
ΘΕΜΑ :  «Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού Παραμυθιού». 
Σχετικό έγγραφο: 127020 /25-7-2018/Δ1 
       Σε απάντηση του  με αριθ.πρωτ. 102802/21-6-2018  αιτήματός σας και λαμβάνοντας  
υπόψη  την υπ’ αρ. 32/19-7-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, σας ενημερώνουμε ότι 
εγκρίνεται η διεξαγωγή του Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας Παραμυθιού με τίτλο 
«Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μέλισσα….» για τους μαθητές των Νηπιαγωγείων, 
Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας , κατά τη σχολική χρονιά 2018-19. Ωστόσο θα πρέπει 
να  επισημανθούν τα εξής: 
  
-Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει 
με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω των ιστότοπων των εμπλεκομένων φορέων).  
-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 μαθητών/τριών και των πνευματικών 
δικαιωμάτων τους. 
 - Ο διαγωνισμός δεν θα πρέπει να εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, 
καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και 
μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά 
συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.  
- Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των 
ενδιαφερόμενων μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να συμμετάσχουν. Οι δηλώσεις 
έγγραφης συγκατάθεσης θα διατηρηθούν στο αρχείο των συμμετεχόντων σχολείων. 
- Να αναγράφεται στο κείμενο των προκηρύξεων ότι θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον 
ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/τριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του 
μαθητή/τριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.                                  
 
                         

                                             Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε  
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Εσωτ. Διανομή:  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε.  TμήμαΒ       
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Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

        Αθήνα,22-8-2018 

       Αρ. πρωτ.Φ14/127020/ΕΚ/137505/Δ1 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε 
ΤΜΗΜΑ  Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε 
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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(2103442247) 
                               :  Α. Βάρλα (2103443272) 
FAX  : 210 344 3354 

  ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
              κ.Μάνο Ελευθερίου 
              Αντιδήμαρχο Παιδείας  
              Αρχιμήδου 2&Ιπποκράτους 
              ΤΚ. 11146 Γαλάτσι 
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