
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση  διαγωνισμού καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την Προαγωγή 
του Μητρικού Θηλασμού» 

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 2012192/Δ2/21-11-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου 

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 47/16-11-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού 

Συμβουλίου του,  εγκρίνεται η γνωστοποίηση του διαγωνισμού καλλιτεχνικής έκφρασης και 

δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού, ο οποίος διοργανώνεται από τη 

Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία 

με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας, την Εθνική Επιτροπή για το Μητρικό Θηλασμό και το πρόγραμμα 

«Αλκυόνη» του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, κατά το σχολικό έτος 2017-2018, υπό τις εξής 

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, μέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι με 

αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό. 

2. 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. 

3. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του 

σχολείου ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του διδακτικού 

προσωπικού.  

Να διατηρηθεί μέχρι………….. 
Βαθμός Ασφαλείας 
Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Μαρούσι, 01-12-2017 
Αρ. Πρωτ.  Φ15/211143/Δ2 
 
ΠΡΟΣ: 

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης . Έδρες τους. 

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας 
3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας 

(Γυμνάσια-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) (Μέσω των 
Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας) 

 
ΚΟΙΝ:   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ 
pfy3@moh.gov.gr  
pfy4@moh.gov.gr 

 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι 
Πληροφορίες: Α. Βάρλα (Δ.Ε.) 
            Χ. Αρβανίτη (Δ.Ε.) 
            Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.) 
Τηλέφωνο: 210 -  344. 3272, 2242 (Δ.Ε.) 
      210 - 344. 2212 (Ε.Ε.) 
Fax: 210 – 344. 3390 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

----- 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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4. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας 

και της Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη 

διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των «πνευματικών δικαιωμάτων» των 

συμμετεχόντων μαθητών/-τριών. 

5. Δε θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) 

και η συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε όλες τις φάσεις της δράσης θα είναι 

δωρεάν. 

6. Σχετικές δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν στο χώρο του σχολείου με τη βοήθεια των 

εκπαιδευτικών σε γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται για ανάλογες 

προεκτάσεις (π.χ. στο μάθημα των Εικαστικών, της Ιστορίας της Τέχνης, της Αγωγής 

Υγείας),  στο πλαίσιο της ευρύτερης προσέγγισης του ζητήματος από τους μαθητές 

και τις μαθήτριες και όχι με σκοπό την προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό». 

 

Η Δράση «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ–ΕΚΦΡΑΣΗ-ΥΓΕΙΑ» έχει ως σκοπό 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 αξιοποιώντας ως μέσο τη δημιουργική και καλλιτεχνική 

έκφραση.  

Η εν λόγω Δράση, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/-ήτριες έως 18 ετών 

(Γυμνασίου – Λυκείου), διενεργείται την χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον 

Δεκέμβριο του 2017, με προθεσμία υποβολής των προτάσεων έως 29/12/2017. Η αξιολόγηση 

του κατατεθειμένου υλικού, θα πραγματοποιηθεί εντός του Α΄ τετραμήνου του 2018. Η 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή βράβευσης, θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο 

του 2018.  

 Για περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 213 2161323.  Η αναλυτική διαδικασία κατάθεσης 
προτάσεων – έργων από τους συμμετέχοντες παρουσιάζεται στο παράρτημα της οικείας 
Απόφασης (ΑΔΑ: 72ΤΦ465ΦΥΟ-Ν1Ε).  

Σας επισυνάπτουμε αναλυτικές οδηγίες που αφορούν στον εν λόγω διαγωνισμό και 
παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τις  σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.  

Συνημμένα: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 

 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:  

1. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης 

2. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα 
Β΄  

3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και 
Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Γ΄  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.  

 
 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
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