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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή
στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EOES 2023, πρώην EUSO).
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 139910/Δ2/11-11-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε απάντηση στο από 29-05-2022 αίτημα της ΠΑΝΕΚΦΕ – Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων
Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών και τα συνημμένα σε αυτό σε ηλεκτρονική μορφή, και
σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 60/10-11-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι
εγκρίνουμε τον «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για συμμετοχή μαθητικών ομάδων Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών (EOES
2023, πρώην EUSO)», που προκηρύσσει η ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. για μαθητές/τριες Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικών
και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023.
Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο φάσεις:
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• Στην πρώτη φάση των τοπικών μαθητικών διαγωνισμών, που θα διοργανωθούν σε επίπεδο
σχολείων αρμοδιότητας κάποιου Ε.Κ.Φ.Ε., θα επιλεγεί η ομάδα (ή οι ομάδες) μαθητών/τριών η οποία
(ή οι οποίες) θα συμμετάσχουν στη δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού που διεξάγεται
πανελλήνια. Οι τοπικοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 σε χώρους που
θα οριστούν από τα κατά τόπους Ε.Κ.Φ.Ε.
• Η δεύτερη πανελλήνια φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για τις μαθητικές ομάδες που θα προκριθούν από τους τοπικούς
Διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. Οι δύο ομάδες που θα πρωτεύσουν βαθμολογικά στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό, ακόμη και αν προέρχονται από το ίδιο εξεταστικό κέντρο, θα συμμετάσχουν στην
Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών - EOES 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί
τον Μάιο του 2023 στη Λετονία. Σε όλους/όλες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στον ευρωπαϊκό
διαγωνισμό απονέμεται μετάλλιο. Στο 10% των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών απονέμεται χρυσό
μετάλλιο, στο 30% αργυρό και στο υπόλοιπο 60% χάλκινο. Η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων
Φυσικών Επιστημών – EOES 2023 είναι ένας νέος θεσμός που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 2020.
Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες
προϋποθέσεις:
1. Στην προκήρυξη των τοπικών διαγωνισμών να γίνεται διευκρίνιση ότι η EOES 2023 είναι ένας νέος
θεσμός που δεν αποτελεί συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Φυσικών Επιστημών EUSO και ως εκ
τούτου δεν εμπίπτει στις προβλέψεις του νόμου 4692/20, άρθρο 40, ΦΕΚ 111-Α’/12-06-2020.
2. Η προετοιμασία των μαθητικών ομάδων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να γίνει εκτός
διδακτικού ωραρίου.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και
Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία
για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Οι γονείς/κηδεμόνες να
ενημερωθούν για τον σκοπό του διαγωνισμού και τις διαδικασίες του και οι μαθητές/τριες να
συμμετάσχουν μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
4. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού δεν θα υπάρξει ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε
άλλη καταγραφή των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.
5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με
αποκλειστική ευθύνη των τοπικών Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. (για τους τοπικούς διαγωνισμούς) και της
ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. (για τον πανελλήνιο διαγωνισμό) και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανόνες
δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών
μαθητών/τριών.
6. Οι όποιες μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη
των γονέων/κηδεμόνων τους.
7. Οι χώροι υλοποίησης των διαγωνισμών θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων
συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και των
εκπαιδευτικών.
8. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, ούτε να προκύψουν
έσοδα για τον φορέα της διοργάνωσης.
9. Να μην προκύπτει μέσω τυχόν χορηγίας άμεση προώθηση εμπορικών συμφερόντων.
10.Να αναγράφεται στην Προκήρυξη του διαγωνισμού ότι προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του
και να κοινοποιηθούν στο Ι.Ε.Π οι απολογισμοί από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
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Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών
κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό
δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την
παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι
διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του
σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών
οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού.
Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει
χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Συνημμένα: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
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Γραφείο Υφυπουργού κ.Μακρή
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Δ/νση Ειδικής Αγωγής
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄
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