερχόμενο έγγραφο 
 

Σας ενημερώνουμε ότι και φέτος, όπως και κάθε χρόνο η UNICEF διαθέτει μία αξιόλογη 
σειρά ποιοτικών σχολικών ειδών, που δίνουν στους μαθητές/τριες τη χαρά της προσφοράς στα 
λιγότερο προνομιούχα παιδιά του πλανήτη. Η πώληση των ειδών UNICEF αποτελεί έναν από τους 
πλέον σημαντικούς τρόπους εξεύρεσης πόρων για την εξασφάλιση του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση για ακόμα περισσότερα παιδιά. 

Είμαστε σίγουροι ότι η φετινή συλλογή θα χαροποιήσει τους μαθητές και θα καλύψει τις 
ανάγκες των εκπαιδευτικών. Αναλυτικότερα, τα σχολικά είδη που διατίθενται είναι: τα πολύ 
γνωστά τετράδια UNICEF σε σετ των τεσσάρων τεμαχίων, καθώς και μεμονωμένα τετράδια και 
σπιράλ, γραφική ύλη, σακίδια και κασετίνες. 
 Επιπλέον, σας επισυνάπτουμε το έντυπο παραγγελίας προς διευκόλυνση της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου παραγγελίας, μπορείτε 
να επικοινωνείτε με τη UNICEF στο τηλ.: 210-7255555, ώστε να το λάβετε ηλεκτρονικά και 
έγχρωμο. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να ενημερωθούν τόσο για την ανθρωπιστική 
δράση της UNICEF στον κόσμο, όσο και για την πλήρη συλλογή της και από την ιστοσελίδα της 
www.unicef.gr.   
  

 Συν: Μία (01) σελ.                                                             
                                                                                          Η   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Εσωτερική Διανομή:                                                                                                        
Τμήμα Αγωγής Υγείας                                                                 
& Περιβαλλοντικής Αγωγής                                                                

                                                                                                                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΚΟΤΑ 

mailto:t05sde1@minedu.gov.gr

