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ΘΕΜΑ:    « Έγκριση Δράσης και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανοιχτή 

συμμετοχή σε διαγωνισμό  καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την 
Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού».   

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 

κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄).  

2. Τα Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών, και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) και 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄) «Διορισμός 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

3. Το ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/28-08-2014) «Οργανισμός του  Υπουργείου Υγείας», , 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19   παρ. 2δ και του άρθρου 17  παρ. 3,  

4. Το άρθρο 3 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α΄/24-12-2014), «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, 

βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 , παρ.3 του Ν. 

4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 

άλλες διατάξεις». 

5. Τον Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/07.08.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».  

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής για τον Μητρικό Θηλασμό της 18ης 

Ιανουαρίου 2017, θέμα 2ο. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α1. Την έγκριση Δράσης  και την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανοιχτή συμμετοχή σε 

«Διαγωνισμό  Καλλιτεχνικής  Έκφρασης και Δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού 

Θηλασμού». Ο διακριτικός τίτλος της Δράσης είναι «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ–

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΥΓΕΙΑ». 

Α2. Φορέας οργάνωσης της Δράσης είναι το Υπουργείο Υγείας με τη Δ/νση  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας και Πρόληψης και με τη συνεργασία της Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής 

για το Μητρικό Θηλασμό και το πρόγραμμα «Αλκυόνη» του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. 

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ 

       Η Δράση «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ–ΕΚΦΡΑΣΗ-ΥΓΕΙΑ» ως σκοπό έχει  την 

ανάδειξη, την ενθάρρυνση, την προαγωγή και την υποστήριξη του  Μητρικού Θηλασμού, καθώς και 

την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, των επαγγελματιών υγείας, των νέων 

ζευγαριών και των γυναικών στο πεδίο του Μητρικού Θηλασμού, αξιοποιώντας ως μέσο την 

δημιουργική και καλλιτεχνική έκφραση. 

Οι επί μέρους στόχοι περιγράφονται στο παράρτημα της Απόφασης. 

 

 
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ                                                                                                              

Στην εν λόγω Δράση δικαίωμα συμμετοχής έχουν:                                                             
I.       Μεμονωμένα άτομα 

II.       Ομάδες ατόμων 

III.       Φορείς 

       Οι κατηγορίες  στις οποίες δύνανται να υπάγονται οι ανωτέρω περιπτώσεις συμμετεχόντων είναι:                          
α.         Μαθητικός πληθυσμός έως 18 ετών (μαθητές Γυμνασίου , Λυκείου)                                                       

β.         Ενήλικες από 18 και άνω                                                                                                                        

γ.         Επαγγελματίες δημιουργικού και καλλιτεχνικού χώρου. 

Δ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ  
       Στην εν λόγω Δράση οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις 

καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας στους παρακάτω θεματικούς άξονες: 

1. Ζωγραφιά - Σκίτσο  

1. Φωτογραφία   

2. Ραδιοτηλεοπτικό μήνυμα, διάρκειας από τριάντα δευτερόλεπτα ( 30΄΄)                   

έως  σαράντα δευτερόλεπτα ( 40΄΄)  

3. Ταινία κινούμενων  σχεδίων έως  τρία λεπτά ( 3΄)  

4. Μικρή ταινία - βίντεο έως επτά λεπτά ( 7’ )  

5. Μουσική σύνθεση – τραγούδι έως τέσσερα λεπτά ( 4’) 

       Η δυνατότητα που παρέχεται σε άτομα, ή ομάδες, ή φορείς να συμμετάσχουν στην εν λόγω 
Δράση με κατάθεση σχετικών προτάσεων, ανάλογα με την κατηγορία συμμετεχόντων που ανήκουν, 

και τον θεματικό άξονα για τον οποίο ενδιαφέρονται να διαγωνιστούν, παρουσιάζεται ειδικότερα στο 
παράρτημα της Απόφασης. 

 

 
Ε.  ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Η χρονική περίοδος ανάπτυξης της Δράσης είναι: 
1. Ο διαγωνισμός διενεργείται την χρονική περίοδος από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 

του  2017, με προθεσμία υποβολής των προτάσεων έως 29/12/2017.  
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2. Η συστηματοποίηση  και αξιολόγηση του κατατεθειμένου υλικού, θα πραγματοποιηθεί εντός 
του Α΄ τετραμήνου του 2018. 

3. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή βράβευσης, θα πραγματοποιηθούν τον 
Μάιο του  2018. 

 

 
ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΕΡΓΩΝ 

Η αναλυτική διαδικασία κατάθεσης προτάσεων – έργων από τους συμμετέχοντες παρουσιάζεται στο 

παράρτημα της οικείας Απόφασης. 

