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Γενικοί Κανόνεσ για τον Πανελλήνιο Διαγωνιςμό ςτη Στατιςτική 
που διοργανώνεται από την Ελληνική Στατιςτική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

2019 – 2020 
 

1. Στόχοι 
 
Οι γενικοί ςτόχοι του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι που διοργανϊνεται από 
τθν ΕΛΣΤΑΤ είναι οι ακόλουκοι: 
 

• Να κινιςει τθν περιζργεια και να κεντρίςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν για τθ 
Στατιςτικι. 

• Να ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ να χρθςιμοποιοφν νζα εργαλεία για τθ 
διδαςκαλία τθσ Στατιςτικισ, προωκϊντασ τθν εφαρμογι ςτθν πράξθ των 
ςτατιςτικϊν γνϊςεων των μακθτϊν, με τθ χριςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 

• Να αναδείξει ςτουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ τον ρόλο τθσ Στατιςτικισ 
ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ κοινωνίασ, κακιςτϊντασ τθ γνωςτι ωσ μία 
πανεπιςτθμιακι ςπουδι. 

• Να προωκιςει τθν ομαδικι εργαςία και ςυνεργαςία για τθν επίτευξθ κοινϊν 
ςτόχων. 

 
2. Συμμετοχή 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον Πανελλινιο Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι ζχουν όλοι οι μακθτζσ 
τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που φοιτοφν ςε δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ εκπαιδευτικζσ 
μονάδεσ τθσ Χϊρασ. Στον διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν ομάδεσ αποτελοφμενεσ 
από ζναν (1) ζωσ τρεισ (3) μακθτζσ των ακόλουκων κατθγοριϊν: 
 

 Κατθγορία A: Μακθτζσ Γενικϊν και Επαγγελματικϊν Λυκείων  
 Κατθγορία B: Μακθτζσ Γυμναςίου 

 
Κάκε ομάδα κα πρζπει να ζχει ζναν (1) κακθγθτι από τθν εκπαιδευτικι μονάδα που κα 
επιβλζπει τισ εργαςίεσ των μακθτϊν. 
 
Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των ςυμμετεχόντων που προζρχονται από τθν ίδια 
εκπαιδευτικι μονάδα, αλλά οφτε και ςτον αρικμό των ομάδων υπό τθν εποπτεία του ίδιου 
εκπαιδευτικοφ. 
 
Δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε περιςςότερεσ από μία ομάδεσ. 

    
 
3. Εγγραφι 

Οι επιβλζποντεσ κακθγθτζσ των ομάδων που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτον 
Πανελλινιο Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι κα πρζπει να κάνουν θλεκτρονικι εγγραφι τθσ 
ομάδασ τουσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020. 

 
Η εγγραφι προχποκζτει τθ ςυμπλιρωςθ όλων των πεδίων ςτθ ςχετικι φόρμα. Οι 
ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ μποροφν να αποςτζλλουν τυχόν ερωτιςεισ τουσ μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ StatisticsCompetition@statistics.gr. 
 

http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020
mailto:StatisticsCompetition@statistics.gr
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4. Αντικείμενο των εργαςιϊν (assignments) 
 
Οι ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ ςτον Πανελλινιο Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι  κα διαγωνιςκοφν 
ςε δφο (2) ςτάδια. Κάκε ςτάδιο περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ δφο ξεχωριςτϊν εργαςιϊν. 
Μόνο οι ομάδεσ που κα προκρικοφν και ςτα δφο (2) αυτά ςτάδια του διαγωνιςμοφ κα 
είναι υποψιφιεσ για ςυμμετοχι ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι. 

Η εργαςία του 1ου ςταδίου κα πραγματοποιθκεί μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ςτο 
διαδίκτυο και κα αποτελείται από τρία (3) τεςτ με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ. Οι 
ερωτιςεισ αυτζσ κα ζχουν τζςςερισ (4) πικανζσ απαντιςεισ, εκ των οποίων μία (1) μόνο κα 
είναι θ ςωςτι.  

Η εργαςία του 2ου ςταδίου κα αφορά ςτθ δθμιουργία μιασ παρουςίαςθσ ςε μορφι PDF, θ 
οποία κα πρζπει να αποςταλεί με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. 

Δεν απαιτείται θ μετακίνθςθ των ομάδων, προκειμζνου να διαγωνιςκοφν ςε οποιαδιποτε 
από τα δφο ςτάδια. 
 
