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Θέμα:  Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού του Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και 
νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν.Καστοριάς με τίτλο «1ος Μαθητικός 
Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους με τίτλο ¨Διαφορετικότητα¨» για το σχολικό έτος 2020-21, για 
μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σχετ.:  το με αρ. πρωτ. 139085/Δ2/13-08-2020 και 106172/16-08-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 12-05-2020 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 38/31-07-2020 

Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε 

τη διεξαγωγή των Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού 

Μήκους με τίτλο ¨Διαφορετικότητα¨».

O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και 

νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν.Καστοριάς, απευθύνεται σε μαθητές/τριες  

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  όλης της χώρας.

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2020-21.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω Διαγωνισμός θα διεξαχθεί, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και 

του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19  και 

σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Να διατηρηθεί μέχρι……..
Βαθμός Ασφαλείας

Μαρούσι, 20-10-2020
Αρ. Πρωτ.  Φ15/142921/Δ2
Βαθ. Προτερ.  

ΠΡΟΣ:   

ΚΟΙΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ  Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΤΜΗΜΑ Β΄
                                        -----
 Ταχ. Δ/νση    : Ανδρέα Παπανδρέου 37
 Τ.Κ. – Πόλη   : 151 80, Μαρούσι
 Πληροφορίες      : Ά.Βάρλα (Δ.Ε.)
                               : Α.Ρηνάκη (Π.Ε.)     
                               : Φ.Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
                               : Μ.Χριστοδούλου (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο            : 210 344 3272 (Δ.Ε.)
                               : 210 344 3605 (Π.Ε.)
                               : 210 344 2933 (Ε.Α.Ε.)
                               : 210 344 2242 (Δ.Ε.)         
 Φαξ                      : 210 344.3390
 Email                    : spoudonde@minedu.gov.gr

Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους 
και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή 
στο φάσμα του αυτισμού Ν.Καστοριάς
Υπόψη: κ.Κωτσοπούλου Σοφία
Mail: kentro.hmeras@gmail.com

1. Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Π.Ε.   
    και  Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις  Π.Ε & Δ.Ε. της  χώρας.
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε & Δ.Ε. 
    (δια των οικείων Δ/νσεων)
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1.  Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο 
θεμιτό και πρόσφορο.

2. Η προηγούμενη συνεργασία με τα σχολεία, ώστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να διεξαχθεί χωρίς να 
παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.

3.     Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.
4.     Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα για τυχόν μετακινήσεις μαθητών και 
μαθητριών εκτός σχολικού πλαισίου.
5.     Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί σύμφωνα με 
τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων.
6.     Η προσκόμιση ενυπόγραφου εντύπου γονικής συναίνεσης των γονέων-κηδεμόνων για τη συμμετοχή των 
μαθητών/τριών στις παραπάνω δράσεις .
7.     Η μη διανομή οιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. 
8.     Να μην προκύψουν 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.
            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 καταλληλότητα 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.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η σχετική Προκήρυξη.

 Συνημμένα: τρία (3) ηλεκτρονικά αρχεία 

     
                                                                                                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   
                                                                                                                        ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
                                                                                                                               
                  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
                  
                                                                     
Εσωτερική διανομή:
1.Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4.  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.- Τμήμα Β΄
5. Δνση Ειδικής Αγωγής –Τμήμα Β΄
6. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
7. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας- Τμήμα Α΄
8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.- Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική διανομή:
1. Δ/ση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
2. Δ/ση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
3. Δ/ση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης
    για την Αειφορία- Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.– Τμήμα Β΄ 
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