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Αζήλα, 26-9-2011 

Αρηζ. πρωη. : 335 

 

ΠΡΟ:  Τ.Π.Γ.Μ.Θ./ Γ/λζε .Δ.Π.Δ.Γ. 

Τπόςε: Γηεπζύληξηαο .Δ.Π.Δ.Γ. 

Καο. Δπζηαζίαο Φνπζέθε  

Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, 151 80, Μαξνύζη 

 

ΚΟΙΝ.: 1. Τ.Π.Γ.Μ.Θ./Γεληθό Γξακκαηέα θ. Β. Κνπιατδή 

2. Τ.Π.Γ.Μ.Θ./ ΔΠΔΓ/ Γξαθείν Δξγαζηεξίσλ 

3. ΔΚΦΔ όιεο ηεο ρώξαο 

 

 

ΘΔΜΑ: «Παλειιήληος Μαζεηηθός Γηαγωληζκός γηα ηελ επηιογή ζηελ 10
ε 

Δσρωπαϊθή 

Οισκπηάδα Δπηζηεκώλ - EUSO 2012» 
 

 

 αο ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα έγγξαθν ζρεηηθά κε ηνλ «Παλειιήλην Μαζεηηθό Γηαγσληζκό γηα 

ηελ επηινγή ζηελ 10
ε 

Δπξσπατθή Οιπκπηάδα Δπηζηεκώλ-EUSO 2012», πνπ ε ΠΑΝΔΚΦΔ, ε 

Δπηζηεκνληθή Έλσζε ησλ Τπεπζύλσλ ΔΚΦΔ, δηνξγαλώλεη, γηα καζεηέο Γεληθώλ Λπθείσλ ή 

ΔΠΑ.Λ. πνπ γελλήζεθαλ κεηά από ηελ 1-1-1995. 

 θνπόο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε πξνώζεζε ηεο πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαζώο θαη ε νπζηαζηηθή ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ 

κε ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία γηα ηελ επίιπζε πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ από ηελ 

θαζεκεξηλή δσή. 

Ζ 10
ε
 Δπξσπατθή Οιπκπηάδα Δπηζηεκώλ δηνξγαλώλεηαη από ηελ European Union Science 

Olympiad (EUSO), πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2002, κε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο ηεο 

Ηξιαλδίαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγώλ Παηδείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ 

Διιάδα είλαη ηδξπηηθό κέινο ηεο EUSO. Ζ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηεο  EUSO έρεη αλαζέζεη ηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο ησλ Διιεληθώλ Οκάδσλ ζην επηζηεκνληθό ζσκαηείν ΠΑΝΔΚΦΔ. 

 αο παξαθαινύκε γηα ηηο δένπζεο ελέξγεηεο ζαο, ώζηε λα δηαλεκεζεί ην ζρεηηθό έγγξαθν ζε 

όια ηα Γεληθά Λύθεηα θαη ΔΠΑ.Λ. ηεο ρώξαο, θαζώο θαη ζηα ΔΚΦΔ ώζηε νη ελδηαθεξόκελνη λα 

ιάβνπλ κέξνο ζην ζρεηηθό δηαγσληζκό. 

αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία.  

 

Γηα ην Γ.. ηεο ΠΑΝΔΚΦΔ 

 

Ο Πξόεδξνο       Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

  

   

Κ. Κακπνύξεο          Γ. Σνπληνπιίδεο 

Φπζηθόο M.Sc.-MEd          Φπζηθόο M.Sc. 

Τπ. ΔΚΦΔ Υαιαλδξίνπ         Τπ. ΔΚΦΔ Πεηξαηά- Νίθαηαο 

 

πλεκκέλα: ζει. 4 
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Αζήλα,  26-09-2011 

Αρ.πρωη.: 335 

 

 

ΘΔΜΑ: «Παλειιήληος Μαζεηηθός Γηαγωληζκός γηα ηελ επηιογή ζηελ 10
ε
 Δσρωπαϊθή 

Οισκπηάδα Δπηζηεκώλ - EUSO 2012» 

 

Ζ Παλειιήληα Έλσζε Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

(ΠΑΝΔΚΦΔ) πξνθεξύζζεη «Παλειιήληο Μαζεηηθό Γηαγωληζκό γηα ηελ επηιογή ζηελ 10
ε
 

Δσρωπαϊθή Οισκπηάδα Δπηζηεκώλ-EUSO 2012» δύν ηξηκειώλ νκάδσλ καζεηώλ Λπθείνπ. ην 

δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ καζεηέο Λπθείνπ πνπ γελλήζεθαλ κεηά από ηελ 1-1-

1995. 