 

 

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

       Η αξιολόγηση των κατατεθειμένων προτάσεων – έργων, γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης που 

συστήνεται, σύμφωνα με κριτήρια που σχετίζονται με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων 

συμμετοχής, με τον τρόπο προσέγγισης του θέματος (πρωτοτυπία, καινοτομία κ.λ.π.), την αξιοποίηση 

υλικών και μέσων, την επίτευξη του μηνύματος κ.λ.π. 

Ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων και του τρόπου βαθμολόγησης αυτών, προκειμένου να 

αξιολογηθούν και να ιεραρχηθούν βαθμολογικά οι προτάσεις – έργα των συμμετεχόντων, γίνεται κατά 

την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

 

Η. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

       Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται Επιτροπή Αξιολόγησης της Δράσης,  η οποία 

απαρτίζεται από εκπροσώπους των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & 

Πρόληψης  του Υ.Υ., από μέλη της Εθνικής Επιτροπής για τον Μητρικό Θηλασμό, εκπρόσωπο του 

Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, Επιστημονικών και  Επαγγελματικών Ενώσεων των παιδιάτρων, των 

Μαιών-των και των  Επισκεπτών-ριων Υγείας και εκπροσώπους φορέων (Σχολών, Οργανώσεων, 

Κέντρων κ.λ.π.) που σχετίζονται με τους εν λόγω άξονες της θεματικής Δράσης. 

Η εν λόγω Επιτροπή δύναται να οργανώνει ειδικότερες ανά θεματικό άξονα ομάδες εργασίας για την 

αξιολόγηση των επί μέρους προτάσεων – έργων. 

Στην ίδια Απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται το έργο, η χρονική διάρκεια, η γραμματειακή 

υποστήριξη της Επιτροπής  Αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

 

 

Θ. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

       Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης, 

κατατάσσονται οι δέκα (10) πρώτες προτάσεις – έργα, σύμφωνα με την υψηλότερη βαθμολόγηση 

ανά κατηγορία συμμετεχόντων και θεματικό άξονα. Οι τρείς (3) πρώτες προτάσεις – έργα με 

υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνουν αντίστοιχα τα βραβεία Α, Β και Γ και η τέταρτη λαμβάνει Έπαινο. 

Επίσης χορηγείται Ειδικός Έπαινος με χαρακτήρα εύφημης μνείας σε ένα συμμετέχοντα ανά 

κατηγορία και θεματικό άξονα, που διαγωνίζονται στην «Ειδική Διαδικασία», ανεξαρτήτως του 

βαθμού αξιολόγησης, εφ όσον ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες και ιδιαιτερότητες που 

σχετίζονται με τον συμμετέχοντα (π.χ. άτομα με αναπηρία, πρόσφυγας, ειδικό σχολείο, ίδρυμα, 

κλ.π.). 

       Οι ανωτέρω διακρίσεις δεν συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο, παρά μόνο από τιμητικό τίτλο. 

 

 

Ι. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ      

       Όλες οι προτάσεις – έργα που έλαβαν τις προαναφερόμενες τιμητικές διακρίσεις, καθώς και οι 

υπόλοιπες δημιουργίες που έχουν αξιολογηθεί στις πρώτες δέκα (10) θέσεις ανά κατηγορία 

συμμετεχόντων και θεματικό άξονα, αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας σε ειδική 

ενότητα με αναφορά στην Δράση. 

       Στις εν λόγω προτάσεις – έργα θα αναφέρεται η κατηγορία της τιμητικής διάκρισης και τα 

στοιχεία του ατόμου, ή της ομάδας, ή του φορέα. 
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       Το σχετικό υλικό είναι δυνατόν να αξιοποιείται για παρεμβάσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης που προάγουν τον Μητρικό Θηλασμό, από το Υπουργείο Υγείας και 

άλλους φορείς που σχετίζονται με το θέμα, με ρητή προϋπόθεση την αναφορά στη Δράση και στα 
στοιχεία του κατά περίπτωση έργου και δημιουργού. 

 

       Επισημαίνεται ότι με την κατάθεση κάθε πρότασης – έργου από τους συμμετέχοντες, ύστερα 
από κατάθεση σχετικής αίτησης στο πλαίσιο της Δράσης, παραχωρούνται στο Υπουργείο Υγείας τα 

πνευματικά Δικαιώματα των εν λόγω έργων, προκειμένου να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα.                                                                                                                                

Οι προτάσεις – έργα που δεν θα αξιολογηθούν στις πρώτες δέκα (10) ανά κατηγορία και θεματικό 
άξονα και αντίστοιχα  αυτές της «Ειδικής Διαδικασίας», είναι δυνατόν να επιστρέφονται στον 

συμμετέχοντα  με αίτησή του.  

