
 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
   ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

Ταχ.Δ/νση: Ανεξαρτησίας 146Α  

Τ.Κ. 454 44 – Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: http://dide.ioa.sch.gr 

Email : mail@dide.ioa.sch.gr 
 
Πληροφορίες: Ράπτης Γεώργιος 

Τηλέφωνο:      26510 65021  

 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για το αίτημα έγκρισης του διαγωνισμού φωτογραφίας και 

ζωγραφικής του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων “Νικόλαος Δούμπας” με θέμα: 

«”Γυάλινα Γιάννενα”»: φωτογραφίζοντας και ζωγραφίζοντας την πόλη που ζούμε. 

Σχετ. : Το υπ’ αρ. /350/30-5-2022 εισερχόμενο έγγραφο 

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω σχετικό, την 

ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τις οδηγίες του Ι.Ε.Π. & Υ.ΠΑΙ.Θ. εγκρίνει τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων “Νικόλαος Δούμπας” με θέμα: «“Γυάλινα 

Γιάννενα”: φωτογραφίζοντας και ζωγραφίζοντας την πόλη που ζούμε» ο οποίος απευθύνεται 

σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων, όλων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων - δημόσιων και ιδιωτικών - όλων των 

τύπων – γενικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.  

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2022-2023, εφόσον 

τηρηθούν απαρέγκλιτα οι εκάστοτε οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορονοϊό COVID-19 και με τις εξής προϋποθέσεις:  

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, θα 

πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της 

Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις Σχολικές Δραστηριότητες στο 

πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν επίσης, η μη παρακώλυση 

του σχολικού προγράμματος, η ασφάλεια των μαθητών/τριών, καθώς και η μη επιβάρυνση της 

διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα ο εμπλουτισμός και η 

διεύρυνσή τους με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο 

Πρόγραμμα Σπουδών. 

2. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται να διασφαλιστεί, κατόπιν πλήρους 

ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων τους, η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την 

ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, στον/στη Δ/ντή/ντρια του 
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σχολείου ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να 

παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί, σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο το έργο του, σύμφωνα με τους 

όρους της προκήρυξης. 

3. Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή των 

μαθητών/τριών θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων, τα οποία αποτελούν και τους 

Υπευθύνους Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Η αποστολή των έργων από τον/την 

υπεύθυνο/υπεύθυνη εκπαιδευτικό δια μέσου του σχολείου, θα πρέπει να συνοδεύεται από 

βεβαίωση του/της Δ/ντή/ντριας η οποία θα αναφέρει τη συλλογή των εντύπων συγκατάθεσης 

για όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

4. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα 

πραγματοποιηθεί μέσω των σχολικών μονάδων, με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή 

ή/και προφορική ανακοίνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια), 

μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία και όχι με αποκλειστικό 

στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό. 

5. Η όλη διενέργεια του μαθητικού διαγωνισμού (προκήρυξη, τεχνικά χαρακτηριστικά 

έργων, αξιολόγηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλθέντων και βραβευθέντων έργων, 

δημοσιοποίηση κλπ) θα υλοποιηθεί με ευθύνη του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων “Νικόλαος 

Δούμπας” σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και το θεσμικό πλαίσιο. 

6. Ο εν λόγω διαγωνισμός να μην συνδέεται με άλλα προγράμματα και δράσεις που υλοποιεί 

η σχολική μονάδα.  

7. Τα έργα των μαθητών/-τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης του διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του 

σχολείου ή στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών. 

8. Η γνωστοποίηση των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης στη Δ/θμια Εκπ/ση Ιωαννίνων 

να πραγματοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των έργων των 

μαθητών/τριών, καθώς αποτελεί προϋπόθεση της έγκρισης του διαγωνισμού.  

9. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

10. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφιση και η 

μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 

11. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον 

διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση), διασφαλίζοντας τα πνευματικά δικαιώματα και τα 

προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων μαθητών/τριών κ.α. 

12. Όλοι/-ες οι εμπλεκόμενοι/-ες θα λάβουν έπαινο συμμετοχής από το Μουσικό Σχολείο. 

13. Η ύπαρξη δέσμευσης των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης 

Ιωαννίνων τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού. 

14. Η μετακίνηση για τυχόν συμμετοχή της σχολικής μονάδας στην τελετή βράβευσης του 

διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 



 

 

κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές, 

χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 

15. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού (π.χ. αριθμός και είδος 

βραβείων και επάθλων) θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου προς εξέταση. 

16. Η έγκριση και η συνημμένη προκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων “Νικόλαος Δούμπας” http://gym-mous-

ioann.ioa.sch.gr/wordpress/ 

17. Η χρήση κάθε είδους φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, διαγραμμάτων, πινάκων 

οπτικοακουστικών αρχείων κ.λ.π., που θα συνοδεύσουν - πλαισιώσουν την προτεινόμενη δράση 

θα είναι σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο “περί πνευματικής ιδιοκτησίας” (Ν. 4212/2013).  

18. Τονίζεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα 

πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση 

των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, 

και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε 

εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την 

εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των 

υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.  

19. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν 

λόγω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαλάμου Σεβαστή 

εκπαιδευτικό (ΠΕ04)  του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων “Νικόλαος Δούμπας”  στο τηλ.: 

26510 65457 & email: gialinagiannena@gmail.com  &  smalamou@gmail.com 

 

Επισυνάπτεται:  

• Προκήρυξη του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων “Νικόλαος Δούμπας”  &  η 

• Αφίσα του διαγωνισμού. 

 

 

 

Η Διευθύντρια 

της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων 

 

 

Λογοθέτη Σταματούλα  

Φιλόλογος  

 

 

 

 

Συνημμένα: Δυο (2) ηλεκτρονικά αρχεία 
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