
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

ΘΕΜΑ: «Διαβιβαστικό για Μαθητικό Διαγωνισμό από το Υ.ΠΑΙ.Θ.» 

Σχετ.: το με Αρ. Πρωτ. : Φ14/ 124673/Δ1Η/18 -9-2020, έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με «Προκήρυξη 
Διαγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για μαθητές/ τριες 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 
 

Η Δ/νση  Α/θμιας Εκπαίδευσης  Λάρισας, δια της Υπεύθυνης Σχολικών δραστηριοτήτων, 

σας διαβιβάζει τον Μαθητικό Διαγωνισμό που προκήρυξε το Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Μνημεία 

Πολιτιστικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Κλιματική Αλλαγή». Ο διαγωνισμός, ο οποίος θα 

διενεργηθεί από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 9 Οκτωβρίου 2020, γίνεται στο πλαίσιο της 

Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει σκοπό τη 

συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών του δικαιώματος να προσλαμβάνουν και να 

απολαμβάνουν απρόσκοπτα και προστατευμένη από την κλιματική αλλαγή την αξία που έχει η 

πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά κάθε λαού μέσα από την προσωπική δημιουργία. 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους/τις  μαθητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος 

στον διαγωνισμό από τις πληροφορίες που υπάρχουν στο επισυναπτόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Τα έργα θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης –Γραφείο Σχολικών 

Δραστηριοτήτων το αργότερο έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, όπου επιτροπή θα 

επιλέξει το έργο με το οποίο θα εκπροσωπηθεί η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Λάρισας στον Διαγωνισμό και θα το στείλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Λάρισα,  22/9/2020 

Αριθ. Πρωτ: 9459 

ΠΡΟΣ: 

Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενους/νες   

και  Εκπαιδευτικούς  Σχολικών 

Μονάδων Π.Ε. Λάρισας 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Ταχ. Δ/νση    : Δήμητρας Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 

                            Τ.Κ.    41335 Λάρισα 

Πληροφορίες : Χατζημίχου Κωνσταντίνα   

            Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Τηλέφωνο     : 2414409871, 6976552455 

FAX                 : 2414409839, 2414409870 

E-mail        Ε-mail           : kchatzim@sch.gr 

Ιστοσελίδα : http://dipe.lar.sch.gr/ 

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας &     

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας 

Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας 

 

ΚΟΙΝ: 

mailto:kchatzim@sch.gr
http://dipe.lar.sch.gr/


Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική 

και γίνεται με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και ότι η όλη διενέργεια 

του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους 

κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών 

δικαιωμάτων. 

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID -19. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των σχολείων σας. 

 

 

 

 

 

Η Προσωρινή Διευθύντρια ΠΕ Λάρισας 

 

Αικατερίνη Καραγιώργου 


