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

  
  
 
 
 

 

 Μαρούσι,                  26/09/2018 
 Αριθμ. Πρωτ. :     Φ15/159970/Δ2 
 
 
 

ΠΡΟΣ: 
      

  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση των 4ων Φιλολογικών Αγώνων/Διαγωνισμών (Ιστορίας, Ορθογραφίας, Ετυμολογίας) 

για μαθητές/τριες Γυμνασίου του Κολεγίου “ΔΕΛΑΣΑΛ” – σχ. έτ. 2018-2019». 

Σχετικό έγγραφο:  το με αρ. πρ. 152456/Δ2/14-09-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 211/26-06-2018 έγγραφό σας με θέμα «Έγκριση Φιλολογικών 

Διαγωνισμών (Ιστορίας, Ορθογραφίας, Ετυμολογίας) για μαθητές Γυμνασίων, Δημόσιων και Ιδιωτικών 

Σχολείων, της Ελλάδας», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 39/06-09-2018 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διοργάνωση και διεξαγωγή των 4ων Φιλολογικών 

Αγώνων/Διαγωνισμών (Ιστορίας, Ορθογραφίας, Ετυμολογίας) για μαθητές Δημόσιων και Ιδιωτικών 

Γυμνασίων της χώρας από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο του Κολεγίου σας. 

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των ανωτέρω διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί με τις εξής 

απαραίτητες προϋποθέσεις: 

1) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας του εν λόγω διαγωνισμού να γίνει από τους 

διοργανωτές (Εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ) με τρόπο θεσμικό και πρόσφορο.  

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

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

συμμετοχή.  

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 

 -----  

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.  
   Παπαδοπούλου Χ.  
Τηλέφωνο : 210-34.43.272  

 : 210-34.43.317  

Fax : 210-34.43.390 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

gymnasio.delasalle@gmail.com  

mail@gym-delas.thess.sch.gr 

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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3) Η 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 θα υλοποιηθεί με ευθύνη των Εκπαιδευτηρίων ΔΕΛΑΣΑΛ 

χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας 

για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουχών μαθητών/τριών και των 

πνευματικών δικαιωμάτων τους.  

5) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/ 

υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.  

6) Η τελική φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί με τεχνικούς όρους που θα υποστηρίξουν τον 

διαγωνισμό, ώστε οι γονείς και κηδεμόνες των προκριθέντων μαθητών/τριων να μην επιβαρυνθούν με 

έξοδα μετακίνησης και διαμονής. 

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

Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.  

 

Εσωτερική Διανομή:                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

1. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων  

και Πειραματικών Σχολείων 

2. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης, Τμήμα A΄                  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 

3. Δ/νση Εκ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, 

Τμήμα Α΄            

4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                      

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄                                                    
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