
 

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

Μαρούσι,                  02/12/2019
Αριθμ. Πρωτ. :     Φ15/189196/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση των 5ων Φιλολογικών Αγώνων/Διαγωνισμών (Ιστορίας, Ορθογραφίας, Γραμματικής 

Α.Ε. & Ετυμολογίας) για μαθητές/τριες Γυμνασίου του Κολεγίου “ΔΕΛΑΣΑΛ” – σχ. έτ. 2019-2020».

Σχετικό έγγραφο:  το με αρ. πρ. 176165/Δ2/12-11-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 162/13-06-2019 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 46/07-11-2019 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διοργάνωση και διεξαγωγή των 5ων Φιλολογικών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ»
ezafeiriadou@delasalle.gr 
gymnasio.delasalle@gmail.com 
mail@gym-delas.thess.sch.gr

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
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
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

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.)

  Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)

Fax : 210-34.43.390
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Αγώνων/Διαγωνισμών (Ιστορίας, Ορθογραφίας, Γραμματικής Α.Ε. & Ετυμολογίας) για μαθητές/τριες 

Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων της χώρας από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο του Κολεγίου σας, με τίτλο 

«Στα μονοπάτια... της ιστορίας & των λέξεων!», σχολικού έτους 2019-2020.

Κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει 

ηλεκτρονικά τις αντίστοιχες των τριών διαγωνισμών ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, καταγράφοντας α) τα 

στοιχεία του σχολείου, β) τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων μαθητών/τριών, μέχρι δεκαπέντε και για 

τους τρεις διαγωνισμούς συνολικά, και γ) τα στοιχεία ενός/μία τουλάχιστον συνοδού, γονέα ή 

καθηγητή/τριας. Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στη διεύθυνση http://filologikoi-

agones.blogspot.gr/  και πρέπει να υποβληθεί, το αργότερο, μέχρι τις 21/02/2020.

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

απαραίτητες προϋποθέσεις:

1) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας των εν λόγω διαγωνισμών να γίνει από τους 

διοργανωτές (Εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ) με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο. 

2) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στους διαγωνισμούς θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο/η 

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

συμμετοχή. 

3) Η συμμετοχή στην εν λόγω δράση δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου, 

ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας και του διδακτικού προσωπικού. 

4) Η όλη διενέργεια των διαγωνισμών 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/ουσών μαθητών/τριών και των 

πνευματικών δικαιωμάτων τους. 

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

υπηρεσιών εντός του περιεχομένου των διαγωνισμών. 

6) Τα ονόματα των επιτροπών να κοινοποιηθούν στο Ι.Ε.Π. πριν την έναρξη των διαγωνισμών. 

7) Η τελική φάση των διαγωνισμών θα διεξαχθεί με τεχνικούς όρους που θα υποστηρίξουν τους 

διαγωνισμούς, ώστε οι γονείς και κηδεμόνες των προκριθέντων/θεισών μαθητών/τριών να μην 

επιβαρυνθούν με έξοδα μετακίνησης και διαμονής. 

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
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Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στους εν λόγω 

Διαγωνισμούς θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:                                                       Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ    

1. Γραφείο κ. Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως

3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                          

4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’       ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης               

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’

6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων      

7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης

8. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄

9. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄

10.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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