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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,  18/5/2021
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15/54934/Δ2

                                                                                   ΠΡΟΣ: 

                                                                         

                                                                                  ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διαγωνισμού με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από την τέχνη των 

            μαθητών μας! Ελευθερία … δημιουργικότητας …»

Σχετ. έγγραφο:  το  με αρ. πρωτ.  51403/Δ2/10-5-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας σε  αίτημα του φορέα ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 24/6-5-2021 

απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την διεξαγωγή του 

διαγωνισμού με θέμα «Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από την τέχνη των μαθητών μας! Ελευθερία … 

δημιουργικότητας…», ο οποίος απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ήλιδας, αλλά και των λοιπών σχολικών 

μονάδων του νομού Ηλείας, για το σχολικό έτος 2020-21. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
                                 Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

  Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
  Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)

                                  Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.2249 (Π.Ε.)
                                 210-3443272 (Δ.Ε.)

  210-3443273 (Δ.Ε.)
  210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
  210-3442212 (Ε.Ε.)

ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ»
υπόψη κ. Λεβέντη
sd2017gr@gmail.com 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄
----- 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής 

Ελλάδας
3. Διευθύνσεις  Π.Ε. και Δ.Ε. Ηλείας
4. Σχολικές Μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. νομού Ηλείας      

(μέσω της οικείας  Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε.)

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:sd2017gr@gmail.com


2

Πρόκειται για διαγωνισμό τέχνης με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ελληνική επανάσταση 

του 1821. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι οι μαθητές/τριες να εκφραστούν καλλιτεχνικά και με κριτική 

σκέψη για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και να περιγράψουν μέσω του έργου τους (ζωγραφική, 

χαρακτική, σύνθεση κ.ο.κ) με δημιουργικότητα, τις δικές τους σκέψεις και εμπνεύσεις σχετικά με το 

θέμα.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 24 Μαΐου 2021 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Οι μαθητές/-ήτριες 

που θα θελήσουν να λάβουν μέρος, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο email 

sd2017gr@gmail.com  .

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:

1. 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.

 2.  Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.

 3.  Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού να υλοποιηθούν εκτός ωρών διδασκαλίας. Η ενημέρωση των 

μαθητών-τριών από τον/την εκπαιδευτικό εντός ωρολογίου προγράμματος σχετικά με τους όρους 

συμμετοχής σε αυτόν, να μην υπερβαίνει σε διάρκεια τη μία (1) διδακτική ώρα. 

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

λόγω διαγωνισμού χωρίς να εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν 

γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι να λάβουν έπαινο συμμετοχής.

 5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

 6. 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 (εμπορία, διαφήμιση). 

7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων 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. 

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

μαθητριών.

mailto:sd2017gr@gmail.com
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 9. 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.

 10. Η ενδεχόμενη φυσική παρουσία των μαθητών/μαθητριών στην τελετή βράβευσης και στον χώρο 

έκθεσης των έργων/ Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ήλιδας, να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των 

γονέων/κηδεμόνων τους. 

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

συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

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 

καταλληλόλητα 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. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού, ενώ οι 
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2622023820, καθώς και στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου npileios@yahoo.gr  .

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα 
γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Συνημμένα: Ένα (01) ηλ. αρχείο

                                                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ                                                                       
                                                                                                                 ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

                                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
2. Γραφείο ΓενικούΓραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
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4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
7. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
8. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
9. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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