
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Οι εγκριθέντες από το Υπουργείο Παιδείας (με αρ. πρ. Φ.14/103169/ΦΔ/107302/Δ1/19-08-2020, 
Φ.14/21980/ΦΔ/25062/Δ1/3-3-2021, Φ15/143471/Δ2/21-10-2020, Φ15/43904/Δ2/16-04-2021 και 
Φ15/50721/Δ2/07-05-2021, Φ.14/50102/ΦΔ/50604/Δ1/07-05-2021) Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί 
Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2021 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν: 

 Για το Λύκειο, από τους μαθητές της Γ’ τάξης του οποίου θα επιλεγούν και οι πέντε μαθητές που 
θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2021 (στο Vilnius της Λιθουανίας, 
στις 17-25 Ιουλίου 2021), την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 (10:00-12:00), όπως και αρχικά είχε 
προβλεφθεί, 

 Για το Γυμνάσιο, την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 (10:00-12:00), αντί της Τέταρτης 12 Μαΐου 2021 
(10:00-12:00) που είχε προβλεφθεί, λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την 
επαναλειτουργία μόλις τη Δευτέρα 10 Μαΐου των Γυμνασίων (μετά από πολλές μέρες), 

 Για το Δημοτικό, την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 (10:00-12:00), αντί της Πέμπτης 13 Μαΐου 2021 
(10:00-12:00) που είχε προβλεφθεί, λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την 
επαναλειτουργία μόλις τη Δευτέρα 10 Μαΐου των Δημοτικών (μετά από πολλές μέρες). 

Θα τηρηθούν όλα τα άλλα προβλεπόμενα από τις προαναφερθείσες Αποφάσεις / Εγκρίσεις των 
Διαγωνισμών. 

Υπενθυμίζεται συνοπτικά ότι οι Διαγωνισμοί «Αριστοτέλης»: 

 Διενεργούνται με φυσική παρουσία στις συνήθεις τάξεις των διαγωνιζόμενων μαθητών/τριών 
και όχι σε εξεταστικά κέντρα, για να αποφευχθεί ανάμιξη μαθητών/τριών από διαφορετικά 
σχολεία και την αποφυγή διασποράς του ιού. 

 Αποβλέπουν στη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των μαθητών/τριών και την 
αυτογνωσία τους, ακόμη και στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας, με διεύρυνση μάλιστα της 
εκπαίδευσης και της άσκησής τους με τα θέματα των Διαγωνισμών που στέλνονται στα σχολεία 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Εταιρεία Φυσικής. 

 Επιλέγουν τις συνθήκες της ευγενούς άμιλλας σε μια διαγωνιστική διαδικασία στο φυσικό –και 
ασφαλές– περιβάλλον των μαθητών/τριών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την κατ’ επίφασιν, 
διαβλητή διαγωνιστική διαδικασία από απόσταση.  

Λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες καθώς και οι θεματικές ενότητες των Διαγωνισμών 
αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους http://micro-kosmos.uoa.gr και www.eefee.gr  

Οι δηλώσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στους Διαγωνισμούς συνεχίζονται. 
 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
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