       Για τις προτάσεις – έργα που θα διακριθούν, θα βραβευτούν και θα αξιοποιηθούν δωρεάν από το 

Υπουργείο Υγείας και άλλους φορείς, απαγορεύεται η οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική 
εκμετάλλευση αυτών, από τον συμμετέχοντα δημιουργό τους, ή από άλλο φορέα. 

       Η παρούσα Απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα και Υπόδειγμα Αίτησης που είναι 

αναπόσπαστα μέρη αυτής. 

 

                                                                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

                                                                                              ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων                                                                        

α)  Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

β)  Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

γ)  Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

δ)  Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 

ε)  Γεν. Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (για ενημέρωση των φορέων 

εκπ/κης κατάρτισης ενηλίκων) 

      Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80 (πέντε (5) αντίγραφα του εγγράφου) 

2. Υπουργείο Εσωτερικών,  Γενική Γραμματεία  Ισότητας των Φύλων   

Γραφείο Γενικής Γραμματέως  (για ενημέρωση φορέων)                                         

Δραγατσανίου 8, 105 59, Αθήνα   

3. Όλα τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Χώρας (για ενημέρωση Σχολών και Τμημάτων) 

4. Ανώτατη Συνομοσπονδία  Γονέων Μαθητών Ελλάδας (για ενημέρωση συλλόγων μελών)                                                   

Βερατζέρου 22, 104 32, Αθήνα 

5. Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας,  Βαλτετσίου 36-46, Αθήνα, 106 81                      

(για ενημέρωση συλλόγων και μελών)      

6. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων, Ιπποκράτους 13, Αθήνα, 106 79 

7. Ένωση Μουσικοσυνθετών & Στιχουργών Ελλάδος,  Κοραή 3, 105 64 Αθήνα 

8. Ένωση Σκηνοθετών - Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου, Φερρών 2,10434 Αθήνα 

9. Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών Θεάτρου Κινηματογράφου Τηλεόρασης Πολυμέσων, 

Τοσίτσα 11, Αθήνα - Εξάρχεια, 10683 

10. Λέσχη Ελλήνων Γελοιογράφων, ΕΣΗΕΑ-Ακαδημίας 20, Αθήνα 10671 

11. Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, 105 52     

12. Σύλλογος Ζωγράφων Θεσσαλονίκης &  Βορείου Ελλάδος, Εδμόνδου Ροστάν 6, 

Θεσσαλονίκη 546 41 
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13. Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών ΣΕΗ ,Κάνιγγος 33, Εξάρχεια, 106 82 Αθήνα Αττικής    

14. Ελληνικό Κέντρο κινηματογράφου Χατζόπουλου 9, Αθήνα 115 24 

15. Κινηματογραφική Λέσχη κέντρου Αθήνας, Τσαμαδού 26-28, Εξάρχεια, Αθήνα 

16. Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας , Μεσογείων 136 και Κατεχάκη, 

Αθήνα, 11527 

17. Βουλή των Ελλήνων, (για το κανάλι της Βουλής), Βασ. Σοφίας 2-6, 10021, Αθήνα  

18. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες, Γραφ. κ.κ. Διοικητών (με την   παράκληση να 

ενημερωθούν όλοι οι εποπτευόμενους φορείς τους). 

19. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Δ/νση Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής 

Μεσογείων 38-40 ,11527 

20. Υπουργείο Υγείας  

α) ΕΣΔΥ Γραφ. κ. Κοσμήτορος, Λ. Αλεξάνδρας 196, τ.κ. 11521, Αθήνα   

β) ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ,  Αγράφων  3-5, 15123                                           

21. Εθνική Επιτροπή για το μητρικό θηλασμό - Πρόεδρο Καθηγητή Κο Χρούσο Γεώργιο 

Δ/ντής της Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Δ/νση: Νοσοκ. Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»,  

Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου Τ.Κ. 11527-ΓΟΥΔΙ 

22. Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος La Leche League Greece, Δήμητρος 10, Τ.Κ. 15342 

Αγία Παρασκευή, Αττική, 

23. Σύνδεσμος Θηλασμού, Δήμητρος 10, Τ.Κ. 153 42 Αγ. Παρασκευή  

24. Μπακούλα Χρυσάνθη (Οι Φίλοι του  Μητρικού Θηλασμού)  Παπαναστασίου 35, Π. 

