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Βακμόσ Αςφαλείασ: 
 Nα διατθρθκεί μζχρι: 
 Βακμ. Ρροτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
  

 ----- 
 

 Μαροφςι,                07/11/2013 
 Αρικμ. Ρρωτ. :          168895/Γ2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΟΣ: 
      

 

 

 

  KOIN: Εταιρεία Αςτρονομίασ & Διαςτιματοσ 

  Γεωργίου Καρτάλθ 72 – οηοφ 

  383  33 Βόλοσ 

 

  

 

 

ΘΕΜΑ: «19οσ Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ Αςτρονομίασ και Διαςτθμικισ 2014» 

χετικά ζγγραφα: τα με αρ. πρ. 145551/Γ2/09-10-2013 και 151448/Γ2/16-10-2013 ζγγραφα του Υ.ΡΑΙ.Θ. 

 

Σασ ενθμερϊνουμε ότι θ Εταιρεία Αςτρονομίασ και Διαςτιματοσ προκθρφςςει τον 19ο Ρανελλινιο 

Μακθτικό Διαγωνιςμό Αςτρονομίασ και Διαςτθμικισ 2014. 

κοπόσ του διαγωνιςμοφ είναι θ περαιτζρω εναςχόλθςθ και εμβάκυνςθ των μακθτϊν ςτθν 

επιςτιμθ τθσ Αςτρονομίασ, τθσ Αςτροφυςικισ και τθσ Διαςτθμικισ, θ εξοικείωςι τουσ με τισ καυμαςτζσ 

              ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

          Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΡΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

        ΤΜΘΜΑ Γϋ - ΜΑΘΘΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νςθ  : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 
Τ.Κ. – Ρόλθ  : 151 80 -  Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα  : http://www.minedu.gov.gr 
Email : t05sde3@minedu.gov.gr 
Ρλθροφορίεσ : Βάρλα  Ά. 
   Ραπαδοποφλου Χ. 
Τθλζφωνο : 210-34.43.272 

 : 210-34.43.317 

Fax : 210-34.43.390 

 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΡΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Ρ.Ε. & Δ.Ε. 

τθσ χϊρασ. Ζδρεσ τουσ. 

2. Γραφεία Σχολικϊν Συμβοφλων Δ.Ε. 

τθσ χϊρασ.  

(μζςω Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Ρ.Ε. 

& Δ.Ε.) 

3. Δ/νςεισ Δ.Ε. τθσ χϊρασ. Ζδρεσ τουσ. 

4. Σχολεία Δ.Ε. Δθμόςια και Ιδιωτικά 

 (μζςω Διευκφνςεων Δ.Ε.) 

 



2 

 

τελευταίεσ ανακαλφψεισ των τεχνθτϊν δορυφόρων και άλλων παρατθρθτθρίων και θ επιβράβευςθ τθσ 

ενδόμυχθσ και διερευνθτικισ αυτισ προςπάκειάσ τουσ. 

Ο Διαγωνιςμόσ Αςτρονομίασ διεξάγεται ιδθ τα τελευταία χρόνια όχι μόνο ςτα Λφκεια αλλά και ςτα 

Γυμνάςια τθσ χώρασ, με διαφορετικά κζματα. Οι φάςεισ του διαγωνιςμοφ κα είναι τρεισ για τα 

Γυμνάςια και τζςςερισ για τα Λφκεια. Ασ ςθμειωκεί, όμωσ, ότι ςτισ τζςςερισ φάςεισ του διαγωνιςμοφ 

που αφοροφν ςτουσ μακθτζσ Λυκείου, εκτόσ από γνϊςεισ Αςτρονομίασ, απαιτοφνται και ςτοιχειϊδεισ 

γνϊςεισ Μακθματικϊν και Φυςικισ.  

 

 

Η εξεταςτζα φλθ του διαγωνιςμοφ είναι ενδεικτικά αυτι που περιλαμβάνεται ςτα εξισ βιβλία:  

Για το Γυμνάςιο (κατά ςειρά ςθμαντικότθτασ): 

1. Το ςχολικό βιβλίο τθσ Βϋ Λυκείου, χωρίσ τα κεφάλαια που απαιτοφν γνϊςεισ μακθματικϊν και 

φυςικισ του Λυκείου. 

