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Ι. Γπηθμηκςκήζαμε με υια ηα Οπμιεία Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ημο Κ. Ηανδίηζαξ θαη είπαμε ζοκενγαζία με ημοξ Δ/κηέξ θαη ημοξ εθπ/θμφξ θι. ΝΓ04 

γηα ημκ μνηζμυ ηςκ οπεοζφκςκ Οπμιηθχκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΟΓΦΓ), ημκ πνμγναμμαηηζμυ ηςκ ενγαζηενηαθχκ αζθήζεςκ πμο ζα 

πναγμαημπμηεζμφκ ημ ηνέπμκ ζπμιηθυ έημξ θαη ημκ ηειηθυ απμιμγηζμυ ηςκ ενγαζηενηαθχκ αζθήζεςκ πμο πναγμαημπμηήζεθακ.  Οοκενγαζηήθαμε με 

ηεκ Ν/ζμηα Γθπ/ζε θαη απμζπάζηεθε γηα 4ε ζοκεπή πνμκηά, δάζθαιμξ ζημ ΓΗΦΓ, γηα ημ ζπμιηθυ έημξ 2009-10. 
 

ΙΙ. Ννμβάιαμε ηηξ δναζηενηυηεηεξ ημο ΓΗΦΓ ζημκ ημπηθυ Πφπμ, ζομμεηείπαμε ζε ζοκέδνηα θαη ζε εθπαηδεοηηθέξ δναζηενηυηεηεξ ζπεηηθέξ με ηηξ 

Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ. Οοκδημνγακχζαμε με ηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ θι. ΝΓ04 ηεκ 3ε εθδήιςζε γηα ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ ζηεκ Ηανδίηζα. 
 

ΙΙΙ. Γκενγήζαμε: γηα ηε δηεοζέηεζε ημο ςνανίμο ηςκ θαζεγεηχκ ημο θι. ΝΓ04, γηα ηεκ εκεμένςζε θαη πνμεημημαζία ηςκ Οπμιείςκ χζηε κα 

απειεοζενχζμοκ ηηξ αίζμοζεξ ηςκ ενγαζηενίςκ Φ.Γ. απυ άιιεξ πνήζεηξ θαη κα είκαη ζε ζέζε κα πναγμαημπμηήζμοκ ηηξ πνμβιεπυμεκεξ ενγαζηενηαθέξ 

αζθήζεηξ γηα ημ ζπμιηθυ έημξ 2009-10, γηα ηε ζοκεπή εκεμένςζε ηεξ ηζημζειίδαξ ημο ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ ζημ Οπμιηθυ Δίθηομ, γηα ημκ εμπιμοηηζμυ ηεξ 

βηβιημζήθεξ ημο ΓΗΦΓ με υιεξ ηηξ κέεξ εθδυζεηξ ηςκ βηβιίςκ ημο ΜΓΔΒ ηηξ ζπεηηθέξ με ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ θαη γηα ημκ εμπιμοηηζμυ ηςκ 

βηβιημζεθχκ ηςκ ΟΓΦΓ με ζεμεηχζεηξ με ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ. Οοκεηζθέναμε επίζεξ ζηεκ δεμημονγία ημο κέμο ενγαζηενίμο Φ.Γ. ζημ 14μ Δεμμηηθυ 

Οπμιείμ Ηανδίηζαξ.  
 

IV. Δακείζαμε ζε μεγάιμ ανηζμυ ζπμιείςκ υνγακα γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε πεηναμαηηθχκ δναζηενημηήηςκ, απμζφναμε άπνεζηεξ θαη δηαζέζαμε 

κέεξ πεμηθέξ μοζίεξ ή θαη άιια οιηθά ζε ζπμιεία υηακ αοηυ ήηακ εθηθηυ θαη δακείζαμε γηα πνήζε ζημ Πμήμα Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Θάνηζαξ 

(Νανάνηεμα Ηανδίηζαξ) ημκ πχνμ ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ με υιμ ημκ ελμπιηζμυ ημο γηα μηα μένα ηεκ εβδμμάδα με ζθμπυ κα γίκεηαη ημ μάζεμα 

Γνγαζηήνημ Φοζηθήξ ημο Α´ ελαμήκμο. 
 

V.  Δημνγακχζαμε είθμζη ηέζζενεξ επημμνθςηηθέξ ζογθεκηνχζεηξ θαζεγεηχκ (Γομκαζίςκ, ΓΓ.Θ. θαη ΓΝΑ.Θ.) θαη δαζθάιςκ ζημ πχνμ ημο ΓΗΦΓ, 

ζημ 1μ ΓΝΑΘ Ηανδίηζαξ θαη ζημ ΓΓΘ Ναιαμά, υπμο υιμη εκεμενχζεθακ, είδακ ηα οιηθά θαη αζπμιήζεθακ με ηηξ πεηναμαηηθέξ δηαηάλεηξ πμο πνέπεη κα 

πναγμαημπμηήζμοκ ζημοξ μαζεηέξ ημοξ βάζεη ηςκ μδεγηχκ ημο ΡΝΔΒΙΘ.  
 

VI. Ηάκαμε πεηνάμαηα ζε εθαηυκ δεθαηνία ημήμαηα μαζεηχκ, πμο είηε ημοξ οπμδεπζήθαμε ζημ ενγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (ή ζημ ΟΓΦΓ ημο 5μο 

Δεμμηηθμφ Οπμιείμο ή ημο 5μο ΓΓΘ) με ημοξ θαζεγεηέξ ή δαζθάιμοξ ημοξ, γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ενγαζηενηαθχκ αζθήζεςκ, είηε επηζθεθζήθαμε ηα 

ζπμιεία ημοξ γηα βμήζεηα ζηεκ εθηέιεζε ηςκ πεηναμάηςκ ζημ πχνμ ηςκ Γνγαζηενίςκ Φ. Γ. ηςκ Οπμιείςκ θαη ζοκενγαζηήθαμε με ημοξ 

εθπαηδεοηηθμφξ υηακ πνεηάδμκηακ ηε βμήζεηά μαξ ζε ζέμαηα πμο αθμνμφζακ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ ή ελμπιηζμυ. Γνγαζηήθαμε πνμζθένμκηαξ επί 

ηυπμο βμήζεηα γηα εκεμένςζε, επηζθεοή μνγάκςκ, επίιοζε πνμβιεμάηςκ θαη ηαθημπμίεζε Γνγαζηενίςκ Φ.Γ. Δεμμηηθχκ Οπμιείςκ, Γομκαζίςκ, 

Γεκηθχκ Θοθείςκ θαη ΓΝΑΘ. 
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Ι. 1. Πηξ πνχηεξ εμένεξ ημο Οεπηεμβνίμο επηθμηκςκήζαμε ηειεθςκηθά, ζηείιαμε e-mails ή επηζθεθζήθαμε υια ηα Γομκάζηα, ΓΓΘ θαη ΓΝΑΘ 

