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ΘΕΜΑ 1ο: Ευχζσ για τθ νζα ςχολικι χρονιά 

Αγαπθτοί/-ζσ  ςυνάδελφοι, 

 ςασ εφχομαι καλι αρχι! Εφχομαι να ζχουμε όλοι μασ μια όμορφθ και δθμιουργικι χρονιά με 

υγεία, ζμπνευςθ και ποιοτικζσ ςυνεργαςίεσ παρά τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουμε. Για 

οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι πλθροφορία κα είμαι ςτθ διάκεςι ςασ. Μπορείτε να επικοινωνείτε 

τθλεφωνικώσ ςτο 2610 229 261 ι με e-mail ςτο politismos@dipe.ach.sch.gr  (ςτο οποίο κα ζχετε 

άμεςθ απάντθςθ). 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ενθμζρωςθ από το Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρών  

ασ ενθμερώνουμε ότι θ είςοδοσ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρών κα είναι ελεφκερθ κάκε 

21θ του μινα, από τον επτζμβριο ζωσ και το Δεκζμβριο 2021, ςτο πλαίςιο του επετειακοφ 

εορταςμοφ 200 χρόνων από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821. Προχπόκεςθ για τθν ζκτακτθ αυτι 

απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ καταβολισ αντιτίμου είναι ότι το Μουςείο κα λειτουργεί, ςφμφωνα 

με το εγκεκριμζνο κατά περίπτωςθ ωράριο. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Προκιρυξθ  Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ ηωγραφικισ για το 200 χρόνια από τθν 

Ελλθνικι Επανάςταςθ 

Σχετ.: το με αρ. πρ. Φ15/106669/Δ2/ 2/9/2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

ασ ενθμερώνουμε ότι ςτο πλαίςιο των εορταςμών για τα 200 χρόνια από τθν Ελλθνικι 

Επανάςταςθ, προκθρφςςεται, από το Τπουργείο Παιδείασ & Θρθςκευμάτων, Μακθτικόσ 
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Διαγωνιςμόσ, ο οποίοσ απευκφνεται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ όλων των ςχολικών μονάδων 

Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ χώρασ και του εξωτερικοφ, με κζμα «1821-

2021: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ». Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί κατά το 

ςχολικό ζτοσ 2021-2022, από τισ 14 επτεμβρίου ζωσ και τισ 4 Οκτωβρίου 2021. 

Οι μακθτζσ/τριεσ που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό, αφοφ ςυλλζξουν 

πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το κζμα, κα φιλοτεχνιςουν ατομικά ι ομαδικά ηωγραφικά ζργα, είτε 

αςπρόμαυρα, είτε χρωματιςτά, με υλικά μολφβι, κάρβουνο, μελάνι, τζμπερεσ ι και ακρυλικά 

χρώματα ςε διαςτάςεισ 30 επί 40 εκατοςτά για τα ατομικά ζργα και 90 επί 120 εκατοςτά για τα 

ομαδικά ζργα.  

Ο διαγωνιςμόσ κα υλοποιθκεί εκτόσ διδακτικών ωρών και όλα τα παραγόμενα ζργα πρζπει να 

είναι πρωτότυπα, ανζκδοτα και αδθμοςίευτα. Κάκε μακθτισ/τρια μπορεί να ςυμμετζχει με ζνα 

μόνο ζργο ι ομαδικι δθμιουργία. Η κάκε ςχολικι μονάδα κα επιλζξει να εκπροςωπθκεί με ζνα 

μόνο ζργο, είτε ατομικό είτε ομαδικό. ε ξεχωριςτι ςελίδα, που κα επιςυνάπτεται ςτο ζργο που κα 

υποβλθκεί , κα αναγράφονται ευδιάκριτα με κεφαλαία γράμματα τα ςτοιχεία του/τθσ μακθτι/τριασ 

ι των μακθτών/τριών (επώνυμο, όνομα, τθλζφωνο, τάξθ, ςχολείο) και τα ςτοιχεία του ςχολείου 

(ονομαςία, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, τθλζφωνο, e-mail).  

Σα ζργα κα παραδοκοφν από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτον/ςτθ Διευκυντι/ντρια – 

Προϊςτάμενο/νθ τθσ ςχολικισ μονάδασ ζωσ και τθ Δευτζρα 4 Οκτωβρίου 2021 και, εν ςυνεχεία, ο 

φλλογοσ Διδαςκόντων ι οριςμζνθ άμιςκθ επιτροπι εκπαιδευτικών τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ, με 

τθ ςυνδρομι, όπου είναι δυνατόν, του εκπαιδευτικοφ Καλλιτεχνικών μακθμάτων, κα επιλζξει το 

ζργο που κα αποςταλεί ςτον Διαγωνιςμό. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, παρακαλοφμε δείτε ςυν. 

αρχείο. 

Ακολοφκωσ, τα επιλεγζντα ζργα κα πρζπει να αποςταλοφν με υπθρεςία ταχυμεταφορών, με 

προκεςμία παραλαβισ ζωσ και τθν Δευτζρα 11 Οκτωβρίου 2021, ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ 

Εκπαίδευςθσ ι ςτα οικεία υντονιςτικά Γραφεία Εκπαίδευςθσ Εξωτερικοφ, όπου με ευκφνθ του/τθσ 

Διευκυντι/ντριασ Εκπαίδευςθσ ι του/τθσ υντονιςτι/ςτριασ Εκπαίδευςθσ Εξωτερικοφ κα οριςκεί 

άμιςκθ επιτροπι εκπαιδευτικών που κα επιλζξει, μεταξφ των ζργων που κα παραλάβει, αυτά με τα 

οποία κάκε Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ι κάκε υντονιςτικό Γραφείο Εκπαίδευςθσ Εξωτερικοφ κα 

εκπροςωπθκεί ςτον Διαγωνιςμό. 

Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμμετοχι των μακθτών/τριών ςτον Διαγωνιςμό είναι προαιρετικι και 

γίνεται με τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των γονζων/κθδεμόνων τουσ και ότι όλεσ οι διαδικαςίεσ του 

διαγωνιςμοφ (υλοποίθςθ, ζκκεςθ, βράβευςθ) κα διενεργθκοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 

δεοντολογίασ για τθ διαςφάλιςθ των προςωπικών δεδομζνων και των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, παρακαλοφμε δείτε το ςυν. αρχείο. 

 

Θζμα 4ο: Ζγκριςθ Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ «Αφίςα για τθν Ειρινθ» από το Θζμα Lions 117A 

Νιςων και Νοτίου Ελλάδοσ. 

Σχετ.: το με αρ. πρ. Φ15/106169 /Δ2/ 01-09-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

ασ ενθμερώνουμε ότι εγκρίκθκε ο Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ με τίτλο: «Αφίςα για τθν Ειρινθ» 

από το Θζμα Lions 117A Νιςων και Νοτίου Ελλάδοσ και απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ τ’ τάξθσ 

Δθμοτικοφ και των Α’ και Β΄ τάξεων Γυμναςίου, των ςχολείων γενικισ εκπαίδευςθσ και ειδικισ 



αγωγισ και εκπαίδευςθσ, κακώσ και των μουςικών και καλλιτεχνικών γυμναςίων, τθσ χώρασ, για το 

ςχολικό ζτοσ 2021-2022.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι/εσ να επικοινωνοφν 

απευκείασ με τον Φορζα Διοργάνωςθσ ςτο τθλζφωνο 210-6411280 ι ςτθ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: d117a.grammateia@gmail.com  

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ  

 
Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  
που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 

 με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 
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