
 ΘΕΜΑ: «Εισήγηση σχετικά με αίτημα του Δήμου Αχαρνών για την έγκριση του 25ου Παιδικού Φεστιβάλ 

2021 «ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ», το οποίο απευθύνεται σε όλες τις σχολικές μονάδες 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών, για το σχολικό έτος 2020-21». 

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 48389/26-4-2021  εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ 

 
       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/16035/10-2-2021  αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το 

με αρ. 20/22-4-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας 

ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 25ου Παιδικού Φεστιβάλ με τίτλο «25ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

2021 ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ»  για το σχολικό έτος 2020-2021. 

Το  εν λόγω Φεστιβάλ διοργανώνεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που υλοποιεί  ο 

Δήμος Αχαρνών για το σχολικό έτος 2020-2021 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες των 

σχολικών μονάδων  της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Νηπιαγωγείων και Α΄- ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικών, γενικής 

εκπαίδευσης) του Δήμου Αχαρνών. 

Στόχος του 25ου Παιδικού Φεστιβάλ 2021 είναι οι σχολικές μονάδες της περιοχής να έρθουν σε 

επαφή και να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις για πολιτιστικές δράσεις, να αναπτύξουν την αξία ευγενούς 

συναγωνισμού, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους και να εκφραστούν μέσω της 

μουσικής και του θεάτρου. Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή των μαθητικών ομάδων δε θα έχει διαγωνιστικό 

χαρακτήρα 
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Η έγκριση του ανωτέρω Φεστιβάλ δίδεται για το σχολικό έτος 2020-2021 εφόσον τηρηθούν 

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

τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων 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.  

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με την έγγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.  

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών 

και μαθητριών.  

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.  

5. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο Φεστιβάλ να πραγματοποιηθεί εκτός σχολικού 

ωραρίου και με την παρουσία των υπευθύνων εκπαιδευτικών των σχολείων.  

6. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν να μεταφερθούν προς και από τον χώρο 

διεξαγωγής των εκδηλώσεων με την ευθύνη των γονέων τους και για όσο χρονικό διάστημα τα παιδιά θα 

παραμένουν στον χώρο υλοποίησης την ευθύνη έχουν αποκλειστικά οι γονείς ή υπεύθυνοι συνοδοί 

εκπαιδευτικοί.  

7. Οι χώροι διεξαγωγής του Φεστιβάλ να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής για τους/τις 

μαθητές/τριες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.  

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

συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια της δράσης. 

Το φεστιβάλ θα υλοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2021, εκτός σχολικού 

ωραρίου και η συμμετοχή σε αυτό για το κάθε σχολείο θα διαρκεί το μέγιστο δυο (2) ώρες. Οι ώρες έναρξης 

του προγράμματος θα είναι 19:30 – 22:30 (καθημερινά).  Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 

στο ανωτέρω Φεστιβάλ πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ως τις 22 Απριλίου του 2021.  

Στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα απονεμηθεί έπαινος συμμετοχής. 

             Απαγορεύονται τα βεγγαλικά και γενικά οι ρίψεις Πυροτεχνημάτων.  

   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 καταλληλόλητα 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 αντιμετώπισης της επιδημικής 

κρίσης. 

Η έγκριση του ανωτέρω Φεστιβάλ θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2020-21→Διαγωνισμοί. 
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