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Βαθμός Ασφαλείας: 
 Nα διατηρηθεί μέχρι: 

 Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
  

  
 

  
 

 Μαρούσι,               10/11/2015 
 Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15/180329/Δ2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: 
      

 

 

  KOIN: Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων & Επαγγελματιών 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΠΥ) 

  Greek Computer Society (GCS)  

  Σπ. Τρικούπη 20, 106 83  Αθήνα 

  epy@epy.gr  

 

ΘΕΜΑ: «28ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής 2015-2016» 

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 172246/Δ2/29-10-2015 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΕΠΥ) σε συνεργασία με τα τμήματα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Ελληνικών Πανεπιστημίων και τμημάτων Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕΙ 

διοργανώνει τον 28ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής 2015-2016. 

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.  

της χώρας. Έδρες τους. 

2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. 

της χώρας.  

(μέσω Περιφερειακών Διευθύνσεων  

Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας) 

3. Δ/νσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους. 

4. Σχολεία Δ.Ε. Δημόσια και Ιδιωτικά 

 (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.) 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

----- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

----- 

 Ταχ. Δ/νση  : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη  : 151 80 -  Μαρούσι 
Ιστοσελίδα  : http://www.minedu.gov.gr 
Email : t05sde9@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.) 
   Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.) 
   Μαγουλάς Ά. (Ε.Ε.) 
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.) 

 : 210-34.43.317 (Δ.Ε.) 

   210-34.42.212 (Ε.Ε.) 

Fax : 210-34.42.245 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.epy.gr και www.pdp.gr   όπου έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες 

(επισυνάπτονται σε ηλεκτρονικά αρχεία pdf το Θέμα της Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού, καθώς και ο 

Γενικός Κανονισμός και Ειδικές Πληροφορίες του). Επίσης, μπορούν να απευθύνονται ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση: Γραμματεία ΕΠΥ, Σπύρου Τρικούπη 20, 106 82  Αθήνα, ηλεκτρονικά στα e-mails: 

epy@epy.gr και info@pdp.gr, καθώς και στο τηλέφωνο 215-505.1398.   

Για τεχνικά θέματα μόνο κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στο 

system@pdp.gr  

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας. 

 

Συνημμένα: 2  ηλεκτρονικά αρχεία pdf  

 

Εσωτερική Διανομή:              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού     ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ 

2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

3. Γενική Διεύθυνση Σπουδών  

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης 

4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.      ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 

Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων,     

Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων 

5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης     

Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής 

6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

7. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  - Τμήμα Β΄ 

9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                              

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήματα Β΄ και Γ΄                         

 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών - Δικτυακών 

Υποδομών 
Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας 

 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

http://www.epy.gr/
http://www.pdp.gr/
mailto:epy@epy.gr
mailto:info@pdp.gr
mailto:system@pdp.gr
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

Μέρος Α΄ Γενικές Πληροφορίες 

1. Ο Πανελλήνιος (Μαθητικός) ∆ιαγωνισµός Πληροφορικής (Π∆Π). email: info@pdp.gr, URL: 

www.pdp.gr ή www.Πανελλήνιος_∆ιαγωνισµός_Πληροφορικής.gr ή 

www.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ_∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.gr), διοργανώνεται από την 

Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων και Επαγγελµατιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΕΠΥ). Ο Π∆Π τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού Παιδείας & 

Θρησκευµάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) και αποτελεί το Εθνικό σκέλος της ∆ιεθνούς Ολυµπιάδας 

Πληροφορικής που διεξάγεται κατ’ έτος υπό την αιγίδα της UNESCO. Η διεξαγωγή του 

γίνεται µε τη συνεργασία τµηµάτων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εφαρµοσµένης 

Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστηµίων και τµηµάτων Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστικών Συστηµάτων ΤΕΙ. 

2. Ο Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Πληροφορικής αποσκοπεί κυρίως στην καλλιέργεια 

της Πληροφορικής παιδείας των µαθητών. Επιπλέον του παραπάνω γενικού σκοπού, ο Π∆Π 

αποσκοπεί στην: 

* Ενίσχυση της ιδέας της Πληροφορικής και των συνδεδεµένων µε αυτήν τεχνολογιών στους 

µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

* Παροχή  δυνατότητας στους µαθητές, που έλκονται από την Πληροφορική, να γνωρίσουν 

γνωστικά αντικείµενα και τεχνικές του αντιστοίχου επιστηµονικού πεδίου, που δεν 

παρέχονται από τα υφιστάµενα αναλυτικά προγράµµατα. 

