
 

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

Μαρούσι,                 20/11/2019
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15/181342/Δ2

ΠΡΟΣ:

 

ΚΟΙΝ: 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. Ε.Κ.Φ.Ε.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.)

4. ΠΑΝΕΚΦΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
info@panekfe.gr

ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για συμμετοχή στη 18η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα 

Φυσικών Επιστημών – EUSO 2020 – σχ. έτος 2019-2020».

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 169703/Δ2/31-10-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στα με αρ. πρ. 635/23-07-2019 και 634/23-07-2019 έγγραφα της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. – 

Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, σας ενημερώνουμε ότι, 

σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 42/17-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον «Πανελλήνιο 

Μαθητικό Διαγωνισμό για συμμετοχή στη 18η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 

2020», που προκηρύσσει η ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. για μαθητές/τριες Α΄ και Β΄ Λυκείου σχολικού έτους 2019-2020.

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.)

Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

Fax : 210-34.43.390

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

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΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - 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
-----

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Δημόσια και Ιδιωτικά ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 

της χώρας.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.)

3. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr 
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Στην πρώτη φάση, οι τοπικοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, σε 

χώρους που θα οριστούν από τα εκάστοτε Ε.Κ.Φ.Ε. . Η δεύτερη, πανελλήνια φάση του διαγωνισμού, θα 

διεξαχθεί το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020.

Από τον διαγωνισμό θα επιλεγούν δύο τριμελείς ομάδες μαθητών/τριών Λυκείου που θα 

εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη 18η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (18th European 

Union Science Olympiad – EUSO 2020). Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών 

Επιστημών μπορείτε να δείτε στο Παράρτημα του παρόντος και στον επίσημο δικτυακό τόπο της 

διοργάνωσης http://euso.eu/ .

Στον Ελληνικό διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες Λυκείου που γεννήθηκαν μετά 

την 01-01-2003 και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο).

Οι δύο ομάδες που θα πρωτεύσουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νότιας και Βόρειας Ελλάδας 

αντίστοιχα θα συμμετάσχουν στην 18η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2020, η οποία 

θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2020 σε χώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Οι ομάδες αυτές θα 

προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συμμετοχή τους στην EUSO 2020, με ευθύνη και συντονισμό της 

ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.

Τα έξοδα μεταφοράς (εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής) για τους τοπικούς διαγωνισμούς και τα 

έξοδα μεταφοράς και διαμονής για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό, βαρύνουν τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες στους διαγωνισμούς. Τα έξοδα μεταφοράς (εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής) 

για τον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό στον τόπο διεξαγωγής τους διαγωνισμού, βαρύνουν τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες. Τα έξοδα διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων καλύπτονται από τη 

χώρα διεξαγωγής της Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού για μαθητές/τριες Α΄ και Β΄ Λυκείου 

σχολικού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας 

ο/η καθένας/καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά τη δική του/της ατομική 

συμμετοχή, αφού πληροφορηθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού καθώς και την 

οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει στα αντίστοιχα στάδια του διαγωνισμού για μεταφορά, διαμονή 

και διατροφή. 

 Η τήρηση της δεοντολογίας σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/τριών και την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους. Στο ίδιο πλαίσιο απαιτείται 

η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια 

να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης. 

 Να προσδιορισθεί και να ανακοινωθεί έγκαιρα (σύμφωνα με τη δέσμευση των διοργανωτών) η 

πόλη και η χώρα στην οποία θα πραγματοποιηθεί η 18η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - 

EUSO 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2020. 

http://euso.eu/
http://euso.eu/


 Η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό να γίνει 

χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 

 Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. 

 Να μην χρησιμοποιηθεί ο εν λόγω διαγωνισμός για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό. 

 Οι οργανωτές να δημοσιοποιήσουν προς το ΙΕΠ απολογισμό καθώς και τα παιδαγωγικά - 

διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια των Διαγωνισμών τόσο σε τοπικό, 

περιφερειακό, όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Πανελλήνια 

Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.), στα τηλέφωνα: 26610-

47655 και 6947661037 (κ. Πάνος Μουρούζης) και 6977366732 (κ. Μαρία Τσακίρη), στο e-mail: 

info@panekfe.gr και στην ιστοσελίδα: http://panekfe.gr/ .

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό 

διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Συνημμένα: 1 ηλεκτρονικό αρχείο (Προκήρυξη - Παράρτημα)
Εσωτερική Διανομή:                                                 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
4. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                 ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ  
5. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’                            
6. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης               

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
7. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
8. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
9. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
10.Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
11.Δ/νση Υποστήριξης Εκπ/κών Προγραμμάτων

και Εκπαίδευσης για την Αειφορία
12.Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
13.Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
14.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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