ημο Nμμμφ θαη ζοκενγαζηήθαμε γηα ηεκ δηαδηθαζία επηιμγήξ οπεοζφκμο ΟΓΦΓ, ζφμθςκα με ημ 88698/Γ7/23-7-2009/ΡΝΓΝΘ/ΟΓΝΓΔ/Πμ. ΟΠ´ 

Ιειεηχκ. Ε δηαδηθαζία μιμθιενχζεθε με ηεκ απμζημιή εγγνάθμο απυ ηεκ Δ/κζε Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ηανδίηζαξ ζημ ΡΝΓΝΘ (10857/17-11-

2009/ΔΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ με ζέμα: «Γπηιμγή Ρπεοζφκςκ Οπμιηθμφ Γνγαζηενίμο Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ (ΡΟΓΦΓ) ηςκ Οπμιηθχκ Ιμκάδςκ Κμμμφ 

Ηανδίηζαξ»). 

 2. Οηηξ 23/9/2009 ζηείιαμε e-mail ζηα ζπμιεία με θμηκμπμίεζε ζηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ θι. ΝΓ04, με πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηα έκηοπα 

θαη έγγναθα πμο αθμνμφκ ηα ΟΓΦΓ θαη οπεκζομίδαμε ζημοξ ΡΟΓΦΓ ηεκ οπμπνέςζή ημοξ κα εημημάζμοκ θαη κα θαηαζέζμοκ ζημ Δηεοζοκηή ημο 

ζπμιείμο ημοξ ημκ πνμγναμμαηηζμυ ηςκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηήηςκ γηα ημ 1o 3/μεκμ ή 4/μεκμ ημο ζπμιηθμφ έημοξ 2009-10. Πεκ ίδηα εμένα 

ζηείιαμε θαη με ημ ηαποδνμμείμ ηα ακηίζημηπα έγγναθα 8469, 8470 & 8471/23-9-2009/ΔΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ. Οηηξ 7/1/2010 ζηείιαμε ηα 

έκηοπα πνμγναμμαηηζμμφ γηα ημ 2μ 3/μεκμ ζηα Γομκάζηα με αν. πνςη. 17/7-1-2010/ΔΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ  θαη ζηηξ 25/1/2010 ζηα ΓΓΘ θαη 

ΓΝΑΘ γηα ημ 2μ 4/μεκμ με αν. πνςη. 523 & 524/7-1-2010/ΔΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ. 

3. Ιεηά απυ ζοκενγαζία μαξ με ηεκ Ν/ζμηα Γθπ/ζε απμζπάζζεθε ζημ ΓΗΦΓ δάζθαιμξ, πμο έπεη θαη πηοπίμ Φοζηθμφ, με ζθμπυ ηεκ 

πνμχζεζε ηεξ πεηναμαηηθήξ δηδαζθαιίαξ ηςκ Φ.Γ. ζηα Δεμμηηθά Οπμιεία. 

4. Ιε ηε ιήλε ηςκ μαζεμάηςκ ανπίζαμε ηε ζογθέκηνςζε ηςκ ζημηπείςκ πμο αθμνμφζακ ημκ απμιμγηζμυ ηςκ ενγαζηενηαθχκ 

δναζηενημηήηςκ ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ 2009-10, πμο έζηεικακ μη ΡΟΓΦΓ. Αθμφ ζοιιέλαμε, μεηά απυ επακεηιεμμέκεξ επαθέξ με ηα ζπμιεία, ημοξ 

ζπεηηθμφξ πίκαθεξ απμιμγηζμμφ θαη ηηξ εθζέζεηξ δναζηενημηήηςκ, θάκαμε ζογθεκηνςηηθμφξ πίκαθεξ θαη ζηείιαμε ηα ζπεηηθά ζημηπεία ζημ Γν. 

Γνγαζηενίςκ ημο ΡΝΔΒΙΘ θαη ζηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ θι. ΝΓ04 με e-mail ζηηξ 9 & 14/6/2010 θαη εγγνάθςξ ζηηξ 9/6/2010 (4471/9-6-

2010/ΔΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα: «Απμιμγηζμυξ ιεηημονγίαξ ηςκ Οπμιηθχκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ»). Ιε ηα ζογθεκηνςηηθά 

ζημηπεία ηςκ απμιμγηζμχκ ηςκ ενγαζηενηαθχκ δναζηενημηήηςκ θαη ηςκ εθζέζεςκ ηςκ ΡΟΓΦΓ - μεηά ηεκ επελενγαζία ημοξ - ζοκηάλαμε δφμ 

εθζέζεηξ (θαη βηβιημδεηήζαμε με ζπηνάι), πμο οπμβάιιαμε ζημ Δ/κηή ηεξ Δ.Γ. Κ. Ηανδίηζαξ, ζηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ ΝΓ04 γηα ημ Κ. Ηανδίηζαξ θαη 

ζημ Γναθείμ Γνγαζηενίςκ ημο ΡΝΔΒΙΘ. Πηξ απμιμγηζηηθέξ εθζέζεηξ θαηαπςνίζαμε θαη ζηεκ ηζημζειίδα μαξ ζημ δηαδίθηομ.    

 

ΙΙ. 1. Οηηξ 14/9/2009 ζηείιαμε ζε υια ηα ζπμιεία Δ.Γ. ημο Κ. Ηανδίηζαξ ηνία βηβιία θαη έκα CD (8065/14-9-2009/ΔΔΓ Κ. 

Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα: «Απμζημιή θοιιαδίςκ θαη CD»). Πα πενηεπυμεκα ημοξ ήηακ ζπεηηθά με ηεκ «2ε εθδήιςζε γηα ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ», ηα 

«Νεηνάμαηα Φοζηθήξ, εμείαξ θαη Βημιμγίαξ γηα ημ Γομκάζημ», ηα «Νεηνάμαηα εμείαξ γηα ημ Θφθεημ» θαη ημ CD πενηιάμβακε ηα πενηεπυμεκα ηεξ 

ηζημζειίδαξ θαη υιεξ ηηξ εθδυζεηξ ημο ΓΗΦΓ (πεηνάμαηα, εθδειχζεηξ, απμιμγηζμμφξ, ένεοκεξ, θ.η.ι.). 