Ο Γηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζε δύν θάζεηο: ζηελ πξώηε θάζε, ζε  ηνπηθνύο Μαζεηηθνύο 

Γηαγσληζκνύο, ζα επηιεγνύλ ηξηκειήο/-είο νκάδα/-εο καζεηώλ από ηελ πεξηνρή επζύλεο θάζε 

ΔΚΦΔ. Οη ηνπηθνί δηαγσληζκνί ζα δηεμαρζνύλ ζηης 26 Νοεκβρίοσ 2011. Οη νκάδεο πνπ ζα 

επηιεγνύλ από όινπο ηνπο ηνπηθνύο δηαγσληζκνύο, ζα ζπκκεηάζρνπλ  ζηε δεύηεξε θαη ηειηθή  

θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 21 Ιαλοσαρίοσ 2012, ζην ΔΚΦΔ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο, ζηελ Αζήλα. 

Από ηελ ηειηθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ επηινγήο ζα επηιεγνύλ νη δύν ηξηκειείο νκάδεο 

καζεηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 10
ε
 Δσρωπαϊθή Οισκπηάδα Δπηζηεκώλ-EUSO 2012, πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Vilnius, ηεο Ληζνπαλίαο από 22-29 Απξηιίνπ 2012. 

Ζ 10
ε
 Δπξσπατθή Οιπκπηάδα Δπηζηεκώλ δηνξγαλώλεηαη από ηελ European Union Science 

Olympiad, EUSO, (www.euso.dcu.ie). Ο δηαγσληζκόο ζηελ Δπξσπατθή Οιπκπηάδα είλαη 

απνθιεηζηηθά πεηξακαηηθόο θαη αθνξά καζεηέο Λπθείνπ.  

θνπόο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη: 

 Ζ πξνώζεζε ηεο πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ.    

 Ζ νπζηαζηηθή ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ κε ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία  γηα ηελ 

επίιπζε πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ από ηελ θαζεκεξηλή δσή, πνπ απαηηνύλ πεηξακαηηθή 

πξαθηηθή, ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. 

Ο θάζε ηνπηθόο καζεηηθόο Γηαγσληζκόο θαη ν Παλειιήληνο Γηαγσληζκόο ζα αθνξνύλ 

απνθιεηζηηθά πεηξακαηηθέο / εξγαζηεξηαθέο δεμηόηεηεο, πνπ θαηά κάζεκα ζα αλαθέξνληαη ζε 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο: 

1. Φσζηθής 

 Φπζηθήο Γπκλαζίνπ 

 Φπζηθήο Γεληθνύ Λπθείνπ από ηα Κεθάιαηα: Μεραληθή - Ζιεθηξηζκόο Α΄ ηάμεο 

Ζιεθηξηζκόο Β΄ ηάμεο Γεληθήο Παηδείαο θαη Θεξκνδπλακηθή Β΄ ηάμεο Καηεύζπλζεο,. 

2. Υεκείας 

 Υεκείαο Γπκλαζίνπ 

 Υεκείαο Γεληθνύ Λπθείνπ από ηα Κεθάιαηα: νμέα – βάζεηο – άιαηα, παξαζθεπέο δηαιπκάησλ 

θαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο Α΄ ηάμεο. 

3. Βηοιογίας  

 Γπκλαζίνπ 

 Κάζε ηξηκειήο νκάδα καζεηώλ ζα δηαγσληζζεί ζε ηξία πεηξακαηηθά ζέκαηα: έλα ζηε Φπζηθή, 

έλα ζηε Υεκεία θαη έλα ζηε Βηνινγία. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ  
ΚΕΝΣΡΩΝ ΦΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» 

  
 
Αθήνα, email: panekfe@yahoo.gr 

www.ekfe.gr 

http://www.euso.dcu.ie/
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ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΠΑΝΔΚΦΔ www.ekfe.gr είλαη αλαξηεκέλα ηα ζέκαηα ησλ 

Παλειιήλησλ δηαγσληζκώλ, πνπ δηεμήρζεζαλ γηα ηελ επηινγή ησλ δύν νκάδσλ καζεηώλ γηα ηελ 

EUSO 2009, 2010 θαη 2011. 

