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ΘΓΜΑ: «Μαθηηικός Διαγωμιζμός Έκθεζης σλλόγοσ Πλαηαμιηώμ Μεζζημίας» 

ΥΓΣ.: Τμ οπ΄ ανηζ. Φ.15/139403/Δ2/23-8-2017 έγγναθμ ημο ΥΠΠΓΘ 

 

 
       Σαξ γκςνίδμομε όηη, από ημ έημξ 2008 δηελάγεηαη μ Μαζεηηθόξ Δηαγςκηζμόξ Έθζεζεξ 

ημο Πμιηηηζηηθμύ Σοιιόγμο Πιαηακηηώκ Μεζζεκίαξ «Η Αγία Γιέκε» ζηε μκήμε ηεξ Νόηαξ 

Ανκόθμονμο, μ μπμίμξ απεοζύκεηαη ζημοξ μαζεηέξ ηεξ Γ΄ Γομκαζίμο θαη Α’, Β’, Γ’ Λοθείμο 

ηςκ ζπμιείςκ ανμμδηόηεηαξ ηςκ Δηεοζύκζεςκ Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Ηιείαξ θαη 

Μεζζεκίαξ. 

     Η δναζηενηόηεηα είκαη εγθεθνημέκε από ημ Υπμονγείμ Παηδείαξ, Ένεοκαξ θαη 

Θνεζθεομάηςκ, ζύμθςκα με ημ οπ’ ανηζμ. Φ.15/139403/Δ2/23-8-2017 έγγναθμ, έπεη 

πνμαηνεηηθό παναθηήνα θαη ζα δηελαπζεί εθηόξ ςνώκ δηδαζθαιίαξ ηςκ ζπμιηθώκ μμκάδςκ.  

    Γηα ηεκ ηνέπμοζα ζπμιηθή πνμκηά ημ ζέμα ημο δηαγςκηζμμύ είκαη: «Με αθμνμή ηεκ 

ακαθήνολε ημο 2018 ςξ έημοξ Γονςπασθήξ Πμιηηηζηηθήξ Κιενμκμμηάξ, κα γνάρεηε 

έκα θείμεκμ ζημ μπμίμ κα ακαπηύζζεηε ηηξ απόρεηξ ζαξ γηα ημκ νόιμ ηεξ πμιηηηζηηθήξ 

θιενμκμμηάξ ζηεκ ακάπηολε ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ, ζηεκ εκδοκάμςζε ημο αηζζήμαημξ 

ηεξ εονςπασθήξ ηαοηόηεηαξ ηςκ πμιηηώκ, ζηεκ ζομθηιίςζε θαη ηεκ πνόιερε ηςκ 

ζογθνμύζεςκ μεηαλύ ηςκ ιαώκ. Γπηπιέμκ, κα πνμηείκεηε μέηνα θαη ηνόπμοξ 

ακάδεηλεξ ηεξ πμιηηηζηηθήξ θιενμκμμηάξ, θαζώξ θαη ηνόπμοξ εοαηζζεημπμίεζεξ όιςκ 

ηςκ πμιηηώκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ ζηε ζύγπνμκε επμπή, με έμθαζε ζηα πμιηηηζηηθά 

ζημηπεία πμο ζεςνείηε πημ ζεμακηηθό κα δηαηενεζμύκ, κα πνμςζεζμύκ θαη κα 

ακαπηοπζμύκ ζε εονςπασθό αιιά θαη δηεζκέξ επίπεδμ, οπμζηενίδμκηαξ με 

επηπεηνήμαηα ηηξ επηιμγέξ ζαξ». 
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     Τα γναπηά δμθίμηα ζα πνέπεη κα έπμοκ έθηαζε από 400 έςξ 700 ιέλεηξ, θαη ηα ζημηπεία 

ηςκ μαζεηώκ (μκμμαηεπώκομμ, ηάλε θαη ζπμιείμ θμίηεζεξ) ζα πνέπεη κα ακαγνάθμκηαη ζε 

λεπςνηζηή ζειίδα, ε μπμία ζα πνμεγείηαη ημο θεημέκμο. Καηαιεθηηθή εμενμμεκία μνίδεηαη ε 