2. Οηηξ 17/9/2009 πήγαμε ζημ 14μ Δεμμηηθυ Οπμιείμ Ηανδίηζαξ θαη ζοκενγαζηήθαμε με ημκ Δ/κηή ημο γηα δηενεφκεζε ημο ηνυπμο 

αλημπμίεζεξ μηαξ αίζμοζαξ ημο Οπμιείμο θαη μεηαηνμπή ηεξ ζε ΟΓΦΓ.            
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3. Οηηξ 24/9/2009 θαη αθμφ είπε πνμεγεζεί εθηεηαμέκε ένεοκα απυ ηεκ πιεονά μαξ (θαη θςδηθμπμίεζε με εκδείλεηξ ζε ζειίδεξ θαη 

παναγνάθμοξ), ζηείιαμε με e-mail ζηα ΓΝΑΘ ημο Κ. Ηανδίηζαξ ηεκ φιε γηα ηα μαζήμαηα Φοζηθήξ, εμείαξ θαη Βημιμγίαξ. Γ-mail με ηεκ φιε ηςκ 

ΓΝΑΘ ζηείιαμε θαη ζε υια ηα ΓΗΦΓ ηεξ πχναξ (9-9-2009), θαζχξ θαη ζημ ΡΝΔΒΙΘ4/Γν. Γνγαζηενίςκ (9-9-2009) γηα επηβεβαίςζε ηεξ 

μνζυηεηάξ ηεξ. 

4.  Μ ζοκενγάηεξ ημο ΓΗΦΓ Γηάκκεξ Κηειήξ ζομμεηείπε με εηζήγεζε ζε εμενίδα ημο ΗΝΓ Ιμοδαθίμο ζηηξ 13/12/2009. Πμ ζέμα ηεξ ήηακ: 

«Ε δηδαζθαιία ηεξ έκκμηαξ ηεξ εκένγεηαξ ζημ Δεμμηηθυ Οπμιείμ». Οογπνυκςξ πναγμαημπμίεζε πεηνάμαηα, με απιά μέζα θαη οιηθά, ζε ζέμαηα πμο 

αθμνμφκ ηηξ ακακεχζημεξ πεγέξ εκένγεηαξ. 

5.  Μ Ρπεφζοκμξ ΓΗΦΓ παναθμιμφζεζε ημ 13μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ Φοζηθήξ  ζηεκ Νάηνα ζηηξ 17-21 Ιανηίμο 2010 με ζέμα: «Φοζηθή 

θαη Άκζνςπμξ. Γνεοκεηηθά απμηειέζμαηα θαη ηεπκμιμγίεξ γηα ηε βειηίςζε ηεξ πμηυηεηαξ δςήξ». 

6.  Οηηξ 4/5/2009 δεμμζηεφηεθε ζημκ ημπηθυ Πφπμ άνζνμ ζπεηηθυ με ηεκ Γθδήιςζε γηα ηηξ Φ.Γ., πμο επνυθεηημ κα γίκεη ημ απυγεομα ηεξ 

ίδηαξ εμέναξ ζημ Ναοζίιοπμ θαη μεηά απυ δφμ εμένεξ ζημ θιεηζηυ γομκαζηήνημ ηςκ 4μο ΓΓΘ θαη 4μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ θαη πενηείπε θαη ημ 

πνυγναμμά ηεξ.  

7.  Οηηξ 4/5/2010 δημνγακχζαμε, ζε ζοκενγαζία με ηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ θι. ΝΓ04, ηεκ 3ε εθδήιςζε γηα ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ. Πμ 1μ 

μένμξ ηεξ εθδήιςζεξ, πμο πναγμαημπμηήζεθε ζημ Ναοζίιοπμ απυ 7 έςξ 9μμ,  πενηιάμβακε εηζεγήζεηξ απυ ημοξ θαζεγεηέξ ημο ΠΓΖ Θάνηζαξ θ.θ. 

Ιηπάιε Βναπκάθε θαη Όιγα Γθμνηδή θαη ημ μέιμξ ηεξ Ν.Μ. ημο Η.Ν.Γ. Ιμοδαθίμο θ. Ηςκ/κμ Γναμμέκμ. Πε ζοδήηεζε ζοκηυκηδε ε Οπμιηθή Οφμβμοιμξ 

θι. ΝΓ04 θ. Βανβάνα Νακαγηςηίδμο.  

8. Οηηξ 5/5/2010 δεμμζηεφηεθακ ζημκ ημπηθυ Πφπμ εθηεκή άνζνα γηα ημ 1μ μένμξ ηεξ 3ε Γθδήιςζεξ γηα ηηξ Φ. Γ. 

9. Οηηξ 6/5/2010 δημνγακχζαμε ημ 2μ μένμξ ηεξ εθδήιςζεξ γηα ηηξ Φ.Γ., πμο πναγμαημπμηήζεθε ζημ θιεηζηυ γομκαζηήνημ ηςκ 4μο ΓΓΘ 

θαη 4μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ απυ 11:30π.μ. έςξ 2μ.μ.,  πενηιάμβακε αθίζεξ, πεηνάμαηα, ζεαηνηθά, δςγναθηέξ, ηαηκίεξ, εθζέμαηα θαη θαηαζθεοέξ απυ 

μαζεηέξ θαη εηζεγήζεηξ απυ ημκ Ρπεφζοκμ ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ Οεναθείμ Ιπίηζημ, ηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ θι. ΝΓ04 θ. Βανβάνα Νακαγηςηίδμο θαη ηε 

μαζήηνηα ημο 2μο ΓΓΘ Ηανδίηζαξ Νακαγηχηα Ηνηπμφνε. Ιεηά ηεκ επηηοπή μιμθιήνςζε ηεξ Γθδήιςζεξ ζογθεκηνχζεθακ μη εηζεγήζεηξ ηςκ μμηιεηχκ, 

μη μδεγίεξ εθηέιεζεξ πεηναμάηςκ ηςκ ζομμεηεπυκηςκ με πεηνάμαηα ζπμιείςκ θαη θςημγναθίεξ θαη δεμημονγήζεθε με ημ οιηθυ αοηυ έκηοπμ, πμο 

εθηοπχζεθε ζε ιίγα ακηίηοπα ζε πνχηε θάζε με ζθμπυ κα βγεη ζε ακηίηοπα υζα ηα ζπμιεία ημο Κ. Ηανδίηζαξ θαη κα δηακεμεζεί με ηεκ έκανλε ηεξ 

επυμεκεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ ζε υια ηα ζπμιεία Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ημο Κ. Ηανδίηζαξ θαη ζηα Δεμμηηθά πμο ζομμεηείπακ ζηε Γθδήιςζε.   

10. Οηηξ 7/5/2010 δεμμζηεφηεθακ ζημκ ημπηθυ Πφπμ άνζνα γηα ημ 2μ μένμξ ηεξ 3ε Γθδήιςζεξ γηα ηηξ Φ. Γ. 

11. Οηηξ 17/6/2010 άνπηζε ε εθηφπςζε θαη βηβιημδεζία ηςκ βηβιίςκ ηεξ 3εξ εθδήιςζεξ γηα ηηξ Φ.Γ., πμο έγηκε ζηηξ 4 & 6 Ιαΐμο 2010 

ζηεκ Ηανδίηζα, με ζθμπυ κα δηακεμεζμφκ ζηα ζπμιεία, υπςξ ακαθένεηαη παναπάκς ζηεκ §8. Ε εθηφπςζε ζηαμάηεζε πνμζςνηκά ιυγς έιιεηρεξ 

ακαιχζημςκ (toner). 

