
ΘΕΜΑ: «Αίτημα του κ. Πανσεληνά Γιώργου εκ μέρους του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 
Κρήτης για έγκριση διεξαγωγής του 12ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, το οποίο απευθύνεται σε 
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου, 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου) , όλης της χώρας, κατά το σχολικό έτος 2022-2023»

Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 137185 / 04-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/ 65207/ΑΖ/ 69126/Δ1/06-06-2022 εγγράφου, σχετικά με την έγκριση του 12ου 
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, το οποίο απευθύνεται σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου) , όλης της 
χώρας, κατά το σχολικό έτος 2022-2023   , σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 59/03-11-2022 απόσπασμα πρακτικού 
του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό. Η έγκριση του ανωτέρω Μαθητικού Φεστιβάλ δίδεται για το σχολικό έτος 
2022-23, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο Φεστιβάλ να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη 
της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές 
εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των 
μαθητών/τριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα να πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων 
τους σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό και με την ενυπόγραφη συγκατάθεσή τους. 

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, 
εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η 
βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

& ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-----
                                                   

   Μαρούσι,   10-11-2022
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/ 137185/ΑΖ/ 139287 /Δ1

 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spudonpe@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες : Β. Παπαβρόντος (Π.Ε.)
                               : Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
                               : Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
                               : Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
                               : Α. Ζερβάκη (Π.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344 2249 (Π.Ε)
                               : 210 344 3272 (Δ.Ε)
                               : 210 344 2933 (Ε.Α.Ε.)
                               : 210 344 2212(Ε.Ε)
                               : 210 344 3006 (Π.Ε.)
                

ΠΡΟΣ:   Κον  ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ
               panselin@gmail.com
 

ΚΟΙΝ:   1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.     
               της χώρας. Έδρες τους.
              2) Διευθύνσεις Π.Ε της χώρας.
              3) Διευθύνσεις Δ.Ε της χώρας.
              4) Δημόσια Σχολεία της χώρας
               (μέσω  των οικείων Δ/νσεων)
              

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
mailto:panselin@gmail.com


4. Οι δράσεις του προγράμματος να υλοποιούνται παρουσία υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού. 

5. Η χρονική διάρκεια των δράσεων που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνει τις τέσσερις 
(4) διδακτικές ώρες ή τις έξι (6) για τα ειδικά σχολεία. 

6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. Το 
Φεστιβάλ να υλοποιηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα 
διοργάνωσης ή για άλλον (π.χ. με εμπορία, διαφήμιση).

7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών 
μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Ο φορέας διοργάνωσης να 
αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του Φεστιβάλ και να διασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών 
σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την κείμενη νομοθεσία.

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π., έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν τη διεξαγωγή, τις συνθέσεις, 
ονοματεπώνυμα και βιογραφικά σημειώματα, των επιμέρους οργανωτικών επιτροπών που αναλαμβάνουν την τοπική 
διοργάνωση του Φεστιβάλ στις διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του Φεστιβάλ τον πλήρη φάκελο 
αξιολόγησής του.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-
gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→Διαγωνισμοί
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον φορέα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ, Κον ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ ΓΙΩΡΓΟ, e-mail: info@digifest.info , τηλ.  2810246861, 6945658953 

Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο  

     

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π.Ε. και Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. -  Τμήμα Β΄                                             
                                       Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Δ.Ε. -  Τμήμα Β΄
                                       Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄         
                                       Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
                                       Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Τμήμα Α΄         
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