* Παροχή  δυνατότητας στους µαθητές, που έλκονται από την Πληροφορική, να εκτιµήσουν 

τις δυνατότητες τους στην επίλυση αλγοριθµικών προβληµάτων και να διακριθούν. 

* Επιλογή των µαθητών που θα συµµετάσχουν στη ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Πληροφορικής, στη 

Βαλκανική Ολυµπιάδα Πληροφορικής και σε κάθε άλλο πιθανό διεθνή διαγωνισµό 

Πληροφορικής. 

* Προώθηση της επικοινωνίας και της ευγενούς άµιλλας µεταξύ αυτών των µαθητών, 

παρέχοντάς τους την ευκαιρία να επικοινωνούν µεταξύ τους αλλά και να ανταλλάσουν 

εµπειρίες και γνωριµίες µε νέους άλλων χωρών µε τα ίδια ενδιαφέροντα. 

* Προώθηση, των Νέων Τεχνολογιών µεταξύ των νέων, ώστε και αυτοί µε τη σειρά τους να 

συµβάλουν θετικά στη διαµόρφωση της Ελληνικής Κοινωνίας του αύριο. 
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* Μαθητές οι οποίοι αντιτίθενται σε αυτούς τους σκοπούς, ή προσβάλλουν συµµαθητές τους 

ή τους διοργανωτές ή επιτίθενται κατά συστηµάτων του Π∆Π ή της ΕΠΥ ή του Υ.ΠΑΙ.Θ 

µπορεί να αποκλειστούν προσωρινά ή µόνιµα από αυτόν, µε αιτιολογηµένη απόφαση της ΟΕ. 

 

Μέρος Β΄ Κανόνες ∆ιεξαγωγής 

3. Ο Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Πληροφορικής διεξάγεται ενιαία για τους µαθητές ηµερήσιων 

και νυχτερινών: Γυµνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), Εκκλησιαστικών Λυκείων, 

Μουσικών Λυκείων, ΕΠΑγγελαµτικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), Σχολών Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (ΣΕΚ), Σχολών Μαθητείας (ΟΑΕ∆), Ναυτικών Λυκείων, Προγραµµάτων IB, και 

GCE, Ελληνικών Λυκείων & Σχολών, Ελληνικών προγραµµάτων ξένων σχολείων που 

λειτουργούν βάσει διακρατικών συµφωνιών στην Ελληνική επικράτεια, Ελληνικών σχολείων 

της αλλοδαπής, Ελληνικών Προγραµµάτων Σπουδών ξένων σχολείων, που τελούν υπό την 

αναγνώριση των Ελληνικών αρχών (Έλληνα µορφωτικού ακολούθου) και όλων των 

Ελληνικών Σχολείων µε ειδικά προγράµµατα σπουδών (Ειδικής Αγωγής, ∆ιαπολιτισµικών, 

∆εύτερης Ευκαιρίας, σχολείων εντός ειδικών «καταστηµάτων» κλπ) µε την προϋπόθεση του 

ακόλουθου ηλικιακού περιορισµού: Οι µαθητές οι οποίοι συµµετέχουν δεν µπορούν να έχουν 

συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, πριν τον Αύγουστο του προηγούµενου έτους, του 

σχολικού έτους διεξαγωγής. (Προκειµένου για τον 28ο Π∆Π ηµεροµηνία γέννησης µετά την 

31/07/1997 για Ολυµπιάδα ή Βαλκανιάδα και  µετά την 31/12/2000 για Βαλκανιάδα νέων). 

4. Ο Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Πληροφορικής διεξάγεται σε φάσεις. Οι φάσεις διεξαγωγής του 

διαγωνισµού είναι τουλάχιστον δύο προκαταρκτικές, και η τελική. Οι προκαταρτικές γίνονται 

µέσω ∆ιαδικτύου, ενώ η τελική περιλαµβάνει επίλυση προβληµάτων µε τη βοήθεια Η/Υ σε 

Πανεπιστηµιακά Εργαστήρια. Μεταξύ των προκαταρτικών φάσεων και της τελικής είναι 

δυνατή η διεξαγωγή ενδιάµεσης φάσης είτε µε την επίλυση µέσω ∆ιαδικτύου προβληµάτων 

σε πραγµατικό χρόνο, είτε µε φυσική παρουσία των µαθητών σε Πανεπιστηµιακά 

Εργαστήρια. Περιφερειακά Πανεπιστήµια (εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης), µπορούν να 

διοργανώνουν στα πλαίσια του Π∆Π, περιφερειακούς διαγωνισµούς που οδηγούν απ’ ευθείας 

στη δεύτερη ή στην τελική φάση.  