 

ΙΙΙ. 1. Ιε βάζε ηηξ μδεγίεξ ημο εγγνάθμο 88233/Γ7/22-7-2009/ΡΝΓΝΘ/ΟΓΝΓΔ/Πμ. ΟΠ´ Ιειεηχκ θαη μεηά απυ ζοκενγαζία με ηε 

Οπμιηθή Οφμβμοιμ θι. ΝΓ04 ζηείιαμε ζηα Οπμιεία ημο Κμμμφ ημ έγγναθμ 6964/1-9-2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ γηα ηε δηεοζέηεζε ημο ςνανίμο 
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ηςκ θαζεγεηχκ θιάδμο ΝΓ04, πμο ζθμπυ είπε κα μνηζζεί μένα θαη χνεξ πμο μη θαζεγεηέξ θι. ΝΓ04 ημο θάζε Οπμιείμο κα μπμνμφκ κα θαιμφκηαη ζε 

ζοκενγαζία απυ ηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ θαη ημ ΓΗΦΓ, γηα ζέμαηα πμο ημοξ αθμνμφκ, πςνίξ κα πανεμπμδίδεηαη ε μμαιή δηελαγςγή ηςκ μαζεμάηςκ. 

2. Ιε βάζε ηηξ μδεγίεξ ηεξ Ρ.Α. 86213/Γ7/17-7-2009/ΡΝΓΝΘ (Θεηημονγία Οπμιηθχκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ θαηά ημ 

ζπμιηθυ έημξ 2009-10) θαη ημο 88695/Γ7/23-7-2009/ΡΝΓΝΘ/ Δκζε ΟΓΝΓΔ/Γν. Γνγαζηενίςκ (Γνγαζηενηαθή Δηδαζθαιία ηςκ Ιαζεμάηςκ 

Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ Γεκηθήξ Ναηδείαξ ζηα ΓΝΑ.Θ. θαηά ημ ζπμιηθυ έημξ 2009-10) θαζμνίζαμε ηα πεηνάμαηα πμο ζα πναγμαημπμηεζμφκ ημ ζπμιηθυ 

έημξ 2009-10 ζηα ΓΝΑΘ ημο Κ. Ηανδίηζαξ (8564/24-9-2009/ΔΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Γνγαζηενηαθή Δηδαζθαιία ηςκ Ιαζεμάηςκ 

Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ Γεκηθήξ Ναηδείαξ ζηα ΓΝΑ.Θ. θαηά ημ ζπμιηθυ έημξ 2009-10»). 

 3. Οηηξ 16/10/2009 παναιάβαμε απυ ηεκ απμζήθε βηβιίςκ ηεξ Δ/κζεξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ηηξ κέεξ εθδυζεηξ ηςκ βηβιίςκ ημο ΜΓΔΒ γηα 

ηα μαζήμαηα ηεξ Φοζηθήξ, εμείαξ, Βημιμγίαξ (Γομκαζίςκ θαη Θοθείςκ - βηβιία μαζεηή, θαζεγεηή, ηεηνάδηα ενγαζηενίμο - ενγαζηχκ θαη 

ενγαζηενηαθμφξ μδεγμφξ) ακακεχκμκηαξ θαη εμπιμοηίδμκηαξ έηζη ηεκ βηβιημζήθε ημο ΓΗΦΓ. 

 4. Απυ ηηξ 2/9/2009 θαη θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμφ έημοξ ακακεχκαμε θαη εμπιμοηίδαμε ζοκεπχξ ηεκ ηζημζειίδα ημο ΓΗΦΓ 

(http://ekfe.kar.sch.gr) ζημ Οπμιηθυ Δίθηομ, χζηε κα είκαη έκα πνήζημμ θαη έγθονμ ενγαιείμ γηα υιμοξ ημοξ μαζεηέξ θαη εθπαηδεοηηθμφξ πμο 

αζπμιμφκηαη με ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ ζηεκ Ν/ζμηα θαη Δ/ζμηα Γθπ/ζε. Απυ ηα μεκφμαηα πμο παίνκμομε απ’ υιε ηεκ Γιιάδα, θαίκεηαη κα είκαη απυ 

ηηξ πημ πιήνεηξ ηζημζειίδεξ ΓΗΦΓ ηεξ πχναξ θαη κα έπμοκ δηεοθμιφκεη πμιιμφξ ζοκαδέιθμοξ εθηυξ απυ ηεκ πναγμαημπμίεζε πεηναμάηςκ θαη ζε 

ζέμαηα κμμμζεζίαξ θαη μνγάκςζεξ ημο ενγαζηενίμο.   

 5. Οοκεπίζαμε ηεκ θαηαγναθή ηςκ θηηνηαθχκ δεδμμέκςκ ηςκ ΟΓΦΓ ηςκ Γομκαζίςκ, ΓΝΑΘ θαη ΓΓΘ ημο Κ. Ηανδίηζαξ, μηα δναζηενηυηεηα 

πμο λεθηκήζαμε ηεκ πενοζηκή ζπμιηθή πνμκηά θαη ηα ζημηπεία πμο ζοιιέλαμε θαηαπςνμφκηαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ 

(http://ekfe.kar.sch.gr/ekfekar.htm - Γλμπιηζμυξ)  

 

IV. 1. Απυ ηεκ 15/10/2009 θαη θάζε Νέμπηε, παναπςνήζαμε γηα πνήζε ημ πχνμ ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ με υιμ ημκ ελμπιηζμυ ημο ζημ 

Πμήμα Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ ημο ΠΓΖ Θάνηζαξ - Νανάνηεμα Ηανδίηζαξ. Αοηυ έγηκε μεηά απυ ζοκεκκυεζε με ημκ Ννμσζηάμεκμ θαη ημοξ θαζεγεηέξ 

ημο Πμήμαημξ γηαηί ημ Πμήμα αοηυ δεκ έπεη πνμμεζεοηεί ημκ απαναίηεημ ενγαζηενηαθυ ελμπιηζμυ, χζηε κα μπμνεί κα ακηαπμθνηζεί ζηηξ πεηναμαηηθέξ 

δναζηενηυηεηεξ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ημ Ννυγναμμα Οπμοδχκ ημο, γηα ημ μάζεμα ημο Α´ ελαμήκμο «Γνγαζηήνημ Φοζηθήξ».  

