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Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.  

ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
 

  Αθήνα, 19-10-18 
  Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.14/ΦΜ/172269/175965/Δ1 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών για μαθητές Ε’ και Στ’  
τάξης του Δημοτικού Σχολείου από την ένωση Ελλήνων Φυσικών 

 
 

Σε απάντηση του από 4-6-2018 εγγράφου σας, σχετικά με αίτημα έγκρισης του 7ου  Πανελλήνιου Μαθητικού 

Διαγωνισμού Φυσικών, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Ε’ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού, σας 

γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη με αρ. 47/11-10-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το αίτημά σας γίνεται 

αποδεκτό για το σχολικό έτος 2018-19, με τις εξής προϋποθέσεις: 

 

 η συμμετοχή των μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική, 

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

 να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους συμμετέχοντες (μαθητές/-τριες, 
εκπαιδευτικούς, σχολεία), 

 οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την 
ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους, 

 η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί 
με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη 
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών, 

 δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών 
εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού, 

 -----   ΠΡΟΣ : Ένωση Ελλήνων Φυσικών 
                eef.athens@gmail.com 
 
 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37  

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι  

Ιστοσελίδα :  http://www.minedu.gov.gr  

Email :  spudonpe@minedu.gov.gr  

Πληροφορίες : Β. Τζιντάνου  

 Γ. Μέττα  

Τηλέφωνο : 210 344 3318  

FAX : 210 344 3354  
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 να δημοσιοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά – διδακτικά 
συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

 
 
 
      
                                                                                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. 
 
 
 
 
                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων  
& Οργάνωσης Π.Ε. Τμήμα Β’ 
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