
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ΘΕΜΑ: «Διαβιβαστικό για Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τα 200 χρόνια 

από την Ελληνική Επανάσταση» 
Σχετ.: το με Αρ. Πρωτ : ΓΓΑ:οικ116/31 -8-2021, έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπ/σης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση» και 
Το με Αρ. Πρωτ.: Φ15/106669/Δ2/2-9-2021, έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τον 
Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» 
 

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: «1821-2021: 200 

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατά το σχολικό 

έτος 2021-2022, από τις 14 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου 2021 και έχει σαν στόχο να 

προβληθούν οι αξίες και τα ιδανικά της Ελληνικής Επανάστασης και να αναδειχθεί η σημασία της 

επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. 

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σχετικό έγγραφο, ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί 

εκτός διδακτικών ωρών και όλα τα παραγόμενα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα, ανέκδοτα και 

αδημοσίευτα. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο έργο ή ομαδική δημιουργία, 

που θα παραδοθεί στον/στη Διευθυντή/ντρια – Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας έως και τη 

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και, εν συνεχεία, ο Σύλλογος Διδασκόντων, θα επιλέξει ένα έργο 

ατομικό ή ομαδικό που θα εκπροσωπήσει το σχολείο και θα πρέπει να αποσταλεί με υπηρεσία 

ταχυμεταφορών, με προθεσμία παραλαβής έως και την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, στην 

Διεύθυνση Α/θμιας  Εκπαίδευσης (Υπόψη Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Χατζημίχου). 

Στη συνέχεια θα οριστεί επιτροπή με ευθύνη της Δ/ντριας Π.Ε. Λάρισας που θα επιλέξει δύο έργα 

Λάρισα,  10/9/2021 

Αριθ. Πρωτ: 9276 

ΠΡΟΣ: Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενους/νες   

και  Εκπαιδευτικούς  Σχολικών 

Μονάδων Π.Ε. Λάρισας 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. 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 

Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας 

 

ΚΟΙΝ: 
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τα οποία θα εκπροσωπήσουν τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας και θα αποσταλούν στο 

Υπουργείο Παιδείας. 

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

και γίνεται με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και ότι όλες οι διαδικασίες 

του διαγωνισμού (υλοποίηση, έκθεση, βράβευση) θα διενεργηθούν 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 ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες που 

επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό από τις πληροφορίες που υπάρχουν στο 

επισυναπτόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας 

 

Αικατερίνη Καραγιώργου 
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