2. Μαυρομμάτθ Κωνςταντίνου: «Στοιχεία Αςτρονομίασ, Αςτροφυςικισ και Διαςτθμικισ» 1ο 

τεφχοσ, «Το ηλιακό μασ ςφςτημα», Βόλοσ, 2011, 2ο τεφχοσ, «Αςτέρεσ, Γαλαξίεσ, Σφμπαν, Ουράνια Σφαίρα, 

Τηλεςκόπια», Βόλοσ, 2012 και 3ο τεφχοσ, «Διαςτημική και Νέεσ αςτρονομικέσ θεωρίεσ και ανακαλφψεισ», 

Βόλοσ, 2013, εκδόςεισ τθσ Εταιρείασ Αςτρονομίασ και Διαςτιματοσ. 

3. Μαυρομμάτθ Κωνςταντίνου: «Λεξικό Αςτρονομίασ», ζκδοςθ τθσ Εταιρείασ Αςτρονομίασ και 

Διαςτιματοσ, 2006. 

4. «Θέματα και απαντήςεισ Διαγωνιςμϊν Αςτρονομίασ», τόμοσ 1οσ ζκδοςθ τθσ Εταιρείασ 

Αςτρονομίασ και Διαςτιματοσ, 2006. 

 

Για το Λφκειο (κατά ςειρά ςθμαντικότθτασ): 

1. Το ςχολικό βιβλίο τθσ Βϋ Λυκείου. 

2. Μαυρομμάτθ Κωνςταντίνου: «Στοιχεία Αςτρονομίασ, Αςτροφυςικισ και Διαςτθμικισ» 1ο 

τεφχοσ, «Το ηλιακό μασ ςφςτημα», Βόλοσ, 2011, 2ο τεφχοσ, «Αςτέρεσ, Γαλαξίεσ, Σφμπαν, Ουράνια Σφαίρα, 

Τηλεςκόπια», Βόλοσ, 2012 και 3ο τεφχοσ, «Διαςτημική και Νέεσ αςτρονομικέσ θεωρίεσ και ανακαλφψεισ», 

Βόλοσ, 2013, εκδόςεισ τθσ Εταιρείασ Αςτρονομίασ και Διαςτιματοσ.  

3. «Θέματα και απαντήςεισ Διαγωνιςμϊν Αςτρονομίασ», τόμοσ 2οσ ζκδοςθ τθσ Εταιρείασ 

Αςτρονομίασ και Διαςτιματοσ, 2012. 

4. Αυγολοφπθ Σταφρου – Σειραδάκθ Ι.: «Παρατηρηςιακή Αςτρονομία», εκδόςεισ Ρλανθτάριο  

Θεςςαλονίκθ, 2010. 
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Οι φάςεισ του διαγωνιςμοφ κα είναι ωσ εξισ: 

 

 Η πρώτθ (1θ ) φάςθ με το όνομα «ΕΤΔΟΞΟ» κα διεξαχκεί θλεκτρονικά μζςω τθσ επίςθμθσ 

ιςτοςελίδασ τθσ Εταιρείασ Αςτρονομίασ και Διαςτιματοσ από τθ  Δευτζρα 2 Δεκεμβρίου 2013 μζχρι και 

τθ Δευτζρα 16 Δεκεμβρίου 2013. Στθν ιςτοςελίδα http://www.astronomos.gr δθμοςιεφεται μία ςειρά 

ερωτιςεων και αςκιςεων, τόςο για τα Λφκεια, όςο και για τα Γυμνάςια, τισ οποίεσ μπορεί να 

«κατεβάςει» όποιοσ μακθτισ Λυκείου ι Γυμναςίου επικυμεί να λάβει μζροσ ςτο Μακθτικό Διαγωνιςμό. 

