
 

  
 
 

 
 
 

 
  

 

 

 
  
   

                    KOIN: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας 
                             2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.  
       (μέσω των Περ/κών Δ/νσεων) 
                 3. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 
       Γραφείο Γενικού Διευθυντή κ. Δημ. Μιχαλολιάκου 
       Θεσσαλονίκης 151 – 176 10 Καλλιθέα 

 
 

           ΘΕΜΑ:  8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας 
           με θέμα «Μέρες του 2014» 

  Σε απάντηση του: Αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ/ΚΠ/16758/Γ7/06-02-2014 
 

  Σας ενημερώνουμε ότι  η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (3ο ΕΠΑΛ) 
διοργανώνει τον 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα «Μέρες του 2014», ο οποίος 
απευθύνεται σε μαθητές των Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ και ΕΠΑΛ της χώρας.  
 
 Στόχος του διαγωνισμού της χρονιάς αυτής είναι η αποτύπωση της σημερινής πραγματικότητας. 

Όπως παρατηρούν οι διοργανωτές του Διαγωνισμού “ Οι μέρες που ζούμε είναι, έτσι κι αλλιώς, ιστορικές 

και κατά συνέπεια η φωτογραφική τους καταγραφή είναι επιβεβλημένη. Η νέα γενιά έχει όλη εκείνη τη 

φρεσκάδα που απαιτείται ώστε να δώσει στις σκληρές αυτές μέρες ένα άλλο νόημα. Η ματιά της είναι 

ελεύθερη να καταγράφει πράγματα και ανθρώπους, να παγώσει το χρόνο και να δώσει στο χώρο τις 

διαστάσεις που εκείνη θεωρεί σημαντικές. Περιμένουμε τ’ αποτελέσματα με το αίσθημα των ανθρώπων 

που ελπίζουν ότι η νέα γενιά έχει κάτι να τους διδάξει.”     

Όροι του Διαγωνισμού 

1) Μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό  μαθητές από όλα τα Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ,  ΕΠΑΛ  

της Ελλάδας.  

2)Μπορούν να υποβληθούν για κάθε μαθητή μέσα σε φάκελο Α4 το ανώτερο 3 (τρεις) φωτογραφίες  

(ασπρόμαυρες ή έγχρωμες) διαστάσεων 13Χ18 cm με τα αρνητικά τους άκοπα και τοποθετημένα σε θήκες 

προστασίας.  

3) Αν πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες πρέπει να μην είναι προϊόντα επεξεργασίας (μοντάζ), να είναι 

εκτυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί με τις ίδιες περίπου διαστάσεις και να συνοδεύονται με CD που να 

περιέχει τα ψηφιακά αρχεία των εικόνων σε ανάλυση 300 dpi – πραγματικής ανάλυσης λήψης (χωρίς 

επεμβάσεις στις διαστάσεις της εικόνας). 

4)Πίσω από κάθε φωτογραφία να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του μαθητή, η ηλικία του, η τάξη του, 

η διεύθυνση κατοικίας του, το τηλέφωνο του, το σχολείο στο οποίο ανήκει και τέλος η ταχυδρομική 

διεύθυνση του σχολείου, ο υπεύθυνος καθηγητής, τα τηλέφωνα και η  ηλεκτρονική διεύθυνση. 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

 

  

 

 

 

Ανδρέα Παπανδρέου 37 
 151 80, Μαρούσι 
Πληροφορίες: Πηνελόπη Σακκοπούλου 
Τηλέφωνο: 210 344 3023 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 

Μαρούσι, 17-2-2014 
Αρ.Πρωτ.:  22322 /Γ7 
Βαθμός Προτερ.  

ΠΡΟΣ:  

  
1. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας 
2. Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΕ και 
    Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΕ 
6. Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ, ΕΠΑΛ της χώρας    
(μέσω των Δ/νσεων ΔΕ)  
 

 
   

   

 



 

 

 

5) Προαιρετικά μπορεί να αναγραφεί και προτεινόμενος τίτλος για την κάθε φωτογραφία. 

6) Τελευταία προθεσμία υποβολής των συμμετοχών αποτελεί η 31 Μαΐου 2014. 

 Οι φωτογραφίες  και τα αρνητικά θα σταλούν στην διεύθυνση:   
  
   ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
  3Ο ΕΠΑΛ 
  Θεσσαλονίκης 151 Τ.Κ. 176 10 Καλλιθέα 
  Υπ΄όψιν κ. Ν. Πολέμη 
 

 Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2014 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στα σχολεία και προσωπικά στους 

μαθητές-τριες που διακρίθηκαν. 

 Οι πρώτες δέκα φωτογραφίες θα βραβευθούν στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας που θα γίνει 

σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο στο μηχανουργείο της Σιβιτανιδείου Σχολής το Δεκέμβριο 2014. 

 Παράλληλα με την έκθεση φωτογραφίας θα λειτουργήσει εβδομάδα με πολιτιστικά δρώμενα 

(Προβολές ταινιών και συζητήσεις με άξονα τη φωτογραφία, Happenings, Μουσική βραδιά,  κ.ά.)     

 Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό στα τηλέφωνα:  

 210- 4857746,   210- 4857683,  210-4814174 (κ. Νίκος Πολέμης) 

                                                                                    

 Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας. 
 
  
                                                                                                                  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
                                                                                                                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΚΟΤΑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εσωτερική Διανομή:  
-Δ/νση ΣΕΠΕΔ – Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής (Αρ. Πρωτ. 119/13-02-2014)                                                                                                       ---     
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