
ΔΝΙΑIΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ  
Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η   

Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ 
ΔΚΠ/Η 

 ΣΜΗΜΑ Α΄ & Γ΄  

 
 

----- 
Σαρ. Γ/λζε:  Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πόιε: 15180 Μαξνύζη 
Ιζηνζειίδα: www.minedu.gov.gr  
Πιεξνθνξίεο: Αλ. Παζραιίδνπ 
           . Λαπαηά 
Σειέθσλν:  210-3442238 
 210-3442247 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   ΘΔΜΑ: Πανελλήνιορ Γιαγυνιζμόρ Ποίηζηρ «Απσιλόσεια 2012»   

 

αο γλσξίδνπκε όηη ε πνηήηξηα Αλδξνκάρε Γηακαληνπνύινπ - Φηιηππίδνπ κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ «ΣΟ ΚΑΣΡΟ» δηνξγαλώλεη ηνλ Παλειιήλην 

Γηαγσληζκό Πνίεζεο «Αξρηιόρεηα 2012».  

ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ καζεηέο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, 

κε έλα πνίεκα ν θαζέλαο, γξακκέλν κε νκνηνθαηαιεμία ή κε ειεύζεξν ηξόπν. 

Σν θάζε πνίεκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο ζαξάληα (40) ζηίρνπο. Σν ζέκα ηνπ 

πνηήκαηνο είλαη ειεύζεξν θαη ζα ην επηιέμνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο. 

Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζην δηαγσληζκό είλαη πξναηξεηηθή θαη ε ζύλζεζε ησλ 

πνηεκάησλ ζα γίλεη εθηόο ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

Σα πνηήκαηα πξέπεη λα είλαη γξακκέλα ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη λα 

ππνβιεζνύλ ζε έξι (06) αληίηππα. 

Να δηαηεξεζεί κέρξη ................ 

Βαζκόο Αζθαιείαο ................... 
 

Μαπούζι          13-02-2012 

Απιθ. Ππυη.        14733/Γ2 

Βαθ. Πποηεπ. ........................... 

 Γιεςθύνζειρ Π/θμιαρ & Γ/θμιαρ 

Δκπ/ζηρ  

 Γπαθεία σολικών ςμβούλυν  

 σολικέρ μονάδερ Π/θμιαρ & 

Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ (μέζυ ηυν 

Γ/νζευν Π/θμιαρ & Γ/θμιαρ 

Δκπ/ζηρ)  

ΠΡΟ: 

 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ 
  ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΚΟΙΝ.: 

 

 Πεπιθεπειακέρ Γ/νζειρ Δκπ/ζηρ 

 κ. Ανδπομάση 

Γιαμανηοπούλος- Φιλιππίδος 

Λιμέναρ Θάζος 

64004 Θάζορ 

 

 

http://www.minedu.gov.gr/


 

Σα πνηήκαηα, ζηα νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην ςεπδώλπκν θαη ε ειηθία ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, ζα απνζηαινύλ ζε έλα κεγάιν θάθειν κόλν κε ην ςεπδώλπκν, έυρ και 

ηιρ 20 Αππιλίος 2012, κε απιή ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ζηε δηεύζπλζε: 

 Λιμέναρ Θάζος 

64004 Θάζορ 

Τπότη κ. Ανδπομάσηρ Γιαμανηοπούλος- Φιλιππίδος 

Μέζα ζηνλ κεγάιν θάθειν απνζηνιήο ζα βξίζθεηαη έλαο θιεηζηόο κηθξόηεξνο 

θάθεινο κε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ (όνομα, επώνςμο, ζσολική 

μονάδα, ηηλέθυνο). 

 

Θα απνλεκεζνύλ ηξία βξαβεία γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ, ηξία βξαβεία γηα 

ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηξία βξαβεία γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ, θαζώο θαη 

έπαηλνη. 

Σα έπαζια ηνπ Γηαγσληζκνύ είλαη γιππηά ηνπ κεγάινπ Θάζηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Λόβνπινπ θαη αγαικαηίδηα από ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θάζνπ. 

Γηα πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα 

ηειέθσλα 2510-228111 θαη 2593023374, θαζώο θαη λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα 

http://tokastro-limenaria.gr . 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Δζυηεπική Γιανομή 

 Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα 

 Γ/λζε πνπδώλ Π.Δ. Σκήκα Γ΄ 

 Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ. Σκήκα Α΄ 

 

Ο ΔΙΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

ΜΙΥΑΛΗ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ 

http://tokastro-limenaria.gr/

