
 
         
                   

                                                        Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                         
                                                            Βαθμός Ασφαλείας:

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

                               Μαρούσι,           23-10-2018      
                Μαρούσι,                  Αρ. Πρωτ. :  Φ13.1/177863/Δ2

                        
                      

                       

                                                                                      

                                                                            
  

ΠΡΟΣ:                                                                           ΠΡΟΣ:

       

ΘΕΜΑ:   Έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο «Η πόλη που ζω & 
η πόλη που θα ήθελα να ζω» του Δήμου Γαλατσίου.

                  Σχετικό έγγραφο: το με αρ.143199/Δ2/04-9-2018  εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

            Απαντώντας στο με αρ.πρ.14859/19-06-2018 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με 
αρ. 37/30-08-2018 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το 
οποίο δίνεται θετική εισήγηση, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 
Διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο «Η πόλη που ζω & η πόλη που θα ήθελα να ζω» ο οποίος 
διοργανώνεται από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Γαλατσίου και απευθύνεται στους μαθητές 
και στις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.
Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2018-2019 υπό τις εξής προϋποθέσεις:
               Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ο οποίος θα διεξαχθεί εκτός ή εντός ωρολογίου 
προγράμματος και ο οποίος έχει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών Π/θμιας και 
Δ/θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου για τα προβλήματα του 
περιβάλλοντος, δεν απαιτείται οικονομική επιβάρυνση. Ο διαγωνισμός είναι προαιρετικός και 
υλοποιείται με την σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης του σχολείου και του συλλόγου των 
εκπαιδευτικών.
          Σημειώνεται ότι για τον διαγωνισμό των μαθητών/τριών και τη δημιουργία εικαστικών 
έργων, θα διασφαλιστούν τα προσωπικά δικαιώματα των δημιουργών, δεν θα υπάρχει εμπλοκή 
στην προώθηση πάσης φύσεως προϊόντων,  δεν θα υπάρχουν έσοδα για το δήμο Γαλατσίου από 
τα υποβληθέντα έργα και θα ζητείται υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες για τη 
σύμφωνη γνώμη ως προς τη δημοσίευση των μαθητικών έργων. 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ- ΤΜΗΜΑ Β’

----

----
 

 

Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες:  Β. Τζιντάνου (Π.Ε.)
                            Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)                                                       
                            K. Λαμπρίδου (Δ.Ε.) 
                            Ο. Μαραγκού  (Ε.Ε.)
Τηλέφωνα:       210 344 2247(Π.Ε.)
                           210 344 3272(Δ.Ε.)                                                       
             210 344 2357(Δ.Ε.)                                                       
                           210 344 2212(Ε.Ε.)

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----

                                              -----

Δήμος Γαλατσίου                                                                                           
Αρχιμήδους και Ιπποκράτους 2, Γαλάτσι                                                                                                                     
elel.manos@gmail.com                                                                                     
kasieri@galatsi.gr                                                                   
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             Επίσης, θα απονεμηθούν έπαινοι σε όλους τους εμπλεκόμενους μαθητές/τριες 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

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

                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

      

Εσωτερική διανομή: 
1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β’       
3. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’     
4. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
5. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β’

AKΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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