 

Γηαδηθαζία Σοπηθώλ Γηαγωληζκώλ (Α΄ θάζε) 

 

1. Ο Τπεύζπλνο ΔΚΦΔ πνπ κπνξεί θαη επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκό ελεκεξώλεη  

εγγξάθσο, κέζσ ηεο Γ/λζεο Γ.Δ., ηα Γεληθά Λύθεηα θαη ηα ΔΠΑ.Λ. ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ θαη 

ελζαξξύλεη ηνπο ΤΔΦΔ λα επηιέμνπλ θαη λα πξνεηνηκάζνπλ κηα ηξηκειή νκάδα καζεηώλ πνπ ζα 

ζπκκεηάζρεη ζηνλ ηνπηθό δηαγσληζκό πνπ ζα νξγαλώζεη ν ίδηνο ή ζε ζπλεξγαζία κε όκνξα 

ΔΚΦΔ. 

2. Κάζε ζρνιείν ζπκκεηέρεη κε κηα ηξηκειή νκάδα καζεηώλ ζην ηνπηθό δηαγσληζκό ησλ 

ΔΚΦΔ. ε θάζε ηνπηθό δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ηξηκειείο νκάδεο 

καζεηώλ.  

3. Γηα ΔΚΦΔ πνπ ν αξηζκόο ΓΔΛ/ΔΠΑ.Λ. ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπο είλαη κηθξόηεξνο από 9, 

επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή ηνπηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 6 καζεηώλ. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, νη έμη καζεηέο κπνξνύλ λα είλαη από δηαθνξεηηθά ή από ην ίδην ζρνιείν. 

4. Αλ ζηνλ ηνπηθό δηαγσληζκό  ζπκκεηέρνπλ  κέρξη 9 νκάδεο καζεηώλ (δει. 27 καζεηέο) από 

ηελ πεξηνρή επζύλεο ελόο ΔΚΦΔ ηόηε πξνθξίλεηαη κηα νκάδα γηα ηνλ Παλειιήλην δηαγσληζκό. Αλ 

ζπκκεηέρνπλ 10 νκάδεο καζεηώλ (δει. 30 καζεηέο) έσο 18 νκάδεο καζεηώλ (δει. 54 καζεηέο), 

πξνθξίλνληαη δσο νκάδεο γηα ηνλ Παλειιήλην δηαγσληζκό θαη γηα ζπκκεηνρή άλσ ησλ 18 νκάδσλ 

(δει. άλσ ησλ 54 καζεηώλ) πξνθξίλνληαη ηρεης νκάδεο γηα ηνλ Παλειιήλην δηαγσληζκό. 

5. Ο/Οη Τπεύζπλνο/-νη ΔΚΦΔ, ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ/ησλ νπνίνπ/-σλ βξίζθνληαη ηα 

ζρνιεία πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό, νξίδεη/-νπλ 

Δπηζηεκνληθή Σνπηθή Δπηηξνπή γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ ηνπηθνύ πεηξακαηηθνύ δηαγσληζκνύ. Απηή 

ε επηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή Δπηζηεκνληθή θαη Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

ΠΑΝΔΚΦΔ, δηνξγαλώλεη ηνλ ηνπηθό πεηξακαηηθό δηαγσληζκό.  

6. Ζ Οξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ ζα θξνληίζεη ώζηε όια ηα ζρνιεία πνπ 

επηζπκνύλ πάξνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό, λα ζπκκεηάζρνπλ κε ηελ καζεηηθή ηνπο νκάδα ζηε 

δηαδηθαζία ησλ ηνπηθώλ δηαγσληζκώλ. 

