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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 18/01/2019
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ20.2/7887/Δ2

ΠΡΟΣ:

 
;;;;
                      ΚΟΙΝ: 1. ΔΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ   
                                                                                                 2. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε Β’ ΑΘΗΝΑΣ

         (                                                           (μέσω της ΔΔΕ Β’ Αθήνας)        

ΘΕΜΑ:  Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς – ΟΚΑΝΑ «ΠΡΟΝΟΗ» με τίτλο «4ο Εφηβικό Φεστιβάλ 

Διαφημίσεων Πρόληψης των Εξαρτήσεων» για μαθητές/-τριες  Δ.Ε.  - σχ. έτος 2018-2019.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 912/Δ2/3-1-2019 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 1868/27-6-2018 έγγραφό σας σχετικά με το αίτημα για έγκριση 

μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο «4ο Εφηβικό Φεστιβάλ Διαφημίσεων Πρόληψης των Εξαρτήσεων»   

σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 61/20-12-2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

εγκρίνουμε τον Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «4ο Εφηβικό Φεστιβάλ Διαφημίσεων Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων», του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου 

Κηφισιάς – ΟΚΑΝΑ «ΠΡΟΝΟΗ» που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Δ.Ε. της Β’ Αθήνας. 

Το Φεστιβάλ θα υλοποιηθεί στις 16/03/2019, στο Δήμο Κηφισιάς (Δημαρχείο Κηφισιάς: Αίθουσα 

Πολιτιστικού Κέντρου ¨Βασ. Γκατσόπουλος¨, Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά). H εν λόγω δράση θα 

αναπτυχθεί κατά το σχολικό έτος 2018-19 σε δύο φάσεις. Έως τον Φεβρουάριο 2019 θα υλοποιηθεί η Α΄ 

Φάση της δράσης, η οποία περιλαμβάνει την ενημέρωση των μαθητών/-τριών για το Φεστιβάλ, τη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς – 
ΟΚΑΝΑ «ΠΡΟΝΟΗ»
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δημιουργία και την υποβολή των έργων των μαθητών/-τριών, την προετοιμασία των μουσικών 

συγκροτημάτων και του φεστιβάλ γενικότερα. Τον Μάρτιο 2019 θα υλοποιηθεί η Β΄ Φάση της δράσης 

για την οργάνωση της έκθεσης των έργων των μαθητών/-τριών, την υλοποίηση του Φεστιβάλ και την 

αξιολόγησή  του.

 Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Μαθητικού Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, εφόσον 

πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1) η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο 

καθένας/η καθεμία ή η κάθε ομάδα, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, 

χωριστά το δικό του/της έργο,

2) τα έργα όλων των μαθητών/-τριών να αποσταλούν απευθείας στην επιτροπή χωρίς 

ευθύνη και εμπλοκή της Διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου,

3) η διενέργεια του διαγωνισμού (γνωστοποίηση, υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση 

αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των 

διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για 

τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών και των 

πνευματικών δικαιωμάτων,

4) να πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου,

5) για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών να είναι απαραίτητη 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, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης. 

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2108082673 – e-mail: info@pronoi.org.gr – site: 

www.pronoi.org.gr 

Εσωτερική Διανομή:                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                         ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

2. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων                          
3. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης

4. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄

5. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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