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Βακμόσ Αςφαλείασ: 
 Nα διατθρθκεί μζχρι: 
 Βακμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
  

 ----- 
 

 Μαροφςι,              13/12/2012 
 Αρικμ. Πρωτ. :        157650/Γ2 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟ: 
      

 

 

 

  KOIN: Ελλθνικά Σαχυδρομεία Α.Ε. 

  Κεντρικι Τπθρεςία 

  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ & Επικοινωνίασ 

  Σομζασ Δθμοςίων χζςεων 

  Απελλοφ 1, 101 88, Ακινα 

  

 

ΘΕΜΑ: «» 

Σχετικό ζγγραφο: το με αρ. πρ. 152732/Γ2/04-12-2012 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

 

42οσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ  Ζκκεςθσ των ΕΛΤΑ - 2013Θ Παγκόςμια Σαχυδρομικι Ζνωςθ (Universal 

Post Union -U.P.U.- Π.Σ.Ε.), ιδρυτικό μζλοσ τθσ οποίασ είναι θ χϊρα μασ, είναι ζνασ διεκνισ οργανιςμόσ 

που ςυγκαταλζγεται ςτισ ειδικζσ οργανϊςεισ του Ο.Θ.Ε. και ζχει κακιερϊςει με το υνζδριο του Σόκυο το 

1969, Διεκνι Διαγωνιςμό επιςτολικϊν εκκζςεων για νζουσ και νζεσ. 

              ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  

          Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ  

 ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΤΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

        ΣΜΘΜΑ Γϋ - ΜΑΘΘΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 

Σαχ. Δ/νςθ  :Ανδρζα Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλθ  :151 80 -  Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα  : http://www.minedu.gov.gr 
Email : t05sde3@minedu.gov.gr 
Πλθροφορίεσ :Βάρλα  Ά. 
  Παπαδοποφλου Χ. 
Σθλζφωνο : 210-34.43.272 

 : 210-34.43.317 

Fax : 210-34.43.390 

 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ KAI ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ 

 

1. Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. 

τθσ χϊρασ. Ζδρεσ τουσ. 

2. Γραφεία χολικϊν υμβοφλων Δ.Ε. 

τθσ χϊρασ. Ζδρεσ τουσ. 

(μζςω Δ/νςεων Δ.Ε. τθσ χϊρασ) 

3. Διευκφνςεισ Δ.Ε. τθσ χϊρασ.  Ζδρεσ τουσ. 

4. Γυμνάςια (Δθμόςια & Ιδιωτικά) τθσ 

χϊρασ. 

 (μζςω Δ/νςεων Δ.Ε. τθσ χϊρασ). 
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Ο διαγωνιςμόσ ζχει ςκοπό να αναπτφξει τθν ικανότθτα των νζων να ςυντάςςουν επιςτολικζσ 

εκκζςεισ, να καλλιεργιςουν τθν οξφνοιά τουσ και να ςυμβάλουν ςτθ ςφςφιξθ των Διεκνϊν ςχζςεων 

φιλίασ που είναι μία από τισ βαςικζσ αποςτολζσ τθσ Π.Σ.Ε. 

Σο κζμα του διαγωνιςμοφ που επιλζχκθκε για το ζτοσ 2013 είναι: 

«Γράψτε μία επιςτολι ςτθν οποία κα εξθγείτε γιατί το νερό είναι πολφτιμο» 

θμειϊνεται ότι το φετινό κζμα ςυμπίπτει με τθ διεκνι δεκαετία δράςθσ «Νερό για τθ Ηωι» (2005-

2015) και καλεί τουσ νζουσ ανκρϊπουσ να εκφράςουν τισ ςκζψεισ τουσ ςχετικά με τθ ςθμαςία του νεροφ 

για τθν ανκρϊπινθ υγεία και τθ διατιρθςθ του φυςικοφ πλοφτου αλλά και να προβλθματιςτοφν με το 

γεγονόσ ότι 11% του πλθκυςμοφ τθσ γθσ εξακολουκεί να μθν ζχει πρόςβαςθ ςε αςφαλείσ πθγζσ πόςιμου 

νεροφ.  

Επιπλζον, μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτόν το διεκνι διαγωνιςμό, θ νζα γενιά ςυνειδθτοποιεί το 

ςθμαντικό ρόλο των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, μακαίνει να εκτιμά τθν τζχνθ 

τθσ γραφισ και να αναπτφςςει τθν ικανότθτα να ςυντάςςει επιςτολικζσ εκκζςεισ. 

το διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των Γυμναςίων τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ θλικίασ μζχρι 15 ετϊν.  

