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Αρ. Πρωτ.: 579 

ΕΜΑ: «Πανελλήνιοσ Μαθητικόσ Διαγωνιςμόσ για ςυμμετοχή ςτη 17η
 Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυςικών 

Επιςτημών - EUSO 2019» 

 

Θ Ρανελλινια Ζνωςθ Υπευκφνων Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) 
προκθρφςςει «Ρανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό για ςυμμετοχι ςτθν 17θ

 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν - EUSO 2019». Από το διαγωνιςμό κα επιλεγοφν δφο τριμελείσ ομάδεσ μακθτϊν 
Λυκείου που κα εκπροςωπιςουν τθ χϊρα μασ ςτθ 17θ

 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα Φυςικϊν Επιςτθμϊν (17th
 

European Union Science Olympiad – EUSO 2019). Ρλθροφορίεσ για τθν  Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν μπορείτε να δείτε ςτο Ραράρτθμα του παρόντοσ και ςτον επίςθμο δικτυακό τόπο τθσ 
διοργάνωςθσ http://euso.eu/ . 

Ο Ελλθνικόσ διαγωνιςμόσ, ςτον οποίο  μποροφν να ςυμμετάςχουν μακθτζσ Λυκείου που γεννικθκαν μετά 
την 01-01-2002, κα διεξαχκεί ςε δφο φάςεισ: 
● Στθν πρϊτθ φάςθ των Τοπικϊν Μακθτικϊν Διαγωνιςμϊν, που κα διοργανωκοφν ςε επίπεδο 

ςχολείων αρμοδιότθτασ κάποιου Ε.Κ.Φ.Ε., κα επιλεγεί θ ομάδα (ι οι ομάδεσ) μακθτϊν θ οποία (ι οι 
οποίεσ) κα ςυμμετάςχουν ςτθ δεφτερθ και τελικι πανελλινια φάςθ του διαγωνιςμοφ. Οι τοπικοί 
διαγωνιςμοί κα διεξαχκοφν το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 , ςε χϊρουσ που κα οριςτοφν από τα 
εκάςτοτε Ε.Κ.Φ.Ε. Κάκε τριμελισ ομάδα μακθτϊν κα διαγωνιςκεί ςε τρία πειραματικά κζματα: ζνα 
ςτθ Φυςικι, ζνα ςτθ Χθμεία και ζνα ςτθ Βιολογία ι ςε ςυνδυαςμό αυτϊν. Τα όργανα και οι διατάξεισ 
που κεωροφνται γνωςτζσ και κα πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι οι μακθτζσ κα κακοριςτοφν από τθν 
Οργανωτικι Επιτροπι του κάκε Τοπικοφ Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκοφν με τθν προκιρυξι του. 

● Θ δεφτερθ πανελλινια φάςθ του διαγωνιςμοφ κα διεξαχκεί το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019  

o ςτην Αθήνα για τισ μακθτικζσ ομάδεσ που κα προκρικοφν από τουσ τοπικοφσ Διαγωνιςμοφσ των 
Ε.Κ.Φ.Ε. των Ρεριφερειϊν Αττικισ, Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ, Στερεάσ Ελλάδοσ, Κριτθσ, 
Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, και  

o ςτισ Σζρρεσ για τισ μακθτικζσ ομάδεσ που κα προκρικοφν από τουσ τοπικοφσ Διαγωνιςμοφσ των 
Ε.Κ.Φ.Ε. των Ρεριφερειϊν Θεςςαλίασ, Θπείρου, Δυτικισ Μακεδονίασ, Κεντρικισ Μακεδονίασ, 
Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ και Ιονίων νιςων.   