Πρϊτο ςτάδιο εξζταςθσ: 

Ι. Τεςτ βαςικών ςτατιςτικών γνώςεων 

Ο ςτόχοσ είναι κάκε διαγωνιηόμενθ ομάδα να απαντιςει ςε δζκα (10) ερωτιςεισ που 
ςχετίηονται με τθν κατανόθςθ βαςικϊν ςτατιςτικϊν εννοιϊν, τθν ερμθνεία γραφθμάτων 
κλπ. 
Μια ςυλλογι από ερωτιςεισ, με διαφορετικό επίπεδο δυςκολίασ, κα είναι διακζςιμθ για 
κάκε κατθγορία ομάδων.  

ΙΙ. Τεςτ για τη χρήςη των πηγών των επίςημων ςτατιςτικών δεδομζνων 

Ο ςτόχοσ είναι κάκε διαγωνιηόμενθ ομάδα να απαντιςει ςε δζκα (10) ερωτιςεισ που 
αφοροφν ςε ςτατιςτικά ςτοιχεία. Αυτό κα απαιτεί ικανότθτα πλοιγθςθσ ςτον διαδικτυακό 
τόπο τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ (ΕΛΣΤΑΤ), τθσ Eurostat, κακϊσ και ςτουσ 
διαδικτυακοφσ τόπουσ άλλων εκνικϊν Στατιςτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 
ΙΙΙ. Τεςτ για την ερμηνεία ςτατιςτικών αναφορών και πινάκων 

Ο ςτόχοσ είναι κάκε διαγωνιηόμενθ ομάδα να απαντιςει ςε δζκα (10) ερωτιςεισ ςχετικά 
με τα Inforgraphics τθσ ΕΛΣΤΑΤ, κακϊσ και το θλεκτρονικό δθμοςίευμα τθσ Eurostat 
«People on the move», το οποίο είναι διακζςιμο και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 
Δεφτερο ςτάδιο εξζταςησ: 

Τεςτ ςχετικά με τα αποτελζςματα ςτατιςτικών ερευνών 

Στο ςτάδιο αυτό κάκε διαγωνιηόμενθ ομάδα κα πρζπει να πραγματοποιιςει ανάλυςθ ενόσ 
ςυνόλου δεδομζνων ςε excel, το οποίο κα δοκεί από τουσ διοργανωτζσ του διαγωνιςμοφ 
ςτθν ΕΛΣΤΑΤ και κα ςυνοδεφεται από ςυγκεκριμζνα κζματα προσ διερεφνθςθ ωσ 
κακοδιγθςθ, κακϊσ και ςχετικι λίςτα με προτεινόμενα εργαλεία ανάλυςθσ. Το ςφνολο 
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δεδομζνων κα είναι κακολικό και κα επιτρζπει τθ διερεφνθςθ διαφορετικϊν πτυχϊν 
πλθροφοριϊν, κατ’ επιλογι των ςυμμετεχόντων. Τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ αυτισ κα 
υποβλθκοφν, από τισ ομάδεσ, ςε παρουςίαςθ Power Point και κα παραδοκοφν ςε μορφι 
PDF, το οποίο κα περιλαμβάνει τα ακόλουκα κεφάλαια:  
 
 Δομι τθσ παρουςίαςθσ 
 Στόχοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ/ανάλυςθσ 
 Μεκοδολογία εργαςίασ: εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν, τεχνικζσ ανάλυςθσ 

πλθροφοριϊν κλπ. 
 Αποτελζςματα: πίνακεσ, γραφικζσ παραςτάςεισ, αποτελζςματα αναλφςεων κλπ. 
 Συμπεράςματα 

Στθν παρουςίαςθ αυτι κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί μία αρχικι διαφάνεια, όπου κα 
αναφζρεται το όνομα τθσ διαγωνιηόμενθσ ομάδασ και θ κατθγορία ςτθν οποία ςυμμετζχει, 
θ εκπαιδευτικι μονάδα και θ Περιφερειακι Ενότθτα ςτθν οποία βρίςκεται θ μονάδα αυτι.  

Η παρουςίαςθ, ςε μορφι PDF, με τα αποτελζςματα τθσ δεφτερθσ εργαςίασ κα πρζπει να 
ζχει ςυνολικά μζχρι οκτϊ (8) διαφάνειεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αρχικισ με τισ 
πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθν ομάδα). Το αρχείο PDF κα φζρει το όνομα τθσ 
διαγωνιηόμενθσ ομάδασ και κα πρζπει να αναρτθκεί ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα εντόσ 
τθσ δοκείςθσ προκεςμίασ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ κάκε είδουσ φωτογραφιϊν, εικόνων, κειμζνων, διαγραμμάτων, 
πινάκων, αρχείων κλπ., που εμπεριζχονται ςτθν παρουςίαςθ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με 
το κεςμικό πλαίςιο «περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ» (Ν. 4212/2013). 

Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα αξιολογιςει μόνο τα εκτυπϊςιμα τμιματα του PDF αρχείου. 
Στοιχεία, όπωσ ςφνδεςμοι ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ, ενςωματωμζνα βίντεο κλπ., δε κα 
κεωρθκοφν μζροσ τθσ εργαςίασ και, ωσ εκ τοφτου, δε κα λθφκοφν υπόψθ ςτθν 
αξιολόγθςθ. 

Η ανάλυςθ κα πρζπει να περιοριςκεί ςτο ςυγκεκριμζνο ςφνολο δεδομζνων και ςτα 
ςυγκεκριμζνα κζματα προσ διερεφνθςθ. Καμία εργαςία δε κα γίνει αποδεκτι, εάν ζχει 
πραγματοποιθκεί ανάλυςθ ςε διαφορετικζσ βάςεισ δεδομζνων, κακϊσ, επίςθσ, και εκείνεσ 
ςτισ οποίεσ ζχουν προςτεκεί ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ. Το λογιςμικό που κα 
χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάλυςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων κα πρζπει να περιλαμβάνεται ςτθ 
λίςτα με τα προτεινόμενα εργαλεία ανάλυςθσ. 

 
5. Κριτήρια αξιολόγηςησ 
 
Πρώτο ςτάδιο εξζταςησ 

Κακζνα από τα τρία (3) τεςτ τθσ πρϊτθσ εξζταςθσ κα αξιολογθκοφν με όρουσ επιτυχίασ και 
αποτυχίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι μία ςωςτι απάντθςθ παίρνει ζναν (1) βακμό, ςε μία 
λανκαςμζνθ απάντθςθ αφαιροφνται 0,33 βακμοί και μία ερϊτθςθ χωρίσ απάντθςθ δεν 
παίρνει βακμό. Ο μεγαλφτεροσ βακμόσ για κακζνα από τα τρία (3) τεςτ κα είναι το δζκα 
(10).  

Το αποτζλεςμα του 1ου ςταδίου εξζταςθσ κάκε διαγωνιηόμενθσ ομάδασ κα εξαχκεί 
υπολογίηοντασ τον αρικμθτικό μζςο όρο, ςτρογγυλοποιθμζνο ςτο ζνα (1) δεκαδικό ψθφίο, 
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όλων των βακμϊν που πιρε θ ομάδα ςε κακζνα από τα τρία (3) τεςτ και 
πολλαπλαςιάηοντασ το αποτζλεςμα με το δζκα (10), ζτςι ϊςτε ο μεγαλφτεροσ βακμόσ 
αυτοφ του ςταδίου εξζταςθσ να είναι το εκατό (100). Η ςειρά κατάταξθσ των 
διαγωνιηόμενων ομάδων κα κακοριςτεί με αυτό τον τρόπο.   

Τουλάχιςτον, οι μιςζσ ομάδεσ κα αποχωριςουν μετά τθν πρϊτθ εξζταςθ. 

Για όςεσ ομάδεσ ςυνεχίηουν ςτο 2ο ςτάδιο εξζταςθσ, ο βακμόσ  του 1ου ςταδίου εξζταςθσ 
κα ςυμπεριλθφκεί ςτον υπολογιςμό τθσ τελικισ βακμολογίασ με ςυντελεςτι 25%.  

Η αξιολόγθςθ των τριϊν (3) τεςτ και ο υπολογιςμόσ τθσ τελικισ βακμολογίασ για το 1ο 
ςτάδιο εξζταςθσ κα γίνει αυτόματα από το πρόγραμμα.  

Οι ομάδεσ που κα προκρικοφν ςτο δεφτερο ςτάδιο κα λάβουν αναμνθςτικό δίπλωμα 
ςυμμετοχισ το οποίο κα παραχκεί αυτόματα από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα. 