Οι μακθτζσ λφνουν τισ αςκιςεισ, απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ και τισ ςτζλνουν θλεκτρονικά (με e-mail) μαηί 

με τα ςτοιχεία τουσ (ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο), ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

zachilas@uth.gr. Πςοι μακθτζσ δεν μποροφν να ςτείλουν τισ απαντιςεισ θλεκτρονικά, μποροφν να τισ 

ςτείλουν ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτθ διεφκυνςθ: Εταιρεία Αςτρονομίασ και Διαςτιματοσ, 

Γεωργίου Καρτάλθ 72 – Ροηοφ, 383 33, Βόλοσ. Απαντιςεισ ςτζλνονται μόνο μια φορά και δεν γίνονται 

δεκτζσ εκ των υςτζρων διορκώςεισ.  

Οι απαντιςεισ διορκϊνονται και αξιολογοφνται από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ. Άριςτα (4 

μονάδεσ) παίρνει όποιοσ απαντιςει ςωςτά ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ και λφςει όλεσ τισ αςκιςεισ. 

ΠΡΟΟΧΗ: Ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθν 1θ φάςθ κα κεωρθκεί αν το e-mail ςταλεί ςτθν παραπάνω 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ μζχρι τισ 24:00 τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 2013 ι όταν ο φάκελοσ με τισ απαντιςεισ 

ζχει ςφραγίδα ταχυδρομείου ζωσ και τθ 16θ/12/2013. Στθν περίπτωςθ θλεκτρονικισ ταχυδρόμθςθσ, 

παρακαλοφνται οι αποςτολείσ να ηθτιςουν από το πρόγραμμα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ που 

χρθςιμοποιοφν να τουσ δοκεί από τον παραλιπτθ επίδοςθ παραλαβισ του e-mail. 

 

 

τθ δεφτερθ (2θ ) φάςθ του διαγωνιςμοφ, μποροφν να λάβουν μζροσ όλοι οι μακθτζσ Λυκείου και 

Γυμναςίου τθσ χώρασ, ανεξάρτθτα εάν ςυμμετείχαν ι όχι ςτθν πρϊτθ φάςθ του διαγωνιςμοφ. Θ 2θ φάςθ 

με το όνομα «ΑΡΙΣΑΡΧΟ» κα πραγματοποιθκεί το άββατο 25 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ. ςε 

διάφορα Λφκεια και Γυμνάςια τθσ χϊρασ. Οι απαντιςεισ ςυγκεντρϊνονται και διορκϊνονται από τθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ. Στθ φάςθ αυτι, μποροφν να λάβουν μζροσ όλοι οι μακθτζσ των τριϊν 

τάξεων των Λυκείων και παράλλθλα, όλοι οι μακθτζσ των τριϊν τάξεων των Γυμναςίων τθσ χϊρασ, με 

διαφορετικά κζματα. Θ διάρκεια του διαγωνιςμοφ είναι τρεισ (3) ώρεσ και κα διενεργθκεί με τθν ευκφνθ 

μιασ Τοπικισ Επιτροπισ Κακθγθτϊν που κα ορίςει ο Διευκυντισ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 

κάκε περιοχισ, οι οποίοι (κακθγθτζσ) εκελοντικά κα προςφζρουν τθν υπθρεςία τουσ ςτο διαγωνιςμό. 

Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλουν οι μακθτζσ ςτουσ Διευκυντζσ των 

Γυμναςίων και των Λυκείων τουσ μζχρι τθν 20θ Ιανουαρίου 2014. 

http://www.astronomos.gr/
mailto:zachilas@uth.gr
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Oι Διευκυντζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ πρζπει να ςτείλουν ςτθ διοργανϊτρια Εταιρεία 

Αςτρονομίασ και Διαςτιματοσ, μζςω e-mail (υπόψθ κυρίου Ηαχείλα: zachilas@uth.gr), το ςχετικό 

ζγγραφο όπου ςθμειϊνεται το ςχολείο (Εξεταςτικό Κζντρο) ςτο οποίο κα γίνει ο Διαγωνιςμόσ, κακϊσ και 

το e-mail, το τθλζφωνο και το fax του ςυγκεκριμζνου ςχολείου. Τα ζξοδα μετακίνθςθσ προσ και από το 

Εξεταςτικό Κζντρο βαρφνουν αποκλειςτικά το διαγωνιηόμενο, δθλαδι χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο. 

