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  KOIN: “George D. Behrakis” ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

  info@researchlab.gr  

  vevan@researchlab.gr 

 

ΘΕΜΑ: «5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Κάπνισμα και Περιβάλλον» για μαθητές 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του 8ου Πανελλήνιου Μαθητικού 

Συνεδρίου για τον Έλεγχο του Καπνίσματος “Παιδεία Για Έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα”». 

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 151186/ΓΔ4/13-09-2017 και 180170/Δ2/24-10-2017 εισερχόμενα 

έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 42/12-10-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

εγκρίνουμε τον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Κάπνισμα και Περιβάλλον» για 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

       ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

----- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

       ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 

----- 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση  : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη  : 151 80 -  Μαρούσι 
Ιστοσελίδα  : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spudonde@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Λαπατά Σ. (Π.Ε.) 
   Βάρλα  Ά.  (Δ.Ε.) 
    Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.) 
  Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.) 
Τηλέφωνο : 210-34.43.318 (Π.Ε.) 

    210-34.43.272 (Δ.Ε.) 

   210-34.43.317 (Δ.Ε.) 

   210-34.42.212 (Ε.Ε.) 

Fax : 210-34.43.390 

 

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 

της χώρας. Έδρες τους. 

2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας. Έδρες 

τους.  

3. Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών 

Δραστηριοτήτων. 

(μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε. της 

χώρας) 

4. Δημόσιες και Ιδιωτικές  

σχολικές μονάδες  Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας 

 (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε.  

της χώρας) 

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διοργανώνει το Ερευνητικό Εργαστήριο 

“George D. Behrakis Research Lab – Hellenic Cancer Society”, στο πλαίσιο του 8ου Πανελλήνιου 

Μαθητικού Συνεδρίου για τον Έλεγχο του Καπνίσματος «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα».  

Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών σχολείων, της 

Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Γυμνασίων και της Α΄ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και θα 

πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος. Οι μαθητές του Δημοτικού καλούνται να 

δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής με θέμα «Κάπνισμα και Περιβάλλον», ενώ οι μαθητές του Γυμνασίου 

και της Α΄ τάξης Λυκείου καλούνται να γράψουν μία επιστολή ή γράμμα με θέμα «Κάπνισμα και 

Περιβάλλον», η οποία μπορεί να απευθύνεται όπου ο μαθητής επιθυμεί. 

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής 

προϋποθέσεις: «…(α) 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/τις εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση του σχολείου ή με διανομή φυλλαδίων), μέσα 

στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου και της διασύνδεσης σχολείου και των κοινωνικών 

φορέων, και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό, (β) η συμμετοχή 

των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας/η καθεμία, στην 

περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά το δικό του/της έργο (ατομική συμμετοχή), (γ) τα έργα 

όλων των μαθητών/-τριών θα αποσταλούν απευθείας στην επιτροπή χωρίς ευθύνη και εμπλοκή της 

Διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου, (δ) η όλη διενέργεια του διαγωνισμού 

(υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα 

υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες 

δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών και 

των πνευματικών δικαιωμάτων». 

Τελική ημερομηνία υποβολής των έργων ζωγραφικής και των γραπτών κειμένων (επιστολή ή 

γράμμα) είναι η 13η Νοεμβρίου 2017. Τα έργα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο pdf 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση vevan@researchlab.gr. Η παρουσίαση των βραβευμένων έργων και η 

απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την 28η Νοεμβρίου 2017 στο πλαίσιο του 8ου Πανελλήνιου 

Μαθητικού Συνεδρίου για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, το οποίο θα λάβει χώρα στην Τρίπολη, στο 

Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να 

απευθύνονται στο Ερευνητικό Εργαστήριο “George D. Behrakis Research Lab – Hellenic Cancer Society” 

(Δορυλαίου 8, Πλατεία Μαβίλη, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας: 210 – 6470056, email: info@researchlab.gr ). 

Επισυνάπτονται αναλυτικές Πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό, καθώς και η 

Δήλωση συμμετοχής.  

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω 

μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 
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Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία αρμοδιότητάς σας. 

 

Συνημμένα: 2 ηλεκτρονικά αρχεία (Πληροφορίες – Δήλωση συμμετοχής).  

 

Εσωτερική Διανομή:                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

1. Γραφείο κ. Υπουργού      

2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα            

3. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης, Τμήμα Α΄  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

4. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β΄    

5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                         

και  Οργάνωσης  Π.Ε. , Τμήμα Γ΄ 

6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                              

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα Γ΄ 

 

 

 


		2017-11-02T12:03:23+0200