Παραζκεσή, 20 Απριλίοσ 2018, μπόηε θαη ζα ζογθεκηνςζμύκ ηα ένγα με εοζύκε ηςκ 

Δηεοζοκηώκ ηςκ Σπμιείςκ, μη μπμίμη ζα ηα απμζηείιμοκ ζηηξ ακηίζημηπεξ Δηεοζύκζεηξ 

Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Ηιείαξ θαη Μεζζεκίαξ, οπ’ όρε ηςκ Υπεοζύκςκ Σπμιηθώκ 

Δναζηενημηήηςκ, μέπνη ηεκ Σεηάρηη, 25 Απριλίοσ 2018. Σηε ζοκέπεηα, ζα βαζμμιμγεζμύκ 

από δύμ (2) αλημιμγεηέξ με ηεκ επμπηεία ηςκ Σπμιηθώκ Σομβμύιςκ Φηιμιόγςκ (ΠΓ02).  

     Σηα γναπηά δμθίμηα πμο ζα δηαθνηζμύκ, ζα απμκεμεζμύκ πνεμαηηθά έπαζια ύρμοξ 1.500 € 

θαη βηβιία, με ηε πμνεγία ημο θ. Κςκζηακηίκμο Ανκόθμονμο. Σογθεθνημέκα, γηα ημ Γομκάζημ ηα 

πνεμαηηθά έπαζια ζα είκαη ηα ελήξ: Α΄ Βναβείμ: 300€, Β΄ Βναβείμ: 200€ θαη Γ΄ Βναβείμ: 

100€. Γηα ημ Λύθεημ: Α΄ Βναβείμ: 400€, Β΄ Βναβείμ: 300€ θαη Γ΄ Βναβείμ: 200€.     

    Δεδμμέκεξ ηεξ ζομπιήνςζεξ 10 πνόκςκ από ηεκ ίδνοζε ημο ζεζμμύ, ε θεηηκή  απμκμμή 

ηςκ βναβείςκ ζα πναγμαημπμηεζεί ζε μηα ηδηαίηενα ιαμπνή ηειεηή ημ θαιμθαίνη, ζε 

εμενμμεκία ε μπμία ζα μνηζηεί θαη ζα γκςζημπμηεζεί εγθαίνςξ ζημοξ εκδηαθενόμεκμοξ, ζηα 

Πιαηάκηα Τνηθοιίαξ, ζημ ζέαηνμ πμο έπεη δεμημονγήζεη με πνμζςπηθέξ ημο δαπάκεξ μ 

εοπαηνίδεξ επηπεηνεμαηίαξ θ. Κςκζηακηίκμξ Αι. Ανκόθμονμξ. Σηεκ επεηεηαθή αοηή εθδήιςζε, 

ζα πνμζθιεζμύκ μη μαζεηέξ πμο έπμοκ βναβεοζεί ζηα 10 πνόκηα δηελαγςγήξ ημο 

Δηαγςκηζμμύ, εκώ ζα απμκεμεζεί ζε όιμοξ ημοξ πανεονηζθόμεκμοξ μαζεηέξ θαη 

εθπαηδεοηηθμύξ μ ηόμμξ πμο ζα έπεη εθδώζεη ε Δηεύζοκζε Δ.Γ. Μεζζεκίαξ με ηα βναβεομέκα 

δμθίμηα.   

    Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ μη εκδηαθενόμεκμη μπμνμύκ κα απεοζύκμκηαη ζηα Γναθεία 

Σπμιηθώκ Δναζηενημηήηςκ Ηιείαξ θαη Μεζζεκίαξ, θαζώξ θαη ζημκ Πμιηηηζηηθό Σύιιμγμ 

Πιαηακηηώκ Μεζζεκίαξ «Η Αγία Γιέκε» (θ. Γεώνγημξ Φςηεηκόξ, 6945797879).  

     Παναθαιμύκηαη μη θ. Δηεοζοκηέξ κα εκεμενώζμοκ ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ θαη ημοξ μαζεηέξ 

ηςκ ζπμιείςκ ημοξ. 
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