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ΘΕΜΑ: «Έγκριση αιτήματος της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας για έγκριση διοργάνωσης του 2ου 
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους «Filmmakers 2018-Οι 
μαθητές κινηματογραφούν…»». 
 

ΣΧΕΤ.: Τα με αρ. πρωτ. 14514/Φ 22.7/14-08-2017 (138480/21-08-17/Δ4/ΥΠ.Π.Ε.Θ./Κ.Π.) 
και 7780/14-11-2017 (196150/14-11-2017/Δ4/ΥΠ.Π.Ε.Θ/ΚΠ) εισερχόμενα έγγραφα. 
 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, εγκρίνουμε τη διοργάνωση του 2
ου

 Πανελλήνιου 
μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους με τίτλο «Filmmakers 2018-Οι 
μαθητές κινηματογραφούν …» από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας μέσω της 
Υπευθύνου των Πολιτιστικών Θεμάτων, που απευθύνεται στους μαθητές/τριες των 
Γ/σιων και Λυκείων δημοσίων και ιδιωτικών, όλης της επικράτειας. 
 

Για τη συμμετοχή μαθητών/τριών των δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και 
Λυκείων της χώρας στον εν λόγω διαγωνισμό, έχει εισηγηθεί θετικά με την Πράξη 46/09-
11-2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υπό 
τις εξής προϋποθέσεις:  
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Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι:  
Βαθμός Προτεραιότητας:  
 

Μαρούσι, 29-11-2017 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ10α/208596/Δ4  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ  
 

----- 

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. 
και  Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους. 

2. Σχολικούς Συμβούλους  Δ.Ε. της χώρας 
(μέσω των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Π.Ε. και  Δ.Ε. της χώρας) 

3. Διευθύνσεις Δ.Ε της χώρας. 
Έδρες τους. 

4. Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια, ΓΕΛ,  
ΕΠΑ.Λ. της χώρας. (μέσω των οικείων 
Διευθύνσεων  Δ.Ε. της χώρας). 

5. Σ.Μ.Ε.Α.Ε .  Δ.Ε. της χώρας 
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε. 
της χώρας). 

6. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ 
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
(info@sivitanidios.edu.gr) 

 
 

Δ.Δ .Ε. Β’ Αθήνας 
(Υπόψη Υπεύθυνης Πολιτιστικών  
Θεμάτων, κας Κουρή Ειρήνης-Μαρίας) 

 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:  www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:  Α. Βάρλα (Δ.Ε.),  
                            Ε. Παναγιωτοπούλου (Ε.Α.Ε.),  
                            Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.),  
                            Χ. Κουφοπαντελή  
Τηλέφωνα: 210 344 3272 (Δ/θμια), 210 
344 2190 (Ειδική Αγωγή), 210 344 2212 & 
2859 (ΕΠΑ.Λ.) 
 

 
 
 

 
 
 [Πληκτρολογήστε μια φράση από το 

έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 
ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 
οπουδήποτε στο έγγραφο. 
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Εργαλεία 
πλαισίου κειμένου" για να αλλάξετε τη 
μορφοποίηση της ελκυστικής φράσης.] 

mailto:info@sivitanidios.edu.gr
http://www.minedu.gov.gr/


α. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό να μην έχει καμία οικονομική 
επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-τριες ή το σχολείο.  
β. Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού 
και να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των 
δημιουργών.  
γ. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική και να απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.  
δ. Η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τον διαγωνισμό να είναι εκτός ωρολογίου 
προγράμματος και τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών να μην εντάσσονται στον 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-
τριών.  
ε. Να μην υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, 
από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων να 
γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  
στ. Να ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της 
μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας με 
οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. εκθέσεις, προβολές, ανάρτηση στο διαδίκτυο κ.ά.).  

Η υποβολή συμμετοχής των σχολείων θα γίνει μέχρι και την Τετάρτη 20 
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17.00, ενώ η υποβολή των υποψήφιων ταινιών και μουσικών 
κλιπ μαζί με τον τίτλο, τους συντελεστές και την περίληψη του σεναρίου, θα γίνει μέχρι 
και την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00. Η προβολή των βραβευμένων 
ταινιών και η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου 2018 στο Θέατρο του 
Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος.  

Σας επισυνάπτουμε ένα ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο περιγράφονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό. 
 

Συν: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

 

Εσωτερική Διανομή  
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. Εκπαίδευσης 
4. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Γ΄   
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης –  Τμήμα Α’ 
6. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Α’  
7. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
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