
    

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 
Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
 

     

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε 
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε 

ΤΜΗΜΑ Β’ -ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β’ –ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗΣ 
 

                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β’ -ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΙΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

  ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 
----- 

   Μαρούσι,  23-7-2020 
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/91408/ΦΔ/97814/Δ1                    
 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   

   Πληροφορίες : Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.) 
                                  :  Μελέτση Κ. (Π.Ε.) 
                                  :  Βάρλα Α.(Δ.Ε.) 
                                  :  Λυμπεροπούλου  Φ.. (Ε.Α.Ε.) 
                                  :  Μαραγκού  Ο.  (Ε.Ε) 
                                  :  Μπάκα Χ. ( Δ.Υ .Ε.Π.Α.) 
   Τηλέφωνο            : 210 344 3293 (Π.Ε) 
                                  : 210-344 3372 (Π.Ε) 
                                   :210 344 3272 (Δ.Ε) 
                                  : 210-344 2933 (Ε.Α.Ε.) 
                           :210 344 2212 (Ε.Ε) 
                                  : 210-344 3352 (Δ.Υ.Ε.Π.Α.) 

 

ΠΡΟΣ: 1) Διευθύνσεις  Π/θμιας και Δ/θμιας                       
Εκπ/σης        της χώρας.   Έδρες τους. 

               2) Σχολικές μονάδες Π/θμιας και 
Δ/θμιας   Εκπ/σης  της χώρας.   

          (μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε  & Δ.Ε)     
         3) Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών 

και Επαγγελμάτων 
             info@sivitanidos.edu.gr 
 
 

ΚΟΙΝ: ΠΟΛΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

          Υπόψη κ. Μάριο Ιωαννίδη        
          info@polikos-asteras.gr 
          Ioannidis.marios@gmail.com 

    
 

  

ΘΕΜΑ : «Έγκριση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο 
«Κόμικς/animation», του Οργανισμού για την Τέχνη και τον πολιτισμό, Πολικός Αστέρας, για το σχολικό έτος 
2020 - 2021» 
Σχετ. έγγραφο: Το με αρ. πρωτ. 91408/13-7-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
 
Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. Φ14Α/57271/15-5-2020 εγγράφου σας, σχετικά με το αίτημα έγκρισης 
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο 
«Κόμικς/animation», του Οργανισμού για την Τέχνη και τον πολιτισμό, Πολικός Αστέρας, για το σχολικό 
έτος 2020 - 2021 και ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της χώρας σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 35/09-07-2020 απόσπασμα 
πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό, με τις εξής προϋποθέσεις: 
Α. Ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 
1) Η συμμετοχή των σχολείων να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/-τριες και να 

πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του 
Διευθυντή/-τριας της σχολικής μονάδας.  

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
mailto:info@sivitanidos.edu.gr
mailto:info@polikos-asteras.gr
mailto:Ioannidis.marios@gmail.com


2) Πριν την επίσκεψη στα σχολεία να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και 
το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.  

3) Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών σε ό,τι αφορά το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, 
έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.  

4) Η υλοποίηση του προγράμματος στα σχολεία να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας 
για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και να 
εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας και της ασφάλειας τους. 

5) Το εν λόγω πρόγραμμα να εντάσσεται στο εκπαιδευτικό έργο κατά την κρίση του/της 
εκπαιδευτικού είτε στο πλαίσιο υλοποίησης συναφούς προγράμματος είτε ως αυτόνομες δράσεις 
κατά τη διδασκαλία επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, διασφαλίζοντας τη συνάφεια της δράσης 
με το πρόγραμμα σπουδών και τη συνέχεια των προσφερόμενων στους/στις μαθητές/τριες 
μαθησιακών εμπειριών. 

6) Η υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να μην εμπλέκεται με 
οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων.  

7) Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/τριών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας 
απαιτείται η διαρκής παρουσία εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. 
 

Β. Ως προς τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό:  
 1) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών να είναι προαιρετική και να γίνεται με την ενυπόγραφη 
συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων. 
 2)  Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, χωρίς έσοδα 
ή οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τα υποβληθέντα έργα.  
 3 )Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  
 4) Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων.  
 5) Η διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των 
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών (και κατά τα ισχύοντα στο ν. 2121/1993 
«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993).  
 6) Η υλοποίηση του διαγωνισμού δε θα επιβαρύνει το ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα.  
 7) Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και 
δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των 
μαθητών. 
 
Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-
gate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα 2020-21 → Διαγωνισμοί. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     

                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                              ΣΠΟΥΔΩΝ   Π.Ε & Δ.Ε 

  
 
                                                                                            ΤΣΑΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.  Τμήμα Β’ 
                                       Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε.  Τμήμα Β’ 
                                       Διεύθυνση Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης – Τμήμα Β’ 
                                       Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης –Τμήμα Β’ 
                                       Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αειφορίας- Τμήμα Γ΄ 

http://edu-gate.minedu.gov.gr/
http://edu-gate.minedu.gov.gr/

