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Θέμα: Ζγκριςθ Προκιρυξθσ Τοπικοφ Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν 14θ 
Ευρωπαϊκι Ολυμπιάδα Φυςικϊν Επιςτθμϊν - EUSO 2016» 
 
ΣΧΕΤ :     Αρ. πρωτ. 100/16-10-2015 ΕΚΦΕ  Κω 
  
 Εγκρίνουμε  τθν οργάνωςθ από  το ΕΚΦΕ Κω – Βόρειασ  Δωδεκανιςου του 
Τοπικοφ Διαγωνιςμοφ, ο οποίοσ κα διεξαχκεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 και 
ϊρα ζναρξθσ 09:00 ςτο εργαςτιριο του ΕΚΦΕ Κω (Πλατεία Ευαγγελίςτριασ – 
Αςφενδιοφ) με τουσ όρουσ που περιγράφονται ςτο ςχετικό ζγγραφο 454/01-09-
2015 τθσ ΠΑΝΕΚΦΕ.  

 Για τθ διεξαγωγι του τοπικοφ διαγωνιςμοφ ορίηεται θ εξισ επιςτθμονικι 
επιτροπι:   

Παπαδάκθσ Ιωάννθσ, Φυςικόσ, Υπεφκυνοσ ΕΚΦΕ Κω 
Βαρςάμθσ Βαςίλειοσ, Φυςικόσ, Λυκειακζσ τάξεισ Γυμναςίου Ηθπαρίου 
Σολδάτοσ Παναγιϊτθσ, Χθμικόσ, ΓΕΛ Αντιμάχειασ 
Καπζκασ Σωτιριοσ, Βιολόγοσ, 1ο Γυμνάςιο Κω  
 
Καλοφνται οι ΥΣΕΦΕ και οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 των Λυκείων να 

ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό, επιλζγοντασ και προετοιμάηοντασ κατάλλθλα μία 
τριμελι ομάδα μακθτϊν/τριϊν τθσ Βϋ Λυκείου (γεννθμζνοι μετά τθν 1-1-1999) που 
κα εκπροςωπιςει το ςχολείο τουσ. Οι ΥΣΕΦΕ κα πρζπει να αποςτείλουν τθν αίτθςθ 
του ςχολείου τουσ θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ του ΕΚΦΕ μζχρι τθν Παραςκευι 6-
11-2015 ςτθν οποία κα αναφζρονται: 

Α) τα ονοματεπϊνυμα, τθν τάξθ και τα τθλζφωνα επικοινωνίασ των τριϊν (3) 
μακθτϊν/τριϊν τθσ μακθτικισ ομάδασ που κα ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό. Τα 
ονόματα των μακθτϊν μπορεί να οριςτικοποιθκοφν και αργότερα. 

Β) τα ονοματεπϊνυμα και τθν ειδικότθτα των εκπαιδευτικϊν οι οποίοι/εσ κα 
εκπαιδεφςουν τθν ομάδα των μακθτϊν, κακϊσ και το τθλζφωνο επικοινωνίασ 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ (ι των εκπαιδευτικϊν) που κα τουσ ςυνοδεφςει/ουν.  

Παρακαλοφνται οι Υπεφκυνοι ΣΕΦΕ να φροντίςουν για τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 
των κθδεμόνων των διαγωνιηομζνων, για τθν λιψθ φωτογραφιϊν και video ςτον 
τοπικό διαγωνιςμό.  

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των Λυκείων και των Γυμναςίων με Λυκειακζσ 
τάξεισ να ενθμερϊςουν ενυπογράφωσ τουσ ςυναδζλφουσ.  
 

  Ο Γιεσθσνηής  

  

  Β/βάθμιας  Δκπαίδεσζης Γωδεκανήζοσ

  Παπαδομαρκάκης Ιωάννης

  

  