 

Διαδικαςία Τοπικών Διαγωνιςμών (Α' φάςη) 

1. Ο Υπεφκυνοσ Ε.Κ.Φ.Ε., ο οποίοσ επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό, ενθμερϊνει εγγράφωσ, 
μζςω τθσ οικείασ Δ.Δ.Ε., τα Γενικά Λφκεια, τα Γυμνάςια με Λυκειακζσ τάξεισ και τα ΕΡΑ.Λ. τθσ 
αρμοδιότθτάσ του και ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν Φυςικζσ Επιςτιμεσ, να 
επιλζξουν και να προετοιμάςουν μια τριμελι ομάδα μακθτϊν που κα ςυμμετάςχει ςτον τοπικό 
διαγωνιςμό που κα οργανϊςει ο ίδιοσ ι ςε ςυνεργαςία με όμορα Ε.Κ.Φ.Ε.  
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2. Κάκε ςχολείο ςυμμετζχει με μια τριμελι ομάδα μακθτϊν ςτον τοπικό διαγωνιςμό των Ε.Κ.Φ.Ε. Κατ' 
εξαίρεςθ, για Ε.Κ.Φ.Ε. των οποίων ο αρικμόσ των ΓΕ.Λ. και ΕΡΑ.Λ. αρμοδιότθτασ τουσ είναι ςυνολικά 
μικρότεροσ από 10, τότε ςχολεία δυναμικότθτασ 10 ζωσ και 15 τμθμάτων μποροφν να ςυμμετάςχουν 
με δφο ομάδεσ, ενϊ ςχολεία δυναμικότθτασ 16 τμθμάτων και άνω μποροφν να ςυμμετάςχουν με 
τρεισ ομάδεσ. 

3. Σε κάκε τοπικό διαγωνιςμό κα πρζπει να ςυμμετζχουν τουλάχιςτον τρεισ τριμελείσ ομάδεσ μακθτϊν. 
Κατ' εξαίρεςθ, για Ε.Κ.Φ.Ε. που ο αρικμόσ των ΓΕ.Λ., Γυμναςίων με Λυκειακζσ τάξεισ και ΕΡΑ.Λ. τθσ 
αρμοδιότθτασ τουσ είναι ςυνολικά μικρότεροσ από 9, επιτρζπεται θ διεξαγωγι τοπικοφ διαγωνιςμοφ 
με τθ ςυμμετοχι τουλάχιςτον 2 τριμελϊν ομάδων (6 μακθτζσ). Σε αυτι τθν περίπτωςθ, οι 2 τριμελείσ 
ομάδεσ μποροφν να είναι από το ίδιο ι διαφορετικά ςχολεία. 

4. Αν ςτον τοπικό διαγωνιςμό ςυμμετζχουν μζχρι 9 ομάδεσ (δθλ. 27 μακθτζσ) από τθν περιοχι ευκφνθσ 
ενόσ Ε.Κ.Φ.Ε. τότε προκρίνεται μία ομάδα ςτον Ρανελλινιο διαγωνιςμό. Αν ςυμμετζχουν από 10 

ομάδεσ (δθλ. 30 μακθτζσ) ζωσ 18 ομάδεσ (δθλ. 54 μακθτζσ), προκρίνονται δφο ομάδεσ ςτον 
Ρανελλινιο διαγωνιςμό. Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ άνω των 18 ομάδων (δθλ. άνω των 54 
μακθτϊν) προκρίνονται τρεισ ομάδεσ ςτον Ρανελλινιο διαγωνιςμό. Στθν προςμζτρθςθ των ομάδων 
που ςυμμετζχουν ςτον τοπικό διαγωνιςμό λαμβάνεται υπόψθ το παραπάνω άρκρο 2. 

5. Ο Υπεφκυνοσ Ε.Κ.Φ.Ε., ςτθν περιοχι ευκφνθσ του οποίου βρίςκονται τα ςχολεία που εκδιλωςαν 
ενδιαφζρον να ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό, ορίηει Επιςτθμονικι Τοπικι Επιτροπι για τθν 
διεξαγωγι του τοπικοφ διαγωνιςμοφ. Αυτι θ επιτροπι, ςε ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Επιςτθμονικι 
και Οργανωτικι Επιτροπι τθσ ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε., διοργανϊνει τον τοπικό διαγωνιςμό. 