5. Οι συµµετέχοντες µαθητές πρέπει να είναι Έλληνες ή αλλοδαποί που διαµένουν µόνιµα στην 

Ελλάδα, ή φοιτούν σε Ελληνικό σχολείο της αλλοδαπής ή σε Ελληνικό πρόγραµµα σε 

σχολείο τρίτης χώρας. Για τη συµµετοχή στις διάφορες φάσεις του διαγωνισµού απαιτείται η  

επιτυχής συµµετοχή στις προηγούµενες φάσεις. Ως επιτυχής συµµετοχή ορίζεται η επίτευξη 

ενός ελάχιστου βαθµολογικού ορίου, που προσδιορίζεται από την ΟΕ ή την ΕΕ (µετά την 

επεξεργασία των λύσεων που υποβλήθηκαν) κατά περίπτωση.  
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6. Σκοπός των προκαταρτικών φάσεων του διαγωνισµού είναι να γίνει επιλογή των 30 - 40 

µαθητών που θα διαγωνιστούν στην τελική φάση. Τα προς επίλυση θέµατα κατά την έναρξη 

του διαγωνισµού: 

* Αποστέλλονται µέσω VBI ή e-mail και των ∆/νσεων – Γραφείων ∆/θµιας Εκπαίδευσης του 

Υ. ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.. σε όλα τα σχολεία.  

* ∆ηµοσιεύονται σε ιστοσελίδα στον κόµβο του διαγωνισµού 

* ∆ηµοσιεύονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο ή όποιο άλλο ηλεκτρονικό έντυπο της ΕΠΥ. 

7. Τα αποτελέσµατα της κάθε φάσης, ανακοινώνονται σε ιστοσελίδα στον κόµβο του 

διαγωνισµού και αποστέλλονται υπηρεσιακά στις ∆ιευθύνσεις: Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και ∆ιεθνών Μορφωτικών Υποθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Επίσης όλοι οι µαθητές 

ενηµερώνονται µε e-mail για την βαθµολογία την οποία επέτυχαν. 

8. Οι ενδιαφερόµενοι µαθητές προκειµένου να λάβουν µέρος στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό 

Πληροφορικής, πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά µέσω σχετικής ιστοσελίδας του κόµβου 

του διαγωνισµού, συµπληρώνοντας πλήρως τις σχετικές φόρµες. Το σύνολο των στοιχείων 

των µαθητών θεωρούνται ως προσωπικά δεδοµένα και διέπονται από την Ελληνική 

Νοµοθεσία. Στον αντίστοιχο κόµβο αναφέρεται πια δεδοµένα και υπό ποιες προϋποθέσεις 

είναι ανακοινώσιµα. Οδηγίες αποστολής απαντήσεων προκαταρτικών φάσεων και κάθε άλλη 

σχετική πληροφορία δίνονται αποκλειστικά µέσω ∆ιαδικτύου. Η αποστολή των λύσεων των 

θεµάτων γίνεται επίσης ΜΟΝΟ µέσω ∆ιαδικτύου. Μαθητές οι οποίοι επιχειρούν να 

αλλοιώσουν τα στοιχεία του διαγωνισµού ή να «εξερευνήσουν» τα συνδεδεµένα µε το 

διαγωνισµό πληροφοριακά συστήµατα ή να εισέλθουν σε αυτά εκτός της καθορισµένης 

διεπαφής υπόκεινται σε κυρώσεις.  

9. Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού µε πράξη του προέδρου της ΕΠΥ, συγκροτούνται δύο 

Επιτροπές: Η Οργανωτική Επιτροπή µε πρόεδρο µέλος του ∆Σ ή µέλος ∆ΕΠ Ελληνικού 

Πα/µίου ή  ΤΕΙ και η Επιστηµονική Επιτροπή πρόεδρο µέλος ∆ΕΠ Ελληνικού Πα/µίου ή ΤΕΙ. 

Σε κάθε επιτροπή µετέχει υποχρεωτικά ένας τουλάχιστον καθηγητής Πληροφορικής 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ενώ Γραµµατέας µιας τουλάχιστον από τις δύο είναι 

υποχρεωτικά εκπαιδευτικός Πληροφορικής της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης. Η Οργανωτική 

Επιτροπή είναι υπεύθυνη έναντι των συµµετεχόντων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της ΕΠΥ για την 

αδιάβλητη κατά το δυνατόν άρτια διεξαγωγή των αρχικών φάσεων όπως και την υποστήριξη 

της τελικής. Η Επιστηµονική Επιτροπή είναι υπεύθυνη έναντι των συµµετεχόντων του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. και της ΕΠΥ για την αδιάβλητη κατά το δυνατόν άρτια διεξαγωγή της τελικής 

