
 ΘΕΜΑ: «Εισήγηση σχετικά με αίτημα της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος για την έγκριση του 
6ουΠανελληνίου Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2022, ο οποίος απευθύνεται σε 
μαθητές και μαθήτριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, για το 
σχολικό έτος 2021-22».

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 57351/22-05-2021  εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

           Σε απάντηση του με αρ. πρωτ.  Φ14Α/50174/5-5-2021  αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το 

με αρ. 26/20-5-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας 

ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 6ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 

2022, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της 

χώρας, για το σχολικό έτος 2021-22»

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2021-2022 εφόσον τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον 

κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει με τρόπο 

θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω της ιστοθέσης Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος).
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2. Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική, και ο καθένας/η 

καθεμία υποβάλλει, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά τη δική του/της ατομική 

συμμετοχή

3. Ο διαγωνισμός υλοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος, δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 

του σχολείου, ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού. 

4. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

γονέων/κηδεμόνων τους. 

5. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να υλοποιηθούν με ευθύνη των 

γονέων και κηδεμόνων τους. 

6. Η όλη διαδικασία των διαγωνισμού (εγγραφή, αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με 

ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών 

δικαιωμάτων. 

7.Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα 

προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός υλοποιείται σε δύο (2) φάσεις : 

 Η πρώτη (1η ) φάση του διαγωνισμού θα διενεργηθεί διαδικτυακά την Κυριακή 15η Μαΐου 2022 και από ώρα 

12:00 έως 13:00. Η δυνατότητα εγγραφής – δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό θα παρέχεται μέχρι και 

τρεις ημέρες πριν τον διαγωνισμό, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη, 12η Μαΐου 2022. Οι περίπου 30 καλύτεροι της 

1ης φάσης θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη 2η φάση του διαγωνισμού. Τα ονόματά τους θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (contest.astronomos.gr) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

Η δεύτερη (2η) φάση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο στο Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, την Κυριακή, 19η Ιουνίου 2022 και από ώρα 12:00 έως 13:30, με την απόλυτη ευθύνη της 

Επιτροπής του διαγωνισμού. Τα έξοδα μετακίνησης προς και από τον Βόλο βαρύνουν αποκλειστικά τον/την 

διαγωνιζόμενο/-η, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος ή 

για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μετά το τέλος του διαγωνισμού η Επιτροπή του διαγωνισμού κατατάσσει 

τους/τις μαθητές/τριες κατά σειρά βαθμολογίας και αναρτά τον σχετικό πίνακα στην ιστοσελίδα του 

διαγωνισμού (contest.astronomos.gr)

Τα βραβεία που απονέμονται είναι τα εξής : 

1. Οι τρεις (3) μαθητές/μαθήτριες των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, που θα 

έλθουν πρώτοι στην 2η φάση αποτελούν τους βραβευόμενους του διαγωνισμού και θα λάβουν το αντίστοιχο 

μετάλλιο, το έντυπο ΒΡΑΒΕΙΟ και δωρεάν ένα βιβλίο των εκδόσεων της Εταιρείας Αστρονομίας και 

Διαστήματος Επίσης, οι δύο (2) πρώτοι της 2ης φάσης θα λάβουν από ένα τηλεσκόπιο (χορηγία του κ. Ν. 

Καμαρέτσου, παλαιού πρωτεύσαντα στον διαγωνισμό του Λυκείου), ενώ ο 3ος της 2ης φάσης θα λάβει ένα 

ισχυρό ζευγάρι κιάλια. 

2. Οι επόμενοι περίπου 12 του αξιολογικού πίνακα (θέσεις 4 έως 15) αποτελούν τους επαινούμενους 

του διαγωνισμού και θα λάβουν τον σχετικό ΕΠΑΙΝΟ, καθώς και παιδικά αστρονομικά βιβλία. 



3. Οι συνολικά περίπου 15 επιτυχόντες/ουσες μαθητές/τριες εγγράφονται ΔΩΡΕΑΝ συνδρομητές για 

ένα έτος στο αστρονομικό περιοδικό «Ουρανός», που από 30ετίας εκδίδει ανελλιπώς η Εταιρεία Αστρονομίας 

και Διαστήματος. 

4. Όλοι/-ες οι επιτυχόντες/ουσες μαθητές/τριες που θα παραβρεθούν στη βραδιά της βράβευσης (και 

εκτός των τριών πρώτων) θα πάρουν μέρος στην κλήρωση ενός τηλεσκοπίου. 

5. Σε όλα τα σχολεία, στα οποία φοιτούν οι διακρινόμενοι/-ες μαθητές και μαθήτριες απονέμονται 

ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

   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.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.

       Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’    
                                           Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
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