6. Κάκε τριμελισ ομάδα μακθτϊν κα διαγωνιςκεί ςε τρία πειραματικά κζματα: ζνα ςτθ Φυςικι, ζνα 
ςτθ Χθμεία και ζνα ςτθ Βιολογία ι ςε ςυνδυαςμό αυτϊν. Τα πειραματικά κζματα κα είναι ςτα 
πρότυπα των υποχρεωτικϊν εργαςτθριακϊν αςκιςεων Φυςικισ, Χθμείασ και Βιολογίασ Γυμναςίου 
και Λυκείου που ανακοινϊνονται κάκε ςχολικό ζτοσ από το Υπουργείο Ραιδείασ. Τα όργανα και 
διατάξεισ που κεωροφνται γνωςτζσ και κα πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι οι μακθτζσ κα κακοριςτοφν 
από τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι του κάκε Τοπικοφ Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκοφν με τθν 
προκιρυξι του.  

7. Στθ διεφκυνςθ http://panekfe.gr/euso/docs είναι αναρτθμζνα τα κζματα των Τοπικϊν, Ρανελλινιων 
και Ευρωπαϊκων Ολυμπιάδων περαςμζνων ετϊν. 

8. Μετά το τζλοσ των τοπικϊν διαγωνιςμϊν, κάκε Υπεφκυνοσ Ε.Κ.Φ.Ε. που διεξιγαγε τοπικό 
διαγωνιςμό υποβάλλει ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι φόρμα ζωσ τθν Παραςκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 τα 
εξισ: 

α. ςτθ διεφκυνςθ http://panekfe.gr/downloads/euso/euso-apologistikos-pinakas-topikos.xlsx  

ςυμπλθρωμζνο τον απολογιςτικό πίνακα που βρίςκεται εκεί και περιζχει: τα ΓΕ.Λ/ΕΡΑ.Λ. και 
τουσ μακθτζσ που ςυμμετείχαν, τα ονόματα και τθν ειδικότθτα των υπεφκυνων κακθγθτϊν, 
τθν ομάδα (ι ομάδεσ) που προκρίκθκαν για τον Ρανελλινιο διαγωνιςμό  

β.  τα κζματα του τοπικοφ διαγωνιςμοφ. 

Διαδικαςία Πανελλήνιου Διαγωνιςμοφ (Β' φάςη) 

1. Πλεσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ με το διαγωνιςμό κα αναρτϊνται ςτο δικτυακό τόπο τθσ ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. 
ςτθ διεφκυνςθ http://panekfe.gr/euso/press και κα προωκοφνται, μζςω των ΕΚΦΕ, ςτα ςχολεία των 
ςυμμετεχόντων ομάδων. 

2. Τα όργανα και διατάξεισ που κα πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι οι μακθτζσ κα ανακοινωκοφν μετά 
από τθν ανακοίνωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ του ςχολικοφ ζτουσ 2018-19 από το ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 

3. Στθν περίπτωςθ ιςοβακμίασ μεταξφ των ομάδων ςε οποιαδιποτε κζςθ, τθν ανϊτερθ κζςθ 
καταλαμβάνει θ ομάδα που ςυγκεντρϊνει τθν υψθλότερθ βακμολογία ςτισ περιςςότερεσ επιμζρουσ 
πειραματικζσ δοκιμαςίεσ. Σε περίπτωςθ που εξακολουκεί θ ιςοβακμία και μετά τθν εφαρμογι του 
ανωτζρω κριτθρίου, γίνεται κλιρωςθ. 