 
Δεφτερο ςτάδιο εξζταςησ 

Κατά τθν αξιολόγθςθ του αρχείου PDF του 2ου ςταδίου εξζταςθσ κα λθφκοφν υπόψθ οι 
ακόλουκοι παράγοντεσ: 

- Η μορφι τθσ παρουςίαςθσ (20%) 
o Η μορφι τθσ είναι δομθμζνθ καλά ςε παραγράφουσ (ςε ςειρά),  
o Η παρουςίαςθ είναι ςαφισ και μπορεί εφκολα να διαβαςτεί (ςαφινεια 

εξθγιςεων ςε κάκε τομζα, κζματα οπτικοποίθςθσ) 
o Υπάρχουν αναφορζσ ςε πθγζσ / βιβλιογραφία 

- Η επάρκεια τθσ προτεινόμενθσ ανάλυςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τουσ ςτόχουσ (20%) 
o Η παρουςίαςθ ζχει ςαφι ςτόχο 
o Υπάρχουν ςαφϊσ κακοριςμζνοι δευτερεφοντεσ ςτόχοι 
o Υποςτθρίηεται το ενδιαφζρον για τθ μελζτθ των προτεινόμενων ςτόχων 
o Τα αναλυκζντα δεδομζνα είναι κατάλλθλα για τθ μελζτθ των κακοριςμζνων 

ςτόχων 

- Η εφαρμοςκείςα μεκοδολογία και θ ανάλυςθ των δεδομζνων (40%)  
o Υπάρχει καλι ιςορροπία ςε ςχζςθ με τουσ πίνακεσ και τα γραφιματα 
o Οι πίνακεσ και τα γραφιματα ζχουν ςχόλια ζτςι ϊςτε να επιςθμαίνονται οι 

πιο ςχετικζσ πλθροφορίεσ 
o Τα διαγράμματα είναι κατάλλθλα και βοθκοφν ςτθν επίτευξθ και τθν 

υποςτιριξθ των ςυμπεραςμάτων 
o Οι λόγοι για τθ χριςθ κάκε ςτατιςτικοφ δείκτθ εξθγοφνται 
o Η ανάλυςθ που κα διεξαχκεί κα πρζπει να είναι ςε ςυνάρτθςθ με το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των ςυμμετεχόντων 
  

- Η επεξιγθςθ των ευρθμάτων (εξαγωγι ςυμπεραςμάτων) (20%) 
o Υπάρχει ζνα μόνο ςυμπζραςμα ανά ςτόχο, κακϊσ και ζνα γενικό 

ςυμπζραςμα. 
o Υπάρχει επιςιμανςθ ςχετικά με τουσ περιοριςμοφσ των ςυμπεραςμάτων 

που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ (ςε περίπτωςθ που υπάρχουν 
περιοριςμοί) 
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Ο βακμόσ του 2ου ςταδίου εξζταςθσ κα ςυμπεριλθφκεί ςτον υπολογιςμό τθσ τελικισ 
βακμολογίασ με ςυντελεςτι 75%.  
 
Τελικόσ βαθμόσ 

Ο τελικόσ βακμόσ κα υπολογιςτεί, με το πολφ τρία (3) δεκαδικά ψθφία, ωσ εξισ: 
 
Τελικόσ βακμόσ = 0,25 Χ βακμόσ 1ου ςταδίου εξζταςθσ + 0,75 Χ βακμόσ 2ου ςταδίου 
εξζταςθσ. 
 
Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα επιλζξει τισ πζντε (5) ομάδεσ από κάκε κατθγορία που 
ςυγκζντρωςαν τον υψθλότερο τελικό βακμό.  
 
Η νικιτρια ομάδα κάκε κατθγορίασ είναι αυτι που κα ςυγκεντρϊςει τον υψθλότερο τελικό 
βακμό. Οι υπόλοιπεσ τζςςερισ (4) ομάδεσ από κάκε κατθγορία κα κεωροφνται φιναλίςτ 
ςτθν κατθγορία τουσ.  
 
6. Βραβεία 
 
Κάκε μζλοσ των νικθτριϊν ομάδων του εκνικοφ διαγωνιςμοφ, μία (1) από τθν κατθγορία Α 
και μία (1) από τθν κατθγορία Β, κακϊσ και ο επιβλζπων κακθγθτισ, κα λάβουν τα 
ακόλουκα βραβεία: 
 
 Ζνα tablet 
 Εκδόςεισ και προωκθτικό υλικό από τθν ΕΛΣΤΑΤ και τθ Eurostat 
 Δίπλωμα νικθτι 