φάσεως και την αµετάκλητη επίλυση κάθε επιστηµονικού ζητήµατος που προκύπτει σε κάθε 

φάση του διαγωνισµού. 
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Μέρος Γ΄ Ειδικές Πληροφορίες 

10. Οι γλώσσες προγραµµατισµού που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι διαγωνιζόµενοι είναι η 

Free-Pascal, C, C++ στις επίσηµες εκδόσεις του IOI org. Για το λόγο αυτό προτείνεται να 

χρησιµοποιηθούν οι παραπάνω µεταγλωττιστές, για τους οποίους δίνεται η δυνατότητα 

προµήθειας από την ιστοσελίδα του διαγωνισµού. Αντίστοιχες διανοµές στα 64 bit µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν µε την επιφύλαξη των προβληµάτων συµβατότητας που εντοπίστηκαν 

στον 27ο Π∆Π. ∆ιαγωνιστικό περιβάλλον είναι κατά κανόνα αυτό που εφαρµόζεται από τον 

ΙΟΙ στις ∆ιεθνείς Ολυµπιάδες. Το συγκεκριµένο περιβάλλον είναι ένα βασικό κέλυφος Linux 

µε τους Compilers Pascal, C, C++. Το ακριβές περιβάλλον της Γ΄ Φάσης θα καθοριστεί λίγες 

ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της.  ∆οκιµαστικά στον 28ο Π∆Π κατά την τελική φάση µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και η Java  µετά από σχετική απόφαση της ΕΕ. Η ΕΠΥ για λόγους 

συµβατότητας µε τα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράµµατα στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση θα 

διατηρήσει σε κάθε περίπτωση την PASCAL στις δύο πρώτες φάσεις.  

11. Η αξιολόγηση των απαντήσεων των διαγωνιζοµένων γίνεται κεντρικά από επιτροπή, µε τη 

βοήθεια ειδικών πληροφοριακών συστηµάτων αξιολόγησης 

(http://www.hellenico.gr/contest/)®. Προκειµένου να αντιµετωπισθούν τυχόν προβλήµατα 

λόγω ισοβαθµιών, η επιτροπή µπορεί να χρησιµοποιήσει περισσότερα τεστ ελέγχου µε 

δεδοµένα εισόδου µεγαλύτερου µεγέθους και να περιορίσει το χρόνο εκτέλεσης. Για την 

αντιµετώπιση τυπικών σφαλµάτων κατά τη διαδικασία του compilation, µπορεί να ζητηθεί 

από τους συµµετέχοντες η επανα-αποστολή του κώδικα σε περιορισµένο χρόνο, ώστε να είναι 

αποδεκτά τα νέα µεγέθη των αρχείων ελέγχου. Για το λόγο αυτό, οι οδηγίες αποστολής των 

απαντήσεων πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά. Κάθε παρέκκλιση θα καταστήσει αδύνατη 

την καταχώρηση του διαγωνιζόµενου στη Βάση ∆ιαγωνιζοµένων και τη σωστή αξιολόγηση 

της απάντησής του.  

12. Με την έναρξη κάθε διαγωνιστικής περιόδου, δηµοσιοποιείται από την ΕΠΥ το ενδεικτικό 

ηµερολόγιο των φάσεων του διαγωνισµού. Ο οριστικός προγραµµατισµός κάθε φάσης µπορεί 

να γίνει µόνο µετά την ανακοίνωση των αποφάσεων επί των ενστάσεων κάθε φάσης. 

Εξαιρετικοί λόγοι µπορούν να µεταβάλλουν τις ηµεροµηνίες αλλά µόνο µε µετάθεση σε 

µεταγενέστερο χρόνο. Τα θέµατα της δεύτερης προκαταρτικής φάσης στέλνονται µε e-mail 

στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης ή αναρτώνται στον κόµβο τους διαγωνισµού. Τόσο στην 

πρώτη όσο και στη δεύτερη προκαταρτική φάση του ∆ιαγωνισµού, µετά την ορθή αποστολή 

των λύσεων θα αναρτάται το περιεχόµενο της υποβληθείσης λύσεως. Μαθητής που δεν έχει 

στο λογαριασµό του ενεργή αναρτηµένη λύση δεν µπορεί να υποβάλλει οποιαδήποτε ένσταση 

µετά τις καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής λύσεων των δύο αυτών φάσεων. Στην πρώτη 

φάση οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 5 ηµερών από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων ή 
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την αποστολή των σχετικών e-mails. Στη δεύτερη φάση, οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 3 

ηµερών από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων ή την αποστολή των σχετικών e-mails. 

