
 
 

Αθήνα, 03/07/2018 
 

Προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

         Υπουργό Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου             

        Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας  
        Καθηγητή Γεώργιο Αγγελόπουλο 

                           Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  

                      Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμ. Γ 

                      Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. - Τμ. Γ 

                           Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

                           Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων  
 

Κοινοποίηση: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 
           

 

ΘΕΜΑ:  Συμπληρωματικός Απολογισμός των Πανελλήνιων Διαγωνισμών  

            Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2018 – Επισημάνσεις  

 

Κύριε Υπουργέ, 

υποβάλαμε την 27/06/2018 (αρ. πρωτ. 107075/28-06-2018) Αίτημα Διοργάνωσης των 

Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2019 (με τους οποίους θα 

επιλεγούν επίσης οι Έλληνες μαθητές για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2019) από τους 

φορείς, κατά σειρά: Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής, Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για 

την Επιστήμη και την Εκπαίδευση και Ένωση Ελλήνων Φυσικών, όπως και πέρσι. 

Επίσης, την 22/06/2018 (αρ. πρωτ. 104555/25-06-2018) είχαμε υποβάλει Απολογισμό 
των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2018, μετά την 

ολοκλήρωσή τους, από τους ίδιους φορείς, περιγράφοντας και την προετοιμασία στο 

Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ (11-19 Ιουλίου 2018) των πέντε Ελλήνων μαθητών πριν την 

αναχώρησή τους για την Ολυμπιάδα Φυσικής 2018. 

Υποβάλλουμε σήμερα Συμπληρωματικό Απολογισμό για κάποιες δράσεις, που έχουν 

γίνει ή έχουν προγραμματιστεί, μονομερώς, από τον τρίτο φορέα, την Ένωση Ελλήνων 

Φυσικών και δηλώνουμε ότι ουδεμία σχέση έχουμε με αυτές τις δράσεις, αφού 
θεωρούμε ότι δεν έχουν σχέση με τους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης» και –κυρίως- δεν 

προβλέπονται από τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας για τους Διαγωνισμούς. 

Συγκεκριμένα η ΕΕΦ ή μέλη της:  

(α) Πραγματοποίησαν (στις 21/04/2018), παράλληλα με τους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης» 

και  χωρίς τη γνώση ή σύμφωνη γνώμη των δύο πρώτων φορέων, «διαγωνισμό» με τίτλο 

«πέραν … των Διαγωνισμών Αριστοτέλης» (βέβαια ο «διαγωνισμός» αυτός συγκέντρωσε 
τελικά εννέα μόνον μαθητές από όλη την Ελλάδα).  

(β) Προαναγγέλλουν (για τις 15/09/2018) την οργάνωση «τελικής» (;) φάσης του 

Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2018, με τίτλο «Διαγωνισμός για τους 

Άριστους των Αρίστων», όπου καλούν τους διακριθέντες μαθητές της Ε΄ & Στ΄ 

Δημοτικού, οι οποίοι έλαβαν 1ο, 2ο & 3ο βραβείο αριστείας στον Διαγωνισμό 

«Αριστοτέλης» να διαγωνιστούν «για να αναδειχθούν οι Άριστοι των Αρίστων» και να 



βραβευτούν (με «έγκυρα»! βραβεία). Ορίζουν ως προϋπόθεση για τη βράβευση ότι οι 

μαθητές θα στείλουν προσωπικά δεδομένα τους στους διοργανωτές.  

Επισημαίνεται ότι ούτε η δράση (α) ούτε η δράση (β) προβλέπονται στις εγκυκλίους 

του Υπουργείου Παιδείας (Φ.14/ΦΜ/24240/26527/Δ1/15-02-218, Φ15/28224/Δ2/20-

02-2018, 37576/ΓΔ4/05-03-2018) που αφορούν στους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης», 

στους οποίους όμως παραπέμπουν οι παραπάνω δράσεις (α) και (β). Ειδικότερα, 

σχετικά με τη δράση (β), ήδη έχουν απονεμηθεί στους πρωτεύσαντες μαθητές όλων 
των τάξεων τα σχετικά Βραβεία στα σχολεία τους (υπογεγραμμένα από τα τρία μέλη 

της Επιστημονικής / Εκπαιδευτικής Επιτροπής των Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» και 

τους Διευθυντές των Σχολείων), όπως προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους. Μια 

τέτοια αναγγελία για «τελική» φάση του διαγωνισμού δημιουργεί ήδη απορίες και 

σύγχυση σε γονείς, μαθητές εκπαιδευτικούς (…) 

Επαναλαμβάνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής και η Ελληνική Εταιρεία 
Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση δεν έχουν ουδεμία σχέση με αυτές τις δράσεις. 

Ελπίζουμε για τις ενέργειάς σας δεδομένου ότι ήδη λαμβάνουμε ερωτήματα και 

προβληματισμό από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.  

 

Η Επιστημονική και Εκπαιδευτική Επιτροπή  

των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2018 

 

 

 

Γεώργιος Σ. Τόμπρας 

Καθηγητής ΕΚΠΑ 

 

  

 

 

Γεώργιος Θ. Καλκάνης 

Ομ.Καθηγητής ΕΚΠΑ 

 

 

 

 

Εμμανουήλ Δρης 

Ομ.Καθηγητής ΕΜΠ 

 

 

 