4. Τθν επόμενθ μζρα του διαγωνιςμοφ, κα πραγματοποιθκοφν εκδθλϊςεισ βράβευςθσ ςε Ακινα και 
Σζρρεσ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μακθτζσ. Ο τόποσ, χρόνοσ και τα 
προγράμματα των εκδθλϊςεων βράβευςθσ κα ανακοινωκοφν ςτο δικτυακό τόπο τθσ ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. 
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Συμμετοχή ςτην 17η
 Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυςικών Επιςτημών - EUSO 2019 

1. Οι δφο ομάδεσ που κα πρωτεφςουν ςτον Ρανελλινιο Διαγωνιςμό Νότιασ και Βόρειασ Ελλάδασ 
αντίςτοιχα κα ςυμμετάςχουν ςτθν 17θ Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα Φυςικϊν Επιςτθμϊν - EUSO 2019, θ 
οποία κα πραγματοποιθκεί ςτθ Αλμάδα τθσ Ρορτογαλίασ, από 4 ωσ 11 Μαΐου 2019. Οι ομάδεσ 
αυτζσ κα προετοιμαςτοφν κατάλλθλα για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν EUSO 2019, με ευκφνθ και 
ςυντονιςμό τθσ ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. Αρχθγόσ τθσ Ελλθνικισ αποςτολισ ςτθν EUSO 2019 ορίηεται ο 
ςυντονιςτισ τθσ EUSO για τθν Ελλάδα. 

2. Τθν κάκε ομάδα κα ςυνοδεφςει τουλάχιςτον ζνασ κακθγθτισ του ςχολείου ι/και ο Υπεφκυνοσ του 
Ε.Κ.Φ.Ε. ςτθν περιοχι ευκφνθσ του οποίου βρίςκεται το ςχολείο. Ο ςυνοδόσ κα πρζπει οπωςδιποτε 
να γνωρίηει αγγλικά ςε επίπεδο πολφ καλά/άριςτα, για να μεταφράςει τα κζματα, και γνϊςεισ Θ/Υ 
πιςτοποίθςθσ Α' επιπζδου τουλάχιςτον. 

3. Τα ζξοδα μεταφοράσ (ειςιτιρια μετάβαςθσ-επιςτροφισ) για τουσ τοπικοφσ διαγωνιςμοφσ και τα 
ζξοδα μεταφοράσ και διαμονισ για τον Ρανελλινιο διαγωνιςμό, βαρφνουν τουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτουσ διαγωνιςμοφσ. Αν υπάρχει δυνατότθτα, μποροφν να καλυφκοφν από τθ Σχολικι Επιτροπι του 
Λυκείου από το οποίο προζρχεται θ ομάδα ι από τον τοπικό Διμο ι από άλλθ πθγι. Τα ζξοδα 
μεταφοράσ (ειςιτιρια μετάβαςθσ-επιστροφής) για τον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό στην Πορτογαλία, 

βαρφνουν τουσ ςυμμετζχοντεσ. Τα ζξοδα διαμονισ και διατροφισ των ςυμμετεχόντων καλφπτονται 
από τθ χϊρα διεξαγωγισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ολυμπιάδασ. Στο παράρτθμα επιςυνάπτονται 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα Επιςτθμϊν. 

Οριςμόσ Επιτροπών Πανελλήνιου διαγωνιςμοφ EUSO 2019 

Ρρόεδροσ τθσ Κεντρικισ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ για τον Ρανελλινιο διαγωνιςμό EUSO 2019, 

ορίηεται θ Ευγενία Τςιτοποφλου - Χριςτοδουλίδθ, Φυςικόσ, Υπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω και πρόεδροσ 
τθσ ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. 

