
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής επιλογής έργων του Μαθητικού Διαγωνισμού 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»  
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» 
Το με Αρ. Πρωτ.: 9276/10-9-2021, έγγραφο της Δ.Π.Ε. Λάρισας με θέμα: «Διαβιβαστικό για Μαθητικό 
Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» 
 
 

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

σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ως άνω Προκήρυξη, με ευθύνη της Δ/ντριας Α/θμιας 

Εκπ/σης Λάρισας ορίζεται άμισθη επιτροπή ειδικών που θα επιλέξει μεταξύ των έργων που θα 

παραλάβει, τα δύο,  με τα οποία θα εκπροσωπηθεί η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Λάρισας στον  Μαθητικό Διαγωνισμό που προκήρυξε το Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «1821-2021: 200 

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ».  

Υπενθυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός είχε διάρκεια από τις 14 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 

Οκτωβρίου 2021 και είχε 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. 

Ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι : 

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

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

Η Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, κ. Άννυ Ψάρρα, ως 

μέλος 

Λάρισα,  12/10/2021 

Αριθ. Πρωτ: 11875 

ΠΡΟΣ: 

Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενους/νες   

και  Εκπαιδευτικούς  Σχολικών 

Μονάδων Π.Ε. Λάρισας 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 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 

Ενδιαφερόμενες  

ΚΟΙΝ: 

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


Η Επιμελήτρια του φωτογραφικού Αρχείου «Τάκης Τλούπας», κ. Βάνια Τλούπα, ως μέλος 

Η επιτροπή θα αξιολογήσει τα υποβληθέντα έργα και θα επιλέξει δύο. Τα κριτήρια για την 

επιλογή των έργων θα 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. 

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονταν στο σχετικό έγγραφο, ο διαγωνισμός  υλοποιήθηκε 

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

αδημοσίευτα. Κάθε μαθητής/τρια μπορούσε να συμμετέχει με ένα μόνο έργο ή ομαδική 

δημιουργία. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό ήταν 

προαιρετική και έγινε 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.  

Επίσης σημειώνεται ότι τόσο ο διαγωνισμός, όσο και η συνεδρίαση της Επιτροπής,  θα 

πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και 

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

 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας 

 

Αικατερίνη Καραγιώργου 
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