 
Η τελετι βράβευςθσ κα γίνει ςτο κτίριο τθσ ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιϊσ 46 και Επονιτϊν, Τ.Κ. 18510, 
ςτον Πειραιά. Η θμερομθνία κα ανακοινωκεί ςτισ νικιτριεσ ομάδεσ ςε μεταγενζςτερο 
χρόνο. Τυχόν ζξοδα μετακίνθςθσ και διανυκτζρευςθσ των νικθτριϊν ομάδων ςτθν Ακινα 
(ςτθν περίπτωςθ που τα μζλθ των νικθτριϊν ομάδων προζρχονται από τθν επαρχία) κα 
καλυφκοφν από τθν ΕΛΣΤΑΤ. Για τουσ μακθτζσ που είναι κάτω των 18 ετϊν κατά τον χρόνο 
ταξιδιοφ για τθν τελετι απονομισ των βραβείων, ο κακθγθτισ κα πρζπει να λειτουργιςει 
ωσ εξουςιοδοτθμζνοσ κθδεμόνασ τουσ και να αναλάβει πλιρωσ τθν ευκφνθ τουσ κατά τθ 
διάρκεια του ταξιδιοφ και τθσ παραμονισ ςτθν Ακινα.  
 
Σε περίπτωςθ που δφο (2) νικιτριεσ ομάδεσ ζχουν επιβλζποντα τον ίδιο κακθγθτι, ο 
τελευταίοσ κα λάβει ζνα μόνο βραβείο.  
 
Οι υπόλοιπεσ τζςςερισ (4) ομάδεσ - φιναλίςτ του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι 
κα λάβουν αναμνθςτικό δίπλωμα ςυμμετοχισ, εκδόςεισ και προωκθτικό υλικό τθσ ΕΛΣΤΑΤ 
και τθσ Eurostat.  
 
7. Επιςτημονική Επιτροπή 

Η Επιςτθμονικι Επιτροπι για τον Πανελλινιο Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι 2019 - 2020 κα 
αποτελείται από τρία (3) μζλθ που κα προζρχονται από τθν ΕΛΣΤΑΤ, κακϊσ και ζνα (1) 
μζλοσ από το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. 

Ζργο τθσ Επιτροπισ κα είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνοχισ και τθσ ςυνάφειασ με τθ διδακτζα 
φλθ του Γυμναςίου και των Λυκείων, των ερωτιςεων των τεςτ του 1ου ςταδίου του 
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Διαγωνιςμοφ. 
 
8. Επιτροπή Αξιολόγηςησ 
 
Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ για τον Πανελλινιο Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι 2019 - 2020 κα 
αποτελείται από πζντε (5) μζλθ που κα προζρχονται από τθν ΕΛΣΤΑΤ, ζνα (1) μζλοσ από το 
Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ζνα (1) μζλοσ από τθν ακαδθμαϊκι ςτατιςτικι 
κοινότθτα και ζνα (1) μζλοσ από το Ελλθνικό Στατιςτικό Ινςτιτοφτο.  

Ζργο τθσ Επιτροπισ κα είναι θ αξιολόγθςθ των εργαςιϊν του 2ου ςταδίου του Διαγωνιςμοφ 
και θ κατάρτιςθ τθσ τελικισ βακμολογίασ των ομάδων που προκρίκθκαν ςτθν ανωτζρω 
φάςθ. 
 
Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ είναι οριςτικι.  

 
Η ΕΛΣΤΑΤ τθρεί το δικαίωμα τθσ αλλαγισ μζλουσ τθσ Επιτροπισ ςε οποιαδιποτε φάςθ 
διεξαγωγισ του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ 
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.  
  
 
9. Ανακοίνωςη τησ απόφαςησ τησ Επιτροπήσ Αξιολόγηςησ 
 
Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ κα ανακοινωκεί ςτουσ νικθτζσ και τουσ φιναλίςτ 
με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και κα δθμοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα 
http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020 τθν θμερομθνία που αναφζρεται 
ςτο χρονοδιάγραμμα του Διαγωνιςμοφ.  
 
