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Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού αφίσας με τίτλο: «Προβάλλοντας έναν 
τουριστικό προορισμό της χώρας μας»  για μαθητές/τριες  Δ.Ε. – σχολικό έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 73832/ΓΔ4/15-06-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

  Απαντώντας στο από 15-06-2020 αίτημα της κ. Μακρή Δήμητρας, Συντονίστριας Εκπαιδευτικού 
Έργου ΠΕ80 Οικονομίας  και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 39/06-08-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 2ου 
Μαθητικού Διαγωνισμού αφίσας με τίτλο: «Προβάλλοντας έναν τουριστικό προορισμό της χώρας μας»  
που  απευθύνεται σε μαθητές/-τριες  των Γυμνασίων, ΓΕ. Λ, ΕΠΑ. Λ επιστημονικής της ευθύνης,  για το 
διδακτικό έτος 2020-2021. 

 O συγκεκριμένος διαγωνισμός ο οποίος αποσκοπεί  στην ανάδειξη της σημαντικότητας του κλάδου 
και τη στήριξη του πληττόμενου τουρισμού μέσω της δημιουργίας διαφημίσεων που θα προβάλλουν 
τουριστικούς προορισμούς της χώρας,  αναμένεται να διεξαχθεί  από το Νοέμβριο του 2020 έως και τον 
Απρίλιο του 2021. 

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός δύναται να υλοποιηθεί, είτε εντός του Ωρολογίου 
προγράμματος στο πλαίσιο μαθήματος/μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών κατά τη διάρκεια μιας 
διδακτικής ώρας ή και εκτός ωρολογίου προγράμματος, σε συνεργασία με τη σχολική μονάδα. 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Να διατηρηθεί μέχρι……..
Βαθμός Ασφαλείας
Βαθ. Προτερ. 

Μαρούσι,     16-10-2020
Αρ. Πρωτ.  Φ15/ 141755/Δ2

ΠΡΟΣ:   

ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

---
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΤΜΗΜΑ  Β΄
---

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Β΄

                                        -----
          Ταχ. Δ/νση    : Ανδρέα Παπανδρέου 37
          Τ.Κ. – Πόλη   : 151 80, Μαρούσι
          Πληροφορίες  Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
                                    Μ. Ζήβα (Δ.Ε.)
                                    Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
          Τηλέφωνο     : 210 344.3272, 2218 (Δ.Ε.)
                                    210 344.2212 (Ε.Ε)  
          Φαξ                : 210 344.3390
          Email              : spoudonde@minedu.gov.gr

 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
2pekes@attik.pde.sch.gr 
Υπόψη κ. Μακρή Δήμητρας

Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ
επιστημονικής αρμοδιότητας του 2ου 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής
(μέσω του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής)
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Επισημαίνεται  ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί εφόσον πληρούνται 
οι εξής  προϋποθέσεις: 

1.  Η γνωστοποίηση της προκήρυξης του Διαγωνισμού στα σχολεία να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και 
πρόσφορο και στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και των 
μαθητριών και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων 
στον Διαγωνισμό να είναι προαιρετική. 

3. Η διενέργεια του Διαγωνισμού να γίνει με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
τους κανόνες δεοντολογίας. 

4. Να τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά 
δικαιώματα των μαθητών και μαθητριών και των εκπαιδευτικών. 

5.  Να κοινοποιηθούν στο ΙΕΠ τα αποτελέσματα της διοργάνωσης του Διαγωνισμού. 
Επίσης, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω 
διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:
      e-mail: 2pekesat@sch.gr, ιστοσελίδα: http://attik-old.pde.sch.gr/2pekes/ 

         Υπεύθυνη Προγράμματος: κ.Μακρή Δήμητρα,e-mail: makridemetra@gmail.com , τηλ: 2106080654 

                                                                                                                                     Με εντολή Υφυπουργού
     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 
                                                                                                                                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως                                           
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
3. Δ/ση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
4. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας- Τμήμα Α΄
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.- Τμήμα Β΄

AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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