      Θ Επιςτθμονικι Επιτροπι για τον Ρανελλινιο διαγωνιςμό, αποτελείται από τουσ εξισ: 
Νότια Ελλάδα 

• Διονφςιο Βαλλιάνο, Χθμικό, Υπεφκυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Ραλλινθσ  
• Γεϊργιο Βίλια, Βιολόγο, πρϊθν ςυνεργάτθ Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων Αναργφρων 

• Γεϊργιο Ηθςιμόπουλο, Φυςικό, Υπεφκυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγίου 

• Βαςιλικι Κωνςταντινοποφλου, Βιολόγο, Υπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Χαλανδρίου 

• Θλία Καλογιρου, Φυςικό, Υπεφκυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Ρφργου 

• Ελζνθ Ραλοφμπα, Χθμικό, Υπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Σπάρτθσ 

• Μαρίνα Στζλλα, Φυςικό, Υπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Νζασ Ιωνίασ 

 

Βόρεια Ελλάδα 

• Βαςίλθ Νοφςθ, Φυςικό, Υπεφκυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Θγουμενίτςασ 

• Φωτεινι Δελθγιάννθ, Φυςικό, Υπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Βζροιασ 

• Γεϊργιο Ξεντζ, Χθμικό, εκπαιδευτικό του 2ου ΓΕ.Λ. Θερμαϊκοφ 

• Σοφία Ραταροφδθ, Χθμικό-MSc-MEd, πρϊθν Συνεργάτθ Ε.Κ.Φ.Ε. Κζντρου 

• Δζςποινα Λαηάρου, Βιολόγο-PhD, εκπαιδευτικό του Εκκλθςιαςτικοφ Γυμναςίου Νεάπολθσ 

• Ελζνθ Μιχαλάτου, Βιολόγο-PhD, εκπαιδευτικό του 4ου
 ΓΕ.Λ. Καλαμαριάσ 

 

Θ Οργανωτικι Επιτροπι για τον Ρανελλινιο διαγωνιςμό, αποτελείται από τουσ εξισ: 
Νότια Ελλάδα 

Στζφανο Ντοφλα, Χθμικό, Υπεφκυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Αγ. Αναργφρων, ωσ Ρρόεδρο, και μζλθ 

• Χριςτο Δζδε, Φυςικό, Υπεφκυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Δυτικισ Αττικισ  

• Χριςτόφορο Στογιάννο, Φυςικό, Υπεφκυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Αλίμου, ταμία ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. 
• Χρυςάνκθ Τηιωρτηιϊτθ, Φυςικό, Υπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Νζασ Φιλαδζλφειασ 

• Δθμιτρθ Τριανταφφλλου, Γεωλόγο, Υπεφκυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Αχαρνϊν 

• Ελζνθ Χαραλαμπάτου, Χθμικό, Υπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Νίκαιασ 

 

 



Βόρεια Ελλάδα 

Σωτιριο Μανδθλιϊτθ, Γεωλόγο, Υπεφκυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρϊν, ωσ Ρρόεδρο και μζλθ  
• Αναςταςία Γκιγκοφδθ, Χθμικό, Υπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Τοφμπασ 

• Ακανάςιο Καροφτθ, Φυςικό, Υπεφκυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολθσ 

• Μαρία Τςακίρθ, Φυςικό, Υπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Κζντρου, Γραμματζα ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.  
• Νικόλαο Αλεξανδρίδθ, Φυςικό, εκπαιδευτικό του ΓΕ.Λ. Ρροβατά 

• Άννα Αλεξοποφλου, Βιολόγο, εκπαιδευτικό του 1ου ΓΕ.Λ. Σερρϊν 

• Γεϊργιο Ελλθνοφδθ, Φυςικό, εκπαιδευτικό του ΓΕ.Λ.  Ν. Σκοποφ 

• Θλία Ηαφειριάδθ, Χθμικό, εκπαιδευτικό του 3ου ΓΕ.Λ. Σερρϊν 

• Σταφρο Κουταντϊνθ, Βιολόγο, εκπαιδευτικό του 2ου ΓΕ.Λ. Σερρϊν 

• Ευαγγελία Μπαηοφκθ, Χθμικό, εκπαιδευτικό του 4ου ΓΕ.Λ. Σερρϊν 

• Μαρία Ρολυκαρποφλου, Φυςικό, εκπαιδευτικό του ΓΕ.Λ. 3ου ΓΕΛ Σερρϊν 

• Ραςχάλθ Σαμαρά, Βιολόγο, πρϊθν ςυνεργάτθ Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρϊν 