 2. Δακείζαμε οιηθά, απυ ημ ΓΗΦΓ, γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ενγαζηενηαθχκ αζθήζεςκ ζηα ζπμιεία. Γκδεηθηηθά ακαθένμομε: Γζπενηκυ ΓΓΘ 

Ηανδίηζαξ (25/1/10, 2/2/10, 3/2/10), 1μ Γζπενηκυ ΓΝΑΘ Ηανδίηζαξ (18/1/10), 3μ ΓΝΑΘ Ηανδίηζαξ (21/9/09, 25/9/09, 3/2/10), ΓΝΑΘ 

Ιμοδαθίμο (18/1/10), 1μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (7/12/09), 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (23/9/09), 3μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (19/10/09, 22/1/10), 6μ 

Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (11/11/09, 10/3/10, 16/4/10), 7μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (24/11/09, 16/4/10), Γζπενηκυ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (15/3/10), Ιμοζηθυ 

Οπμιείμ Ηανδίηζαξ (30/9/09, 25/1/10), Γομκάζημ Ννμαζηίμο (22/3/10). 

 

V. 1. Οηηξ 21/9/2009 δημνγακχζαμε εκεμενςηηθή ζοκάκηεζε εθπαηδεοηηθχκ θι. ΝΓ04 ηςκ ΓΓΘ θαη ΓΝΑΘ (7855/10-9-2009/ΔΔΓ 

Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ με ζέμα «Ννυζθιεζε ζε ζοκάκηεζε ηςκ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, ηςκ ΓΓΘ θαη ηςκ ΓΝΑΘ.»), ζηεκ αίζμοζα εθδειχζεςκ 
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ημο 1μο ΓΝΑΘ, Ηανδίηζαξ με ζέμα: «Απμιμγηζμυξ πεπναγμέκςκ ζπμιηθμφ έημοξ 2008-09 θαη πνμγναμμαηηζμυξ ενγαζηχκ ηνέπμκημξ ζπμιηθμφ έημοξ 

γηα ηα μαζήμαηα ηςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ». Οηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ, εκεμενχζεθακ γηα ηηξ ενγαζηενηαθέξ δναζηενηυηεηεξ πμο μθείιμοκ 

κα πναγμαημπμηήζμοκ θαηά ημ ηνέπμκ ζπμιηθυ έημξ, ζοδήηεζακ θαη ακηάιιαλακ απυρεηξ ζπεηηθά μ’ αοηέξ.   

 2. Οηηξ 22/9/2009 δημνγακχζαμε εκεμενςηηθή ζοκάκηεζε θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04  Γομκαζίςκ, ζηεκ αίζμοζα εθδειχζεςκ ημο 1μο ΓΝΑΘ 

Ηανδίηζαξ (7854/10-9-2009 ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ με ζέμα «Ννυζθιεζε ζε ζοκάκηεζε ηςκ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, ηςκ Γομκαζίςκ»), με 

ζέμα «Απμιμγηζμυξ πεπναγμέκςκ ζπμιηθμφ έημοξ 2008-09 θαη πνμγναμμαηηζμυξ ενγαζηχκ ηνέπμκημξ ζπμιηθμφ έημοξ γηα ηα μαζήμαηα ηςκ Φοζηθχκ 

Γπηζηεμχκ». Οηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ, εκεμενχζεθακ γηα ηηξ ενγαζηενηαθέξ δναζηενηυηεηεξ πμο μθείιμοκ κα πναγμαημπμηήζμοκ θαηά ημ 

ηνέπμκ ζπμιηθυ έημξ, ζοδήηεζακ θαη ακηάιιαλακ απυρεηξ γηα ηα δηαζεμαηηθά ζπέδηα ενγαζίαξ, θ.η.ι.  

 3. Αθμιμοζχκηαξ ηηξ μδεγίεξ ημο 88234/Γ7/22-7-2009/ΡΝΓΝΘ/Δκζε ΟΓΝΓΔ/Πμ. ΟΠ′ Ιειεηχκ (Νακειιήκημξ Ιαζεηηθυξ 

Δηαγςκηζμυξ γηα ηεκ επηιμγή μμάδςκ μαζεηχκ πμο ζα ζομμεηάζπμοκ ζηεκ 8ε Γονςπασθή Μιομπηάδα Γπηζηεμχκ - EUSO 2010) θαη ημο 88, 89/22-6-

2009/ΝΑΚΓΗΦΓ (Νακειιήκημξ Ιαζεηηθυξ Δηαγςκηζμυξ γηα ηεκ επηιμγή ζηεκ 8ε Γονςπασθή Μιομπηάδα Γπηζηεμχκ - EUSO 2010), ζηείιαμε ζηα 

ΓΓΘ θαη ΓΝΑΘ ημο Κ. Ηανδίηζαξ έγγναθμ (7777/10-9-2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Νακειιήκημξ Ιαζεηηθυξ Δηαγςκηζμυξ γηα ηεκ επηιμγή 

μμάδςκ μαζεηχκ πμο ζα ζομμεηάζπμοκ ζηεκ 8ε Γονςπασθή Μιομπηάδα Γπηζηεμχκ - EUSO 2010.»), με ημ μπμίμ ημοξ εκεμενχκαμε γηα ηεκ πνυζεζε 

δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ ζηεκ Ηανδίηζα. Γπηπιέμκ δημνγακχζαμε ζηηξ 28/9/2009 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηχκ ΓΓΘ ζημ Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ 

(8439/22-9-2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Ννυζθιεζε ζε ζοκάκηεζε ζημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, ηςκ ΓΓΘ»). Οηε ζογθέκηνςζε 

αοηή μη θαζεγεηέξ εκεμενχζεθακ ζπεηηθά με ημκ εκ ιυγς δηαγςκηζμυ (πνμζεζμίεξ, πνμτπμζέζεηξ ζομμεημπήξ, ελεηαζηέα φιε, θ.η.ι.) θαη έγηκε 

πνμζπάζεηα κα πεηζζμφκ κα πανμηνφκμοκ ημοξ μαζεηέξ ημοξ κα ζομμεηέπμοκ, χζηε θαη μ Κ. Ηανδίηζαξ κα ζομμεηέπεη ζηεκ εονςπασθή αοηή 

δημνγάκςζε. 

