
 

 
           

                                          Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                                                  
                                                   Βαθμός Ασφαλείας:

       Nα διατηρηθεί μέχρι:
       Βαθμ. Προτερ.: 

           
                            

                                                  Μαρούσι,14-04-2021
                 Αρ. Πρωτ. :  Φ15/42776/Δ2

                        
       

                               
                                                                                 
                                                                                                  ΠΡΟΣ:  3ο ΓΕΛ Κομοτηνής 
       Email:mail@3lyk-komot.rod.sch.gr

         
                                                                                                                               

                                                                                                                         
                                                                                                                    ΚΟΙΝ: 1) Περιφερειακές  Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.

      2) Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας
                                                                                                                     3) Σχολικές μονάδες Δ.Ε.              

                                                                                                                  (δια μέσου των οικείων Δ.Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Επανέγκριση του 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Γρίφων, Λογικής και 
Μαθηματικών με τίτλο: «Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης» για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σχετ. έγγραφο: το με  αρ. πρ. 37758/Δ2/02-04-2021 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου. 

              Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ.Φ.15/144043/Δ2/22-10-20 εγγράφου μας με θέμα: «Έγκριση του 3ου 
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Γρίφων, Λογικής και Μαθηματικών με τίτλο: Πρωταγόρας ο 
Αβδηρίτης, για το σχολικό έτος 2020-2021»,και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.61/09-03-21 
έγγραφό σας  με θέμα: «Αίτηση έγκρισης  για την τροποποίηση των διαγωνισμών», σας ενημερώνουμε 
ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 16/01-04-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., επανεγκρίνουμε, λόγω 
τροποποίησης του αρχικού σχεδιασμού του, τη διεξαγωγή 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού 
Γρίφων, Λογικής και Μαθηματικών με τίτλο: «Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης», ο οποίος θα 
πραγματοποιηθεί  διαδικτυακά  και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των  τάξεων των 
Γυμνασίων και των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας. Ως νέες ημερομηνίες του εν λόγω 
διαγωνισμού ορίζονται το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 για τα Γυμνάσια και η Κυριακή 23 Μαΐου 2021 για 
τα Λύκεια.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Διαγωνισμού  θα πραγματοποιηθεί  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:

                       ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
             Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                          ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
                 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
             Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-

ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Mail : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες:   Βάρλα Α. (Δ.Ε.)
                            Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
                            Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.) 
Τηλέφωνο:       210-34.43.272 (Δ.Ε.)
                           210-34.42.212  (Ε.Ε.)       
                           210-34.43.273 (Δ.Ε.)
Fax:                    210-34.43.390 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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-----



1.  Ο διαγωνισμός να πραγματοποιηθεί εκτός ωρών διδασκαλίας.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 
πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
4. Ο διαγωνισμός να υλοποιηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν 
έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
5. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με 
ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και 
την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα 
που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Η συμμετοχή στον προτεινόμενο διαγωνισμό 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 (Covid-19). 
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 του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των 
υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στον σύνδεσμο 
https://quizcontestkomotini.wordpress.com/

                                                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                             ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.                                

                          

                                                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ  

                                                                                                                                                         

                              

      Εσωτερική διανομή:
1) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
2) Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας-Τμήμα Α’
3) Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
4) Δ/ση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
5) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β’ 

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                         

https://quizcontestkomotini.wordpress.com/
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