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ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής των 5ων Μαθηματικών Αγώνων

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 13047/ΓΔ4/03-02-2023 έγγραφο

2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 3700/08-07-2022 έγγραφο της κ. Βασιλικής Παπαπέτρου - 

Μουρσελά, Επόπτριας των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τη 

σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 6/02-02-2023 του Δ.Σ.), σας 

γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η διεξαγωγή των «5ων Μαθηματικών 

Αγώνων» που διοργανώνει η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία / Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια 

Σχολεία Εκάλης, χωρίς κόστος συμμετοχής και απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης 

Γυμνασίων και της Α΄ τάξης Λυκείων των Αρσακείων Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 

(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα) καθώς και μαθητές και μαθήτριες των σχολικών μονάδων 

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,               14-02-2023
Αρ. Πρωτ.            16639/Δ2

ΠΡΟΣ:

• Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

• Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Δ.Ε. 
(μέσω των ανωτέρω Περιφερειακών 
Δ/νσεων Εκπ/σης)

• Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης, Α΄, Β’ Γ΄, Δ΄ 
Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Δυτ. Αττικής 
και Πειραιά 

• Σχολικές μονάδες Δ.Ε. (μέσω των 
ανωτέρω Δ/νσεων Δ.Ε.)

• Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία των 
Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. 
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Αχαΐας

ΚΟΙΝ.:

-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία
Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία

Υπόψη κ. Γιολάντας Αγγελοπούλου
epopteia1@arsakeio.gr

http://www.minedu.gov.gr/
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των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής 

Αττικής και Πειραιά. 

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 

Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος 

και η ασφάλεια των μαθητών/τριών. Αν απαιτηθεί, ο/η Διευθυντής/-ντρια φροντίζει για την 

απαραίτητη αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή 

λειτουργία του σχολείου.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και να ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την 

ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του 

μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης 

και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

3. Τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει 

αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

4. Η ενδεχόμενη προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, 

εντός του ωρολογίου προγράμματος, να έχει μέγιστη διάρκεια τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουσών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία 

περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των μαθητών και μαθητριών.

6. 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.

7. Να μην προκύψουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η 

χρήση των υποβληθέντων έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

8. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει την ευθύνη για όλη τη διαδικασία υλοποίησης του 

διαγωνισμού.

9. Η επιτροπή αξιολόγησης των Αγώνων να παραμείνει ως αναφέρεται στην Τελική Προκήρυξη.

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού 

δεν θα αξιοποιηθεί μελλοντικά με σκοπό την εμπορική του διάθεση με αναφορά της συγκεκριμένης 

έγκρισης.
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11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση των Αγώνων 

τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους.

12. Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα διοργάνωσης η Τελική Προκήρυξη των Αγώνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται 

την ιστοσελίδα : https://www.arsakeio.gr/gr/ekali .

Η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Σε περίπτωση που οι επιδημιολογικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την παρουσία μαθητών και 

εκπαιδευτικών στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, οι Αγώνες θα διεξαχθούν διαδικτυακά.

Εσωτ. Διανομή
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

https://www.arsakeio.gr/gr/ekali
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