Τα κζματα του διαγωνιςμοφ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ Αςτρονομίασ και 

Διαςτιματοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://www.astronomos.gr ςτισ 8:45 π.μ., το άββατο 25 

Ιανουαρίου 2014. Θα βρίςκονται ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα του Διαγωνιςμοφ και κα απαιτείται απλά ζνα 

κλικ ςτο ςυγκεκριμζνο ςφνδεςμο για να αρχίςει αυτόματα το κατζβαςμα ςτον Θ/Υ. Τα κζματα κα 

περιζχονται ςε αρχείο μορφισ PDF (για το οποίο απαιτείται θ παρουςία του Acrobat Reader 

εγκατεςτθμζνου ςτον Θ/Υ). Σε περίπτωςθ κωλφματοσ παραλαβισ των κεμάτων (λόγω θλεκτρονικοφ 

προβλιματοσ του Θ/Υ του ςχολείου ι εν γζνει του διαδικτφου), ο πρόεδροσ τθσ Τοπικισ Επιτροπισ κα 

πρζπει να επικοινωνιςει με τον πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κ. Μαυρομμάτθ Κων/νο (τθλ. 

24.210 - 46.253 ι 24.210 - 51.061) για να αποςταλοφν τα κζματα μζςω fax. 

Μετά το τζλοσ τθσ τρίωρθσ εξζταςθσ, τα γραπτά των μακθτϊν τοποκετοφνται ςε φάκελο, χωριςτά 

των μακθτϊν Λυκείου από του Γυμναςίου, ςφραγίηονται με τθ ςχολικι ςφραγίδα και αποςτζλλονται με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθν Κεντρικι Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ τθσ Εταιρείασ Αςτρονομίασ και 

Διαςτιματοσ (Γεωργίου Καρτάλθ 72 – Ροηοφ, 383 33, Βόλοσ), για τθ βακμολόγθςθ και τθν ζκδοςθ των 

αποτελεςμάτων.  

Άριςτα (20 μονάδεσ) παίρνει όποιοσ απαντιςει ςωςτά ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ και λφςει όλεσ τισ 

αςκιςεισ. 

Το ςυνολικό «Άριςτα» και των δφο ανωτζρω φάςεων είναι το 24. 

Οι περίπου τριάντα (30) πρϊτοι μακθτζσ Λυκείου και οι περίπου δϊδεκα (12) πρϊτοι μακθτζσ 

Γυμναςίου, οι οποίοι κα προκφψουν από το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ τουσ ςτθν 1θ φάςθ «ΕΤΔΟΞΟ» 

και ςτθ 2θ φάςθ «ΑΡΙΣΑΡΧΟ», κα κλθκοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν 3θ φάςθ του διαγωνιςμοφ. Τα 

ονόματά τουσ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ (www.astronomos.gr). 

 

 

 

H  τρίτθ (3θ ) φάςθ του διαγωνιςμοφ, με το όνομα «ΙΠΠΑΡΧΟ», κα πραγματοποιθκεί ςτο Βόλο, ςτο 

Αμφικζατρο του Οικονομικοφ Τμιματοσ του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, (Γεωργίου Καρτάλθ 72 - οηοφ, 

πρϊθν Γαλλικό Ινςτιτοφτο) το άββατο 1 Μαρτίου 2014 και ώρα 5 μ.μ., με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ 

Κεντρικισ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ τθσ Εταιρείασ, θ οποία και κα φιλοξενιςει ςε ξενοδοχείο του 

Βόλου τουσ μακθτζσ (οι τυχόν ςυνοδοί τουσ οφείλουν να πλθρϊςουν τθν διαμονι τουσ) το βράδυ του 

mailto:zachilas@uth.gr
http://www.astronomos.gr/
http://www.astronomos.gr/
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Σαββάτου. Τα ζξοδα μετακίνθςθσ προσ και από το Βόλο βαρφνουν αποκλειςτικά τον διαγωνιηόμενο, 

δθλαδι χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο. 

