
ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης 2023» του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών /Τμήμα Φυσικής και της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής 
για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2022-2023»

Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 150221/2-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/62698/26-5-2022 εγγράφου σας, σχετικά με την έγκριση του 

Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης 2023» ο οποίος απευθύνεται σε 

μαθητές/τριες Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού σχολικών μονάδων της χώρας και των ελληνικών σχολείων του  

Εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 64/01-12-2022 

απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2022-2023 εφόσον τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από 

τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και με τη σύμφωνη γνώμη 

των γονέων/κηδεμόνων. Επιπλέον, κάθε μαθητής/ήτρια δύναται σε ατομική βάση να αποφασίσει 

ελεύθερα τη συμμετοχή του/της σε αυτόν.

2. οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν εγγράφως τη 

σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό καθώς και για τους 

όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού.

   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

                                                   

   Μαρούσι,    7-12-2022
Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/150221/ΦΔ/151441/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Email : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Β. Παπαβρόντος 
                               : Φ. Δεσποίνη 
Τηλέφωνο : 210 344 2249 
                               : 210 344 3293 

ΠΡΟΣ:  1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
                 gtombras@phys.uoa.gr
                 kalkanis@primedu.uoa.gr
                2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

& ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
                  info@εεφεε.gr

ΚΟΙΝ:   1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της 
χώρας. 

              2) Διευθύνσεις Π.Ε της χώρας.
              3) Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας
               (μέσω  των οικείων Δ/νσεων Π.Ε.) 
              4)Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εξωτερικού
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3. η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και της Διεύθυνσης της σχολικής 

μονάδας κρίνεται ως απαραίτητη. 

4. δεν θα υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους συμμετέχοντες (μαθητές/ήτριες, εκπαιδευτικούς, 

σχολεία). 

5. οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την ευθύνη 

των γονέων και κηδεμόνων τους.

6. να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

7.  η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη δημοσιοποίηση των παραγόμενων 

έργων των μαθητών/τριών σε έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλου είδους μέσο. 

8. η όλη διεξαγωγή του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με 

ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των 

πνευματικών δικαιωμάτων.

9. να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των 

μαθητών/τριών παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των 

μαθητών/τριών.

10.  η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον 

πλήρη φάκελο αποτίμησης της δράσης.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μια φάση ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και σε Ελληνικά 

σχολεία του εξωτερικού την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 για μιάμιση ώρα (δυο διδακτικές ώρες), 10.00-11.30.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα e-mail: gtombras@phys.uoa.gr  

kalkanis@primedu.uoa.gr και  gkalkanis@gmail.com.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→Διαγωνισμοί.

Συν. Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε

           ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ

                                                             
Εσωτερική Διανομή:  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’ 
                                     Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
                                     Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’   
                                     Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Μειονοτικών Σχολείων       
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