
 ΘΕΜΑ: «Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του 15ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο 
«Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής  Μαθηματικής Εταιρείας» για το σχολικό έτος 2020-
2021».

    Σχετ. εγγρ.: Το με αρ. πρωτ. ΦΕΣΕ 2406/10-3-2021 Γραφείο Υπουργού
                          Το με αρ. πρωτ. ΦΕΣΕ 598/ 10-3-2021  Γραφείο Γενικής Γραμματέα
                          Το υπ’ αρ. πρωτ. 28124/10-03-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

      Σε απάντηση του με αρ. πρωτ Φ.14Α/54813/13-05-2020 αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ 

αριθμ. Φ.14/103182/ΦΔ/107312/Δ1/19-8-2020 έγγραφο που εκδόθηκε από τη Διεύθυνσή μας με θέμα 

«Έγκριση του 15ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής  

Μαθηματικής Εταιρείας» για το σχολικό έτος 2020-2021»»  ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξης Δημοτικού με ημερομηνία υλοποίησης του στις 19 Μαρτίου 2021 γραπτώς, εντός του σχολικού 

ωραρίου, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού 

την Παρασκευή 28 Μαϊου 2021 τηρώντας  ωστόσο απαρέγκλιτα τις προβλεπόμενες  προϋποθέσεις.

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 

καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική 
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   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/28124/ΦΔ/31758/Δ1
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αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της 

πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης».

Επίσης διευκρινίζεται ότι ως προς την άδεια εισόδου τρίτων ενηλίκων στα σχολεία εκτός 

εκπαιδευτικών και εργαζομένων σε αυτά, επιτρέπεται η είσοδος σε 2 άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα 

πλέον του εκπαιδευτικού σε όλες τις περιπτώσεις.

Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

   Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Εσωτερική Διανομή:  Γραφείο Υπουργού (ΦΕΣΕ 2406/10-3-2021)
                                           Γραφείο Γενικής Γραμματέα (ΦΕΣΕ 598/10-3-2021)
                                            Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’       
                                            Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  
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