Οι μακθτζσ που κα πετφχουν και ςτθν 3θ φάςθ του διαγωνιςμοφ κα είναι οι νικθτζσ του 19ου 

Ρανελλινιου Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ Αςτρονομίασ και Διαςτθμικισ 2014 και κα κλθκοφν να 

παραλάβουν τα βραβεία και τουσ επαίνουσ τουσ, κακϊσ και τισ τιμθτικζσ διακρίςεισ των ςχολείων τουσ, 

ςε ειδικι πανθγυρικι τελετι, που κα διοργανωκεί ςτο αμφικζατρο του Τμιματοσ Οικονομικϊν 

Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, το άββατο 4 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 8 μ.μ. 

 

 

 

 

Υπάρχει επιπλζον και θ τζταρτθ (4θ) φάςθ του διαγωνιςμοφ, με το όνομα «ΠΣΟΛΕΜΑΙΟ», θ οποία 

κα πραγματοποιθκεί το  αββατοκφριακο, 5-6 Απριλίου 2014. Θ ςυγκεκριμζνθ φάςθ αφορά όςα παιδιά 

επικυμοφν να ςτελεχϊςουν τθν Εκνικι Ολυμπιακι Ομάδα Αςτρονομίασ και Αςτροφυςικισ. Θ φετινι 8θ 

Διεκνισ Ολυμπιάδα Αςτρονομίασ –Αςτροφυςικισ κα διεξαχκεί ςτθν πόλθ Σουτςάβα (Suceava) τθσ 

ουμανίασ. Στθ φάςθ αυτι κα κλθκοφν οι δζκα (10) πρώτοι μακθτζσ Λυκείου τθσ 3θσ φάςθσ 

«ΙΠΠΑΡΧΟ». Οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ κα ςυγκεντρωκοφν ςτο Βόλο και κα φιλοξενθκοφν με ζξοδα τθσ 

Εταιρείασ και του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. Τα ζξοδα μετακίνθςθσ προσ και από το Βόλο βαρφνουν 

αποκλειςτικά τον διαγωνιηόμενο, δθλαδι χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο.  

 

Κατά τθ φάςθ αυτι, οι μακθτζσ κα εξεταςτοφν ςε τρία μζρθ: 

α) ςτο Θεωρθτικό Μζροσ, όπου κα κλθκοφν να λφςουν επτά (7) προβλιματα μικρισ ανάπτυξθσ και 

ζνα (1) πρόβλθμα μεγάλθσ ανάπτυξθσ, 

β) ςτθν Ανάλυςθ Δεδομζνων, όπου κα κλθκοφν να απαντιςουν ςε ζνα (1) μεγάλο πρόβλθμα, ςτο 

οποίο κα ζχουν δοκεί αςτρονομικά δεδομζνα και  

γ) ςτο Ρρακτικό Μζροσ, που κα γίνει ςε υπαίκριο χϊρο, όπου οι μακθτζσ κα κλθκοφν να 

απαντιςουν ςε τζςςερισ (4) ερωτιςεισ, που κα αφοροφν ςτα τθλεςκόπια, ςτθ χριςθ των τθλεςκοπίων 

και ςτθν ουρανογραφία.  

Θ κατάταξθ των μακθτϊν κα γίνει με βάςθ το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ ςτα τρία αυτά μζρθ. 

 

 

 

 



6 

 

Οι πζντε (5) μακθτζσ του Λυκείου που κα ζλκουν πρϊτοι (δθλαδι από τον 1ο ζωσ τον 5ο) ςτθν 

τζταρτθ (4θ ) φάςθ «ΠΣΟΛΕΜΑΙΟ», θλικίασ κάτω των 20 ετϊν (μζχρι τθν 30θ -06-2014) και ανεξάρτθτα 

από φφλο, κα ςτελεχϊςουν τθν Εκνικι Ολυμπιακι Ομάδα Αςτρονομίασ και Αςτροφυςικισ και κα 

μεταβοφν ςτθν πόλθ ουτςάβα τθσ Ρουμανίασ, από 1 ζωσ 10 Αυγοφςτου 2014, για να λάβουν μζροσ 

ςτθν 8θ Διεκνι Ολυμπιάδα Αςτρονομίασ και Αςτροφυςικισ. Σε περίπτωςθ κωλφματοσ ενόσ (ι 

περιςςότερων) εκ των πζντε, τθ κζςθ του κα πάρει ο αμζςωσ επόμενοσ ςτθ ςειρά κατάταξθσ από τθν 4θ 

φάςθ «ΠΣΟΛΕΜΑΙΟ». 