• Χρυςάνκθ Χατηθαγγζλου, Χθμικό, εκπαιδευτικό του 2ου ΕΡΑ.Λ. Σερρϊν 

 

 

 

Με τιμι 

Για το Δ.Σ. τθσ ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. 
 

 

Θ Ρρόεδροσ 

 
Ε. Τςιτοποφλου – Χριςτοδουλίδθ  

Φυςικόσ  
Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 

 

Θ Γραμματζασ 

 
Μαρία Τςακίρθ 

Φυςικόσ DEA 

Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κζντρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα - Η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυςικών Επιςτημών (European Union Science Olympiad EUSO) 

 

Θ Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα Φυςικϊν Επιςτθμϊν (European Union Science 

Olympiad - EUSO) είναι ζνασ διαγωνιςμόσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν 
τριμελείσ ομάδεσ μακθτϊν θλικίασ το πολφ 17 χρονϊν (μακθτζσ Αϋ και Βϋ 
τάξθσ Λυκείου), που ο κακζνασ ζχει ενδεχομζνωσ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ ςε 
διαφορετικό μάκθμα (Φυςικι- Χθμεία- Βιολογία), από όλεσ τισ χϊρεσ-

μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
Κάκε χϊρα ςυμμετζχει με δφο ομάδεσ μακθτϊν. Θ αποςτολι τθσ κάκε χϊρασ αποτελείται από τον 

Συντονιςτι, που είναι και αρχθγόσ τθσ αποςτολισ, τουσ δφο Μζντορεσ (Φυςικόσ-Χθμικόσ ι Βιολόγοσ) και 
τισ δφο ομάδεσ των μακθτϊν (ςφνολο 9 άτομα). Κάκε χϊρα επιβαρφνεται μόνο με τα ζξοδα μεταφοράσ - 
ταξιδιοφ των μελϊν τθσ αποςτολισ τθσ.  

Από τθ Διοικοφςα Επιτροπι τθσ EUSO ζγινε αποδεκτι θ πρόταςθ του επιςτθμονικοφ Σωματείου 
ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. να αναλάβει για τθν Ελλάδα τθ διαδικαςία επιλογισ των ελλθνικϊν ομάδων, μζςω των 
Ε.Κ.Φ.Ε.. Οι διαγωνιηόμενοι επιλζγονται με διαδικαςία που αποφαςίηει θ κάκε χϊρα. Θ Ευρωπαϊκι 
Ολυμπιάδα ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ γίνεται κάκε χρόνο ςε ζναν από τουσ μινεσ Μάρτιο ι Απρίλιο ι Μάιο 
αλλά όχι ςτθ διάρκεια τθσ Μεγάλθσ Εβδομάδασ. 

Στθν Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα οι μακθτζσ διαγωνίηονται ςε πρακτικά και όχι ςε κεωρθτικά κζματα 
και αυτά είναι θ επίλυςθ δφο προβλθμάτων με τθ διεξαγωγι πειραματικϊν μετριςεων-χριςθ 
πειραματικισ διάταξθσ. Το περιεχόμενο τθσ φλθσ, ςτθν οποία κα διαγωνιςκοφν οι μακθτζσ, το κακορίηει θ 
διοικοφςα επιτροπι τθσ EUSO και πρζπει να αποτελεί μζροσ από τθν φλθ που διδάςκονται οι μακθτζσ ςε 
όλεσ τισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ.  

