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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Τοπικού Μαθητικού Διαγωνισμού EUSO 2017 

Σχετ.: 1. ΥΠΠΕΘ/156119/Δ2/23-09-2016, 2. ΥΠΠΕΘ/156210/Δ2/23-09-2016, 3. ΠΑΝΕΚΦΕ/483/12-09-2016 
 

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) προκήρυξε, 
υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ, τον «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα 
συμμετάσχουν στη 15η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών-EUSO 2017» (euso2017.dk), η οποία θα διεξαχθεί 
στην Κοπεγχάγη της Δανίας , 7‐14 Μαΐου 2017. 

Στο πλαίσιο αυτού του Διαγωνισμού, το ΕΚΦΕ Ρόδου – Νότιας Δωδεκανήσου οργανώνει Τοπικό 
Διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. με τους 
όρους που περιγράφονται στο σχετικό συνημμένο έγγραφο της ΠΑΝΕΚΦΕ. 

Για τη διεξαγωγή του τοπικού διαγωνισμού ορίζεται η εξής επιστημονική επιτροπή: 
 Ορφανός Στέλιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ν. Δωδεκανήσου 
 Κρητικός Γεώργιος, Φυσικός, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ρόδου 
 Μιχαλοπούλου Φλώρα, Χημικός, Μουσικό Σχολείο Ρόδου 
 Αγγελίδη Χριστίνα, Βιολόγος, ΓΕΛ Ιαλυσού 

Τα θέματα θα είναι κοινά και τα για τα δύο ΕΚΦΕ του Νομού Δωδεκανήσου. 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα Λύκεια του Νοτίου Συγκροτήματος 
Δωδεκανήσου να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό, επιλέγοντας και προετοιμάζοντας μία ή δύο 
τριμελείς ομάδες μαθητών/τριών Λυκείου, που γεννήθηκαν μετά την 01-01-2000. 

Αν ο συνολικός αριθμός των ομάδων είναι έως  10, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο εργαστήριο του 
ΕΚΦΕ Ρόδου. Αν ο αριθμός των ομάδων υπερβεί τις 10, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ταυτόχρονα στο 
εργαστήριο του ΕΚΦΕ Ρόδου και στο εργαστήριο του Μουσικού Σχολείου Ρόδου. 

Αν οι συμμετέχουσες ομάδες είναι έως 9, θα προκριθεί μία ομάδα για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Αν οι 
συμμετέχουσες ομάδες είναι περισσότερες από 9, θα προκριθούν δύο ομάδες για τον Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό, με την προϋπόθεση οι δύο ομάδες να μην προέρχονται από το ίδιο σχολείο (σε αυτή την 
περίπτωση θα προκριθεί η πρώτη και η τρίτη ομάδα, σε σειρά βαθμολογίας). 

Οι ΥΣΕΦΕ θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ΕΚΦΕ (ekferodou@sch.gr) μέχρι 
την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016: 

Α) Τα ονοματεπώνυμα, την τάξη και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των μαθητών/τριών, ανά ομάδα, που θα 
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. 

Β) Τα ονοματεπώνυμα και την ειδικότητα των εκπαιδευτικών οι οποίοι/ες θα εκπαιδεύσουν τις ομάδες των 
μαθητών, καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των εκπαιδευτικών που θα τους συνοδεύσουν. 

Παρακαλούνται οι ΥΣΕΦΕ να φροντίσουν για τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων των διαγωνιζομένων, 
σύμφωνα με τη συνημμένη φόρμα συγκατάθεσης, την οποία θα φέρουν συμπληρωμένη οι μαθητές/τριες την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν ενυπογράφως τους/τις συναδέλφους που 
διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στη σχολική τους μονάδα. 
 
Συνημμένα: 
1. ΥΠΠΕΘ/156119/Δ2/23-09-2016 2. ΥΠΠΕΘ/156210/Δ2/23-09-2016 
3. ΠΑΝΕΚΦΕ/483/12-09-2016  4. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό EUSO 
5. Φόρμα συγκατάθεσης κηδεμόνων για τη λήψη και χρήση εικόνων μαθητών κατά τη διάρκεια του τοπικού 

διαγωνισμού EUSO 2017. 
 

Ο Διευθυντής ΔΔΕ Δωδ/σου 
 
 

Παπαδομαρκάκης Ιωάννης 

Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ρόδου 
 
 

Κρητικός Γεώργιος 
 

mailto:ekferodou@sch.gr
http://ekfe.dod.sch.gr/
http://euso2017.dk/
mailto:ekferodou@sch.gr

