
 

Πληροφορίες για τη Βράβευση 
των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής 2014 

 
Η βράβευση των μαθητών η οποία θα γίνει τη 17η Ιανουαρίου 2015 (10:00-14:00) στο Κεντρικό 
Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 – Προπύλαια (αμφιθέατρα Δρακοπούλου 
και Αργυριάδη), αφορά –κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά– στους μαθητές των σχολείων της Νότιας 
Ελλάδας.    

Η βράβευση των μαθητών η οποία θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2015 (13:00-15:00) στη 
Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο του 4ου & 5ου ΓΕΛ Καλαμαριάς (Μεγ. Αλεξάνδρου & Ανατολικής 
Θράκης, Περιοχή Βότση) αφορά –κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά– στους μαθητές των σχολείων 
της Βόρειας Ελλάδας (καθώς και αυτούς οι οποίοι δεν βραβεύτηκαν στην Αθήνα). 
 

Θα βραβευθούν:  
 

• οι 70 πρώτοι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού   
• οι 70 πρώτοι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού  

 

• οι 50 πρώτοι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου 
• οι 50 πρώτοι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου 
• οι 50 πρώτοι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου 
• οι 20 πρώτοι μαθητές της Α΄ Λυκείου 
• οι 20 πρώτοι μαθητές της Β΄ Λυκείου 
• οι 42 πρώτοι μαθητές της α΄ φάσης που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη β΄ φάση της Γ΄ Λυκείου  
• οι 5 μαθητές που συμμετείχαν στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 

σύμφωνα με τις καταστάσεις των πρωτευσάντων μαθητών κάθε τάξης όπως έχουν αναρτηθεί στο 
διαδικτυακό τόπο του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών http://micro-
kosmos.uoa.gr (  οι Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες Φυσικής 2014). 

Όσοι  μαθητές δεν παρέλαβαν το βραβείο τους στην τελετή βράβευσης των Αθηνών ή της 
Θεσσαλονίκης μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Γριβαίων 6 
Αθήνα 10680,  τηλ. 2103635701, eef.athens@gmail.com).  

 
Για τους υπόλοιπους πρωτεύσαντες μαθητές κάθε τάξης, των οποίων τα ονόματα έχουν αναρτηθεί 
στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο, θα ετοιμασθούν σχετικοί Έπαινοι. Οι Έπαινοι αυτοί θα 
παραλαμβάνονται (μετά από σχετική ανακοίνωση στον ίδιο διαδικτυακό τόπο) από το Σχολείο του 
κάθε μαθητή, με τις υπογραφές του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και του 
Επιστημονικού Υπευθύνου των Διαγωνισμών, καθώς και την υπογραφή του Διευθυντή του 
Σχολείου.  
 
 


