
  
  
 
 
                                  

                                                                                     Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
        Nα διατηρηθεί μέχρι: 
        Βαθμ. Προτερ.:              

                                 Μαρούσι, 2-2-2018 
                       Αρ. Πρωτ. :  Φ13.1/ 18072  /Δ2                    

                            
                       

                             

                                                                                ΠΡΟΣ:                                         

                                                                                 

                                                                                   

 

ΘΕΜΑ:  Απάντηση σε αίτημα έγκρισης δύο διασχολικών Διαγωνισμών για μαθητές Γυμνασίου 

            Σχετ. έγγραφο: το  με αρ. πρ. 196197/Δ2/14-11-2017 εισερχόμενο του  οικείου Υπουργείου. 
 

        Σε συνέχεια του από 6-7-2017 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της 
θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 46/09-11-
2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του,  εγκρίνεται η γνωστοποίηση κατά  το 
σχολικό έτος 2017-2018 των ακόλουθων δύο διασχολικών Διαγωνισμών που υλοποιούν τα 
εκπαιδευτήριά σας και απευθύνονται σε μαθητές/τριες των Γυμνασίων της Αττικής: 
α) του Διαγωνισμού πολυτροπικού διηγήματος με τίτλο: «Ξετυλίγοντας το νήμα της δικής σου 
ιστορίας  με λέξεις, εικόνες κι αριθμούς», με συνεργαζόμενους φορείς το Πολιτιστικό ίδρυμα της 
Τράπεζας Πειραιώς και τις εκδόσεις Κέδρος  

 β) του 1ου Διασχολικού Μαθητικού Διαγωνισμού Γλώσσας-Ετυμολογίας-Ορθογραφίας με τίτλο: 
«Παίζοντας με τις λέξεις»,  εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:  
 1) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τους εν λόγω διαγωνισμούς 
δύναται να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω της ιστοθέσης των εκπαιδευτηρίων).  
 2) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο 
καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του ατομική συμμετοχή. 
 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 (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα 
υλοποιηθεί με ευθύνη των  ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων  «Νέα Γενιά Ζηρίδη»,  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.  
 5)Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών 
εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού. 
 Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό είναι χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 

    
   

                           Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                       ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε.   
 
 
 
 
                      ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
 

Εσωτερική διανομή 
- Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’  

          ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
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 Ανδρέα Παπανδρέου 37 
 Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι 
  Πληροφορίες:  Ά. Βάρλα  
                                           Π. Σακκοπούλου    
               Τηλέφωνα:        210 344 3272 
                             210 344 3023 
    

      

   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια 

«Νέα Γενιά Ζηρίδη» 
e-mail:   gymnasio@ziridis.gr 
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