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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 
                 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  
            Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
        Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ Β’ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ Β΄ 
 

 
  

       
 
 

    
 

 ΚΟΙΝ:      1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας 
           2. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας 
               Για Παιδιά και Νέους 
               Ρόδου 18 – 112 52 Αθήνα 

              e-mail: info@olympiafestival.gr 
 

 

 

 ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – CAMERA ZIZANIO» 

Σχετ. έγγραφο: το με  αρ. πρ. 131122 /Δ2/ 1-8-2018 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου 

 
Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 33/26-07-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού 
Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 η συμμετοχή των σχολείων της 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στον μαθητικό διαγωνισμό «Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής 
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας-Camera Zizanio», που διοργανώνεται από 1 έως 8 Δεκεμβρίου 
2018 στον Πύργο Ηλείας (στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για 
Παιδιά και Νέους), με προϋπόθεση την τήρηση των παρακάτω όρων και συγκεκριμένα: 
-  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις 
μαθητές/τριες.  
-  Το Φεστιβάλ θα εξασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των 
δημιουργών. 
-  Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.  
- Το Φεστιβάλ Ολυμπίας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του μαθητικού 
διαγωνισμού χωρίς έσοδα ή οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τις ταινίες που θα 
υποβληθούν. Η χρήση των έργων θα γίνει για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
- Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών των σχολείων της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης είναι 
προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή 
τους. Η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων απαιτείται επίσης και για τη δημοσίευση-
δημοσιοποίηση του έργου στην υλοποίηση του οποίου θα συμμετάσχουν. 
- Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, 
καθώς και με τη διάθεση, διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και 
μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων 
ομάδων του πληθυσμού.  
- Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει με τρόπο διαφανή. 

 Ανδρέα Παπανδρέου 37 
 151 80 -  Μαρούσι 
Πληροφορίες:     Τζιντάνου Β. (Π.Ε.) 
                              Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)  
                              Σακκοπούλου Π.(Δ.Ε.) 
   Μαραγκού Ο.(Ε.Ε.) 
 Τηλέφωνο:         210-344 3272 
                              210-344 3023 
   210-344 2212 
  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
----- 

   Βαθμός Ασφαλείας:  
   Να διατηρηθεί μέχρι: 

   Μαρούσι,  28-8-2018 
   Αρ.Πρωτ.: Φ 20.2/ 139663  /Δ2 
   Βαθμός Προτερ.  

ΠΡΟΣ:  

1. Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης   
της χώρας  
 
2. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.  της χώρας 
(μέσω Δ/νσεων  Π.Ε .& Δ.Ε. Εκπ/σης) 

mailto:info@olympiafestival.gr


 

   
 Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν με ταινία τους στην Ευρωπαϊκή  Συνάντηση  
Νεανικής     Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – Camera Zizanio, μπορούν να ενημερωθούν για τους 
κανονισμούς που διέπουν το διαγωνισμό από την ιστοσελίδα http://camerazizanio.net  και να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής. 

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: 
 Ταχυδρομική δ/νση: Ρόδου 18 – Αθήνα ΤΚ 11252 - Τηλ. 210 8664470, fax 210 8662344  
 email: festival@olympiafestival.gr  ,  camerazizanio@gmail.com . 

    ιστοσελίδα: www.neanikoplano.gr  
 

     
       Η συμμετοχή των σχολείων στην ανωτέρω δράση είναι προαιρετική. 
 
 

 
              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 

 
                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφείo Γενικού Γραμματέα  
2. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’    
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ’     
4. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’    
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