 4. Αθμιμοζχκηαξ ηηξ μδεγίεξ ηεξ Ρ.Α. 86213/Γ7/17-7-2009/ΡΝΓΝΘ (Θεηημονγία ηςκ Οπμιηθχκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ 

θαηά ημ ζπμιηθυ έημξ 2009-2010) θαη ημο 88693/Γ7/23-7-2009/ΡΝΓΝΘ/ΟΓΝΓΔ/Πμήμα ΟΠ’ Ιειεηχκ (Γνγαζηενηαθή Δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθχκ 

Ιαζεμάηςκ ζηα Γομκάζηα), δημνγακχζαμε ζηηξ 6/10/2009 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηχκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (8613/25-9-

2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Ννυζθιεζε απυ ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηα Γομκάζηα»). Οηε ζογθέκηνςζε 

αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηηξ Β’ θαη Γ’ Πάλεηξ αζθήζεθακ ζηα πέκηε πεηνάμαηα ηεξ Β’ θαη ζηα ηέζζενα πνχηα πεηνάμαηα ηεξ Γ’ Πάλεξ, 

πμο πνμβιέπμκηαη κα γίκμοκ απυ ηεκ παναπάκς Ρ.Α. Οημ ενγαζηήνημ είπακ πνμεημημαζηεί μθηχ πάγθμη με ηηξ ακηίζημηπεξ πεηναμαηηθέξ δηαηάλεηξ γηα 

ημ ζθμπυ αοηυ. Οημοξ θαζεγεηέξ μμηνάζηεθε έκηοπμ οιηθυ, ζπεηηθυ με ηηξ πνμακαθενυμεκεξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ. 

 5. Αθμιμοζχκηαξ ηηξ μδεγίεξ ηεξ Ρ.Α. 86213/Γ7/17-7-2009/ΡΝΓΝΘ (Θεηημονγία ηςκ Οπμιηθχκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ 

θαηά ημ ζπμιηθυ έημξ 2009-2010), ημο 88695/Γ7/23-7-2009/ ΡΝΓΝΘ/ ΟΓΝΓΔ/Πμήμα ΟΠ’ Ιειεηχκ (Γνγαζηενηαθή δηδαζθαιία ηςκ Ιαζεμάηςκ 

Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ Γεκηθήξ Ναηδείαξ ζηα ΓΝΑ.Θ θαηά ημ ζπμιηθυ έημξ 2009-2010) θαη ημο 8564/24-9-2009/ ΔΔΓ Ηανδίηζαξ /ΓΗΦΓ 

(Γνγαζηενηαθή Δηδαζθαιία ηςκ Ιαζεμάηςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ Γεκηθήξ Ναηδείαξ ζηα ΓΝΑ.Θ. θαηά ημ ζπμιηθυ έημξ 2009-10) δημνγακχζαμε ζηηξ 

12/10/2009 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηχκ ΓΝΑΘ πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή, ζημ πχνμ ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ (8997/7-10-2009/ΔΔΓ 

Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα:  «Ννυζθιεζε απυ ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηα Γπαγγειμαηηθά Θφθεηα»). Οηε 
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ζογθέκηνςζε αοηή πανμοζηάζηεθακ ηα πεηνάμαηα: απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε, μεηαζπεμαηηζηήξ ακφρςζεξ θαη οπμβηβαζμμφ ηάζεξ εκαιιαζζυμεκμο 

νεφμαημξ θαη αηζζεημπμίεζε ηεξ έκκμηαξ ημο θφμαημξ - εγθάνζηα θαη δηαμήθε θφμαηα (ημ ηειεοηαίμ πανμοζηάζηεθε με ηνεηξ δηαθμνεηηθέξ θαηαζθεοέξ 

πμο έγηκακ απυ ημ ΓΗΦΓ θαη ζηήζεθακ ζε ηνεηξ δηαθμνεηηθμφξ πάγθμοξ ημο ενγαζηενίμο). Πέιμξ ζημοξ θαζεγεηέξ δυζεθακ ζεμεηχζεηξ, ζπεηηθέξ με 

ηα πεηνάμαηα πμο αζθήζεθακ. 

 6. Αθμιμοζχκηαξ ηηξ μδεγίεξ ηεξ Ρ.Α. 86213/Γ7/17-7-2009/ΡΝΓΝΘ (Θεηημονγία ηςκ Οπμιηθχκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθχκ Γπηζηεμχκ 

θαηά ημ ζπμιηθυ έημξ 2009-2010) θαη ημο 88692/Γ7/23-7-09/ ΡΝΓΝΘ/ΟΓΝΓΔ/Πμήμα ΟΠ’ Ιειεηχκ (Γνγαζηενηαθή Δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθχκ 

Ιαζεμάηςκ ζηα Γεκηθά Θφθεηα θαηά ημ ζπμιηθυ έημξ 2009-2010), δημνγακχζαμε ζηηξ 19/10/2009 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηχκ ΓΓΘ ζημ πχνμ ημο 

Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ (9212/12-10-2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα  «Ννυζθιεζε απυ ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, πμο δηδάζθμοκ 

Φοζηθή ζηα Γεκηθά Θφθεηα»). Οηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή αζθήζεθακ ζηηξ ενγαζηενηαθέξ δναζηενηυηεηεξ: πεηναμαηηθή 

επηβεβαίςζε ημο γεκηθμφ κυμμο ηςκ ηδακηθχκ αενίςκ θαη απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε (ζε έκα πάγθμ με MultiLog θαη ζε έκα πςνίξ).  

 7. Δημνγακχζαμε ζηηξ 20/10/2009 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηχκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (8963/6-10-2009/ΔΔΓ 

Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Ννυζθιεζε ζε επημμνθςηηθή ζοκάκηεζε ηςκ θαζεγεηχκ, πμο δηδάζθμοκ Γεςιμγία - Γεςγναθία Α’ θαη Β’ Γομκαζίμο») με 

ζθμπυ κα εκεμενςζμφκ μη θαζεγεηέξ απυ ηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ θι. ΝΓ04 θ. Β. Νακαγηςηίδμο γηα δηδαθηηθέξ πνμζεγγίζεηξ ζημ μάζεμα Γεςιμγία - 

Γεςγναθία Α’ θαη Β’ Γομκαζίμο, με πνήζε ιμγηζμηθχκ. 

 8. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §4, δημνγακχζαμε ζηηξ 3/11/2009 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηχκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ 

ημο ΓΗΦΓ (9614/21-10-2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Ννυζθιεζε απυ ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, πμο δηδάζθμοκ εμεία ζηα 

Γομκάζηα»). Οηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ εμεία ζηε Β’ θαη Γ’ Πάλε αζθήζεθακ ζηα πεηνάμαηα ημο ενγαζηενηαθμφ μδεγμφ, πμο 

πνμβιέπεηαη κα θάκμοκ θαηά ημ ηνέπμκ ζπμιηθυ έημξ ζημοξ μαζεηέξ ημοξ. 