 
10. Χρονοδιάγραμμα 
 
Περίοδοσ εγγραφήσ:  18 Οκτωβρίου 2019 – 6 Φεβρουαρίου 2020 
Περίοδοσ διαγωνιςμοφ για το 1ο ςτάδιο εξζταςησ:  7 - 16 Φεβρουαρίου 2020 
Ανακοίνωςη αποτελεςμάτων 1ου ςταδίου εξζταςησ:    17 Φεβρουαρίου 2020 
Περίοδοσ διαγωνιςμοφ για το 2ο ςτάδιο εξζταςησ:   18 Φεβρουαρίου – 8 Μαρτίου 2020 
Ανακοίνωςη τελικών αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ:  27 Μαρτίου 2020 
Τελετή απονομήσ βραβείων ςτην ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιάσ:  κα ανακοινωκεί ςε μεταγενζςτερο 
                                                                                                  χρόνο 
 
Η ΕΛΣΤΑΤ τθρεί το δικαίωμα αλλαγισ των παραπάνω θμερομθνιϊν ςε οποιαδιποτε φάςθ 
τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  
 
 
11. Δημοςίευςη αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ 
 
Οι βραβευμζνεσ εργαςίεσ ι εκείνεσ που μπορεί να λάβουν ιδιαίτερεσ μνείεσ, κα 
ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ http://www.statistics.gr/el/statistics-
competition-2020, με το όνομα των ομάδων, τθν εκπαιδευτικι μονάδα από τθν οποία 
προζρχονται, κακϊσ και τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικουν.  

Οι ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ πρζπει να αποδεχκοφν αυτοφσ τουσ κανόνεσ και να επιτρζψουν 
τθ δθμοςίευςθ των εργαςιϊν τουσ. Όλο το υλικό που κα παρουςιαςκεί ςτον Πανελλινιο 

http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020
http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020
http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020
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Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι κα τθρθκεί ςτθν ΕΛΣΤΑΤ. 
 
 
12. Ευρωπαϊκόσ Διαγωνιςμόσ ςτη Στατιςτική 
 
Η νικιτρια ομάδα και μία  (1) φιναλίςτ με τθν υψθλότερθ βακμολογία ςε κάκε κατθγορία 
κα ζχουν δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι, ο 
οποίοσ ξεκινά αμζςωσ μετά το πζρασ του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι και κα 
διεξαχκεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Οι διοργανωτζσ του Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι ςε εκνικό 
επίπεδο κα επικοινωνιςουν με τισ ομάδεσ, προκειμζνου να τισ ενθμερϊςουν για τθ 
διεξαγωγι του Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι.  

Για τον ςκοπό αυτό, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα ετοιμάςει ζναν κατάλογο με τισ δζκα (10) 
ομάδεσ που ζλαβαν τθν υψθλότερθ βακμολογία ςτον εκνικό διαγωνιςμό, και ςτισ δφο 
κατθγορίεσ (οι νικιτριεσ και οι φιναλίςτ των δφο κατθγοριϊν).  

Σε περίπτωςθ που κάποια ομάδα δεν μπορεί, ι αρνθκεί, να ςυμμετάςχει ςτον ευρωπαϊκό 
διαγωνιςμό, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα επικοινωνιςει με τθν επόμενθ ομάδα του 
προαναφερόμενου καταλόγου.  
 
 
13. Επιφφλαξη δικαιωμάτων 
 
Οι διοργανωτζσ του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι ςτθν ΕΛΣΤΑΤ τθροφν το 
δικαίωμα αλλαγισ των όρων και κανονιςμϊν του Διαγωνιςμοφ ςε εκνικό επίπεδο, ειδικά 
των θμερομθνιϊν που περιλαμβάνονται ςτο ανωτζρω χρονοδιάγραμμα, ι ακόμα και τθν 
πικανι ακφρωςι του, οποτεδιποτε υπάρξει πλιρωσ αιτιολογθμζνοσ λόγοσ. Οι τυχόν 
αλλαγζσ κα ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ: 
http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020 
  
 
14. Προςταςία προςωπικών δεδομζνων 
 
Η ΕΛΣΤΑΤ επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, 
ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό και εκνικό κεςμικό πλαίςιο για τθν προςταςία των 
προςωπικϊν δεδομζνων (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν προςταςία δεδομζνων (ΕΕ) 679/2016 
και ν. 4624/2019). 
 
15. Ζγκριςη του Πανελλήνιου Διαγωνιςμοφ 
Ο Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ ςτθ Στατιςτικι 2019-2020, διενεργείται από τθν ΕΛΣΤΑΤ 
ςφμφωνα με τθν ζγκριςθ του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (αρικ. Πρωτ. 
Φ15/151419/Δ2/30.9.2019).  
 
16. Αποδοχή των κανόνων του Πανελλήνιου Διαγωνιςμοφ ςτη Στατιςτική 
 
Η ςυμμετοχι ςτον Πανελλινιο Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι προχποκζτει τθν αποδοχι όλων 
των παραπάνω κανόνων.  
 

http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2019

