
 ΘΕΜΑ: «Αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής των έργων για το Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 

«FairLife L.C.C., Η πρώτη γενιά χωρίς καπνό, χωρίς άτμισμα - Πρώτος Πανελλήνιος Mαθητικός και Νεανικός 

Διαγωνισμός Ζωγραφικής για παιδιά Δημοτικού» του μη κερδοσκοπικού κοινωνικού φορέα «FairLife L.C.C. 

- Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των 

τάξεων του Δημοτικού της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού,  για το σχολικό έτος 2021-

2022»

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 4067/13-01-2022 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

 Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ14Α/66835/14-6-2021  αιτήματός σας και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ 

αρ. πρωτ. Φ.14/168997/ΦΔ/169901/Δ1/27-12-2021 έγγραφο που εκδόθηκε από τη Διεύθυνσή μας με θέμα 

«Γνωμοδότηση για την έγκριση του μαθητικού διαγωνισμού «FairLife L.C.C., Η πρώτη γενιά χωρίς καπνό, 

χωρίς άτμισμα - Πρώτος Πανελλήνιος Mαθητικός και Νεανικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής για παιδιά 

Δημοτικού» του μη κερδοσκοπικού κοινωνικού φορέα «FairLife L.C.C. - Φροντίδα και Πρόληψη για τον 

καρκίνο του πνεύμονα», για το σχολικό έτος 2021 – 2022, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των 

τάξεων του Δημοτικού, σχολικών μονάδων της χώρας και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού» με 

ημερομηνία διάρκειας του διαγωνισμού από 10.10.2021 έως 10.02.2022  (σύμφωνα με το σχέδιο προκήρυξης 
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Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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   Μαρούσι,  19-01-2022
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/4067/ΦΔ/6265/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spudonpe@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες       :  B. Παπαβρόντος (Π.Ε)
                                : Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε)
                               : Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
Τηλέφωνο             : 210 344 2249 (Π.Ε)
                               : 210 344 2933 (E.A.E.)
                               : 210 344 3293 (Π.Ε.)

ΠΡΟΣ 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας
          2) Διευθύνσεις  Π.Ε. της χώρας          

               3)Δημόσιες & Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Π.Ε 
της χώρας 

               (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε της χώρας) 
              4) ΣΜΕΑΕ της χώρας
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του φορέα) σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής των έργων για τον εν 

λόγω διαγωνισμό μέχρι και τις 30.03.2022 τηρώντας ωστόσο απαρέγκλιτα τις προβλεπόμενες  

προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων 

και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των 

σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική 

καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική 

αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της 

πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.

Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

   Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε

      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:  1)Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.  Τμήμα Β’
                                            2) Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Μειονοτικών Σχολείων                                     
                                            3) Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
                                           4) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
                                           5) Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’         
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