Ενδεχόµενες ενστάσεις και στις δύο αυτές φάσεις, εξετάζονται άπαξ από την Οργανωτική ή 

την Επιστηµονική Επιτροπή. Τεχνικές ενστάσεις υποβάλλονται µόνο κατά τη διάρκεια των 

αντιστοίχων φάσεων. 

13. Πιθανή ενδιάµεση φάση: Στην περίπτωση που οι µαθητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 

τη δεύτερη φάση ή τους περιφερειακούς διαγωνισµούς µε παρόµοια βαθµολογία, είναι πολύ 

περισσότεροι των 40, ενδέχεται να διεξαχθεί ενδιάµεση φάση εντός του µηνός Μαρτίου. Στην 

ενδιάµεση φάση οι µαθητές µετέχουν µε αυτοπρόσωπη παρουσία σε αντίστοιχα Εργαστήρια 

Πληροφορικής σε δύο τουλάχιστον πόλεις. Εναλλακτικά µπορεί η ενδιάµεση φάση να 

διεξαχθεί µέσω ∆ιαδικτύου µε ανακοίνωση όµως των θεµάτων και αποστολή απαντήσεων σε 

πραγµατικό χρόνο. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή εντός 48 

ωρών από την ηλεκτρονική ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από 

την Επιστηµονική Επιτροπή. Τεχνικές ενστάσεις υποβάλλονται µόνο κατά τη διάρκεια της 

διεξαγωγής της. Επειδή από τη σχολική χρονιά 2010-11 µε την ολοκλήρωση της δεύτερης 

φάσης παρέχεται η δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης µέσω σχετικής πλατφόρµας, είναι δυνατή η 

ανάπτυξη της ενδιάµεσης φάσης σε επί µέρους tasks που θα δίδονται τµηµατικά 

14. Τελική Φάση: Σκοπός της τελική φάσεως είναι η βράβευση των καλλίτερων µαθητών και 

επιλογή 8 – 16 µαθητών από τους οποίους θα γίνει η συγκρότηση των Ελληνικών Εθνικών 

οµάδων Πληροφορικής. Οι δύο κύριες Εθνικές οµάδες είναι: Α) Η Εθνική «Ολυµπιακή» 

οµάδα και Β) Η Εθνική οµάδα «βαλκανικών αγώνων». Στην πρώτη µετέχουν όλοι οι µαθητές 

χωρίς σχολικό περιορισµό και στη δεύτερη οι τέσσερις καλλίτεροι µαθητές από τους οποίους  

δύο τουλάχιστον, δεν µπορεί να είναι µαθητές Γ΄ ΓΕ.Λ. ή ΙΒ, 3ης Τάξης ΕΠΑΛ ή 

προγράµµατος GCE. Η συγκρότηση της Βαλκανικής Οµάδας Νέων γίνεται µεταξύ των ίδιων 

µαθητών µε τον περιορισµό του ηλικιακού κριτήριου του άρθρου 3 του παρόντος 

κανονισµού. Σε πιθανούς άλλους διεθνείς ή όχι διαγωνισµούς η επιλογή των συµµετεχόντων 

ανήκει στη δικαιοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΠΥ, µε κριτήρια όπως η επίδοσή 

τους στη φροντιστηριακή φάση, η τάξη φοίτησης, η ενδεχόµενη ωρίµανσή τους κ.α.  

15. Στην τελική φάση συµµετέχουν περίπου 40 µαθητές που έχουν αξιολογηθεί στην 

προκαταρκτική φάση ή τους περιφερειακούς διαγωνισµούς µε την υψηλότερη βαθµολογία. Η 

έκδοση των αποτελεσµάτων γίνεται µετά από συνεδρίαση της Επιστηµονικής Επιτροπής. Τα 

αποτελέσµατα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού. Ενστάσεις υποβάλλονται 

εντός 24 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, εγγράφως (ως έγγραφο προφανώς 

νοείται και το e-mail) προς την Επιστηµονική Επιτροπή δια της Οργανωτικής Επιτροπής. Οι 
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ενστάσεις εξετάζονται µόνο από την Επιστηµονική Επιτροπή. Τεχνικές ενστάσεις 

υποβάλλονται µόνο κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της.  

