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ΘΕΜΑ : «Διεξαγωγή του 14ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά “Παιχνίδι 
και Μαθηματικά”, για μαθητές Δημοτικού Σχολείου από την Ελληνική Μαθηματική 
Εταιρεία»

Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθ. 713/2806-2019 έγγραφο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (αρ. πρωτ. 
εισερχομένου ΥΠ.Π.Ε.Θ. 106363/03-07-2019)
2. Το υπ’ αριθ. 32/01-08-2019 Απόσπασμα Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 
εισερχομένου Υ.ΠΑΙ.Θ. 124183/02-08-2019)

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 713/2806-2019 εγγράφου σας, σχετικά με αίτημα έγκρισης του 14ου 
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά με τίτλο “Παιχνίδι και Μαθηματικά”, ο 
οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Ε’ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού, σας γνωρίζουμε ότι 
σύμφωνα με το με αρ. 32/01-08-2019 Απόσπασμα Πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το αίτημά σας 
γίνεται αποδεκτό για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 13-03-2020 κατά το σχολικό έτος 2019-
20, με τις εξής προϋποθέσεις:

 η συμμετοχή μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να  είναι προαιρετική,
 να μην υπάρχει ουδεμία δαπάνη για τους συμμετέχοντες (μαθητές/-τριες και 

εκπαιδευτικούς),
 για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να μην απαιτείται αγορά εντύπων-εκδόσεων της 

ΕΜΕ,
 οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την 

ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους,
 δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών 

εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού,
 η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί   με ευθύνη των διοργανωτών σύμφωνα 

με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των 
πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουχών  μαθητών/τριών, σε όλες τις φάσεις 
του διαγωνισμού,
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 να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά 
συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ  

                                      

Εσωτερική Διανομή: 
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’
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