7. Μεηά ην ηέινο ησλ ηνπηθώλ δηαγσληζκώλ, θάζε Τπεύζπλνο ΔΚΦΔ, πνπ δηεμήγαγε ηνπηθό 

δηαγσληζκό, απνζηέιιεη έως 13/12/2011 ζην panekfe@yahoo.gr έλαλ απνινγηζκό πνπ πεξηέρεη: 

ηα ΓΔΛ/ΔΠΑ.Λ. θαη ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ, ηα νλόκαηα θαη ηελ εηδηθόηεηα ησλ 

ππεπζύλσλ θαζεγεηώλ, ηελ νκάδα (ή νκάδεο) πνπ πξνθξίζεθαλ γηα ηνλ Παλειιήλην δηαγσληζκό 

θαζώο θαη ηα ζέκαηα ηνπ ηνπηθνύ δηαγσληζκνύ.  

 

Γηαδηθαζία Παλειιήληοσ Γηαγωληζκού (Β΄ θάζε) 

 

1. Ζ Κεληξηθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΑΝΔΚΦΔ γηα ηελ EUSO 2012, απνηειείηαη από 

ηνπο:  

 Γηνλύζην ηκόπνπιν, Γηεπζπληή Πιαλεηαξίνπ ηνπ Ηδξύκαηνο Δπγελίδε 

 Νηθόιαν Σξάθα, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, ΔΜΦΔ, ΔΜΠ 

 ηπιηαλό Ληνδάθε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Αλόξγαλεο θαη Αλαιπηηθήο Υεκείαο, ΔΜΠ 

 Βαζίιεην Λπθνύζε, Γηεπζπληή Δξεπλεηώλ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

 Υξήζην Γθνηδαξίδε, ρνιηθό ύκβνπιν θι. ΠΔ04  

 Γηώξγν Υαιθηόπνπιν, Βηνιόγν, πληνληζηή ηεο EUSO ζηελ Διιάδα, Τπ. ΔΚΦΔ Ν. Ησλίαο  

 Αγγειηθή Εεπγνπιά, Βηνιόγν, Τπ. ΔΚΦΔ Ακπεινθήπσλ 

 Διέλε Ληαλαλησλάθε, Βηνιόγν, ζπλεξγάηηδα ηνπ ΔΚΦΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο  

 Γηάλλε Θάλν, Φπζηθό, Τπ. ΔΚΦΔ Καιιίπνιεο - Πεηξαηά  

 Κσλζηαληίλν Παπακηράιε, Φπζηθό, Τπ. ΔΚΦΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

 Γεώξγην Καηζηγηάλλε, Υεκηθό, ηακία Γ.. ΠΑΝΔΚΦΔ, Τπ. ΔΚΦΔ Αραξλώλ 

 Νηθόιαν Ρνύκειε, Υεκηθό, κέινο Γ.. ΠΑΝΔΚΦΔ, Τπ. ΔΚΦΔ ύξνπ 

 

http://www.ekfe.gr/
mailto:panekfe@yahoo.gr


3 
 

Ζ Κεληξηθή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΑΝΔΚΦΔ γηα ηελ EUSO 2012, απνηειείηαη από ηνπο:  

 Γηάλλε Υξηζηαθόπνπιν, Φπζηθό, Τπ. ΔΚΦΔ Νέαο Φηιαδέιθεηαο σο Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

θαη κέιε ηνπο: 

 Κσλζηαληίλν Κακπνύξε, Φπζηθό, Πξόεδξν ηνπ Γ.. ΠΑΝΔΚΦΔ, Τπ. ΔΚΦΔ Υαιαλδξίνπ 

 Παλαγηώηε Μνπξνύδε, Φπζηθό, Αληηπξόεδξν ΠΑΝΔΚΦΔ, Τπ. ΔΚΦΔ Κέξθπξαο,  

 Γηώξγν Σνπληνπιίδε, Φπζηθό, Γ.Γ. ηνπ Γ.. ΠΑΝΔΚΦΔ, Τπ. ΔΚΦΔ Νίθαηαο – Πεηξαηά,  

 Γηάλλε Υξηζηνθή , Φπζηθό, ζπλεξγάηε ηνπ ΔΚΦΔ Ν. Φηιαδέιθεηαο  

 Νίθν Παπαδεκεηξόπνπιν, Υεκηθό, ζπλεξγάηε ηνπ ΔΚΦΔ Νίθαηαο - Πεηξαηά 

 Γηώξγν Δπζπκίνπ, Υεκηθό ζπλεξγάηε ηνπ ΔΚΦΔ Ν. Φηιαδέιθεηαο 

 