16. Η τελική συγκρότηση των Εθνικών οµάδων Πληροφορικής γίνεται µετά από την υλοποίηση 

προπαρασκευαστικού camp το οποίο διεξάγεται στην έδρα ενός εκ των συνεργαζοµένων 

Πανεπιστηµίων. Σκοπός του camp είναι η συστηµατική προετοιµασία των διαγωνιζοµένων 

και η προσαρµογή τους στα θέµατα των διεθνών διαγωνισµών. Με την ολοκλήρωση του 

camp οι συµµετέχοντες αξιολογούνται στην επίλυση προβληµάτων αντίστοιχων επιπέδου. Το 

άθροισµα της βαθµολογίας του camp και αυτού της τελικής φάσης δίδει την τελική κατάταξη 

των µαθητών µε την επιφύλαξη του περιορισµού του άρθρου 15 για την οµάδα των 

«Βαλκανικών Αγώνων». Στο camp διδάσκουν και αξιολογούν µέλη ∆ΕΠ Ελληνικών  

Πανεπιστηµίων ή υποψήφιοι διδάκτορες αντιστοίχων τµηµάτων υπό την επιστηµονική ευθύνη 

µέλους ∆ΕΠ. Για τη διεξαγωγή του camp µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε εργαστήριο 

κατάλληλων προδιαγραφών.  

17. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση θερινού προπαρασκευαστικού Camp, 

(πχ. ασυµβατότητες ηµεροµηνιών) είναι δυνατόν να υλοποιηθεί φροντιστήριο πέντε (5) το 

πολύ ηµερών µε φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη (πλατφόρµα τηλε-εκπαίδευσης). Σκοπός 

του φροντιστηρίου. είναι η εξάσκηση σε προβλήµατα επιπέδου Ολυµπιάδων Πληροφορικής, 

των µαθητών των Ελληνικών Εθνικών Οµάδων Πληροφορικής.  

18. Η Επιστηµονική Επιτροπή, η Οργανωτική Επιτροπή και η ΕΠΥ διατηρούν το δικαίωµα να 

δηµοσιεύσουν λύσεις µαθητών για όλες τις φάσεις και το camp του διαγωνισµού, σε σχετικές 

ιστοσελίδες ή εκδόσεις της ΕΠΥ, αναφέροντας πάντοτε τα ονόµατα τους. Ειδικότερα για τα 

δεδοµένα του Π∆Π ισχύει η παρακάτω δήλωση της ΕΠΥ: Η Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων και 

Επαγγελµατιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) διατηρεί αρχείο µε τα στοιχεία των 

συµµετεχόντων στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό. Τα στοιχεία αυτά είναι: α) Τα στοιχεία που δηλώνουν οι 

συµµετέχοντες για την εγγραφή τους στο διαγωνισµό β) Οι ηµέρες και οι ώρες υποβολής λύσεων στο 

Πληροφοριακό Σύστηµα HelleniCO γ) Οι κώδικες (sources) των υποβληθέντων λύσεων δ) Η 

βαθµολογία την οποία επέτυχαν (τελευταίας υποβολής) ε) Το σύνολο των στοιχείων που τηρούν οι 

παροχείς υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, για λογαριασµό των ιδιοκτητών ονοµάτων περιοχής (domains) στο 

∆ιαδίκτυο. Υπεύθυνη για την τήρηση των στοιχείων είναι η Οργανωτική Επιτροπή (info@pdp.gr) κατά 

τη διάρκεια του διαγωνισµού. Τα στοιχεία αυτά δεν παραχωρούνται σε κανένα τρίτο (το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) 

δεν θεωρείται τρίτος) και δεν µπορούν να γίνουν αντικείµενο οποιασδήποτε µορφής εκµετάλλευσης 

από την ΕΠΥ. Μετά τη λήξη κάθε διαγωνισµού (έναρξη επόµενου) η ΕΠΥ διαγράφει τα σχετικά 

δεδοµένα µε εξαίρεση τα στοιχεία επικοινωνίας των συµµετεχόντων και την τελική βαθµολογία που 

αυτοί επέτυχαν. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται µε ευθύνη της ΕΠΥ. Αντίγραφα των κωδίκων που 

υποβλήθηκαν (τελευταία υποβολή) µπορούν να δοθούν στους συµµετέχοντες, εφόσον το ζητήσουν, 

εντός µια εβδοµάδας από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Οι κώδικες των µαθητών που έτυχαν 
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υψηλής βαθµολογίας µπορούν να δηµοσιοποιηθούν κατά την κρίση της ΕΠΥ µε αναφορά στο 

συγγραφέα του κώδικα. Η ΕΠΥ διατηρεί στο διηνεκές το δικαίωµα να χρησιµοποιεί για ερευνητικούς 

λόγους τα µη προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων. Με την πάροδο διετίας από τη λήξη του 

διαγωνισµού, η ΕΠΥ διατηρεί το δικαίωµα να διαγράψει οριστικά τα δεδοµένα. Η ΕΠΥ δεν φέρει καµία 

ευθύνη για τη χρήση των κωδίκων από τρίτους, εφόσον αυτοί δεν τους έλαβαν από την ΕΠΥ, αλλά 

τους διέσωσαν πχ. ως περιεχόµενο ιστοσελίδων. Τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής, δικαιούνται 

αναφοράς σε συγκεκριµένες λύσεις κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων των IOI, BOI scientific committees 

κλπ. εφόσον αυτές δηµοσιοποιήθηκαν στον κόµβο του Π∆Π ή συγκέντρωσαν υψηλή βαθµολογία. 

