24 ΙΟΥΝ 2010
Μετά τις έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και
φοιτητών, αλλά και –γενικότερα– όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας στην απόφαση
του Υπουργείου Παιδείας (της 29-04-2010 με αρ. πρωτ. 47748/Ι) για τη μη κάλυψη
των δαπανών συμμετοχής της ελληνικής ομάδας στην εφετινή Διεθνή Ολυμπιάδα
Φυσικής στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας από 17 έως 25 Ιουλίου 2010, το Υπουργείο
Παιδείας επανήλθε και εξασφάλισε από τον ΟΠΑΠ το απαραίτητο ποσό (των 6.171 €)
για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής / fees (3.300 €) και των εισιτηρίων πέντε
μαθητών και δύο συνοδών (2.871 €). Ήδη κατατέθηκε από τον ΟΠΑΠ σε τραπεζικό
λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αθηνών το συνολικό ποσό και θα εκταμιευθεί από τον
Υπεύθυνο της Αποστολής για την πραγματοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στην
Ολυμπιάδα, αποστέλλεται δε ευχαριστήρια επιστολή στον ΟΠΑΠ στον οποίο θα
αποσταλούν όλα τα πρωτότυπα παραστατικά των πληρωμών μετά την επιστροφή της
Αποστολής από το Ζάγκρεμπ.
Ενημερώνουμε ότι μετά την πρώτη άρνηση του Υπουργείου Παιδείας για την κάλυψη
των δαπανών συμμετοχής της ελληνικής ομάδας στην εφετινή Διεθνή Ολυμπιάδα
Φυσικής υπήρξαν πολλές προτάσεις από εκπαιδευτικούς φορείς για την κάλυψη των
δαπανών, μεταξύ των οποίων και η 18η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά (η οποία
προχώρησε και σε έκδοση επιταγής η οποία όμως δεν εκταμιεύθηκε), δεδομένου ότι
μαθητής της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά περιλαμβάνεται στην πενταμελή Ομάδα
Μαθητών της Ελληνικής Συμμετοχής. Όλους αυτούς τους φορείς, ιδιαίτερα δε τη 18η
Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, τους ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον τους.
23 ΙΟΥΝ 2010

30 ΑΠΡ 2010
Σε απάντηση του από 22 ΜΑΡ 2010 εγγράφου μας προς το Υπουργείο Παιδείας με
αίτηση έγκρισης της συμμετοχής της χώρας μας στην 41η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής
2010 (17-25 ΙΟΥΛ 2010, Zagreb, Croatia) και την οικονομική κάλυψη της εθνικής
συμμετοχής (3.000 €) καθώς και των εισιτηρίων πέντε μαθητών και δύο συνοδών,
σήμερα (29 ΑΠΡ 2010, ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του Πανελλήνιου
Διαγωνισμού Φυσικής για την Α’ και Β’ τάξη και για τη β’ φάση της Γ’ τάξης του
Λυκείου), μας κοινοποιήθηκε η παρακάτω απόφαση του Υπουργείου Παιδείας:

Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή της χώρας μας (και) σε αυτήν την Ολυμπιάδα, εκτός των
εκπαιδευτικών στόχων και της άμεσης ενημέρωσης με εμπειρίες για τα διεθνή
τεκταινόμενα, αποτελεί και ένα μέσο σηματοδότησης της παρουσίας της στο διεθνές
–αλλά και το άμεσο, γειτονικό– περιβάλλον, αλλά και ένα μέσο παρέμβασης και
συμβολής της στη διαμόρφωση τέτοιων εκπαιδευτικών πρακτικών και των διεθνών

εκπαιδευτικών πολιτικών. Ήδη, η Οργανώτρια Χώρα Κροατία έχει αποστείλει επίσημη
Πρόσκληση.
Υπενθυμίζουμε ότι στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο
περισσότερες από 80 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες, καθώς και όλες οι γειτονικές μας χώρες.
Επιστημονικός Υπεύθυνος
των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής της ΕΕΦ
και των Ελληνικών Αποστολών
στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής
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