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

Μαρούσι,  12/07/2019
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15/113038/Δ2

ΠΡΟΣ:

 
;;;; ΚΟΙΝ:    1.  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Φωκίδας
2. Δήμο Δελφών

(μέσω ΔΔΕ Φωκίδας)

ΘΕΜΑ:  Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας και του Δήμου Δελφών  για μαθητές/-τριες  Π.Ε. και Δ.Ε.  - σχ. 

έτος 2019-2020

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 100991/ΓΔ4/24-6-2019 και 102558/ΓΔ4/26-6-2019 εισερχόμενα έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 714/17-4-2019 έγγραφό σας με θέμα «Αίτημα έγκρισης μαθητικού 

διαγωνισμού ζωγραφικής»  σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 24/20-06-

2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Δήμου Δελφών με 

τίτλο «Χαράλαμπος Στέφος», που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Ε’ 

και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο) Σχολείων Γενικής 

Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Μουσικών Σχολείων 

του Νομού Φωκίδας για το σχολικό έτος 2019-2020 και η βράβευση θα γίνει σε ειδική τελετή στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ετήσια γιορτή της πόλης της Άμφισσας (10-14 Απριλίου) με συμμετοχή 

της ευρύτερης κοινότητας. 

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

: Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)
: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε)

Τηλέφωνο : 210-34.42.247 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε)

Fax : 210-34.43.390

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’

---
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’ 
---

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   
Φωκίδας

mailto:spoudonde@minedu.gov.gr


  Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Μαθητικού Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, 

εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

-Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-

τριες. 

-Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών των σχολείων της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης είναι 

προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Η 

σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων απαιτείται επίσης και για τη δημοσίευση-

δημοσιοποίηση του έργου στην υλοποίηση του οποίου θα συμμετάσχουν.

-Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και θα γίνεται με τη 

σύμφωνη γνώμη του συλλόγου  διδασκόντων. 

-Το μέρος του διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί εντός ωρολογίου προγράμματος δε θα 

διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία του και δε θα επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους 

γνωστικών αντικειμένων. Αντίθετα, θα την εμπλουτίζει με τρόπο δημιουργικό και σύμφωνα πάντα 

με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών .

-Οι φορείς διοργάνωσης θα αναλάβουν όλη τη διαδικασία υλοποίησης του μαθητικού διαγωνισμού 

χωρίς έσοδα ή οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τα έργα  που θα υποβληθούν. Η χρήση των 

έργων θα γίνει για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

-Ο διαγωνισμός δεν θα πρέπει να εμπλέκεται με κανέναν τρόπο με την  άμεση ή έμμεση διαφήμιση 

εταιριών /προϊόντων/ φορέων/ υπηρεσιών.

Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 

χώρας».

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω 

Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού.

Συνημμένα: 1 ηλεκτρονικό αρχείο

Εσωτερική Διανομή:                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                   ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

2. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’

3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’

4. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄

5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β’

6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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