
ΘΕΜΑ :  «Έγκριση Διαγωνισμού». 
Σχετικό έγγραφο: 163251/22-10-2018/Δ1 
 
       Σε απάντηση του  με αριθ.πρωτ. 105/29-6-2018  αιτήματός σας και λαμβάνοντας  υπόψη  
την υπ’ αρ. 44/27-9-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η 
διεξαγωγή του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνίας ‘’Σοφία Φίλντιση-Το δέντρο της 
Σοφίας’’  με τίτλο «Απίθανες Μικρές Βιογραφίες» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 
των δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων της Ελλάδας, όπως και των ελληνόφωνων 
σχολείων του εξωτερικού, κατά τη σχολική χρονιά 2018-19,υπο τις εξής προϋποθέσεις:  
1)Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει με 
τρόπο θεμιτό και πρόσφορο μέσω του ιστότοπου του φορέα διοργάνωσης. 
 2) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο 
καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του/της 
ατομική συμμετοχή με την απαραίτητη γονική συναίνεση.  
3) H συμμετοχή στην εν λόγω δράση δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου 
ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού. 
 4) Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί 
με ευθύνη των φορέων διοργάνωσης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών 
και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων 
των συμμετεχόντων μαθητών και των πνευματικών δικαιωμάτων.  
5) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών 
εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.                                     
                         

                                                                                 
 
                                                                                           Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
  
     

 
                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 
 
Εσωτ. Διανομή:  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε.  Tμήμα Β 
                                Δ/νση Ιδιωτ.Εκπ/σης 

                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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       Αθήνα,9-10-2018 

      Αρ. πρωτ.Φ14/163251/ΕΚ/168440/Δ1 

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

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

Δ/ΝΣΗ ΙΔ.ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   
Πληροφορίες :  Β. Τζιντάνου  
                               :  Ε. Κουσουράκου(2103442249)                          
FAX  : 210 344 3354 

  ΠΡΟΣ: Εκπαιδευτήρια Μπουγά 
 
  Email: em@bougas-school.gr 
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