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ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής του 4ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Συγγραφής 
Παραμυθιού με θέμα “Πόρτα κρυφή, πόρτα μαλαματένια….είπε ο μαγικός καθρέφτης”»
Σχετ. έγγρ. : Το με αρ. πρωτ. 149198/26-9-2019/Δ1 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. Φ.14Α/106756/02-07-2019 έγγραφό σας, σχετικά με την έγκριση 

διεξαγωγής του 4ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Συγγραφής Παραμυθιού με θέμα 

“Πόρτα κρυφή, πόρτα μαλαματένια…. είπε ο μαγικός καθρέφτης”», που απευθύνεται σε μαθητές 

και μαθήτριες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της χώρας, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα 

με την αρ. 38/19-09-2019 Πράξη του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας εγκρίνεται ως προς την παιδαγωγική 

καταλληλότητα και τον τρόπο υλοποίησής του. 

Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι η υλοποίηση του διαγωνισμού θα πρέπει να γίνει υπό τις εξής 

προϋποθέσεις:

1)  Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει 

με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.

2) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων 

και κηδεμόνων.
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3) Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική

4) Η συμμετοχή στην εν λόγω δράση δεν  εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των 

σχολείων ή/και δεν παρεμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία.

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

με ευθύνη των διοργανωτών, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση 

των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών και των πνευματικών 

δικαιωμάτων. 

6) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών 

εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού. 

7) Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να λάβουν έπαινο».

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-

gate.minedu .gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα 2019-2020 → Διαγωνισμοί.
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