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Δ.Δ.Ε. Χίου / CINEμάθεια, 2020 

  

 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ:  
από την αναγραφόμενη παρακάτω 
ημερομηνία, 26 Απριλίου 2020, 
απαλείφεται η λέξη: Παρασκευή  

  

Χίος, 13 Ιανουαρίου 2020  

 Αρ. πρωτ.: 121 

 
 
ΠΡΟΣ: 

 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης  
       Λέσβου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων 
 

 Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων 
ν. Λέσβου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων  
 

 Σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης 
Νομών: Χίου, Λέσβου, Σάμου, 
Δωδεκανήσου, Κυκλάδων  
(διά  των αντίστοιχων Δ. Δ. Ε. και 

       Υπεύθυνων  Σχολικών Δραστηριοτήτων) 
 

 ΚΟΙΝ.: 

 ΥΠ. Π.Ε. Θ., Δ/νση Υποστήριξης 
Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για 
την Αειφορία-Τμήμα Α΄ 

 Περιφερειακές  Διευθύνσεις Π/θμιας 
και Δ/θμιας  Εκπ/σης Β. και Ν. Αιγαίου  

 Συντονίστριες Αειφορίας  
        Β. και Ν.  Αιγαίου  
 

 

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 Περιφερειακή Ενότητα Χίου 

 Δήμο Χίου – Δήμαρχο και Δ.Σ. Δήμου 
Χίου- 

 ΔΗ.ΚΕ.Χίου 

 Ε. Μ. Χίου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Συμμετοχές σχολείων Δ/μιας Εκπ/σης στο Διανησιωτικό  Κινηματογραφικό Φεστιβάλ  

Βορείου και Νοτίου  Αιγαίου , «CINEμάθεια-2020»               

 
 
 
 

Μετά την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας  για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο 
διανησιωτικό κινηματογραφικό Φεστιβάλ σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 
«CINEμάθεια, 2020» (ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠ. Παι. Θ., με αρ. πρ.: 19-09 -2019/Α.Π. 145747/Δ7), σας ενημερώνουμε για 
τις συμμετοχές από σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Λέσβου, Χίου, Δωδεκανήσου και 
Κυκλάδων, επισυνάπτοντας το σχετικό πίνακα. 
 

Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι οι ολοκληρωμένες ταινίες των μαθητικών ομάδων, όπως και οι 
συνοδευτικές τους αφίσες –εφόσον, βέβαια, οι ομάδες επιθυμούν να συμμετάσχουν και στο διαγωνισμό 
αφίσας- θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 26  Απριλίου  2020, στην Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
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και Συντονισμού τού Φεστιβάλ, κ. Σ. Τσιροπινά, σύμφωνα και με τη διαδικασία και τους όρους 
συμμετοχής στο Φεστιβάλ, που έχουν αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://drasischioub.weebly.com/sigmachiomicronlambdaiotakappaomicron973-
941tauomicronupsilonsigmaf-2019-201.html 

 
Υπογραμμίζεται, ακόμη, ότι για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο Πρόγραμμα-Φεστιβάλ -η 

οποία είναι προαιρετική- απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους, με Υπεύθυνη 
Δήλωση, η οποία κατατίθεται στους Διευθυντές /ντριες των σχολείων και περιέχει τη συγκατάθεση τού 
γονέα ή κηδεμόνα τόσο για τη συμμετοχή του μαθητή ή της μαθήτριας στην ταινία, όσο και για την πιθανή 
ανάρτησή της σε ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. ιστοσελίδα του  Οργανωτικού Φορέα), είτε ως υποβληθείσας 
ταινίας στο Φεστιβάλ είτε ως διακριθείσας. 
 
                Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο χαρακτήρας και ο σκοπός της χρήσης των έργων είναι αποκλειστικά 
εκπαιδευτικός. Αναφορικά, δε, με τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα  στο ν. 2121/1993 
«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»  [ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993] -  
άρθρα: 1 «Πνευματική ιδιοκτησία»,   3 «Το περιουσιακό δικαίωμα», άρθρο 4 «Το ηθικό δικαίωμα» και άρθρο 
12 . 
 
  Με την προσδοκία, λοιπόν, ότι τα θέματα του φετινού Φεστιβάλ:  
«Ένα ποίημα, τραγούδι, διήγημα, παραμύθι, θρύλος ή φωτογραφία που μας εμπνέει…» -για τις ταινίες 
μυθοπλασίας/ντοκιμαντέρ/animation/video-clip - και: «…Κεντώντας το δέντρο της μνήμης και της 
ευαισθησίας» -για τις ταινίες ντοκιμαντέρ, θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και προβληματισμών για τις 
μαθητικές ομάδες, αλλά και αφετηρία απόκτησης ποικίλων γνώσεων ή καλλιέργειας δεξιοτήτων που όλοι 
μαζί θα απολαύσουμε κατά τη διάρκεια του τριήμερου Φεστιβάλ, στις 26, 27,28 Ιουνίου 2020, στη Χίο, 
ευχόμαστε καλή δύναμη και έμπνευση στην προσπάθεια όλων των ομάδων που συμμετέχουν, 
υπενθυμίζοντας ότι σε περίπτωση ερωτημάτων ή επιπλέον διευκρινίσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην 
Υπεύθυνη του Τομέα Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Χίου.  

 
 

                 

  Η  Διευθύντρια Εκπαίδευσης 
Δ.Δ.Ε. Χίου 

 
 
 

Ευτυχία Βλυσίδου 
 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Πίνακας συμμετοχών 
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