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

Μαρούσι,  01-10-2019
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/152446/Δ2

ΠΡΟΣ:

  ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Λόγια και Λαϊκή Μουσική: αντίθετα άκρα ή πόλοι 

συνθετικής δημιουργίας» σχολικού έτους 2019-2020.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 148157/ΓΔ4/24-09-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

        Απαντώντας στο με αρ. πρ. 248/27-06-2019 έγγραφό σας που αφορά σε έγκριση Μαθητικού 

Διαγωνισμού με τίτλο «Λόγια και Λαϊκή Μουσική: αντίθετα άκρα ή πόλοι συνθετικής δημιουργίας» 

σχολικού έτους 2019-2020, ο οποίος θα λάβει χώρα στο πλαίσιο διεξαγωγής του 7ου Φεστιβάλ «Ξάνθη 

Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων», που διοργανώνει το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης σε συνεργασία με το 

Δήμο Ξάνθης από 7 έως 11 Μαΐου 2020, για μαθητές/τριες Δ.Ε. των μουσικών σχολείων της ελληνικής 

επικράτειας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 38/19-09-2019 του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2019-2020.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου 

προγράμματος και σχολικού πλαισίου, σύμφωνα με τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

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

τριες. 

2. Το Φεστιβάλ θα εξασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
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1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους.
3.   Μουσικά Σχολεία της χώρας
     (μέσω των οικείων Διευθύνσεων)

Μουσικό Σχολείο Ξάνθης
 gymmousx@sch.gr 
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δημιουργών.

3.  Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος. 

4. Το Φεστιβάλ αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του μαθητικού διαγωνισμού χωρίς 

έσοδα ή οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τα μουσικά έργα που θα ερμηνευτούν. Η χρήση 

των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

5. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών των μουσικών σχολείων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης είναι 

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

τους.

6. Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, 

καθώς και με τη διάθεση, διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), 

που κρίνεται ως διαφημιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων 

του πληθυσμού.

Για τη μετακίνηση των μαθητών/-τριών 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».

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

θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    

1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                              ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ
2. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήματα Α’ & B΄
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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