
 ΘΕΜΑ: «Εισήγηση σχετικά με αίτημα της Συντονιστικής Επιτροπής Εορτασμού «200 χρόνων (1821-2021) 

Ψάρι Μεσσηνίας» για την έγκριση του Διαγωνισμού Ζωγραφικής και Ποιήματος με τίτλο: 

«Μεθύστε με τους Πελοποννήσιους ήρωες της επανάστασης του 1821», ο οποίος απευθύνεται 

σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας, 

για το σχολικό έτος 2020-2021». 

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 41382/12-04-2021  εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 

 
           Σε απάντηση του με αρ. πρωτ.  Φ14Α/27976/09-03-2021  αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το 

με αρ. 17/8-4-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας 

ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού Ζωγραφικής και Ποιήματος με τίτλο: 

«Μεθύστε με τους Πελοποννήσιους ήρωες της επανάστασης του 1821», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές 

και μαθήτριες της Π/θμιας Εκπαίδευσης (Α΄-Στ΄ τάξεων του Δημοτικού), σχολικών μονάδων γενικής 

εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης του Ν. Μεσσηνίας, για το σχολικό έτος 2020-2021 και 

διοργανώνεται από την Συντονιστική Επιτροπή Εορτασμού "200 χρόνων (1821-2021) Ψάρι Μεσσηνίας".  

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-2021 εφόσον τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από 

τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

    
 

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 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΤΜΗΜΑ Β΄ 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΤΜΗΜΑ Β΄        

   Μαρούσι, 12-5-2021 
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/ 41383/ΦΔ/52637/Δ1 
 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   
Πληροφορίες       : Β. Παπαβρόντος (Π.Ε) 
                               : Φ. Λυμπεροπούλου  (Ε.Α.Ε) 
                               : Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)  
Τηλέφωνο            : 210 344 2249 (Π.Ε) 
                               : 210 344 2933 (Ε.Α.Ε) 
                               : 210 344 3293 (Π.Ε) 

ΠΡΟΣ: Συντονιστική Επιτροπή Εορτασμού  
          Υπόψη κ. Γυφτόπουλου Μιλτιάδη    
             mgyftopoulos@ssba.gr 
 
 

 
  ΚΟΙΝ:  1)Διεύθυνση Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
               2) Δημοτικά Σχολεία  Μεσσηνίας 
             (μέσω της οικείας  Διεύθυνσης  Π.Ε) 
              3)  ΣΜΕΑΕ Μεσσηνίας 
             (μέσω της οικείας  Διεύθυνσης  Π.Ε) 
 

  

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


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/-τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.  

3. Η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό να υλοποιηθεί 

εκτός ωρολογίου προγράμματος.  

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

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.  

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 (εμπορία, διαφήμιση).  

6. 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.  

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 να δημοσιευτεί το έργο του/της σε ηλεκτρονικό μέσο ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους 

προκήρυξης. 

9. Τα έργα των μαθητών/-τριών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του 

εν λόγω διαγωνισμού και δε θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει 

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

10. Η τυχόν μετακίνηση μαθητών/-τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού (τελετή βράβευσης) 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 

Επισημαίνεται ότι στον διαγωνισμό οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετάσχουν με ένα ποίημα ή 

μια ζωγραφιά με θέμα τους Πελοποννήσιους ήρωες της επανάστασης του 1821. Το ποίημα μπορεί να 

αποσταλεί είτε ως δακτυλογραφημένο κείμενο είτε ως ευδιάκριτη φωτογραφία χειρογράφου. Η ζωγραφιά 

μπορεί να είναι ζωγραφισμένη ψηφιακά ή στο χέρι (στη δεύτερη περίπτωση αποστέλλεται ευκρινής 

φωτογραφία).  

Τα έργα αποστέλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

syntonistikipsari200@gmail.com. Ως προθεσμία υποβολής συμμετοχών ορίζεται η 15η Μαΐου 2021. 

Εκπρόθεσμες συμμετοχές δεν γίνονται δεκτές.  Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στις 15 

Ιουνίου 2021 στην ιστοσελίδα www.psaritrifilias.gr, όπου θα παρουσιαστούν μόνο τα διακριθέντα έργα, ενώ 



τα ονόματα των βραβευθέντων θα κοινοποιηθούν και στον τοπικό τύπο. Οι μαθητές/τριες που θα 

βραβευτούν θα ειδοποιηθούν και ηλεκτρονικά. 

Θα υπάρξουν τρία (3) βραβεία σε κάθε κατηγορία:  

Στην κατηγορία «Ποίηση»:  

1ο βραβείο: δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο για παιδιά με θέμα την ποίηση (διάρκειας ενός μήνα),  

2ο βραβείο: ένα παιδικό βιβλίο,  

3ο βραβείο: τρία εικονογραφημένα βιβλία του εικονογράφου - συγγραφέα Χρήστου Γιαννοπούλου.  

Στην κατηγορία «Ζωγραφική»:  

1ο βραβείο: ένα πλήρες σετ ζωγραφικής σε καμβά,  

2ο βραβείο ένα σετ δώρου από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο  

3ο βραβείο: ένα σετ δώρου από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.  

Η τελετή βράβευσης, εφόσον οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα λάβει χώρα στο παλιό 

δημοτικό σχολείο στο Ψάρι Μεσσηνίας στις 26 Ιουνίου 2021, 18:00. Εναλλακτικά, εάν ισχύουν οι 

περιορισμοί λόγω της πανδημίας covid 19, η τελετή θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την ίδια μέρα και 

ώρα μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των 

βραβευθέντων (μέσω email). 

   Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι 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 αντιμετώπισης της επιδημικής 

κρίσης. 

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

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2020-21→Διαγωνισμοί. 

       Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο 
 

 

 
 
 

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

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 
 

 

Εσωτερική Διανομή:  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’     
                                           Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  - Tμήμα Β’     