Επιπλέον περιορισµοί που επιβάλλονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο, το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.. την UNESCO ή 

τον ΙΟΙ org. ισχύουν αυτόµατα και χωρίς την αναφορά τους στη παρούσα δήλωση. 

19. Κάλυψη Εξόδων: Για τον 28ο Π∆Π δεν προβλέπεται κάλυψη οποιοδήποτε εξόδων των 

µαθητών πλην αυτών της µετακίνησης των Εθνικών οµάδων Πληροφορικής.  

 

Μέρος ∆΄ Τελικές Ρυθµίσεις 

20. Οι µαθητές που επιλέγονται από την τελική φάση δόκιµο είναι να συµµετάσχουν ως 

εθελοντές της οργανωτικής επιτροπής µελλοντικών Πανελλήνιων ∆ιαγωνισµών 

Πληροφορικής, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και δεν συντρέχει οποιοδήποτε κώλυµα. Το έργο 

τους θα είναι η συµβολή τους στην επεξεργασία θεµάτων, την αξιολόγησή τους και την 

τεχνική υποστήριξη της επιστηµονικής επιτροπής.  

21. Η συµµετοχή σε όλες τις φάσεις του ∆ιαγωνισµού συνεπάγεται τη ρητή, αµετάκλητη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του ∆ιαγωνισµού. Εναντίωση σε όρο του 

∆ιαγωνισµού µπορεί να ασκηθεί µόνο δια του ∆.Σ. της ΕΠΥ και µέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 

έτους εξέλιξης του ∆ιαγωνισµού. Το ∆.Σ. της ΕΠΥ εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την 

αρµόδια ∆/νση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. µπορεί να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισµό ακόµη και 

µετά τις 31 Οκτωβρίου. Κανένα κείµενο που αφορά τον διαγωνισµό δεν είναι έγκυρο και 

κατά συνέπεια δεν δεσµεύει την ΕΠΥ εάν δεν αποτελεί απόφαση του ∆Σ ή προκειµένου για 

διαδικαστικά – τεχνικά θέµατα του διαγωνισµού δεν έχει διανεµηθεί από τη Γραµµατεία της 

Οργανωτικής Επιτροπής.  

∆ιεύθυνση επικοινωνίας: 

Για κάθε θέµα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση: 

Γραµµατεία ΕΠΥ 

Σπύρου Τρικούπη 20, 106 82 Αθήνα.  

Τηλ. 215 5051398  

Web: www.epy.gr ή www.pdp.gr  

E-mail: epy@epy.gr, ή info@pdp.gr  
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Για τεχνικά θέµατα µόνο κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού µπορούν να απευθύνονται στο 

system@pdp.gr  
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ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ARIS 

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι, από φέτος, ο εγκατεστημένος 
σε ειδικό χώρο του υπουργείου, υπερυπολογιστής ARIS1

Προκειμένου να μοιράζεται δίκαια η υπολογιστική ισχύς κατά τη 
διάρκεια του 24ώρου, το πρόγραμμα κάθε ομάδας μπορεί να 
εκτελείται συνεχόμενα μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, που το 
ονομάζουμε «παράθυρο εκτέλεσης». Στη συνέχεια, η εκτέλεση του 
προγράμματος διακόπτεται, αν φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί, για να 
συνεχιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο αφού πρώτα εκτελεστούν τα 
προγράμματα άλλων ομάδων. Κάθε 24ωρο χωρίζεται σε Ν ίσης 
διάρκειας παράθυρα εκτέλεσης και η σειρά με την οποία εκτελούνται 
τα προγράμματα των ομάδων καταγράφεται σε ένα ημερήσιο αρχείο. 

 τίθεται στη 
διάθεση της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας. Κατά τη 
διάρκεια ενός 24ωρου η υπολογιστική ισχύς του θα διατίθεται σε M 
το πολύ ερευνητικές ομάδες (αριθμημένες από 1 έως Μ), κάθε μία 
από τις οποίες θα τον χρησιμοποιεί για να εκτελέσει ένα πρόγραμμα 
επεξεργασίας δεδομένων. 