2. ηηο 21 Ιαλοσαρίοσ 2012, ε Κεληξηθή Δπηζηεκνληθή θαη Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

ΠΑΝΔΚΦΔ γηα ηελ EUSO 2012, ζα δηνξγαλώζεη ηνλ Παλειιήλην Πεηξακαηηθό Γηαγσληζκό ζην 

ΔΚΦΔ Νέαο Φηιαδέιθεηαο, ζηελ Αζήλα, κεηαμύ ησλ νκάδσλ πνπ επειεγνύλ από ηνπο ηνπηθνύο 

Γηαγσληζκνύο ησλ ΔΚΦΔ. Από ηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκό ζα επηιεγνύλ νη δύν νκάδεο καζεηώλ 

πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Δπξσπατθό Γηαγσληζκό EUSO 2012, ζηε Ληζνπαλία. 

3. Όιεο νη νκάδεο καζεηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκό, ζα 

βξαβεπζνύλ από ηελ ΠΑΝΔΚΦΔ, ζε εθδήισζε, πνπ ζα γίλεη ζην Ίδξπκα Δπγελίδε, ζηελ Αζήλα, 

ζηηο 22 Ιαλοσαρίοσ 2012, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Δπγελίδε. 

4. Μεηά ηελ ηειηθή επηινγή ησλ δύν νκάδσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Δπξσπατθό 

Γηαγσληζκό EUSO 2012, ν πληνληζηήο ηεο EUSO ζε ζπλεξγαζία κε ηε Κεληξηθή Δπηζηεκνληθή 

Δπηηξνπή ηνπ ΠΑΝΔΚΦΔ γηα ηελ EUSO 2012,  ζα αλαιάβεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δύν ηξηκειώλ 

καζεηηθώλ νκάδσλ γηα ην δηαγσληζκό, κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηε ρξήζε ησλ απαηηνύκελσλ από 

ηνλ Δπξσπατθό Γηαγσληζκό πεηξακαηηθώλ πξαθηηθώλ θαζώο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο απνζηνιήο  

ζηελ Ληζνπαλία. Ο πληνληζηήο ηεο EUSO είλαη θαη ν αξρεγόο ηεο Διιεληθήο απνζηνιήο ζηνλ 

Παλεπξσπατθό Γηαγσληζκό EUSO 2012. 

5. Σελ (θάζε) νκάδα ζα ζπλνδεύζεη θαη έλαο θαζεγεηήο ηνπ ζρνιείνπ ή ν Τπεύζπλνο ηνπ 

ΔΚΦΔ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν. Ο ζσλοδός ζα πρέπεη 

οπωζδήποηε λα γλωρίδεη αγγιηθά ζε επίπεδο ποιύ θαιά / άρηζηα, γηα λα κεηαθράζεη ηα 

ζέκαηα, θαη γλώζεης Η/Τ πηζηοποίεζες Α΄ επηπέδοσ ηοσιάτηζηολ. 
 Σα έμνδα κεηαθνξάο (εηζηηήξηα κεηάβαζεο-επηζηξνθήο) γηα ηνπο ηνπηθνύο δηαγσληζκνύο 

θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη δηακνλήο γηα ηνλ Παλειιήλην δηαγσληζκό, βαξύλνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηνπο Γηαγσληζκνύο. Αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα, κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ από ηε 

ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Λπθείνπ από ην νπνίν πξνέξρεηαη ε νκάδα (ή ησλ Λπθείσλ αλ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθά ζρνιεία) ή από ηνλ ηνπηθό Γήκν ή από άιιε πεγή. 

 Σα έμνδα κεηαθνξάο (εηζηηήξηα κεηάβαζεο-επηζηξνθήο) γηα ηνλ Παλεπξσπατθό 

Γηαγσληζκό ζηε Ληζνπαλία, βαξύλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σα έμνδα δηακνλήο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηε Ληζνπαλία, θαιύπηνληαη από ηε Ληζνπαλία (ηε ρώξα δηεμαγσγήο ηεο 

Δπξσπατθήο Οιπκπηάδαο). 

Δπηζπλάπηνληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δπξσπατθή Οιπκπηάδα Δπηζηεκώλ. 

