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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι, 09/11/2020
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/152576/Δ2

ΠΡΟΣ:

 

                                                                                         
                                                                                         KOIN:    Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

international@statistics.gr  
                                                                                                          a.piperaki@statistics.gr 

ΘΕΜΑ: «4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική για μαθητές/τριες Δ.Ε. από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – σχ. έτ. 2020-2021»

Σχετικό έγγραφο:  το με αρ. πρ. 106196/Δ2/16-8-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 39/06-8-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική για μαθητές/τριες 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.

2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)

3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους.
4. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας και της 

ομογένειας
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας 
και της Διεύθυνσης Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του 
οικείου Υπουργείου )

5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
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
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

  Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
  Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)

                               Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)

: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε .)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)     

Fax : 210-34.43.390
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και ανά τον κόσμο, που προκηρύσσει η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην 

Ελλάδα».

Σκοπός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριών για τη στατιστική επιστήμη, την παραγωγή των επίσημων στατιστικών και τη χρήση τους 

στην καθημερινότητα, αλλά και να αναδείξει την αξία των επίσημων στατιστικών και σε άλλους τομείς, 

όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικών. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται στη χρήση 

νέων μεθόδων και εργαλείων για τη διδασκαλία της στατιστικής επιστήμης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες 1-3 μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), των ακόλουθων κατηγοριών:

 1η κατηγορία: Μαθητές/τριες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων 

 2η κατηγορία:  Μαθητές/τριες Γυμνασίου 

 Σε κάθε ομάδα θα συμμετέχει ένας/μία καθηγητής/τρια, ο/η οποίος/α θα εγγράψει την ομάδα στον 

διαγωνισμό, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στον ακόλουθο σύνδεσμο : 

http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2021, θα παρέχει πληροφορίες για τους/τις 

μαθητές/τριες της ομάδας, θα επιβλέπει την εργασία τους και θα τους καθοδηγεί καθ’ όλη τη διάρκεια 

του διαγωνισμού. Οι συμμετέχουσες ομάδες θα διαγωνισθούν σε δύο (2) στάδια. 

Η εργασία του 1ου σταδίου θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο και 

θα αποτελείται από τρία (3) τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις αυτές θα έχουν 

τέσσερις (4) πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μία (1) μόνο θα είναι η σωστή. Η εργασία του 2ου 

σταδίου θα αφορά στη δημιουργία μιας παρουσίασης σε μορφή PDF, η οποία θα αναρτηθεί στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα εντός προθεσμίας που θα δοθεί. 

Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η 

μετακίνηση των ομάδων, προκειμένου να διαγωνισθούν σε οποιoδήποτε από τα δύο στάδια.

Μόνο οι ομάδες που θα προκριθούν και στα δύο στάδια θα είναι υποψήφιες για συμμετοχή στον 

Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα, τους μήνες 

Απρίλιο-Μάιο 2021.

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 20 Οκτωβρίου 2020, με την εγγραφή των ομάδων, έως τις 26 

Μαρτίου 2021 με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί, 

εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :

 η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική,

http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2021
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 οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη 

σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους 

και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

 ο διαγωνισμός δεν θα έχει ως αυτοσκοπό τη διαφήμιση και την άμεση προώθηση εμπορικών 

συμφερόντων,

 η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με 

ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών 

δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, σε όλες τις 

φάσεις του διαγωνισμού, 

 να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ αναλυτικά ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά 

συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Φορέα 

Διοργάνωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : StatisticsCompetition@statistics.gr και στο 

τηλ. 2131352023. 

Εσωτερική Διανομή:                                

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.       
3. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’                                
4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
6. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
         Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε.

           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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