
 ΘΕΜΑ: «: Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του Οργανισμού «Make a wish», που αφορά στην έγκριση του 
μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Δημιουργικός Διαγωνισμός Αστέρι της Ευχής» για τους 
μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν σε όλους τους 
τύπους σχολείων της Ελλάδας και του εξωτερικού, κατά το σχολικό έτος 2022-23.».

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 98076/4-8-2022  εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 64830/9-6-2022 αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 

41/28-7-2022  Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι 

εγκρίνεται η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Δημιουργικός Διαγωνισμός 

Αστέρι της Ευχής» για το σχολικό έτος 2022-2023.

O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Make- A- Wish, 

παράρτημα του Διεθνούς Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Make- A- Wish International» και απευθύνεται σε 

   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Β΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

-----
                                                   

   Μαρούσι, 10-8-2022
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/98076/ΦΔ/100120/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)
                                : Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
                                : Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
                                : Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε)
                               : Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
Τηλέφωνο             : 210 344 2249 (Π.Ε)
                               : 210 344 3272 (Δ.Ε)
                               : 210 344 2212 (E.E)
                               : 210 344 2933 (E.A.E.)
                               : 210 344 3293 (Π.Ε.)

ΠΡΟΣ: Make- A- Wish ( Κάνε –μια- ευχή Ελλάδος)
             Υπόψη κ. Υβέτ- Λουίζας  Κοσμετάτου
             wishstar2@makeawish.gr

KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της 
χώρας. 
2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.
(μέσω  των οικείων Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε)
4. Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) (μέσω των οικείων Δ/νσεων )
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr
 6. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εξωτερικού
               

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr


μαθητές/τριες Σχολείων Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Γυμνάσιο και Λύκειο) της χώρας που φοιτούν σε όλους τους τύπους σχολείων όλης της χώρας και του 

Εξωτερικού. 

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2022-2023 εφόσον τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι εκάστοτε οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την 

προστασία από τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η γνωστοποίηση, διάχυση και δημοσιότητα σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό 

και πρόσφορο. 

2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη 

σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των 

μαθητών/μαθητριών. 

3. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική. Όλες οι σχετικές με τη 

συμμετοχή στον διαγωνισμό δράσεις να πραγματοποιούνται εκτός του ωρολογίου προγράμματος. 

4. Τα έργα των μαθητών/-τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω 

διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει αξιολόγηση 

των μαθητών/τριών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.

 5. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με 

εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.). 

6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλθέντων και βραβευθέντων 

έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες 

δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων. 

7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 

8. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του 

μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί 

να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

9. Να μην πραγματοποιείται αναφορά σε τυχόν χορηγούς σε καμία φάση του διαγωνισμού. 

10. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να πραγματοποιηθούν υπό την 

ευθύνη και με δαπάνη των γονέων και κηδεμόνων τους. 

11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό με τα συμπεράσματα που θα 

προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού κατά το διδακτικό έτος 2022-23».

Επιπροσθέτως για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού παρακαλούμε 

όπως επικοινωνείτε με το Φορέα διοργάνωσής του στο 210-9637660  (Υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Μαρία 

Γκαμαλούτσου). 



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

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→Διαγωνισμοί.

Συν: Σχέδιο Προκήρυξης Διαγωνισμού

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

                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

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