Σε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ απονζμεται μετάλλιο. Στο 10% των ςυμμετεχόντων απονζμεται 
χρυςό μετάλλιο, ςτο 30% αργυρό και ςτο 60% χάλκινο. Θ ανακοίνωςθ των ονομάτων γίνεται με 
αλφαβθτικι ςειρά. 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ, ςτθν αγγλικι γλϊςςα, υπάρχουν ςτον επίςθμο δικτυακό τόπο τθσ 
διοργάνωςθσ http://euso.eu/. 

● Θ 1θ
 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα - EUSO 2003 ζγινε ςτο Δουβλίνο τθσ Ιρλανδίασ το 2003 (θ Ελλάδα δε 

ςυμμετείχε). 
● Θ 2θ

 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα - EUSO 2004 ζγινε ςτο Gronigen τθσ Ολλανδίασ το 2004 και θ Ελλάδα 
ζςτειλε παρατθρθτι τον Συντονιςτι τθσ EUSO Κϊςτα Καμποφρθ, Υπεφκυνο του Ε.Κ.Φ.Ε. Χαλανδρίου. 

● Θ 3θ
 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα - EUSO 2005 ζγινε ςτο Galway τθσ Ιρλανδίασ το 2005 (θ Ελλάδα δε 

ςυμμετείχε). 
● Θ 4θ

 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα - EUSO 2006 ζγινε ςτισ Βρυξζλεσ, Βζλγιο, το 2006. Θ Ελλάδα ςυμμετείχε με 
δφο ομάδεσ μακθτϊν των Εκπαιδευτθρίων Γείτονα και με ευκφνθ του επιςτθμονικοφ Σωματείου 
ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. 

● Θ 5θ
 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα - EUSO 2007 ζγινε ςτο Potsdam τθσ Γερμανίασ το 2007. Θ Ελλάδα 

ςυμμετείχε με δφο ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν: του Κολλεγίου Ακθνϊν και των Εκπαιδευτιριων Γείτονα με 
ευκφνθ του επιςτθμονικοφ Σωματείου ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. 

● Θ 6θ
 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα - EUSO 2008 ζγινε ςτθ Λευκωςία τθσ Κφπρου το Μάιο του 2008. Θ Ελλάδα 

ςυμμετείχε με δφο ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν: του Αϋ Αρςάκειου- Τοςίτςειου Εκάλθσ και των ΓΕΛ 
Κζρκυρασ με ευκφνθ του επιςτθμονικοφ Σωματείου ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. 

● Θ 7θ
 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα-EUSO 2009 ζγινε ςτθ Μοφρκια τθσ Ιςπανίασ τον Απρίλιο του 2009. Θ 

Ελλάδα ςυμμετείχε με δφο ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν: του Κολεγίου Ψυχικοφ και του 2ου
 ΓΕΛ Σαλαμίνασ 

και με ευκφνθ του επιςτθμονικοφ Σωματείου ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. Στθν 7θ
 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα-EUSO 2009, 

θ ομάδα μακθτϊν του Κολεγίου Ψυχικοφ κατζκτθςε αργυρό μετάλλιο. 
● Θ 8θ

 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα-EUSO 2010 ζγινε ςτο Gothenburg τθσ Σουθδίασ τον Απρίλιο του 2010. Θ 
Ελλάδα ςυμμετείχε με δφο ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν: του Αϋ Αρςάκειου Τοςίτςειου ΓΕΛ Εκάλθσ και 1ο

 

ΓΕΛ Αγ. Δθμθτρίου και με ευκφνθ του επιςτθμονικοφ Σωματείου ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. Στθν 8θ
 Ευρωπαϊκι 

Ολυμπιάδα-EUSO 2010, θ ομάδα μακθτϊν/τριϊν του Αϋ Αρςακείου Τοςίτςειου ΓΕΛ Εκάλθσ κατζκτθςε 
αργυρό μετάλλιο. 