 
Πρόβλημα 

Να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα σε μια από τις Γλώσσες του IOI 
(Pascal, C, C++, Java) το οποίο, αφού διαβάσει το αρχείο 
καταγραφής της εκτέλεσης των προγραμμάτων θα υπολογίζει: 

− πόσα προγράμματα εκτελέστηκαν 
− πόσα παράθυρα εκτέλεσης δόθηκαν στο πρόγραμμα που 

απαιτούσε τη λιγότερη υπολογιστική ισχύ, και 
− πόσα παράθυρα εκτέλεσης δόθηκαν στο πρόγραμμα που 

απαιτούσε την περισσότερη υπολογιστική ισχύ. 
 
Αρχεία Εισόδου: 

Τα αρχεία εισόδου με όνομα aris.in είναι αρχεία κειμένου με την 
εξής δομή: Έχουν ακριβώς δύο γραμμές. Η πρώτη γραμμή περιέχει 
                                                 
1 Επίσημα έχει συμπεριληφθεί στους 500 ισχυρότερους υπερυπολογιστές του κόσμου, με 
επεξεργαστική ισχύ 180 teraflops (180×10

12
 floating-point operations per second) και 

χωρητικότητα κύριας μνήμης 1 Petabyte (1×2
50

 bytes). Βλέπε http://hpc.grnet.gr. 
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δύο ακέραιους Ν (1 ≤ Ν ≤ 1.000.000) και Μ (1 ≤ Μ ≤ 1.000.000) 
που χωρίζονται μεταξύ τους με ένα κενό διάστημα: το πλήθος των 
παραθύρων εκτέλεσης και το πλήθος των ερευνητικών ομάδων. Η 
δεύτερη γραμμή περιέχει ακριβώς Ν ακέραιους Si που χωρίζονται 
μεταξύ τους με ένα κενό διάστημα (1 ≤ Si ≤ M, όπου 1 ≤ i ≤ N). Ο 
ακέραιος Si είναι ο αριθμός της ομάδας το πρόγραμμα της οποίας 
εκτελέστηκε στο i-οστό παράθυρο εκτέλεσης. 
 
Αρχεία Εξόδου: 

Τα αρχεία εξόδου με όνομα aris.out είναι αρχεία κειμένου με την 
εξής δομή: Έχουν ακριβώς μία γραμμή που περιέχει τρεις ακέραιους 
αριθμούς Κ, Χ, Υ, χωρισμένους μεταξύ τους με ένα κενό διάστημα. 

− Κ: το πλήθος των ομάδων, τα προγράμματα των οποίων 
εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 24ώρου (Κ ≤ Μ). Προσέξτε 
ότι μπορεί να είναι Κ < Μ, αν τα προγράμματα κάποιων ομάδων 
δεν εκτελεστούν καθόλου κατά τη διάρκεια του 24ώρου. 

− Χ: το συνολικό πλήθος των παραθύρων εκτέλεσης για το 
πρόγραμμα που εκτελέστηκε τις λιγότερες φορές (Χ ≤ Ν). 

− Υ: το συνολικό πλήθος των παραθύρων εκτέλεσης για το 
πρόγραμμα που εκτελέστηκε τις περισσότερες φορές (Υ ≤ Ν). 

 
Παραδείγματα Αρχείων Εισόδου - Εξόδου:  

1ο    

aris.in aris.out 
10 5 
1 2 3 4 1 5 1 5 2 1 

5 1 4 

Εξήγηση:

 

 Εκτελέστηκαν συνολικά τα προγράμματα 5 ομάδων (με αριθμούς 1, 
2, 3, 4, 5). Στα προγράμματα των ομάδων 3 και 4 δόθηκε ο λιγότερος 
συνολικός χρόνος (1 παράθυρο εκτέλεσης), ενώ στο πρόγραμμα της ομάδας 
1 δόθηκε ο περισσότερος (4 παράθυρα εκτέλεσης). 

2ο    

aris.in aris.out 
12 6 
3 5 5 1 2 3 1 5 3 5 3 2  

4 2 4 

Εξήγηση: Εκτελέστηκαν συνολικά τα προγράμματα 4 ομάδων (με αριθμούς 1, 
2, 3, 5). Προσέξτε ότι τα προγράμματα των ομάδων 4 και 6 δεν εκτελέστηκαν 
καθόλου κατά τη διάρκεια του 24ώρου.  Στα προγράμματα των ομάδων 1 και 
2 δόθηκε ο λιγότερος συνολικός χρόνος (2 παράθυρα εκτέλεσης), ενώ σε 
εκείνα των ομάδων 3 και 5 δόθηκε ο περισσότερος (4 παράθυρα εκτέλεσης). 
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