
 

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Οικονομικού Διαγωνισμού στην Α’ 
Γυμνασίου, για το σχ. έτος 2022-2023 
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 149993/Δ2/05-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στο από 12-05-2022 έγγραφό σας  και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 64/01-12-2022 
απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται, για 
το σχολικό έτος 2022-2023, η διεξαγωγή του «1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στην Α’ Γυμνασίου»  
που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Α’ τάξης των  Δημοσίων και Ιδιωτικών Γυμνασίων όλης της χώρας,  
υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Ο διαγωνισμός να διεξαχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον φάκελο που έχει υποβληθεί.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη 
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων και 
Διδασκουσών αυτής και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία 
για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ασφάλεια των 
μαθητών/-τριών και η μη επιβάρυνση της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα 
ο εμπλουτισμός και η διεύρυνσή τους με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται 
στο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι σχετικές δραστηριότητες για την προετοιμασία και τη συμμετοχή των μαθητών/-
τριών στον διαγωνισμό που πραγματοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνουν σε 
διάρκεια τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στις ως άνω δραστηριότητες να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη 
συγκατάθεση, κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, των γονέων/κηδεμόνων τους.
4. H διεξαγωγή του διαγωνισμού να γίνεται απαραιτήτως με την παρουσία εκπαιδευτικού τις σχολικής 
μονάδας.

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Να διατηρηθεί μέχρι……..
Βαθμός Ασφαλείας

Μαρούσι,  09-12-2022
Αρ. Πρωτ.  Φ15/ 153018/Δ2
Βαθ. Προτερ.  

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΔΕ02:ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Υπόψη:1) κ. Μπρίνια Β. (brinia.vasiliki@ac.eap.gr)
2)κ. Ευσταθόπουλου Ε.(vice-resident_acad@eap.gr)

ΚΟΙΝ:
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της 

χώρας. 
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. 
3. Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια  της χώρας. 

(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.)
4. ΙΕΠ (info@iep.edu.gr) 

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
                            ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
                 Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                               ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ      
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

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

               ----
      Ταχ. Δ/νση    : Ανδρέα Παπανδρέου 37
      Τ.Κ. – Πόλη   : 151 80, Μαρούσι
      Πληροφορίες: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
                                Β. Θεοδωράκου (Δ.Ε.)
      Τηλέφωνο     : 210 344.3272(Δ.Ε.)
                              : 210 344.2245 (Δ.Ε.)
      Email              : spoudonde@minedu.gov.gr
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5. Να μην προκύπτει από τις δράσεις του διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. Η προϋπόθεση αυτή αφορά και στα έπαθλα που θα δοθούν στους 
μαθητές και τις μαθήτριες.
6. Στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Α.Π. μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθούν διάφορες φάσεις και διαδικασίες 
του διαγωνισμού δεν θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε προώθηση εμπορικών 
συμφερόντων.
7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/-τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς  
και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, 
διαφήμιση κ.λπ.).
8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση των αποσταλθέντων και 
βραβευθέντων έργων, 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/-ουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων και 
αφού εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη συγκατάθεση/Υ.Δ. των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών για την
παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους.
9. Να μην επιτρέπεται η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
10. Το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που πλαισιώνει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού να είναι σύμφωνο με 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν. 4212/2013, όπως ισχύει). Επίσης το υλικό αυτό 
να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα 
πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον 
πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

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 του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της 
πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.
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                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                   
                                         ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.   

                                                                                                             

                                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

                                                                                                                                                              

                            
Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο κ. Υφυπουργού
2.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης-Τμήμα Α΄  
4 Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5 Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων.
6. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας-Τμήμα Α’ ’ 
7. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.-Τμήμα  Β΄ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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