
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

-----  

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

    Μυτιλήνη, 14/10/2015 

        Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 

            Αριθμ. πρωτ: 6319 

   Ταχ. Δ/νση  : Γ. Μούρα  10  

   Ταχ. Κώδικας   :  811 00 Μυτιλήνη  

  Πληροφορίες : Κ. Ηλιάδου  

   Τηλέφωνο : 22510-48260  

   Fax : 22510-48272  

   E-mail 

   Ιστοσελίδα                  

: 

: 

ekfeles@sch.gr 

http://ekfe.les.sch.gr 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

-----  

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

    Μυτιλήνη, 17/9/2015 

        Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 

            Αριθμ. πρωτ: 5677 

   Ταχ. Δ/νση  : Γ. Μούρα  10  

   Ταχ. Κώδικας   :  811 00 Μυτιλήνη  

  Πληροφορίες : Κ. Ηλιάδου  

   Τηλέφωνο : 22510-48260  

   Fax : 22510-48272  

   E-mail 

   Ιστοσελίδα                  

: 

: 

ekfeles@sch.gr 

http://ekfe.les.sch.gr 

  
 

 
ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα 

συμμετάσχουν στην 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2016». 
 

ΣΧΕΤ :       1. ΥΠΠΕΘ/ 157069/Δ2/6-10-2015 
                 2.  ΠΑΝΕΚΦΕ/454/1-09-2015 
 

Σας ενημερώνουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών 
Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) προκήρυξε και φέτος υπό την 
αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. τον «Πανελλήνιο Μαθητικό  Διαγωνισμό για την 
επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στην 14η Ευρωπαϊκή 
Ολυμπιάδα Επιστημών-EUSO 2016», η οποία θα διεξαχθεί στο Tartu της 

Εσθονίας από 7 έως 14 Μαΐου 2016. Η Πανελλήνια φάση του Διαγωνισμού για την Νότια Ελλάδα θα 
διεξαχθεί στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω, στις 23 Ιανουαρίου 2016. 

Στο πλαίσιο αυτού του Διαγωνισμού το ΕΚΦΕ Λέσβου, οργανώνει τον Τοπικό Διαγωνισμό 
που θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 στη Μυτιλήνη για τα σχολεία αρμοδιότητας 
του με τους όρους που περιγράφονται στο σχετικό συνοδευτικό έγγραφο της ΠΑΝΕΚΦΕ 
(ΠΑΝΕΚΦΕ/454/1-09-2015). Η ώρα έναρξης του διαγωνισμού και ο τόπος διεξαγωγής του θα σας 
ανακοινωθεί σε επόμενο e-mail. 

 
Καλούνται οι ΥΣΕΦΕ και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04, (ή και των άλλων κλάδων που 

διδάσκουν Φ.Ε.), των Λυκείων να συμμετάσχουν ενεργά στη διοργάνωση του διαγωνισμού 
επιλέγοντας και προετοιμάζοντας κατάλληλα την τριμελή ομάδα μαθητών της Α΄ή Β΄ Λυκείου (που 

Προς: ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Λέσβου 
 

Κοιν. : Σύμβουλος ΠΕ04 
Π.Δ.Ε. Β. Αιγαίου 

 

             

Προς: Σχολικές μονάδες Ν. Λέσβου 
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γεννήθηκαν μετά την 1-1-1999), που θα εκπροσωπήσει το σχολείο τους. Οι ΥΣΕΦΕ θα πρέπει να 
αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ΕΚΦΕ μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου: 

 
Α) τον αριθμό των τριμελών μαθητικών ομάδων με τις οποίες επιθυμεί να συμμετέχει το σχολείο. 
Β) τα ονοματεπώνυμα και την ειδικότητα των εκπαιδευτικών οι οποίοι/ες θα εκπαιδεύσουν την 
ομάδα των μαθητών, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας του/της εκπαιδευτικού (ή των 
εκπαιδευτικών) που θα τους συνοδεύσει/ουν. 
 

Μετά το πέρας της προθεσμίας το ΕΚΦΕ, ανάλογα με το σύνολο των ομάδων που διατίθενται 
να συμμετέχουν στο διαγωνισμό και τις δυνατότητες σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο 
δυναμικό, θα καθορίσει το μέγιστο αριθμό ομάδων με τις οποίες μπορεί να συμμετέχει κάθε 
σχολείο. 
 Ο αριθμός των ομάδων από το ΕΚΦΕ Λέσβου που θα συμμετέχουν στον πανελλήνιο 
διαγωνισμό, ορίζεται με βάση τον αριθμό των σχολείων που συμμετέχουν στον τοπικό διαγωνισμό, 
όπως αναφέρεται στους κανονισμούς του διαγωνισμού.  
 
Οι Υπεύθυνοι ΣΕΦΕ να φροντίσουν για τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων των διαγωνιζομένων. 
 

Σε συνοδευτικό έγγραφο βρίσκονται τα όργανα, διατάξεις και διαδικασίες που πρέπει οι 
μαθητές που θα συμμετάσχουν στην Τοπική ή και στην Πανελλήνια φάση του Διαγωνισμού, να είναι 
εξοικειωμένοι.  

 
 Παρακαλούνται οι Δ/ντές να φροντίσουν για την ενημέρωση των καθηγητών ΠΕ04 και για την 
συμμετοχή του σχολείου τους στο Τοπικό Διαγωνισμό. 
 

 
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: 

 

 Ιστοσελίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ : http://panekfe.gr    

 
 
 

 

Η Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Λέσβου 

 

 
 
 Κυριακή Ηλιάδου 

Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια ΔΔΕ Ν. Λέσβου 

 

 

 

                       Σταυρούλα Βαμβακίτου 
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