
                                                                                           ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

    

                                                      

                                                                     

                                                                       ΠΡΟΣ:
 

                                                    

                                                     

                                                                                ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε αίτημα έγκρισης διοργάνωσης Καλλιτεχνικών Αγώνων από το 2ο 

ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας για μαθητές και μαθήτριες όλων των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό 

έτος 2019-2020».

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 95/07-01-2020 (1132/Δ4/07-01-2020/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) έγγραφο  του ΙΕΠ, 
με το οποίο διαβιβάζεται το υπ’ αριθμ. 1/03-01-2020 απόσπασμα  πρακτικού του ΙΕΠ. 

          Απαντώντας στα με αρ. πρωτ. 15377/29-11-2019 (188998/Δ4/02-12-2019/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) 

και 1253/05-12-2019 (192579/Δ4/06-12-2019/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) αίτημα του 2ου ΕΠΑ.Λ. Νέας 

Φιλαδέλφειας σχετικά με την έγκριση διοργάνωσης Καλλιτεχνικών Αγώνων για μαθητές και 

μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ όλης της χώρας για το σχ. έτος 2019-2020 και λαμβάνοντας υπόψη τη 

γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/03-01-2020 Απόσπασμα 

Πρακτικού), σας ενημερώνουμε ότι:

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 16-01-2020 

Αριθ. Πρωτ.: Φ10α/5702/Δ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----

[Πληκτρολογήστε μια φράση από το 
έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 
ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 
οπουδήποτε στο έγγραφο. 
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 
"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για 
να αλλάξετε τη μορφοποίηση της 
ελκυστικής φράσης.]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε. και Δ.Ε.
της χώρας

2) ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ (μέσω των Π.Δ.Ε.)

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  της 
χώρας (μέσω των Π.Δ.Ε.)

4) ΕΠΑ.Λ. της χώρας (μέσω των Δ.Δ.Ε.)

5) ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ 
ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
E-mail: info@sivitanidios. edu.gr

6)

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37  
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:   www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Oλυμπία Μαραγκού
                         Κωνσταντίνα Φλώρου
E-mail:  depek_merimna@minedu.gov.gr
Τηλέφωνα: 210 344 2212 & 2859
                     Fax: 210 344 2365 1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας
(μέσω της Π.Δ.Ε. Αττικής)

2) 2ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας
(μέσω της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας)

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek_merimna@minedu.gov.gr


εγκρίνεται η διοργάνωση Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, οι οποίοι θα οργανωθούν και 

θα διεξαχθούν από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας 

Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες του 

τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ. όλης της χώρας, εφόσον πληρούνται οι εξής 

προϋποθέσεις:   

1) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω εκπαιδευτική δράση να είναι 

προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του 

Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μην διαταράσσεται το σχολικό πρόγραμμα.

2) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στην εκπαιδευτική δράση να είναι προαιρετική και να

πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3) Η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δράσεις δημοσιότητας) θα 

υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών 

δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

4) Δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε συμμετοχή χορηγών στον εν λόγω σχολικό διαγωνισμό.

5) Οι βεβαιώσεις συμμετοχής και βράβευσης θα εκδοθούν από τους διοργανωτές του 

διαγωνισμού.

6) Οι διοργανωτές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής για 

κάθε μαθητή/μαθήτρια χωρίς να χρειάζεται να επιβαρυνθεί οικονομικά.

7) Η υλοποίηση του διαγωνισμού θα έχει και την έγκριση του Υπουργείου, το οποίο θα ήταν

σκόπιμο να γνωστοποιήσει τη δράση σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας.

8) Από κάθε σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές/μαθήτριες, 

θα ορίζεται ένας/μία υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια μετά από Απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων.

9) Στην κριτική επιτροπή δεν θα πρέπει να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες όπου φοιτούν μαθητές/μαθήτριες που 

λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό.

10) Να κοινοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. τα αποτελέσματα του διαγωνισμού καθώς και ο 

απολογισμός και τα παιδαγωγικά – διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά 

από τη διενέργειά του.

11) Να κοινοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. τα ονόματα των επιτροπών.

Οι αγώνες απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες της Β’ τάξης του Τομέα 

Εφαρμοσμένων Τεχνών και της Γ΄ τάξης όλων των Ειδικοτήτων του εν λόγω Τομέα των 

ΕΠΑ.Λ. της χώρας για τις κάτωθι τρεις κατηγορίες διαγωνισμών:



 Μαθητικό Διαγωνισμό Καλλιτεχνικής Σύνθεσης

 Μαθητικό Διαγωνισμό Φωτογραφίας

 Μαθητικό Διαγωνισμό Σκίτσου- Γελοιογραφίας – Κόμικς

Το θέμα και των τριών διαγωνισμών είναι κοινό και έχει ως εξής:

«Virtual ή reality?»

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε όσους και όποιους 

διαγωνισμούς επιθυμεί.

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι τις 31-01-2020 στο 

fax 210 2584840 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@2epal-n-filad.att.sch.gr.

Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 31-03-2020 στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση mail@2epal-n-filad.att.sch.gr. (Υπόψη κ. Δήμητρας Αργυροπούλου)

Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής οι σχολικές μονάδες 

μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-2517219 (ή μέσω του email του σχολείου) κατά 

τις πρωινές ώρες της λειτουργίας του σχολείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Δήμητρα 

Αργυροπούλου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Συν.: Έντυπο αίτησης 1 (μίας) σελίδας

Εσωτερική Διανομή:  
1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
3. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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