Θ ςυμμετοχι των πζντε (5) μακθτϊν ςτθν προετοιμαςία και ςτθν εκπαίδευςθ τθσ Ολυμπιακισ 

Ομάδασ είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ μακθτζσ. Θ εκπαίδευςθ κα γίνει από τθ Δευτζρα 7 Ιουλίου 

2014 ζωσ και τθν Παραςκευι 18 Ιουλίου 2014 ςτο Βόλο με ζξοδα φιλοξενίασ του Ρανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ. Εάν κάποιοσ απουςιάςει από τθν εκπαίδευςθ ςε ποςοςτό άνω του 25% των ςυνολικϊν 

ωρϊν, αυτομάτωσ αποκλείεται από τθν Ομάδα. 

 

Επίςθσ, ο πρϊτοσ μακθτισ και θ πρϊτθ μακιτρια τθσ 3θσ φάςθσ «ΙΠΠΑΡΧΟ», θλικίασ 16 ζωσ 18 

ετϊν, κα μεταβοφν για επτά (7) θμζρεσ, ςτα τζλθ Ιουλίου 2014, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΝΑSΑ, ςτο 

Huntsville τθσ πολιτείασ Αλαμπάμα των Θνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ, και κα μετάςχουν ςε 

εκπαιδευτικά προγράμματα, πλθρϊνοντασ τα ςχετικά δίδακτρα. Σε περίπτωςθ που ο πρϊτοσ μακθτισ ι 

θ πρϊτθ μακιτρια ζχει επιτφχει ςε προθγοφμενο διαγωνιςμό (ωσ πρϊτοσ νικθτισ ι νικιτρια) και άρα 

ζχει ιδθ κερδίςει το ταξίδι ςτθ NASA, κα αντικακίςταται από τον αμζςωσ επόμενο τθσ κατάταξθσ τθσ 3θσ 

φάςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι δε κα ζχει κερδίςει ςε προθγοφμενο διαγωνιςμό. Σε περίπτωςθ 

ιςοβακμίασ 2 ι περιςςότερων μακθτϊν ι μακθτριϊν ςτθν πρϊτθ κζςθ, κα γίνεται κλιρωςθ ενϊπιων 

των μακθτϊν ι αντιπροςϊπων τουσ.  

Τα ζξοδα μετακίνθςθσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ (προσ και από τα διεκνι αεροδρόμια τθσ χϊρασ) 

βαρφνουν αποκλειςτικά τον διαγωνιηόμενο, δθλαδι χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο. 

 

Τα άλλα ζπακλα του διαγωνιςμοφ είναι:  

1. Για τουσ μακθτζσ Λυκείου: 300 € για τον πρϊτο νικθτι, ακλοκετθμζνο από τθν Ελλθνικι 

Αςτρονομικι Εταιρεία (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ), 200 € για το δεφτερο, 150 € για τον τρίτο.  

2. Για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου: 200 € για τον πρϊτο, 150 € για το δεφτερο, 100 € για τον 

τρίτο. 

Επίςθσ, όλοι οι ανωτζρω επιτυχόντεσ μακθτζσ και οι μακιτριεσ κα λάβουν ωσ δϊρα διάφορα 

αςτρονομικά και επιςτθμονικά βιβλία, DVDs, CDs και κα εγγραφοφν για ζνα ζτοσ, δωρεάν, ςυνδρομθτζσ 

του αςτρονομικοφ περιοδικοφ «ΟΥΑΝΟΣ», που εκδίδει ανελλιπϊσ για περιςςότερα από 20 χρόνια θ 

Εταιρεία Αςτρονομίασ και Διαςτιματοσ. 
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υνοπτικόσ Πίνακασ Διαγωνιςμοφ: 

 1θ Φάςθ: «ΕΤΔΟΞΟ», από τθ Δευτζρα 2 Δεκεμβρίου 2013 μζχρι τισ 24:00 τθσ Δευτζρασ 16  

Δεκεμβρίου 2013. 

