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

Μαρούσι,          23/07/2021
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15/90430/Δ2

ΠΡΟΣ:

  

       ΚΟΙΝ:

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού Θετικών Επιστημών του ΔΕΛΑΣΑΛ για το σχ. έτος 2021-
2022. 
Σχετ. έγγραφο: το με  αρ. πρ. 87262/Δ2/19-07-2021 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 37/15-07-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

εγκρίνουμε τον 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό Θετικών Επιστημών του ΔΕΛΑΣΑΛ για το σχολικό έτος 2021-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.
Κεντρικής Μακεδονίας. 

2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου 
(μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Κεντρικής Μακεδονίας)

 3.  Διευθύνσεις Δ.Ε. Ημαθίας,
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής 
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, 
Σερρών και Χαλκιδικής.  Έδρες τους.

4. Δημόσια και Ιδιωτικά  Γυμνάσια 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.)
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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. (Δ.Ε.)

: Λαμπρίδου Κ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο         :  210-34.43.272 (Δ.Ε.)

: 210-34.42.357 (Δ.Ε.)

   1. ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ»
       info@delasalle.gr   
       Υπόψη κ.Ζαφειριάδου Ε.
       ezafeiriadou @delasalle.gr                                                                                                                         
   2.  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
        info@iep.edu.gr 
    

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:info@iep.edu.gr


2022», που προκηρύσσει τα Κολλέγιο «Δελασάλ», σχολικού έτους 2021-2022, για μαθητές/τριες  των 

Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού, ο οποίος επανεγκρίνεται διότι δεν 

πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2020-2021, λόγω των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης της 

πανδημίας θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του  ανωτέρω σχολείου την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022, 

εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :

1)Η συμμετοχή των μαθητών/τριών  δεν αποτελεί συμμετοχή των σχολείων τους και η 
ενημέρωση τους  για τον Διαγωνισμό θα γίνει με ευθύνη των διοργανωτών και με τα μέσα που 
διαθέτουν οι ίδιοι.

2) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική. 

3)Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη
σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για
τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 4)  Το πρόγραμμα δεν θα έχει ως αυτοσκοπό τη διαφήμιση και την άμεση προώθηση
 εμπορικών συμφερόντων.
      
 5) Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την 
ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

6)  Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα  υλοποιηθεί 
με  ευθύνη των διοργανωτών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για  τη διασφάλιση 
των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των  συμμετεχόντων/ουσών  
μαθητών/-τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού.

 8)  Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ αναλυτικά οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά -διδακτικά  
συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.                                                                                           
                                                                                 

Η συμμετοχή στον προτεινόμενο διαγωνισμό ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, 
καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της 
πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων 
σε επικίνδυνο ιικό φορτίο (Covid-19). Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή 
επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των 
σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για 



την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Συν.: 1 ηλεκτρονικό αρχείο (Προκήρυξη)

Εσωτερική Διανομή:                                                          
1. Γραφείο  Υφυπουργού κ. Μακρή
2. Γραφείο  Γεν. Γραμματέα κ. Κόπτση
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                           
4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
6. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε., Τμήμα B΄

AKΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ      
         

                                                                                                                
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ
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