● Θ 9θ
 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα-EUSO 2011 ζγινε ςτθν Pardubice τθσ Τςεχίασ τον Απρίλιο του 2011. Θ 

http://euso.eu/


Ελλάδα ςυμμετείχε με δφο ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν: τθσ Σχολισ Μωραΐτθ και του 2ου
 Ρειραματικοφ 

Λυκείου Αμπελοκιπων και με ευκφνθ του επιςτθμονικοφ Σωματείου ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. 
● Θ 10θ

 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα-EUSO 2012 ζγινε ςτο Vilnius τθσ Λικουανίασ τον Απρίλιο του 2012. Θ 
Ελλάδα ςυμμετείχε με δφο ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν: του Κολλεγίου Ακθνϊν και του 1ου

 ΓΕΛ Αγ. 
Δθμθτρίου και με ευκφνθ του επιςτθμονικοφ Σωματείου ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. 

● Θ 11θ
 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα-EUSO 2013 ζγινε ςτο Λουξεμβοφργο τον Απρίλιο του 2013. Θ Ελλάδα 

ςυμμετείχε με δφο ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν: του Ρρότυπου Ρειραματικοφ Λυκείου του Ρανεπιςτθμίου 
Ρατρϊν και του 1ου

 Αρςάκειου Τοςίτςειου ΓΕ.Λ Εκάλθσ και με ευκφνθ του επιςτθμονικοφ Σωματείου 
ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. 

● Θ 12θ
 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα-EUSO 2014 ζγινε ςτθν Ακινα 30 Μαρτίου – 6 Απριλίου 2014. Θ Ελλάδα 

ςυμμετείχε με δφο ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν: τθσ Σχολισ «Μωραΐτθ», και του 3ου
 ΓΕΛ Σερρϊν, με ευκφνθ 

του επιςτθμονικοφ Σωματείου ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. Και οι δφο μακθτικζσ ομάδεσ κατζκτθςαν αργυρά 
μετάλλια. 

● Θ 13θ
 Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα-EUSO 2015 ζγινε ςτo Klagenfurt τθσ Αυςτρίασ από 26 Απριλίου μζχρι 3 

Μαΐου 2015. Θ Ελλάδα ςυμμετείχε με δφο ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν: του Ρρότυπου Ρειραματικοφ 
Σχολείου Αναβρφτων και του 3ου

 ΓΕΛ Σερρϊν, με ευκφνθ του επιςτθμονικοφ Σωματείου ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.  
● Θ 14θ Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα-EUSO 2016 ζγινε ςτo Talin τθσ Εςκονίασ από 7-14 Μαΐου 2016. Θ Ελλάδα 

ςυμμετείχε με δφο ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν: του Κολεγίου Ακθνϊν και του Ρειραματικοφ ΓΕΛ του 
Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, με ευκφνθ του επιςτθμονικοφ Σωματείου ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. Θ ομάδα 
μακθτϊν/τριϊν  του Κολεγίου Ακθνϊν κατζκτθςε αργυρό μετάλλιο. 

● Θ 15θ Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα-EUSO 2017 ζγινε ςτθν Κοπεγχάγθ τθσ Δανίασ από 7 ζωσ 14 Μαΐου 2017. 
Θ Ελλάδα ςυμμετείχε με δφο ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν: του Κολεγίου Ακθνϊν και του 1ο Γενικοφ 
Λυκείου Κομοτθνισ, με ευκφνθ του επιςτθμονικοφ Σωματείου ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.  

● Θ 16θ Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα-EUSO 2018 ζγινε ςτθ Λιουμπλιάνα τθσ Σλοβενίασ από 28 Απριλίου ζωσ 5 
Μαΐου 2018. Θ Ελλάδα ςυμμετείχε με δφο ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν: του 1ου Γενικοφ Λυκείου Κιάτου 
και του 1ου Γενικοφ Λυκείου Καρδίτςασ, με ευκφνθ του επιςτθμονικοφ Σωματείου ΡΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.  

 

 