 

 

 

Γηα ην Γ.. ηεο ΠΑΝΔΚΦΔ 

 

       Ο Πξόεδξνο              Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

       Κ. Κακπνύξεο                 Γ. Σνπληνπιίδεο 

  Φπζηθόο M.Sc.-MEd                  Φπζηθόο M.Sc. 

Τπ. ΔΚΦΔ Υαιαλδξίνπ                  Τπ. ΔΚΦΔ Πεηξαηά- Νίθαηαο 
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Η Δσρωπαϊθή Οισκπηάδα Δπηζηεκώλ (EUSO) 
 

Ζ Δπξσπατθή Οιπκπηάδα Δπηζηεκώλ είλαη έλαο δηαγσληζκόο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ 

ηξηκειείο νκάδεο καζεηώλ ειηθίαο ην πνιύ 17 ρξνλώλ (καζεηέο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο Λπθείνπ), πνπ ν 

θαζέλαο έρεη ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο ζε δηαθνξεηηθό κάζεκα (Φπζηθή- Υεκεία- Βηνινγία), από όιεο 

ηηο ρώξεο-κέιε  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Κάζε ρώξα ζπκκεηέρεη κε δύν νκάδεο καζεηώλ. Ζ απνζηνιή ηεο θάζε ρώξαο απνηειείηαη  από 

ηνλ πληνληζηή, πνπ είλαη θαη αξρεγόο ηεο απνζηνιήο, ηνπο δύν Μέληνξεο (Φπζηθόο-Υεκηθόο ή 

Βηνιόγνο) θαη ηηο δύν  νκάδεο ησλ καζεηώλ (ζύλνιν 9 άηνκα). Κάζε ρώξα ζα επηβαξύλεηαη κόλν 

κε ηα έμνδα κεηαθνξάο / ηαμηδηνύ ησλ κειώλ.  

Οη δηαγσληδόκελνη επηιέγνληαη κε δηαδηθαζία πνπ απνθαζίδεη ε θάζε ρώξα. 

Από ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηεο EUSO έγηλε απνδεθηή ε πξόηαζε ηνπ επηζηεκνληθνύ 

σκαηείνπ ΠΑΝΔΚΦΔ λα αλαιάβεη  γηα ηελ Διιάδα ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ειιεληθώλ 

Οκάδσλ, κέζσ ησλ ΔΚΦΔ. 

ηελ Δπξσπατθή Οιπκπηάδα νη καζεηέο δηαγσλίδνληαη ζε πξαθηηθά θαη όρη ζε ζεσξεηηθά 

ζέκαηα θαη απηά είλαη ε επίιπζε δύν πξνβιεκάησλ κε ηε δηεμαγσγή πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ-

ρξήζε πεηξακαηηθήο δηάηαμεο. Σν πεξηερόκελν ηεο ύιεο, ζηελ νπνία ζα δηαγσληζζνύλ νη καζεηέο, 

ην θαζνξίδεη ε δηνηθνύζα επηηξνπή ηεο EUSO θαη πξέπεη λα απνηειεί κέξνο από ηελ ύιε πνπ 

δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζε όιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο.  

ε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο απνλέκεηαη κεηάιιην. ην 10% ησλ ζπκκεηερόλησλ απνλέκεηαη 

ρξπζό κεηάιιην, ζην 30% αξγπξό θαη ζην 60% ράιθηλν. Ζ αλαθνίλσζε ησλ νλνκάησλ γίλεηαη κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά. 

Ζ Δπξσπατθή Οιπκπηάδα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο γίλεηαη θάζε ρξόλν ζε έλαλ από ηνπο  κήλεο 

Μάξηην ή Απξίιην ή Μάην αιιά όρη ζηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο. 

Ζ 1
ε
 Δπξσπατθή Οιπκπηάδα - EUSO 2003 έγηλε ζην Γνπβιίλν ηεο Ηξιαλδίαο ην 2003 (ε 

Διιάδα δε ζπκκεηείρε). 

Ζ 2
ε
 Δπξσπατθή Οιπκπηάδα - EUSO 2004 έγηλε ζην Gronigen ηεο Οιιαλδίαο ην 2004 θαη ε 

Διιάδα έζηεηιε παξαηεξεηή ηνλ πληνληζηή ηεο EUSO Κώζηα Κακπνύξε, Τπεύζπλν ηνπ ΔΚΦΔ 

Υαιαλδξίνπ. 