Θλεκτρονικά, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.astronomos.gr 

 2θ Φάςθ: «ΑΡΙΣΑΡΧΟ», το άββατο 25 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 9 π.μ. 

Στα διάφορα Γυμνάςια και Λφκεια (Εξεταςτικά Κζντρα) τθσ χϊρασ. 

 3θ Φάςθ: «ΙΠΠΑΡΧΟ», το άββατο 1 Μαρτίου 2014 και ώρα 5 μ.μ. 

Στο Βόλο, ςτο αμφικζατρο του Οικονομικοφ Τμιματοσ του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ (Γεωργίου 

Καρτάλθ 72– οηοφ, πρϊθν Γαλλικό Ινςτιτοφτο). 

 4θ Φάςθ: «ΠΣΟΛΕΜΑΙΟ», άββατο και Κυριακι, 5 & 6 Απριλίου 2014  

Μόνο για τθ ςτελζχωςθ τθσ Εκνικισ Ολυμπιακισ Ομάδασ Αςτρονομίασ και Αςτροφυςικισ. 

Στο Βόλο, ςτο αμφικζατρο του Οικονομικοφ Τμιματοσ του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ (Γεωργίου 

Καρτάλθ 72 – οηοφ, πρϊθν Γαλλικό Ινςτιτοφτο). 

 

Οι μακθτζσ και οι κακθγθτζσ που επικυμοφν να πλθροφορθκοφν ο,τιδιποτε ςχετικό με το 

διαγωνιςμό μποροφν να επικοινωνοφν με τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

 

1. Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: 

Εταιρεία Αςτρονομίασ και Διαςτιματοσ, 

Γεωργίου Καρτάλθ 72 – οηοφ 

383 33 Βόλοσ 

 

2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 

 zachilas@uth.gr  

 mavrommk@otenet.gr 

 

3. Σθλζφωνα: 

 24.210 - 46.253 & 6973.026.260 Μαυρομμάτθσ Κων/νοσ, μακθματικόσ - Ρρόεδροσ τθσ 

Εταιρείασ Αςτρονομίασ & Διαςτιματοσ.  

 6944.535.455 Ηαχείλασ Λουκάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Ραν/μίου Θεςςαλίασ -  Γραμματζασ τθσ 

Εταιρείασ Αςτρονομίασ & Διαςτιματοσ. 

 24.210 - 28.860 & 6978.834.548 Ξενάκθσ Χριςτοσ, επίτιμοσ ςφμβουλοσ φυςικϊν – 

Αντιπρόεδροσ  τθσ Εταιρείασ Αςτρονομίασ & Διαςτιματοσ. 

 

http://www.astronomos.gr/
mailto:zachilas@uth.gr
mailto:mavrommk@otenet.gr
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4. FΑΧ: 

 24.210 - 51.061 Μαυρομμάτθσ Κων/νοσ, μακθματικόσ -  Ρρόεδροσ τθσ Εταιρείασ Αςτρονομίασ 

& Διαςτιματοσ. 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ: 

   www.astronomos.gr 

 

Ραρακαλοφμε να ενθμερϊςετε τα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ ςασ. 

 

 

Εςωτερικι Διανομι:                             Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ 

1. Γραφείο κ. Υπουργοφ 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ 

3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα 

4. Διεφκυνςθ ΣΕΡΕΔ                        ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ 

5. Διεφκυνςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ 

6. Διεφκυνςθ Διεκνϊν Εκπαιδευτικϊν Σχζςεων   

7. Διεφκυνςθ Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ 

8. ΔΙ.Ρ.Ο.Δ.Ε. 

9. Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ 

10. ΓΕΡΟ 

11. Δ/νςθ Σπουδϊν Δ.Ε. 

 Τμιματα Βϋ & Γϋ     

 

           

 

                                                                                                                     

http://www.astronomos.gr/