Ψυχικό (απέναντι από Σχολές Μωραίτη), 15452 

25. IBFAN Ελλάδας, Πολιτιστικό Κέντρο θέρμης, κ. Δημητρίου & Κ. Χάψα, Τ.Κ 57001 

26. UNICEF Ξενίας  1, 11527 Αθήνα 

27. Συνήγορος του Πολίτη, (κύκλος για το παιδί) Χαλκοκονδύλη 17 , 10432, Αθήνα  

28. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Πλουτάρχου 3 και Υψηλάντους,  19675, Αθήνα 

(ενημέρωση Μελών)  

29. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) ΕΣΥ 

Λ. Αλεξάνδρας 215, 115 23, Αθήνα 

30. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Πειραιώς 134, 11854, Αθήνα                    

(ενημέρωση Μελών ) 

31. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Μαιάνδρου 23 τ.κ.11525 Αθήνα (Ενημέρωση 

Επιστημονικών Εταιρειών)  

32. Ένωση Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος , Ερυθρού Σταυρού 6,15123, Αθήνα  

33. Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία , Μπακοπούλου 15, 15451, Ν. Ψυχικό  

34. Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία, Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν.Θ. 

Ιπποκράτειο  Νοσοκομείο, Δ/νση: Κων/πόλεως 49,  54642 Θεσσαλονίκη 

35. Ελληνική Εταιρία Περιγεννητικής Ιατρικής, Μιχαλακοπούλου 85, Τ.Κ. 115 28, 

Αθήνα 

36. Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία, Αλκαίου 10, Τ.Κ. 11528 Αθήνα  

37. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών –των, Αρ. Παππά 2, τ.κ. 11521, Αθήνα,(ενημέρωση 

Μελών)  

38. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Θεσσαλονίκης, Αλεξ. Σβώλου 40, Τ.Κ. 54621 

Θεσσαλονίκη (για ενημέρωση των μελών) 

39. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών –τριών,  Παπαρηγοπούλου 15, τ.κ. 10561, Αθήνα 

(ενημέρωση Μελών )  

40. ΄Ενωση  Νοσηλευτών Ελλάδας, Βασ. Σοφίας 47, τ.κ. 10676, Αθήνα (ενημέρωση 

Μελών)   

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiXHUwM2EzXHUwM2E3XHUwMzlmXHUwMzliXHUwMzk1XHUwMzk5XHUwMzlmIFx1MDNhNFx1MDM5Zlx1MDNhNSBcdTAzYTNcdTAzOTlcdTAzOWRcdTAzOTVcdTAzOWNcdTAzOTEtU0NIT09MIE9GIENJTkVNQSIsImFkZHJlc3MiOiJcdTAzYTRcdTAzYzNcdTAzYjFcdTAzYmNcdTAzYjFcdTAzYjRcdTAzYmZcdTAzY2QgMjYtMjgsIFx1MDM5NVx1MDM5ZVx1MDM5MVx1MDNhMVx1MDNhN1x1MDM5NVx1MDM5OVx1MDM5MSwgXHUwMzkxXHUwM2I4XHUwM2FlXHUwM2JkXHUwM2IxIiwibGF0aXR1ZGUiOjM3Ljk4ODM4LCJsb25naXR1ZGUiOjIzLjczNTQ5OTksInByb3ZpZGVyTmFtZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvdmlkZXJJZCI6MTc1NzAwMjczODc3fQ==?link=addresses&fb_locale=el_GR&ref=facebook
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41. Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, Πανόρμου 23, τ.κ. 11522 

Αθήνα (ενημέρωση Μελών)  

42. Ένωση Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος, Μαυροκορδάτου 11, Αθήνα,                       

ΤΚ 10678 

43. Περιφέρειες της Χώρας, Γραφ. κ.κ. Περιφερειαρχών (για ενημέρωση των Π.Ε.) 

44. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Γραφ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων (για ενημέρωση ΟΤΑ) 

45. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) , Γ. Γενναδίου 8., 10678 Αθήνα  

46. Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, Παλαιολόγου 9, 

15124 Μαρούσι Αττικής 

47. Διαρκής Ιερά Σύνοδος Εκκλησία της Ελλάδος ,Ι. Γενναδίου 14,11521 Αθήνα  (για 

ενημέρωση Ι.Μ.)  

48. ΕΣΗΕΑ Ακαδημίας 20, 10671, Αθήνα  

49. Η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας,                                  

Μητροπόλεως 42,  Τ.Κ. 10563, Αθήνα Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, 

Ακαδημίας 6, Τ.Κ 10671, Αθήνα Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. 