  Οι εκκζςεισ κα πρζπει να ςταλοφν ςε ζντυπθ μορφι, χειρόγραφεσ ι δακτυλογραφθμζνεσ, να ζχουν 

τθ μορφι και τα χαρακτθριςτικά μίασ επιςτολισ (θμερομθνία και τόποσ, διεφκυνςθ παραλιπτθ, 

χαιρετιςμόσ ςτθν αρχι και ςτο κλείςιμο, υπογραφι), κακϊσ και ζκταςθ ζωσ 800 λζξεισ, ςτθ μθτρικι 

γλϊςςα. Οι ενδιαφερόμενοι  μακθτζσ και μακιτριεσ πρζπει να κατακζςουν τισ εκκζςεισ τουσ ωσ τθν 

Παραςκευι, 1 Φεβρουαρίου 2013 ςτο ςχολείο τουσ, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια κα διαβιβαςτοφν, μζςω των 

αντίςτοιχων Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Διεφκυνςθ Σπουδϊν 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Τμιμα Γϋ - Μακθτικϊν Θεμάτων (Ανδρζα Παπανδρζου 37, 151 80, 

Μαροφςι), το αργότερο ζωσ και τθν Παραςκευι, 15 Φεβρουαρίου 2013.  

Θ κάκε ζκκεςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ζγχρωμθ φωτογραφία και να αναφζρεται το όνομα 

και θ διεφκυνςθ του ςχολείου ςτο οποίο ανικει ο υποψιφιοσ, ο αρικμόσ των λζξεων, το 

ονοματεπϊνυμο, θ θμερομθνία γζννθςθσ, το φφλο, θ τάξθ φοίτθςθσ, θ διεφκυνςθ του υποψθφίου, 

κακϊσ και οι ξζνεσ γλϊςςεσ που γνωρίηει.  

θμειϊνεται ότι ςτθν Εγκφκλιο τθσ Παγκόςμιασ Σαχυδρομικισ Ζνωςθσ ηθτείται θ Ζκκεςθ που κα 

πρωτεφςει από τθν κάκε χϊρα να αποςταλεί ςε θλεκτρονικι και ςε ζντυπθ μορφι, και να ςυνοδεφεται 

από ζγχρωμθ φωτογραφία του διαγωνιηόμενου/διαγωνιηόμενθσ. 
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Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να βρουν ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ Π.Σ.Ε.: www.upu.int/en/the-upu/international-letter-writing-competition-for-young-

people.html . 

H καλφτερθ ζκκεςθ, θ οποία κα κρικεί από ειδικι επιτροπι, κα διαβιβαςτεί ςτο Διεκνζσ Γραφείο 

τθσ Π.Σ.Ε. μζςω των ΕΛΣΑ, το αργότερο μζχρι τθν Τρίτθ, 30 Απριλίου 2013, όπου κα γίνει θ τελικι κρίςθ 

των εκκζςεων των μακθτϊν από όλεσ τισ χϊρεσ. 

Οι τρεισ πρϊτοι νικθτζσ ςε παγκόςμιο επίπεδο κα βραβευκοφν με χρυςό μετάλλιο ο πρϊτοσ, με 

αςθμζνιο ο δεφτεροσ και με χάλκινο ο τρίτοσ, με ςφραγίδα του Διεκνοφσ Γραφείου τθσ Π.Σ.Ε. Σα ονόματα 

και οι φωτογραφίεσ των τριϊν πρϊτων επιτυχόντων, κακϊσ και θ ζκκεςθ του νικθτι κα προβλθκοφν ςτα 

ΜΜΕ και κα δθμοςιευκοφν ςε τεφχοσ τθσ τριμθνιαίασ επικεϊρθςθσ τθσ Π.Σ.Ε., UNION POSTALE. 

Επίςθσ, κα κζλαμε να ςασ επιςθμάνουμε τθν ξεχωριςτι ςθμαςία που είχε για τθ χϊρα μασ ο 41οσ 

Διαγωνιςμόσ επιςτολικϊν εκκζςεων τθσ Π.Σ.Ε. (2012), κακϊσ θ ελλθνικι ςυμμετοχι κζρδιςε για πρϊτθ 

φορά το παγκόςμιο χρυςό μετάλλιο με τθν ζκκεςθ του μακθτι του 2ου Γυμναςίου Γιαννιτςϊν Μάριου 

Χατηθδιμου. Ο Μάριοσ, με τθν επιςτολι που απθφκυνε ςτον αγαπθμζνο του ακλθτι Ρότηερ Φζντερερ, 

κζρδιςε τισ εντυπϊςεισ των αξιολογθτϊν και ταξίδεψε μαηί με τθ μθτζρα του μζχρι τθ Ντόχα του Κατάρ, 

όπου βραβεφτθκε, ςε ειδικι τελετι που ζγινε κατά τθ διάρκεια του 25ου Παγκόςμιου υνεδρίου τθσ 

Π.Σ.Ε. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο τθλζφωνο 210-

33.53.486 (κυρία Ματηιάρθ Βίκυ) και να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα: www.elta.gr  

 

 

Εςωτερικι Διανομι:                                 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ 

1. Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα 

2. Διεφκυνςθ Διεκνϊν Εκπαιδευτικϊν χζςεων 

3. Διεφκυνςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ                        ΣΤΛΙΑΝΟ ΜΕΡΚΟΤΡΘ 

4. Διεφκυνςθ Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ    

5. Διεφκυνςθ ΕΠΕΔ 

6. ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. 

7. Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ 

8. ΓΕΠΟ 

9. Δ/νςθ πουδϊν Δ.Ε. 

Σμιμα Γϋ 

http://www.upu.int/en/the-upu/international-letter-writing-competition-for-young-people.html
http://www.upu.int/en/the-upu/international-letter-writing-competition-for-young-people.html
http://www.elta.gr/