Ζ 3
ε
 Δπξσπατθή Οιπκπηάδα - EUSO 2005 έγηλε ζην Galway ηεο Ηξιαλδίαο ην 2005 (ε Διιάδα 

δε ζπκκεηείρε). 

Ζ 4
ε
 Δπξσπατθή Οιπκπηάδα - EUSO 2006 έγηλε ζηηο Βξπμέιεο, Βέιγην, ην  2006. Ζ Διιάδα 

ζπκκεηείρε κε δύν νκάδεο καζεηώλ θαη κε επζύλε ηνπ επηζηεκνληθνύ σκαηείνπ ΠΑΝΔΚΦΔ. 

Ζ 5
ε
 Δπξσπατθή Οιπκπηάδα - EUSO 2007 έγηλε ζην Πόηζδακ ηεο Γεξκαλίαο ην 2007. Ζ 

Διιάδα ζπκκεηείρε κε δύν νκάδεο καζεηώλ θαη κε επζύλε ηνπ επηζηεκνληθνύ σκαηείνπ 

ΠΑΝΔΚΦΔ. 

Ζ 6
ε
 Δπξσπατθή Οιπκπηάδα - EUSO 2008 έγηλε ζηε Λεπθσζία ηεο Κύπξνπ ην Μάην ηνπ 

2008. Ζ Διιάδα ζπκκεηείρε κε δύν νκάδεο καζεηώλ θαη κε επζύλε ηνπ επηζηεκνληθνύ σκαηείνπ 

ΠΑΝΔΚΦΔ. 

Ζ 7
ε
 Δπξσπατθή Οιπκπηάδα-EUSO 2009 έγηλε ζηε Μνύξζηα ηεο Ηζπαλίαο ηνλ Απξίιην ηνπ 

2009. Ζ Διιάδα ζπκκεηείρε κε δύν νκάδεο καζεηώλ: ηνπ Κνιεγίνπ Φπρηθνύ θαη ηνπ 2
νπ

 ΓΔΛ 

αιακίλαο θαη κε επζύλε ηνπ επηζηεκνληθνύ σκαηείνπ ΠΑΝΔΚΦΔ. ηελ 7
ε
 Δπξσπατθή 

Οιπκπηάδα-EUSO 2009, ε νκάδα καζεηώλ ηνπ Κνιεγίνπ Φπρηθνύ θαηέθηεζε αξγπξό κεηάιιην. 

Ζ 8
ε
 Δπξσπατθή Οιπκπηάδα-EUSO 2010 έγηλε ζην Gothenburg ηεο νπεδίαο ηνλ Απξίιην ηνπ 

2010. Ζ Διιάδα ζπκκεηείρε κε δύν νκάδεο καζεηώλ: ηνπ Α΄ Αξζάθεηνπ Σνζίηζεηνπ ΓΔΛ Δθάιεο 

θαη 1
ν
 ΓΔΛ Αγ. Γεκεηξίνπ θαη κε επζύλε ηνπ επηζηεκνληθνύ σκαηείνπ ΠΑΝΔΚΦΔ. ηελ 8

ε
 

Δπξσπατθή Οιπκπηάδα-EUSO 2010, ε νκάδα καζεηώλ ηνπ Α΄ Αξζαθείνπ Σνζηηζείνπ ΓΔΛ 

Δθάιεο θαηέθηεζε αξγπξό κεηάιιην.  

Ζ 9
ε
 Δπξσπατθή Οιπκπηάδα-EUSO 2011 έγηλε ζηελ Pardubice ηεο Σζερίαο ηνλ Απξίιην ηνπ 

2011. Ζ Διιάδα ζπκκεηείρε κε δύν νκάδεο καζεηώλ: ηεο ρνιήο Μσξαΐηε θαη ηνπ 2
νπ

  

Πεηξακαηηθνύ Λπθείνπ Ακπεινθήπσλ θαη κε επζύλε ηνπ επηζηεκνληθνύ σκαηείνπ ΠΑΝΔΚΦΔ.  

 

 

Από ην Γ ΠΑΝΔΚΦΔ 