Βενιζέλου 236, 16341, Ηλιούπολη 

50. Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΕΣΕΒΕ) 

Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 10433, Αθήνα  

51. Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας : 

α) Για λογαριασμό Δημόσιας Τηλεόρασης β) Για λογαριασμό Δημόσιας 

Ραδιοφωνίας Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11, 10163 Αθήνα (δύο (2) 

αντίγραφα του εγγράφου). 

52. Γ.Ε.Α. Δ/νση Υγειονομικού Π. Κανελλοπούλου 3, τ.κ. 11525, Αθήνα  

53. ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ Στρ. Παπάγου Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15451, Χολαργός 

54. Γ.Ε.Ν. Δ/νση Υγειονομικού, Δεινοκράτους 70, τ.κ. 11521, Αθήνα  

55. Γ.Ε.Σ. Δ/νση Υγειονομικού Λ. Κανελλοπούλου Π. 1 & Κατεχάκη, τ.κ. 11525, Αθήνα.  

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

1. Γραφ. κ. Υπουργού   

2. Γραφ.  κ. Αν. Υπουργού Υγείας  

3.  Γραφ. κ.κ.  Γεν. Γραμματέων   (3) 

4. Γραφείο  Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης  

   Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας 

5. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

6. Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας 

7. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού 

8. Δ/νση Π.Φ.Υ. & Πρόληψης (5) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιγραφή ειδικότερων θεμάτων και διαδικασιών για την ανοιχτή συμμετοχή στη Δράση  
«ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΕΚΦΡΑΣΗ - ΥΓΕΙΑ» 

 

Σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης με θέμα :    « Έγκριση Δράσης και πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανοιχτή συμμετοχή σε διαγωνισμό  καλλιτεχνικής 
έκφρασης και δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού», ειδικότερα 

αναφέρονται: 

 

Ι. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΙ 

 
α. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των νεαρών εφήβων και ενηλίκων και ιδιαίτερα των 

γυναικών στην αξία του Μητρικού Θηλασμού.   

β. Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η κατάρτιση επαγγελματιών υγείας που σχετίζονται με 

την παροχή φροντίδας υγείας Μητέρας – Παιδιού, την Κοινοτική και Δημόσια Υγεία, καθώς και 

άλλων στελεχών αρμόδιων υπηρεσιών  (στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα),  που απασχολούνται 

σε Κέντρα και Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή ανάλογης φροντίδας. 

γ. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και της μαθητικής Κοινότητας στη 

σημασία και τα οφέλη του Μητρικού Θηλασμού. 

δ. Η ενδυνάμωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των εργοδοτικών φορέων στον σεβασμό των 

δικαιωμάτων για την προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού. 

ε. Η ανάδειξη των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, που σχετίζονται με τον 

Μητρικό Θηλασμό και που συμβάλουν στην υγεία του παιδιού και την ενδυνάμωση των 

σχέσεων της Οικογένειας. 

 

ΙΙ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ  

 

       Στις ενότητες Γ και Δ της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, αναφέρονται οι κατηγορίες των 

συμμετεχόντων και οι θεματικοί άξονες που περιλαμβάνει η Δράση για τους οποίους κατατίθενται οι 

ανάλογες Προτάσεις – Έργα. 

       Προκειμένου να ενισχυθεί, τόσο η δυνατότητα συμμετοχής των συμμετεχόντων σε 

περισσότερους θεματικούς άξονες, όσο και να διασφαλιστεί η αποφυγή κατάθεσης προτάσεων και 

έργων από μεμονωμένα άτομα σε διάφορες κατηγορίες και θεματικούς άξονες, προτείνονται οι 

ακόλουθοι τύποι (συνδυασμοί) συμμετοχής στη Δράση: 

 

1. Κάθε μεμονωμένο άτομο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη Δράση αποκλειστικά μέσω 

μίας κατηγορίας (π.χ. Μαθητικός πληθυσμός, ή ενήλικες  ή επαγγελματίες), έχει τη 

δυνατότητα συμμετοχής για δύο θεματικούς άξονες π.χ.  1. Ζωγραφιά – Σκίτσο, 4. Ταινία 

κινουμένων σχεδίων έως τρία λεπτά (3΄), οπότε σημειώνονται και οι αντίστοιχοι έως δύο 

κωδικοί στην αίτηση π.χ.  Ι/α/1 και Ι/α/4 κλ.π. 

