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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
------Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
email
Πληροφορίες
Τηλέφωνο

Fax

:
:
:
:
:

Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 - Μαρούσι
www.minedu.gov.gr
spoudonde@minedu.gov.gr
Βάρλα Ά.
Μαραγκού Ο.
Κουροπούλου Χ.
: 210344.3272
210344.2212
210344.3273
: 210344.3390

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:
Μαρούσι, 19 -10-2020
Αρ. Πρωτ. : Φ15/142039/Δ2

ΠΡΟΣ:

Ελληνική Ένωση Τραπεζών
email: sziakou@hba.gr

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
2. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας
3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε.
( μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Εθνικός και Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα – European Money
Quiz
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 115727/Δ2/4-9-2020 του οικείου Υπουργείου

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη τo με αρ. 43/3-9-2020 απόσπασμα
πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την πραγματοποίηση του
Εθνικού και Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Γνώσεων για το Χρήμα – European Money Quiz για το
σχολικό έτος 2020-21 που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου ή/και Α΄ Λυκείου.
Ο Διαγωνισμός European Money Quiz, ο οποίος θα διενεργηθεί διαδικτυακά, είναι παιχνίδι
γνώσεων για το χρήμα και έχει δημιουργηθεί με στόχο να αποτελέσει εργαλείο για τη βελτίωση
του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού των μαθητών/τριών.
Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις
οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία
από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
(α) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να απαιτείται η
έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

(β) Η ενημέρωση και η συμμετοχή των μαθητών/τριών να πραγματοποιούνται κατόπιν
συνεννόησης με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών των σχολείων, απαραίτητη
προϋπόθεση η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος. Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση, η
οποία απαιτεί μία ώρα, για την Γ΄ Γυμνασίου μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του
μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, ενώ για την Α΄ Γενικού και Επαγγελματικού
Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας.
(γ) Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και να
διασφαλίσει την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των
συμμετεχόντων μαθητών/τριών.
(δ) Ο φορέας διοργάνωσης πρέπει να διασφαλίσει την προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
(ε) Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην
υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλους (με εμπορία,
διαφήμιση, κ.λπ.).
Όσον αφορά στην αποστολή αντιγράφων της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου «Πρώτα
Χρηματοοικονομικά βήματα» από την Ε.Ε.Τ. προς εκπαιδευτικούς Γυμνασίων (ΠΕ80 ή ΠΕ78),
αυτή εγκρίνεται προκειμένου να μελετηθεί ή και να αξιοποιηθεί κατά την κρίση τους στο πλαίσιο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς, ωστόσο, να δίνεται έγκριση άμεσης χρήσης ή διανομής
του βιβλίου στους/στις μαθητές/τριες.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών

https://www.hba.gr/info/emq.

Επίσης,

οι

ενδιαφερόμενοι/ες

μπορούν

να

απευθύνονται στην υπεύθυνη του διαγωνισμού κ. Σοφία Ζιάκου, από την Ελληνική Ένωση
Τραπεζών (τηλ. 2103386419 email: sziakou@hba.gr).
Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό
θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Με εντολή Υφυπουργού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Ζαχαράκη
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Γκίκα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
5. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α΄
6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
7. Δ/νση Εκ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Β΄
9. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

