
 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της β’ φάσης του 9ου Πανελληνίου Διαγωνισμού 
Φυσικών Δημοτικού μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης  η οποία διεξήχθη στις 20-5-2021».

    Σχετ. εγγρ.:  Το υπ’ αρ. πρωτ. 65040/04-06-2021 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

      Σε απάντηση του με αρ. πρωτ 65040/04-06-2021 αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. 

Φ.14/43179/ΦΔ/43828/Δ1 έγγραφο που εκδόθηκε από τη Διεύθυνσή μας με θέμα «Ανακοίνωση νέας 

αναβολής ημερομηνίας διεξαγωγής του προγραμματισμένου για τις 22-4-2021 9ου Πανελλήνιου  Μαθητικού 

Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού και αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του για το σχολικό έτος 2020-2021»  

με ημερομηνία της α’ φάσης  διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού την Πέμπτη 20/5/2021 σας 

ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της β’ φάσης το  Σάββατο  11/9/2021 και ώρα 

10.00 – 11.30  τηρώντας ωστόσο απαρέγκλιτα τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

 Ο διαγωνισμός προγραμματίζεται να διεξαχθεί σε εξεταστικά κέντρα ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, για όσες μαθήτριες και όσους μαθητές προκρίθηκαν μετά την πρώτη φάση, από τα σχολεία που 

δήλωσαν συμμετοχή. Ο ορισμός των εξεταστικών κέντρων θα πραγματοποιηθεί από τις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή, η οποία θα 

κοινοποιήσει στα αρμόδια τμήματα την κατανομή των συμμετεχόντων ανά διεύθυνση. Λόγω της επικείμενης 

λήξης του τρέχοντος σχολικού έτους, ο ορισμός κρίνεται απαραίτητο να γίνει έως τις 25/6/2021.
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KOIN: 1. Διευθύνσεις Π.Ε. της χώρας.
          2. Σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας 
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Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων 

και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των 

σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική 

καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική 

αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της 

πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.»

Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

   

                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:   Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’       
                                             Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  
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