 

2. Κάθε ομάδα (φίλων, συμμαθητών, γειτόνων, συναδέλφων κ.λ.π.) που ενδιαφέρεται να 

συμμετάσχει στη Δράση αποκλειστικά μέσω μίας κατηγορίας (π.χ. Μαθητικός πληθυσμός, ή 

ενήλικες  ή επαγγελματίες), έχει τη δυνατότητα συμμετοχής για δύο θεματικούς άξονες 

π.χ.  1.Ζωγραφιά – Σκίτσο, 5. Μικρή ταινία – βίντεο έως  επτά λεπτά (7΄), οπότε 

σημειώνονται και οι αντίστοιχοι έως δύο κωδικοί στην αίτηση π.χ.  ΙΙ/β/1 και ΙΙ/γ/5 κλ.π. 

 

3. Κάθε Φορέας (Σχολείο, Ίδρυμα, Σύλλογος, Εταιρεία, κ.λ.π.) που ενδιαφέρεται να 

συμμετάσχει στη Δράση αποκλειστικά μέσω μίας κατηγορίας (π.χ. Μαθητικός πληθυσμός, ή 

ενήλικες  ή επαγγελματίες), έχει τη δυνατότητα συμμετοχής για δύο θεματικούς άξονες 
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π.χ.  2. Φωτογραφία, 5. Μικρή ταινία – βίντεο έως  επτά λεπτά (7΄), οπότε σημειώνονται και 

οι αντίστοιχοι έως δύο κωδικοί στην αίτηση π.χ.  ΙΙΙ/α/2  και  ΙΙΙ/β/5 κλ.π. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συμμετέχοντες των ανωτέρω περιγραφόμενων τύπων 1, 2 και 3, δεν έχουν τη 

δυνατότητα συμμετοχής στη Δράση, υπαγόμενοι σε άλλη μορφή – κατηγορία  συμμετοχής π.χ. 

 Εάν η συμμετοχή είναι από άτομο, δεν μπορεί να κατατεθεί δεύτερη πρόταση – έργο μέσω 

του ατόμου αυτού ενταγμένου σε ομάδα ή φορέα. 

 Εάν η συμμετοχή είναι από ομάδα, δεν μπορεί να κατατεθεί δεύτερη πρόταση – έργο μέσω 

μεμονωμένου ατόμου ή φορέα. 

 Εάν η συμμετοχή είναι από φορέα, δεν μπορεί να κατατεθεί δεύτερη πρόταση – έργο μέσω 

μεμονωμένου ατόμου ή ομάδας. 

 

4. Κάθε ομάδα (φίλων, συμμαθητών, γειτόνων, συναδέλφων κ.λ.π.) που ενδιαφέρεται να 

συμμετάσχει στη Δράση, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής μέσω συνδυασμού μελών από δύο 

κατηγορίες (π.χ. μαθητικό πληθυσμό/ενήλικες ή ενήλικες/επαγγελματίες ή μαθητικός 

πληθυσμός/επαγγελματίες),  αλλά αποκλειστικά και μόνο για έναν θεματικό άξονα π.χ.  

1. Ζωγραφιά – Σκίτσο, οπότε σημειώνεται και ο αντίστοιχος κωδικός στην αίτηση π.χ.  

ΙΙ/α.β/1 ή ΙΙ/α.γ/1. 

 

5. Κάθε Φορέας (Σχολείο, Ίδρυμα, Σύλλογος, Εταιρεία, κ.λ.π.) που ενδιαφέρεται να 

συμμετάσχει στη Δράση έχει τη δυνατότητα συμμετοχής μέσω συνδυασμού μελών από δύο 

κατηγορίες (π.χ. μαθητικό πληθυσμό/ενήλικες ή ενήλικες/επαγγελματίες ή μαθητικός 

πληθυσμός/επαγγελματίες), αλλά αποκλειστικά και μόνο για έναν θεματικό άξονα π.χ.  

1. Ζωγραφιά – Σκίτσο, οπότε σημειώνεται και ο αντίστοιχος κωδικός στην αίτηση π.χ.  

ΙΙΙ/α.β/1 ή ΙΙΙ/α.γ/1. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι ανωτέρω δυνατότητες συμμετοχής (1, 2, 3, 4 και 5) δηλώνονται στην 

Αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερόμενου και κάθε απόκλιση από τους όρους που τίθενται, 

αυτοδίκαια,  (πριν ή μετά την αξιολόγηση),  οδηγούν στην απόρριψη της πρότασης – έργου. 

 

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΕΡΓΩΝ 

 

       Η διαδικασία κατάθεσης προτάσεων – έργων ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 

1. Η κατάθεση των προτάσεων – έργων των συμμετεχόντων γίνεται από την ημερομηνία 

έναρξης της Πρόσκλησης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση και έως 29 Δεκεμβρίου 

2017. Ως κριτήριο αποδοχής των αιτήσεων, είναι η ημερομηνία σφράγισης του φακέλου 

αποστολής από τον ταχυδρομικό φορέα. 

