
 
                           
 

    

      

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
              

 
              Θεσσαλονίκη, 23-01-2023 

              Αριθμ. Πρωτ.: 1267 

  

  
 
 
 

              
ΠΡΟΣ: 

 
 
 
 
 
Όλες τις Σχολικές μονάδες της 
αρμοδιότητάς μας 

 
 

 
 

 
 
Θέμα: «Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες Τέχνης» 
 
 

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 156416/ΓΔ4/16-12-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με 

θέμα: «Έγκριση Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Τέχνης» και τις ενημερωτικές 

οδηγίες των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, που πήρε στην υπηρεσία μας αρ. πρωτ. 1267/19-01-

2023, προς ενημέρωσή σας. 

 
 

 
Ο Διευθυντής Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

 

                                                                                                   Δρ. Χρήστος Ν. Ρουμπίδης 

                                                                                                                                   ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών 

 
                                     

 

 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

  
 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Σταυρούπολη 

Τ.Κ. – Πόλη: 56430 - Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες: Βασιλική Μουρατίδου 

Τηλέφωνο: 2310-641800 

Ιστοσελίδα: http://dide-v.thess.sch.gr  
E-mail: mail@dide-v.thess.sch.gr  
  

 
 
 
 
 

http://dide-v.thess.sch.gr/
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Ενημέρωση και συγκατάθεση  

ως προς τη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εικόνας, στο πλαίσιο διενέργειας 
εκδηλώσεων των Εκπαιδευτηρίων 

Γενικά 

Σας ενημερώνουμε ότι οι πανελλήνιοι μαθητικοί Αγώνες Τέχνης θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, 
στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, από τις 2 Μαρτίου έως τις 4 Μαρτίου 2023 και θα μεταδίδονται 
διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας: www.livemedia.gr. 

Θα παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων και εν συνεχεία να συμπληρώσετε τη δήλωση που ακολουθεί και να την 
καταθέσετε στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. 

 

Ενημέρωση πριν τη συγκατάθεση  

Το Σχολείο προτίθενται να λάβει, να διατηρήσει και να αναμεταδώσει μέσω διαδικτύου βίντεο ή/και να 
αναρτήσει αναμνηστικές φωτογραφίες του παιδιού σας από τη συμμετοχή του στους πανελλήνιους 
μαθητικούς Αγώνες Τέχνης, που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, στα Εκπαιδευτήρια Ε. 
Μαντουλίδη, από τις 2 Μαρτίου έως τις 4 Μαρτίου 2023. Η εν λόγω μετάδοση του βίντεο θα γίνει μέσω 
της ιστοσελίδας www.livemedia.gr. Τα βίντεο ή/και φωτογραφίες θα δημοσιευθούν και θα αναρτηθούν 
στα έντυπα και στην ιστοσελίδα του Σχολείου καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μαζικής 
ενημέρωσης. Επίσης, οι φωτογραφίες ενδέχεται να εκτυπωθούν σε αναμνηστικά λευκώματα, 
περιοδικά/έντυπα που το Σχολείο εκδίδει και διανέμει σε μαθητές και στους γονείς τους. 

 

Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων 

Το Σχολείο επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά προς το σκοπό διατήρησης 
αναμνηστικών για λόγους ιστορικού αρχείου, η οποία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, (βλ. κατωτέρω), 
την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, οπότε θα διαγραφούν άμεσα, στο μέτρο που δεν 
προσβάλλονται έτσι δικαιώματα άλλων προσώπων. 

 

Νομική Βάση 

Νομική βάση της ως άνω επεξεργασίας είναι η δια της παρούσας χορηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή 
σας. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα καταστούν προσιτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Σχολείου, οι οποίοι θα τα επεξεργασθούν 
αποκλειστικά και μόνον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού και σε καμία περίπτωση προς ίδιον 
όφελος. 

