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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι, 01/08/2019
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/123810/Δ2

ΠΡΟΣ:

                                                                                             ΚΟΙΝ :  ΔΔΕ Ανατ. Αττικής

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διασχολικού διαγωνισμού ορθογραφίας “ Γράψ’το σωστά” – σχ. έτ. 2019-2020».

Σχετικό έγγραφο:  το με αρ. πρ. 122984/Δ2/31-07-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 26-6-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα «Αίτηση για έγκριση 

διασχολικού διαγωνισμού» και στα συνημμένα σε αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το 

Απόσπασμα Πρακτικού 30/25-07-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2019-2020 τη 

διεξαγωγή του διασχολικού διαγωνισμού ορθογραφίας του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων με τίτλο «Γράψ’ 

το σωστά» για τους/τις μαθητές/τριες των Γυμνασίων του Δήμου Σαρωνικού Ανατολικής Αττικής. 

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής 

απαραίτητες προϋποθέσεις:

1) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας του εν λόγω διαγωνισμού να γίνει με τρόπο θεμιτό 

και πρόσφορο (π.χ. μέσω των ιστότοπων των εμπλεκομένων φορέων). 

2) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο/η 

καθένας/καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά τη δική του/της ατομική 

συμμετοχή με την απαραίτητη γονική συναίνεση. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. 

  Κατσάνου Ζ. 
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 

: 210-34.43.314 
Fax : 210-34.43.390

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2ο Γυμνάσιο Καλυβίων
(υπόψη κας Νικήτα Τ.)
mail@2gym-kalyv.att.sch.gr 
tatnik@rocketmail.com 

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
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3) Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους, ακόμη κι αν γίνεται εκτός ωρολογίου 

προγράμματος, θα πρέπει να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, 

αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται 

στο Πρόγραμμα Σπουδών.

4) Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με 

ευθύνη των διοργανωτών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών και σύμφωνα με 

τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών 

μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους. 

5) Δεν θα διαφημίζονται άμεσα ή έμμεσα εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές επιχειρήσεις, εντός του 

περιεχομένου του διαγωνισμού. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω 

διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                  

                                                                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΝΤΟΣ

 Εσωτερική Διανομή:                                                                     

1. Δ/νση Εκ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄  

2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                             
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