2. Η αποστολή του υλικού γίνεται με φακέλους που αποστέλλονται συστημένα στο Υπουργείο 

Υγείας. 

3. Ο εξωτερικός φάκελος που θα εμπεριέχει όλο το σχετικό υλικό που κατατίθεται θα έχει τα 

πλήρη ταχυδρομικά στοιχεία του αποστολέα-συμμετέχοντα και θα απευθύνεται  προς 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                  

ΔΡΑΣΗ «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΕΚΦΡΑΣΗ - ΥΓΕΙΑ»  

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ                                            

ΤΜΗΜΑ Δ’ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17, 10187, ΑΘΗΝΑ 

4. Στην Αίτηση συμπληρώνονται προσεκτικά, σημειώνοντας τα ανάλογα πεδία, οι κατηγορίες 

συμμετοχής και οι θεματικοί άξονες, συμπληρώνονται οι κωδικοί που διαμορφώνονται, 

καταγράφεται το υλικό που αποστέλλεται π.χ. φωτοαντίγραφο ζωγραφιάς/σκίτσου, 

φωτογραφία, CD, DVD κ.λ.π. Με τη συμπλήρωση και την υπογραφή της Αίτησης, ο 

ενδιαφερόμενος δηλώνει τη συναίνεσή του για την παραχώρηση των πνευματικών 

δικαιωμάτων των προτάσεων – έργων του, για δωρεάν και αποκλειστική χρήση σύμφωνα με 

τους σκοπούς της Δράσης. 

ΑΔΑ: 72ΤΦ465ΦΥΟ-Ν1Ε



5. Στον εξωτερικό φάκελο εμπεριέχονται τα ακόλουθα:                                       

α. Η Αίτηση του ενδιαφερομένου συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία με ημερομηνία και 

υπογραφή σύμφωνα με το υπόδειγμα.  

β.  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως δέκα σειρές) και  

γ. Φάκελος στον οποίο θα εσωκλείεται η πρόταση – έργο του συμμετέχοντα καθώς και 

σύντομο κείμενο έως μία σελίδα περιγραφής του  έργου  και του σκεπτικού δημιουργίας 

αυτού. 

6. Σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο (περίπτωση 5.γ), τοποθετούνται οι προτάσεις – έργα  από 

δύο αντίτυπα ως ακολούθως: 
 

1. Ζωγραφιά - Σκίτσο (δύο φωτοαντίγραφα μεγέθους Α3, έγχρωμα ή       

ασπρόμαυρα) 

2. Φωτογραφία  (δύο αντίτυπα) 

3. Ραδιοτηλεοπτικό μήνυμα, διάρκειας 30΄΄ έως  40΄΄ (δύο DVD) 

4. Ταινία κινούμενων  σχεδίων έως  3΄  (δύο DVD) 

5. Μικρή ταινία - βίντεο 7’  (δύο DVD) 

6. Μουσική σύνθεση – τραγούδι έως 4’ (δύο CD) 

            Στον εν λόγω φάκελο τοποθετείται και το σχετικό επεξηγηματικό κείμενο. 

Στο εξωτερικό μέρος του κλειστού φακέλου αναγράφεται ο κωδικός  που 

διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία συμμετοχής και τους θεματικούς 

άξονες και που είναι ο ίδιος που αντίστοιχα έχει αναγραφεί στην Αίτηση. Σε 

περίπτωση κατάθεσης δύο προτάσεων – έργων, κατατίθενται σε ξεχωριστούς 

κλειστούς φακέλους με αναγραφή των αντίστοιχων κωδικών. 

7. Η Δ/νση Π.Φ.Υ.&Π. του Υπουργείου Υγείας μετά την πρωτοκόλληση αυτών στο Γενικό 

Πρωτόκολλο, διαμορφώνει πίνακες συμμετεχόντων για την εν λόγω Δράση. Στους πίνακες 

καταγράφονται ο αύξων αριθμός της αίτησης, τα στοιχεία του συμμετέχοντα, το γενικό 

πρωτόκολλο του Υ.Υ. και ο κωδικός  που διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία 

συμμετοχής και τους θεματικούς άξονες.  Ακολούθως διαμορφώνονται φάκελοι που 

εμπεριέχουν τις προτάσεις – έργα ανά θεματική ενότητα, προκειμένου να προωθηθούν 

ανωνύμως στην Επιτροπή Αξιολόγησης (για λόγους αντικειμενικής κρίσης), με αναφορά στον 

κάθε φάκελο πρότασης , στον αύξοντα αριθμό συμμετοχής. 

8. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος (άτομο ή ομάδα ή φορέας) επιθυμεί να συμμετάσχει 

στην εν λόγω Δράση με την κατάθεση πρότασης – έργου προκειμένου να τιμηθεί με τον 

Ειδικό Έπαινο, δηλώνει και αναγράφει σε όλη την ανωτέρω διαδικασία την ένδειξη «Ειδική 

Διαδικασία». 

9. Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και τον προσδιορισμό των κριτηρίων 

(σύμφωνα με τις ενότητες Ζ και Η της Υπουργικής Απόφασης), οι ομάδες εργασίας, 

παραλαμβάνουν τους σχετικούς φακέλους με τις ανάλογες προτάσεις – έργα ανά θεματικό 

άξονα, προκειμένου να προβούν στην διαδικασία αξιολόγησης. 

10. Οι ομάδες εργασίας έχοντας ολοκληρώσει την διαδικασία αξιολόγησης κατατάσσουν τις δέκα 

(10) πρώτες προτάσεις – έργα, σύμφωνα με την υψηλότερη βαθμολόγηση ανά κατηγορία 

συμμετεχόντων και θεματικό άξονα.  

Εισηγούνται στην Επιτροπή Αξιολόγησης την απόδοση των τιμητικών διακρίσεων, Α, Β και Γ 

Βραβείων για τις τρείς πρώτες σε βαθμολογία προτάσεις – έργα και για τον ένα Έπαινο που 

θα χορηγηθεί σε μία από τις υπόλοιπες επτά. Αντίστοιχα αξιολογούν την χορήγηση του 

ειδικού Επαίνου για την πρόταση – έργο της «Ειδικής Διαδικασίας». 

11. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε συνέχεια των εισηγήσεων των ομάδων εργασίας συντάσσει 

πρακτικό με εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση με 

αναφορά στις τιμητικές διακρίσεις των προτάσεων – έργων και των διακριθέντων δημιουργών. 

12. Ακολουθεί η δημοσιοποίηση και η αξιοποίηση του υλικού κατά περίπτωση, σύμφωνα με την 

ενότητα Ι της Υπουργικής Απόφασης. 
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ΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 
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ΟΝΟΜΑ:     ………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………………………… 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:……………………………… 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:……………………………..  

ΑΡΙΘΜΟΣ:………… ΠΟΛΗ:……………..……… 

Τ.Κ: ………………………………………….……….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………….. 

E-mail :……………….………………….………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

ΠΡΟΣ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΡΑΣΗ «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ–ΕΚΦΡΑΣΗ-ΥΓΕΙΑ» 

                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΡΑΣΗ «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΕΚΦΡΑΣΗ - ΥΓΕΙΑ» 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

  ΤΜΗΜΑ Δ’ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
       Αριστοτέλους 17 , 101 87, ΑΘΗΝΑ 

 

Με την παρούσα αίτησή δηλώνω τη συμμετοχή μου στη 

ΔΡΑΣΗ «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ–

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΥΓΕΙΑ» ως ακολούθως: 

Ι.    Μεμονωμένα άτομα 

ΙΙ.  Ομάδες ατόμων 

ΙΙΙ. Φορείς     

Στην κατηγορία συμμετοχής:                                 

α.   Μαθητικός πληθυσμός έως 18 ετών  

β.   Ενήλικες από 18 και άνω                                                                                                                        

γ.   Επαγγελματίες δημιουργικού και καλλιτεχνικού χώρου 

Στους  θεματικούς άξονες  

1.   Ζωγραφιά - Σκίτσο                                                   

2.   Φωτογραφία                                                           

3.   Ραδιοτηλεοπτικό μήνυμα, διάρκειας από 30΄΄έως 40΄΄                 

4.   Ταινία κινούμενων  σχεδίων έως  τρία λεπτά 3΄           

5.   Μικρή ταινία - βίντεο έως επτά λεπτά 7’                     

6.   Μουσική σύνθεση – τραγούδι έως  4’ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α.    

Β.    

 

Συμμετοχή στην Ειδική Διαδικασία για ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΙΝΟ 

                      ΝΑΙ                                            

                      ΟΧΙ 

 Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι παραχωρώ   στο Υπουργείο 

Υγείας τα πνευματικά Δικαιώματα της εν λόγω πρότασης - 
έργου, προκειμένου να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην σχετική Υπουργική Απόφαση               

 

Ο/Η  αιτών/ούσα 
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