 9. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηηξ §4, 5 θαη 6, δημνγακχζαμε ζηηξ 23/11/2009 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηχκ Θοθείςκ θαη ζηηξ 

24/11/2009 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηχκ Γομκαζίςκ ζημ πχνμ ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ (10494, 10495/10-11-2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με 

ζέμα  «Ννυζθιεζε απυ ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή»). Οημ ενγαζηήνημ είπακ πνμεημημαζηεί εκκέα πάγθμη με ηε 

ζοζθεοή θομαηηζμχκ (ηε κέα απυ ΓΝΓΑΓΗ θαη ηεκ παιηά απυ PSSC). Μη θαζεγεηέξ έμαζακ κα ζοκανμμιμγμφκ θαη κα πνεζημμπμημφκ ηε ζοζθεοή, κα 

παναηενμφκ επίπεδα θαη θοθιηθά θφμαηα, θαηκυμεκα ζθηάξ, ακάθιαζεξ, ζομβμιήξ, δηάζιαζεξ θαη πενίζιαζεξ θομάηςκ. Οημοξ θαζεγεηέξ δυζεθε 

βηβιημδεηεμέκμ έκηοπμ οιηθυ (80 ζειίδςκ, με εγπεηνίδηα πνήζεξ, θφιια ενγαζίαξ θαη έγπνςμεξ θςημγναθίεξ, παναγςγήξ ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ) ζπεηηθυ 

με ηηξ πνμακαθενυμεκεξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ. 

 10. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §6 δημνγακχζαμε ζογθέκηνςζε ζημ ΓΗΦΓ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04 πμο δηδάζθμοκ εμεία ζηα 

ΓΓΘ ζηηξ 30/11/2009 (11038/23-11-2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ /ΓΗΦΓ με ζέμα «Ννυζθιεζε απυ ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, πμο δηδάζθμοκ 

εμεία ζηα Γεκηθά Θφθεηα»), γηα κα πναγμαημπμηήζμοκ ηηξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη γηα ημ Α’ ηεηνάμεκμ ημο ζπμιηθμφ έημοξ 2009-

10, ζημ μάζεμα ηεξ εμείαξ.  

 11. Οηηξ 30/11/2008 ζε ζοκενγαζία με ημ Οπμιηθυ Οφμβμοιμ ηεξ Ν/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θ. Απυζημιμ Δανυπμοιμ δημνγακχζαμε επημμνθςηηθή 

ζοκάκηεζε δαζθάιςκ, πμο δηδάζθμοκ ζηηξ Γ’ θαη ΟΠ’ Πάλεηξ ηεξ 4εξ Νενηθένεηαξ Ν/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Κ. Ηανδίηζαξ, ζημ 1μ ΟΓΦΓ ημο ΓΓΘ Ναιαμά  
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(131/18-11-2009/ΝΔΓ Θεζζαιίαξ/Οπμι. Οφμβμοιμξ 4εξ Νενηθένεηαξ Ν.Γ. Ηανδίηζαξ). Μη δάζθαιμη, πμο είπακ πςνηζηεί ζε μμάδεξ θαη ε θάζε 

μμάδα είπε ακαιάβεη κα δείλεη θάπμημ πείναμα ζηηξ οπυιμηπεξ, αζθήζεθακ ζε πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα: Ειεθηνηζμυξ, Θενμυηεηα, Ιεπακηθή θαη 

Ειεθηνμμαγκεηηζμυξ.  

 12. Δημνγακχζαμε ζηηξ 8/12/2009 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηχκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (11367/30-11-2009/ΔΔΓ 

Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Ννυζθιεζε ζε επημμνθςηηθή ζοκάκηεζε ηςκ θαζεγεηχκ, πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία Γομκαζίμο») με ζθμπυ κα εκεμενςζμφκ 

μη θαζεγεηέξ απυ ηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ θι. ΝΓ04 θ. Β. Νακαγηςηίδμο γηα δηδαθηηθέξ πνμζεγγίζεηξ ζημ μάζεμα Βημιμγία Γομκαζίμο, με πνήζε 

ιμγηζμηθχκ. Μη θαζεγεηέξ είπακ μαδί ημοξ ηα netbooks πμο ημοξ δυζεθακ ηεκ ηνέπμοζα ζπμιηθή πνμκηά θαη ενγάζηεθακ ζε μμάδεξ γηα ηε δεμημονγία 

δηδαθηηθχκ ζεκανίςκ θαη θφιιςκ ενγαζίαξ με ηε πνήζε ημο ιμγηζμηθμφ «Βημιμγία Α’ θαη Γ’ Γομκαζίμο». 

 13. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §5 δημνγακχζαμε ζηηξ 14/12/2009 ζογθέκηνςζε ζημ ΓΗΦΓ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04 πμο 

δηδάζθμοκ εμεία ζηα ΓΝΑΘ (11292/27-11-2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ ΓΗΦΓ με ζέμα: «Ννυζθιεζε απυ ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, πμο 

δηδάζθμοκ εμεία ζηα ΓΝΑΘ», 11544/2-12-2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ /ΓΗΦΓ με ζέμα «Ακαβμιή πνμγναμμαηηζμέκεξ ζοκάκηεζεξ ιυγς ζηάζεξ ενγαζίαξ 

ηεξ ΑΔΓΔΡ. Ννυζθιεζε απυ ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηχκ ΝΓ04, πμο δηδάζθμοκ εμεία ζηα ΓΝΑΘ»), γηα κα πναγμαημπμηήζμοκ ηηξ ενγαζηενηαθέξ 

αζθήζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη γηα ημ ζπμιηθυ έημξ 2009-10, ζημ μάζεμα ηεξ εμείαξ.  

     14. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §4, δημνγακχζαμε μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηχκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ ζηηξ 

15/12/2009 (11545/2-12-2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Ννυζθιεζε απυ ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία ζηα 

Γομκάζηα»). Οηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία ζημ Γομκάζημ, αζθήζεθακ ζε υιεξ ηηξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ, πμο 

πνμβιέπεηαη κα θάκμοκ θαηά ημ ηνέπμκ ζπμιηθυ έημξ ζημοξ μαζεηέξ ημοξ.  

 15. Οηηξ 21/12/2009 ζε ζοκενγαζία με ηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ ηεξ Ν/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θ. Γιέκε Ηαναγεχνγμο δημνγακχζαμε επημμνθςηηθή 

ζοκάκηεζε δαζθάιςκ, πμο δηδάζθμοκ ζηεκ Γ’ Πάλε ηεξ 2εξ Νενηθένεηαξ Ν.Γ. Κ. Ηανδίηζαξ, ζημ ενγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ  (266/15-12-2009/ΝΔΓ 

Θεζζαιίαξ/Οπμι. Οφμβμοιμξ 2εξ Νενηθένεηαξ Ν.Γ. Ηανδίηζαξ). Μη δάζθαιμη αζθήζεθακ ζε πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα Ιεπακηθή,  Ειεθηνηζμυξ θαη 

Θενμυηεηα. 

