
 

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού  με τίτλο «Σχολικός Εικαστικός Διαγωνισμός με τη 
Χρήση Ανακυκλώσιμων Υλικών» σχολικού έτους 2019-2020.
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 192417/Δ2/06-12-2019 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
              Απαντώντας στην από 01-07-2019 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 49/29-11-2019 
απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο δίνεται θετική 
εισήγηση, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Σχολικός 
Εικαστικός Διαγωνισμός με τη χρήση Ανακυκλώσιμων Υλικών» του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, για 
μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019 - 2020.
           Ο Διαγωνισμός, ο οποίος θα διεξαχθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος, απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες όλων των τύπων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων- 
Μενεμένης. Σκοπός του προτεινόμενου μαθητικού διαγωνισμού, ο οποίος έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες, 
είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριων σε ζητήματα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης υλικών 
και διάσωσης του πλανήτη. Ειδικότερα, μέσα από τον εν λόγω διαγωνισμό, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Να διατηρηθεί μέχρι……..
Βαθμός Ασφαλείας

Μαρούσι, 31 -12-2019
Αρ. Πρωτ.  Φ15/206072/Δ2
Βαθ. Προτερ. : EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΠΡΟΣ:   

ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-----
ΤΜΗΜΑ Β΄ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

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

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
         
 Ταχ. Δ/νση       : Ανδρέα Παπανδρέου 37
 Τ.Κ. – Πόλη      : 151 80, Μαρούσι
 Ιστοσελίδα      : http://www.minedu.gov.gr
 Email                :spoudonde@minedu.gov.gr
 Πληροφορίες  : Ά. Βάρλα (Δ.Ε)
                            : M.Zήβα (Δ.Ε)
                            : Λυμπεροπούλου Φ.(E.A.E)
                            : Μαραγκού Ο.(Ε.Ε)
  Τηλέφωνο       : 210-34.43.272, 2218 (Δ.Ε)
                            : 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε)
                            : 210- 34.42.212 (E.E)
           Fax           : 210-34.43.390

         
                                    210 344.2218
          Φαξ                : 210 344.3390
          Email              : spoudonde@minedu.gov.gr

Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης                                                                                                   
Υπόψη κ.  Αβράμη Αγγελικής                                                                                                  
paideia@ampelokipi-menemeni.gr 
 

1.  Περιφερειακή  Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  Κεντρικής Μακεδονίας

2. Διεύθυνση Δ.Ε.  Δυτ. Θεσσαλονίκης 
3. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε.

(μέσω της οικείας Διεύθυνσης)
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να εργάζονται ομαδικά με στόχο την ανάδειξη των καλλιτεχνικών τους δημιουργιών, έχοντας ως γνώμονα 
την προστασία του πλανήτη.

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2019-2020 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1)    Η συμμετοχή του σχολείου, των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό να είναι 
προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής 
μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων αυτής. 

2)    Να μην υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/τριες, τους εκπαιδευτικούς ή τα 
σχολεία που συμμετέχουν στον εν λόγω διαγωνισμό. 

3)    Η δράση να υλοποιηθεί εκτός του σχολικού Ωρολογίου Προγράμματος. 
4)    Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της                                     

μαθήτριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/ήτρια να συμμετέχει στον εν λόγω διαγωνισμό και να δημοσιευτεί 
το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.

5)    Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την ευθύνη των 
γονέων και κηδεμόνων τους. 

6)    Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και 
να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. 

7)   Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην υπάρξουν έσοδα 
για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία, 
διαφήμιση, κ.λπ.). 

8)    Στα βραβεία έπαθλα και αναμνηστικά του διαγωνισμού να μην υπάρχουν διαφημιστικά στοιχεία.
9)    Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο     

θεμιτό και πρόσφορο.
Για περισσότερες πληροφορίες και πιθανά ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται 
στον φορέα διοργάνωσης  τηλεφωνικά στο 2130436298 ή με email στο paideia@ampelokipi-menemeni.gr

                                                                                 
Εσωτερική Διανομή:                                                                                                     Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ   
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως                                                                               
3. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α ΄ 
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄  
5. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄                                                                               ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                             

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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