
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής επιλογής έργων του Διαγωνισμού ποίησης και 

ζωγραφικής» 

Σχετ.: το  έγγραφο με αρ. πρωτ. 415/9-4-2021 της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου με θέμα: 
«Διαγωνισμός για τα διακόσια (200) έτη από την Ελληνική Επανάσταση» και το αρ. πρωτ: 3223/ 14 -04-
2021, έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας με θέμα: «Πρόσκληση σε Διαγωνισμό ποίησης και 
ζωγραφικής» 
 

Η Δ/νση  Α/θμιας Εκπαίδευσης  Λάρισας, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα ως άνω 

σχετικά έγγραφα, με ευθύνη της Δ/ντριας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας έχει ορισθεί 

άμισθη Καλλιτεχνική Επιτροπή που θα επιλέξει μεταξύ των έργων που συμμετέχουν, τρία έργα, 

που θα βραβευτούν με αντίστοιχα δώρα σε κάθε κατηγορία: 

Α. Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων 

Β. Διαγωνισμός Ποίησης για μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων 

Ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι : 

Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας, κ. Αικατερίνη Καραγιώργου, ως πρόεδρος, 

Η Προϊσταμένη Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας, κ. Σδρόλια Σταυρούλα, ως μέλος 

Η Δ/ντρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, κ. Φανή Καλοκαιρινού, ως μέλος 

Η Δ/ντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας – Γαλλική Πρεσβεία, κ. Χρυσα Βουλγαράκη, ως 

μέλος 

Η Καλλιτεχνική Δ/ντρια Θεσσαλικού Θεάτρου, κ. Κυριακή Σπανού, ως μέλος 

Λάρισα,  22/6/2021 

Αριθ. Πρωτ: 6146 

ΠΡΟΣ: 
Μέλη επιτροπής επιλογής 

έργων του Διαγωνισμού 

ποίησης και ζωγραφικής 

 

 
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 

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

Ιστοσελίδα : http://dipe.lar.sch.gr/ 

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας &     

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας 

Ι. Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου 

ΚΟΙΝ: 

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


Η Συν/χος Εκπ/κός, κ. Παπακαλούση Μαρία, εκπρόσωπος της Ι.Μητρόπολης Λαρίσης και 

Τυρνάβου, ως μέλος 

Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Λάρισας, κ. Κων/να Χατζημίχου, ως μέλος 

Η επιτροπή θα αξιολογήσει τα υποβληθέντα έργα και θα επιλέξει εκείνα που 

ανταποκρίνονται στο μεγαλύτερο βαθμό στο σκοπό του διαγωνισμού και στα κριτήρια που είναι 

η συνάφεια με το θέμα, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία του παραγόμενου έργου, ο βαθμός 

συναισθηματικής εμπλοκής του δημιουργού με το θέμα, η αισθητική του προϊόντος, η τεχνική 

αρτιότητα κλπ. 

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

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

διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) υλοποιήθηκε σύμφωνα με 

τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών 

δικαιωμάτων. 

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του 

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

 

 

 

 

 

Η  Διευθύντρια ΠΕ Λάρισας 

 

Αικατερίνη Καραγιώργου 
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