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 ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ορθογραφίας με τίτλο 
“Γυρίζω την Ελλάδα με ένα γράμμα” από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΔΕΛΑΣΑΛ, για το 
σχολικό έτος 2019-2020» 
 
Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 106111/02-7-2019/Δ1 εισερχόμενο έγγραφο του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
           (νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.)   
 

Σε απάντηση των με αριθμ. πρωτ. 135/28-6-2019 εγγράφων σας, σχετικά με αίτημα 

έγκρισης Μαθητικού Διαγωνισμού Ορθογραφίας με τίτλο «Γυρίζω την Ελλάδα με ένα 

γράμμα», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των 

Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων της χώρας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη 

με αρ. 29/18-7-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό για το 

σχολικό έτος 2019-2020, με τις εξής προϋποθέσεις: 

 Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει 

με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω των ιστότοπων του φορέα διοργάνωσης). 

 Η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο 

καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του ατομική 

συμμετοχή. 

 Η συμμετοχή στην εν λόγω δράση δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του 

σχολείου, ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού. 

 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. 

http://www.minedu.gov.gr/
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 Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων, φορέων ή υπηρεσιών εντός 

του περιεχομένου του διαγωνισμού». 

   
  
                                                                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 
 
  
 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:  
 
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Tμήμα Β’ 

2. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης, Τμήμα Α΄ 

 