 

Χρόνος Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων 

Το πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο κ.ά.) του παιδιού σας, είτε φυσικό είτε ηλεκτρονικό 
αποθηκευμένο στο σχολείο είτε και τυχόν αναρτημένο στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, θα διατηρηθεί από το σχολείο για λόγους ιστορικού αρχείου, εκτός αν ανακαλέσετε τη 
συγκατάθεσή σας, που παρέχεται σε ξεχωριστό πεδίο κατωτέρω, οπότε θα διαγραφούν άμεσα, στο μέτρο 
που δεν προσβάλλονται έτσι δικαιώματα άλλων προσώπων. 

 

http://www.livemedia.gr/
http://www.livemedia.gr/
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Δικαίωμα ανάκλησης 

Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα την παρασχεθείσα με το παρόν συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. 
Σε περίπτωση φωτογραφιών/βίντεο, όπου απεικονίζονται περισσότερα παιδιά, ενδεχόμενη άρνησή σας 
να συγκατατεθείτε στην εμφάνιση του παιδιού σας ή η εκ των υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσής σας, 
δεν συνεπάγεται τη μη λήψη -ή αντίστοιχα την καταστροφή- των φωτογραφιών/βίντεο, αλλά στο μέτρο 
του δυνατού τη θόλωση μόνο της εικόνας (πρόσωπο και σώμα) του δικού σας παιδιού, ώστε να μην είναι 
αναγνωρίσιμο.  

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που θα έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί (αναμετάδοση βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάρτηση στην ιστοσελίδα κ.λπ.). 

Σε περίπτωση ανάρτησης φωτογραφιών/βίντεο του παιδιού σας στο διαδίκτυο ή κατά τη διάρκεια της 
διαδικτυακής μετάδοσης του βίντεο θα είναι χωρίς το όνομα και το επίθετο του μαθητή, προκειμένου να 
μην είναι δυνατή η συσχέτιση της φωτογραφίας/βίντεο με προσωπικά στοιχεία εν γένει του μαθητή. 

 

Δικαιώματα & Τρόπος Άσκησης 

Πέραν του ανωτέρω δικαιώματος ανάκλησης, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος προς το 
Σχολείο για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας, εναντίωσης, καθώς 
και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του παιδιού σας (εφόσον αυτή είναι εφικτή, σύμφωνα 
με το νόμο). Για την άσκησή τους μπορείτε να υποβάλλετε ειδικό Έντυπο Αίτησης Άσκησης Δικαιωμάτων 
με τους εξής τρόπους: 

i. Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση: dpo@mandoulides.edu.gr. 

ii. Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία των Εκπαιδευτηρίων στη διεύθυνση: Εκπαιδευτήρια Ε. 
Μαντουλίδη Α.Ε., 12o χλμ Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών, ΤΚ 570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, 
υπόψιν D.P.O. 

iii. Αυτοπροσώπως στα γραφεία των Εκπαιδευτηρίων στην παραπάνω διεύθυνση. 

Το Σχολείο σας απαντά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα παραπάνω αιτήματά σας. Σε περίπτωση 
που δεν θα ικανοποιηθείτε από την απάντηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

mailto:dpo@mandoulides.edu.gr
http://www.dpa.gr/
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Συγκατάθεση 

Έλαβα γνώση και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού μου, για τον σκοπό 
και με τον τρόπο που αναφέρονται ανωτέρω. Ειδικότερα: 

 

Επεξεργασία ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
Ανάρτηση φωτογραφιών ή/και αναμετάδοση βίντεο στην ιστοσελίδα του 
Σχολείου και στα κοινωνικά δίκτυα και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
δημοσίευση σε ενημερωτικά και αναμνηστικά έντυπα των Εκπαιδευτηρίων  
 

  

Ανάρτηση φωτογραφιών ή/και αναμετάδοση βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα του 
Σχολείου και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης 

  

Δημοσίευση σε ενημερωτικά και αναμνηστικά έντυπα του Σχολείου   

 

