
 

 

 

 

 

Αγαπητοί γονείς,  

Σας ενημερώνουμε ότι το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», με την υποστήριξη της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία) και σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου με τίτλο «Η 
Μάχη των Θερμοπυλών και η Ναυμαχία της Σαλαμίνας 2.500 χρόνια μετά. Αποτιμούμε τα δύο 
γεγονότα ως προς τη σημασία τους για τον σύγχρονο κόσμο και τον πολιτισμό». 

Σας παρακαλούμε πολύ, αφού  ενημερωθείτε αναλυτικά διαβάζοντας την προκήρυξη του 
διαγωνισμού, την οποία έχουμε αναρτήσει στον ιστότοπο του Ιδρύματος,  να συμπληρώσετε και 
υπογράψετε την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία παρακαλούμε να συνοδεύει το δοκίμιο που 
θα υποβληθεί στο Σχολείο του για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

Η Φόρμα Συγκατάθεσης θα παραμείνει στο Σχολείο του εκάστοτε μαθητή, καθώς τα στοιχεία του 
μαθητή θα είναι καλυμμένα ώστε να διατηρηθεί η ανωνυμία του γραπτού στο στάδιο της 
βαθμολόγησης.  Η Φόρμα Συγκατάθεσης θα ζητηθεί από το Ίδρυμά μας από την Διεύθυνση του 
εκάστοτε σχολείου για τους 13 μαθητές που θα επιλεγούν στην τελική φάση του διαγωνισμού και 
πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________ 

Προς    

Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη  

Ατομικά Στοιχεία Γονέα/Κηδεμόνα 

Επώνυμο: ........................................................................................................ 

Όνομα: ........................................................................................................... 

Διεύθυνση: ...................................................................................................... 

Τηλ: ................................................................................................................. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Ο/Η……………………………………………………………………………………..υπογράφων/ουσα 

……..............................................................................................γονέας/κηδεμόνας τ.... μαθητ.......  

……........................................................................................................... της   ……. Τάξης  του 

………………………………………………Σχολείου ………………………………………,  δηλώνω 

υπεύθυνα  ότι συμφωνώ με τους όρους της προκήρυξης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δοκιμίου «Η 

Μάχη των Θερμοπυλών και η Ναυμαχία της Σαλαμίνας 2.500 χρόνια μετά. Αποτιμούμε τα δύο 

γεγονότα ως προς τη σημασία τους για τον σύγχρονο κόσμο και τον πολιτισμό», που διάβασα στον 

ιστότοπο του Ιδρύματος, και δέχομαι ο/η ανωτέρω μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό, και 

σε περίπτωση που βραβευθεί να δημοσιευτεί το ονοματεπώνυμό, φωτογραφία του από την Τελετή 

Απονομής και το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ενώ η  χρήση του έργου θα γίνει  μόνο για 

εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και θα προβληθεί στο πλαίσιο του Επετειακού Έτους 

«Θερμοπύλες – Σαλαμίνα 2020». 

 

            ………….……(τόπος),  .…../……/2020 (ημερομηνία) 

                                                           Ο/Η  Δηλών/ούσα 

 

 

                              (υπογραφή) 

Η Φόρμα Συγκατάθεσης θα παραμείνει στο Σχολείο του εκάστοτε μαθητή και θα ζητηθεί από το 
Ίδρυμά μας από την Διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου για τους 13 μαθητές που θα επιλεγούν 
στην τελική φάση του διαγωνισμού και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 


