
 

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:

                                                                                  Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,   11-12-2020  
   Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/168245/Δ2

ΠΡΟΣ:

 
         
                                                                                      KOIN:      1.  Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας 
                                                                                                               (μέσω της οικείας Π.Δ.Ε)

      2.   Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
   (μέσω της αρμόδιας  Π.Δ.Ε.)

                 3.  Σχολικές μονάδες Δ.Ε. (ΓΕΛ)
(μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε. 

                                                                                                           της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας)
                  

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητικών Διαγωνισμών με τίτλο: «ΛΟΓΟΤΥΠΟ» και «FILM OFFICE»  για 

μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας  για το σχολικό έτος 2020-21.

 Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 163272/Δ2/30-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 14-10-2020 αίτησή σας και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά σε έγκριση 

Μαθητικών Διαγωνισμών με τίτλο: «ΛΟΓΟΤΥΠΟ» και «FILM OFFICE» για μαθητές/τριες 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας 

ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 55/26-11-2020 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε 

τους ανωτέρω μαθητικούς διαγωνισμούς, για το σχολικό έτος 2020-21.            

            Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των εν λόγω διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί τηρώντας 

απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την 

προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19  και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στους Διαγωνισμούς να είναι προαιρετική και να 

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

Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία 

για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη 

παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 Mail: mail@stellad.pde.sch.gr 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  Β΄ 
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2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στους Διαγωνισμούς να είναι προαιρετική.

3. Οι σχετικές δραστηριότητες για τη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς να ενταχθούν κατά την κρίση 

του/της εκπαιδευτικού στο πλαίσιο υλοποίησης συναφών εκπαιδευτικών δράσεων/προαιρετικών 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στη σχολική μονάδα. Ο τρόπος 

ενασχόλησης (ώρες απασχόλησης, υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, σχεδιασμός δράσεων κ.λπ.) των 

εμπλεκομένων μαθητών/-τριών είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα 

συντονίσουν τις εν λόγω δραστηριότητες.

4. Η όλη διαδικασία των Διαγωνισμών (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και 

βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να διενεργηθεί 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 διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του 

μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον Διαγωνισμό και να 

δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.

6. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

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

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

λόγω διαγωνισμούς ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).

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

Αξιολόγησης και να μην λαμβάνονται υπόψη για την εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών. Όλοι 

οι εμπλεκόμενοι να λάβουν έπαινο συμμετοχής.

9. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των Διαγωνισμών (επισκέψεις, τελετή 

βράβευσης) να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

10. Να αποσταλούν στο Ι.Ε.Π. τα στοιχεία (ονόματα και ιδιότητες) των μελών της Επιτροπής 

Αξιολόγησης μόλις οριστικοποιηθούν και οπωσδήποτε πριν την έναρξη αξιολόγησης των έργων των 

διαγωνισμών.

11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση των Διαγωνισμών 

τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους.    

Επισημαίνεται, 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.

           

                       Η έγκριση των εν λόγω Διαγωνισμών δίνεται με την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό 

διάστημα υλοποίησής τους θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις και εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι 

οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον 

κορωνοϊό COVID-19.

 Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας στα τηλέφωνα 

2231066151, 2221353591 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  mail@stellad.pde.sch.gr.

                                                                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

                                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού  κ.Ζαχαράκη                                                                
2.    Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                         
3.    Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμ. Α΄
4.    Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμ.B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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