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ΘΕΜΑ : Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας με 

τίτλο «Μαθηματική Λογική και Υπολογιστική Σκέψη “Alan Turing”» 

   

 Σχετ.:  

 Το υπ’ αριθμ. 170950/ΓΔ4/29-12-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Γνωστοποίηση νόμων» 

 Το νόμο 4876/2021, άρθρο 123 με θέμα: «Εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση δράσεων, 
προγραμμάτων και ερευνών που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες μέχρι την 
επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας 
της Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α’ 251/23/12/2021) 

 Το υπ’ αριθμ. Φ11/46940/Δ7/21-4-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Πρόσκληση υποβολής 
αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και 
μαθητικών διαγωνισμών- Σχολικού έτους 2022-2023» 

 Το με αριθμ. πρωτ. 4821/30-05-2022 εισερχόμενο έγγραφο της ΠΔΕΔΕ με την αίτηση και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά με θέμα «Αίτηση έγκρισης μαθητικού διαγωνισμού» 
 

    Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και έχοντας υπόψη τον Οδηγό για την 

Έγκριση Μαθητικών Διαγωνισμών του ΙΕΠ, Μάιος 2022, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για 

το σχολικό έτος 2022-2023 η διεξαγωγή του μαθητικού διαγωνισμού του ΠΕΚΕΣ Δυτικής 

Ελλάδας με τίτλο «Μαθηματική Λογική και Υπολογιστική Σκέψη “Alan Turing”»  ο οποίος 

απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπ/σης (Ε’ και Στ’ τάξη Δημοτικού, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ) των Δ/νσεων 

Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. 

 

ΠΡΟΣ: 

Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 

Αιτ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

κ Παπαδάκης Σπυρίδων email: 

papspyr@gmail.com  

κα Μπαλωμένου Αθανασία email: 

smpalom@upatras.gr  

 

 

 

 

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,  
                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
                   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
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Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες 

του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον 

κορωνοϊό- COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις: 

 
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει 

με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των μαθητών και μαθητριών και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους στον 
διαγωνισμό. 

2. Η συμμετοχή των σχολείων να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριές και να 
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 
Διδασκόντων/Διδασκουσών. 

3. Η Α’ Φάση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί εντός του ωρολογίου προγράμματος, 
όπου θα πρέπει (α) να τεκμηριώνεται η σχετική αναγκαιότητα και (β) να μην επιβαρύνεται 
η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων αλλά αντίθετα να εμπλουτίζεται και 
να διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο 
Πρόγραμμα Σπουδών. Η Β’ Φάση του Διαγωνισμού θα υλοποιηθεί εκτός Ωρολογίου 
Προγράμματος. 

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/ 
προϊόντων/ φορέων/ υπηρεσιών. 

5. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να 
υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας  
και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων. Να 
μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση 
μαθητών/τριών. 

6. Σημειώνεται ότι όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον 
Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» 
[ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία», 
άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», άρθρο 12 «μεταβίβαση». 

7. Να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του 
μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται ο μαθητής ή η μαθήτρια να συμμετέχει στο 
διαγωνισμό και ότι συναινεί να δημοσιευτεί/παρουσιαστεί το έργο/η συμμετοχή του 
μαθητή ή της μαθήτριας  σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο σύμφωνα με τους όρους της 
προκήρυξης. 

8. Να μην προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, 
από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων να γίνει 
μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

9. Να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες 
(μαθητές/τριές, εκπαιδευτικούς, σχολικές μονάδες). 

10. Οι μετακινήσεις των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό να 
πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους. 

11. Η δέσμευση των συμμετεχόντων ότι θα αποστείλουν στην ΠΔΕΔΕ τον απολογισμό και τα 
συμπεράσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση της δράσης.  

12. Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων/ δραστηριοτήτων να πληρούνται οι κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών και των εμπλεκόμενων 
εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και οι κανόνες προσβασιμότητας 
στην αναπηρία. 



  

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού 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. 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 των προγραμμάτων ή συμμετοχή σε 
μαθητικούς διαγωνισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των 
υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης. 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον φορέα 
υλοποίησης (ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας) 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Παπαδάκης Σπυρίδων 
                                             Μπαλωμένου Αθανασία 
Τηλέφωνα: 2610 524779, 2610 529737 
e-mail: papadakis@sch.gr  
             smpalom@upatras.gr  

 

 

                                                                                           Ο Περιφερειακός Διευθυντής 

Π/θμιας & Δ/θμιας  Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας 

 

                                 

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος 
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