Στοιχεία επικοινωνίας των Εκπαιδευτηρίων 
Για να ανακαλέσετε την παρασχεθείσα με το παρόν Συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε 
με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Σχολείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
dpo@mandoulides.edu.gr  

 

Ονοματεπώνυμο Μαθητή: __________________________________________________ 

Σχολείο Φοίτησης:  __________________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο Γονέα:  __________________________________________________ 

Υπογραφή Γονέα:   __________________________________________________ 

Ημερομηνία:   __________________________________________________ 

 

mailto:dpo@mandoulides.edu.gr


ΘΕΜΑ: Έγκριση Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Τέχνης

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 153146/Δ2/12-12-2022 έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Απαντώντας στο από 07-06-2022 αίτημά σας για έγκριση διεξαγωγής Πανελλήνιου 

Μαθητικού Διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 65/08-12-2022 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για 

το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: 

«Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης».

Ο εν λόγω Διαγωνισμός διοργανώνεται από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη και 

περιλαμβάνει Αγώνες Τέχνης που αφορούν τη μουσική (χορωδία, μουσικά σύνολα), το 

θέατρο, τη ζωγραφική, την ποίηση, τη φωτογραφία και τη δημιουργία video. Δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές να καλλιεργήσουν και να αναδείξουν τις δεξιότητές τους στην 

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,        16-12-2022
Αρ. Πρωτ.  156416/ΓΔ4

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
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ 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.)
• Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών 

και Επαγγελμάτων 
info@sivitanidios.edu.gr

Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε.
Υπόψη κ. Ασπασίας Χασιώτη 
mail@lyk-mantoul.thess.sch.gr
ahasioti@mandoulides.edu.gr

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:info@sivitanidios.edu.gr
mail@lyk-mantoul.thess.sch.gr
mailto:ahasioti@mandoulides.edu.gr


καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία και παράλληλα να συνειδητοποιήσουν την αξία της 

τέχνης στη σύγχρονη εποχή.

Οι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 4 Μαρτίου 2023 στις εγκαταστάσεις 

των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, απευθύνονται σε μαθητές/μαθήτριες Δ/θμιας Εκπ/σης 

όλων των σχολείων της χώρας και της ομογένειας χωρίς οικονομικό κόστος συμμετοχής και 

εγκρίνονται με τις εξής προϋποθέσεις:

1.Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τους εν λόγω Αγώνες να 

γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του 

ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή 

των μαθητών/τριών σε αυτούς.

2.Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική 

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

Διδασκόντων/Διδασκουσών.

3.Όλες οι δράσεις προετοιμασίας και συμμετοχής των μαθητών/τριών να υλοποιηθούν 

εκτός ωρολογίου προγράμματος.

4.Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να 

υλοποιηθούν με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με 

τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των 

πνευματικών δικαιωμάτων. 

5.Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 

μαθητών και μαθητριών, παρά μόνον εφόσον υπάρχει σχετική έγγραφη συγκατάθεση των 

γονέων/κηδεμόνων.

6.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 (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).

7.Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

8.Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα 

την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει 



στους Αγώνες και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο 

του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

9.Τυχόν μετακινήσεις των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στους Αγώνες να 

πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα 

συμπεράσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση της δράσης.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους αγώνες καλούνται να δηλώσουν 

συμμετοχή ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022, συμπληρώνοντας τη 

Δήλωση Συμμετοχής και τη Φόρμα Συμμετοχής. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα 

σταλούν οι δηλώσεις είναι: secondary@mandoulides.edu.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.mandoulides.edu.gr .

Εσωτ. Διανομή
• Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
• Δ/νση Επαγγελματικής Δ/νσης. Τμ. Α΄
• Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
• Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
• Δ/νση Θρησκευτικής Εκπ/σης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων
• Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

mailto:secondary@mandoulides.edu.gr
http://www.mandoulides.edu.gr/
http://www.mandoulides.edu.gr/
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Video
Ζωγραφική
Θέατρο
Μουσικά Σύνολα
Ποίηση
Φωτογραφία
Χορωδιακά Σύνολα
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