
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πανελλήνιων Μαθητικών Αγώνων Τέχνης

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 114830/Δ2/03-09-2020 έγγραφο

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 14745/25-06-2020 έγγραφό σας που αφορά στη 

διεξαγωγή αγώνων τέχνης και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 42/27-08-2020 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται 

για το σχολικό έτος 2020-2021 η υλοποίηση του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: 

«Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης 2021» που διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια Ε. 

Μαντουλίδη, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή να είναι προαιρετική για τους μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς 

 Με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της σχολικής 

μονάδας

 Να μην παρακωλύεται το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα και η καλή λειτουργία της 

σχολικής μονάδας

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,             17-09-2020
Αρ. Πρωτ.        123622/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Δ.Ε. 

(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων 
Εκπ/σης)

 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 Σχολικές μονάδες Δ.Ε. (μέσω των 

Δ/νσεων Δ.Ε.)

 Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης
mail@dide-a.thess.sch.gr 

 Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη 
(μέσω της ανωτέρω Δ.Δ.Ε.)

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:mail@dide-a.thess.sch.gr


 Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης 

αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική 

 Να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα των 

παιδιών για τα καλλιτεχνήματα που θα προκύψουν, να επιστρέφονται τα μαθητικά έργα 

στους δημιουργούς τους, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί, ο φορέας δύναται να κάνει 

χρήση των μαθητικών καλλιτεχνημάτων μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς

 Να μην γίνεται κανενός είδους φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση των 

μαθητών/τριων χωρίς την γραπτή συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων. 

 Ο φορέας θα αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης. 

 Να μην επιτραπεί η διάθεση / προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά άμεση 

διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. 

για το σχολικό έτος 2020-2021, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν 

χορηγούς της συγκεκριμένης παρέμβασης

 Να ληφθούν υπόψη τα προληπτικά μέτρα προστασίας, 1,5 μέτρο απόσταση και μάσκες, 

κατά του κορονοϊού covid-19

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2021 στις 

εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη και απευθύνονται σε 

μαθητές/μαθήτριες Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των σχολείων της χώρας. 

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους αγώνες καλούνται να 

συμπληρώσουν τη Δήλωση Συμμετοχής και τη Φόρμα Συμμετοχής στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση secondary@mandoulides.edu.gr έως την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.mandoulides.edu.gr.

Η συμμετοχή των μαθητών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Εσωτ. Διανομή
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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