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Θέμα: Απάντηση σε αίτημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου για 
έγκριση διεξαγωγής του κινηματογραφικού Προγράμματος-Διαγωνιστικού 
Φεστιβάλ, με τίτλο «CINEμάθεια, 2019-2020: διανησιωτικό κινηματογραφικό 
Φεστιβάλ σχολείων Δ.Ε. Βορείου και Νοτίου Αιγαίου», σχετικά με το υπ’αριθμ. 
πρωτ. 143170/16-09-2019 εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ.

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 36/12-09-2019 απόσπασμα 
πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αναφορικά με την γνωμοδότηση που σχετίζεται με την   έγκριση 
διεξαγωγής του κινηματογραφικού Προγράμματος-Διαγωνιστικού Φεστιβάλ, με τίτλο 
«CINEμάθεια, 2019-2020: διανησιωτικό κινηματογραφικό Φεστιβάλ σχολείων Δ.Ε. Βορείου 
και Νοτίου Αιγαίου», που απευθύνεται σε μαθητικές ομάδες Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, 
ΕΠΑ.Λ., Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, και Ειδικών σχολείων των νησιών από τις 
Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου για το σχολικό έτος 2019- 2020, σας ενημερώνουμε ότι το 
πρόγραμμά  σας εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2019-2010. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις υλοποίησής του θεωρούνται: 

1. Η υλοποίηση μέρους του Διαγωνιστικού Φεστιβάλ εντός ωρολογίου προγράμματος θα 
γίνει χωρίς επιβάρυνση της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, με 
γνώμονα, πάντοτε, τον εμπλουτισμό και τη δημιουργική διεύρυνσή τους. 
2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι δωρεάν και προαιρετική. 
3. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) 
4. Η Διεύθυνση των σχολείων να έχει διασφαλίσει τη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων 
για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο Διαγωνιστικό Φεστιβάλ, πριν την αποστολή των 
ταινιών. Στην υπεύθυνη δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της 
ταινίας στην οποία συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια σε ηλεκτρονικό μέσο, είτε ως 
υποβληθείσας στο Φεστιβάλ είτε ως διακριθείσας. 
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5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη του Φορέα Διοργάνωσης 
σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων 
των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών. 
6. Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν, ισχύουν οι διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/06-03-20117 Υ.Α., αριθ. φύλλου 681, τευχ. Β’, με τίτλο «Εκδρομές - 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Πίνακας αποδεκτών:
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Εσωτερική Διανομή:
 Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Δ’ 
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