 16. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §5, δημνγακχζαμε ζηηξ 18/1/2010 μηα ζοκάκηεζε θαζεγεηχκ ΓΝΑΘ πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή, 

ζημ πχνμ ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ (47/8-1-2010/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα:  «Ννυζθιεζε απυ ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, πμο 

δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηα Γπαγγειμαηηθά Θφθεηα»). Οηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ αζθήζεθακ ζηα πεηνάμαηα: ηνηβή μιίζζεζεξ ζε θεθιημέκμ 

επίπεδμ με ηεκ θιαζηθή μέζμδμ [A’ ηάλε], ειεθηνηθυ  θφθιςμα - κυμμξ ημο Ohm [Β’ ηάλε], μειέηε ηεξ παναθηενηζηηθήξ θαμπφιεξ ειεθηνηθήξ πεγήξ 

θαη ςμηθμφ θαηακαιςηή [Β’ ηάλε - εμενήζημ], πνμζδημνηζμυξ ηεξ έκηαζεξ ηεξ βανφηεηαξ με ηε βμήζεηα απιμφ εθθνεμμφξ [Β’ ηάλε – εμενήζημ - Γ’ ηάλε 

- εζπενηκυ], ζε ζεηνά ή πανάιιειε ζφκδεζε ακηηζηαηχκ ή ιαμπηήνςκ [Β’ ηάλε - εζπενηκυ], μειέηε ημο ζοζηήμαημξ θαηαθυνοθμ ειαηήνημ – μάδα, 

πνμζδημνηζμυξ ζηαζενάξ ειαηενίμο - βαζμμκυμεζε [Γ’ ηάλε - εζπενηκυ], δηάζιαζε - μιηθή ακάθιαζε [Φοζηθή Ζ – Γ’ ηάλε εμενήζημ - Δ’ ηάλε - 

εζπενηκυ], μειέηε ηεξ ειαζηηθήξ θαη πιαζηηθήξ θνμφζεξ με ηα ενγαζηενηαθά αμαλίδηα [Φοζηθή ΖΖ – Γ’ ηάλε εμενήζημ - Δ’ ηάλε - εζπενηκυ]. 

Πειεηχκμκηαξ ε ζοκάκηεζε πήνακ ζεμεηχζεηξ ζπεηηθέξ με ηεκ ηειεοηαία απυ ηηξ αζθήζεηξ πμο γηα πνχηε θμνά θάκμοκ ηεκ ηνέπμοζα ζπμιηθή πνμκηά. 
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     17. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηηξ §5 θαη 6, δημνγακχζαμε ζηηξ 25/1/2010 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηχκ Θοθείςκ ζημ 

Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (261/15-1-2010/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Ννυζθιεζε απυ ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία 

ζηα Θφθεηα (Γεκηθά θαη Γπαγγειμαηηθά)»). Οηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία αζθήζεθακ ζε υιεξ ηηξ ενγαζηενηαθέξ 

αζθήζεηξ, πμο πνμβιέπεηαη κα θάκμοκ θαηά ημ ηνέπμκ ζπμιηθυ έημξ ζημοξ μαζεηέξ ημοξ.  

 18. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §6 δημνγακχζαμε ηεκ 1/2/2010 ζογθέκηνςζε ζημ ΓΗΦΓ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04 πμο 

δηδάζθμοκ εμεία ζηα ΓΓΘ (522/25-1-2010/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ /ΓΗΦΓ με ζέμα «Ννυζθιεζε απυ ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, πμο δηδάζθμοκ 

εμεία ζηα Γεκηθά Θφθεηα»), γηα κα πναγμαημπμηήζμοκ ηηξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ: υληκμξ παναθηήναξ ηςκ θανβμλοιηθχκ μλέςκ, παναζθεοή ζάπςκα 

θαη ακηηδνάζεηξ μλεηδμακαγςγήξ. 

 19. Οηηξ 22/2/2010 δημνγακχζαμε με ηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ ζοκάκηεζε θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04 ζημ ΓΗΦΓ (1074/9-2-2010/ΔΔΓ 

Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Ννυζθιεζε απυ ημ ΓΗΦΓ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, πμο δηδάζθμοκ ζηα Θφθεηα (Γεκηθά θαη Γπαγγειμαηηθά).»). Γκεμενχζαμε 

ημοξ θαζεγεηέξ ηςκ ΓΓΘ θαη ΓΝΑΘ, γηα ηεκ 3ε εθδήιςζε γηα ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ, πμο ζθεπηυμαζηε κα δημνγακχζμομε ζηηξ 4 θαη 6 Ιαΐμο 2010 

ζηεκ Ηανδίηζα θαη ημοξ πανμηνφκαμε κα θηκεημπμηήζμοκ ημοξ μαζεηέξ ημοξ γηα κα έπμοκ εκενγυ ζομμεημπή ζ’ αοηή. Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζοκάκηεζεξ 

μη θαζεγεηέξ είπακ ηεκ εοθαηνία κα δμοκ ηα βηβιία ηςκ πνμεγμομέκςκ δφμ εθδειχζεςκ θαη κα εκεμενςζμφκ ζπεηηθά μ’ αοηέξ. 

 20. Οηηξ 23/2/2010 δημνγακχζαμε με ηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ ζοκάκηεζε θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04 ζημ ΓΗΦΓ (1075/9-2-2010/ΔΔΓ 

Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Ννυζθιεζε απυ ημ ΓΗΦΓ θαζεγεηχκ θι. ΝΓ04, πμο δηδάζθμοκ ζηα Γομκάζηα.»). Γκεμενχζαμε ημοξ θαζεγεηέξ ηςκ 

Γομκαζίςκ γηα ηεκ εθδήιςζε, υπςξ ακαθένεηαη θαη ζηεκ πνμεγμφμεκε §19. 

 21. Οηηξ 2/3/2010 ζε ζοκενγαζία με ηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ ηεξ Ν/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θ. Γιέκε Ηαναγεχνγμο δημνγακχζαμε επημμνθςηηθή 

ζοκάκηεζε δαζθάιςκ, πμο δηδάζθμοκ ζηε ΟΠ’ Πάλε ηεξ 2εξ Νενηθένεηαξ Ν.Γ. Κ. Ηανδίηζαξ, ζημ ενγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ  (85/25-2-2010/ΝΔΓ 

Θεζζαιίαξ/Οπμι. Οφμβμοιμξ 2εξ Νενηθένεηαξ Ν.Γ. Ηανδίηζαξ). Μη δάζθαιμη αζθήζεθακ ζε πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα Ειεθηνμμαγκεηηζμμφ, Μλέςκ, 

Βάζεςκ θαη Αιάηςκ. 

 22. Οηηξ 22/3/2010 ζε ζοκενγαζία με ηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ θι. ΝΓ04 θ. Βανβάνα Νακαγηςηίδμο δημνγακχζαμε μία ζοκάκηεζε θαζεγεηχκ 

ΓΓΘ θαη ΓΝΑΘ, πμο παναθμιμφζεζακ εηζήγεζε ημο θαζεγεηή ημο Γομκαζίμο – Θ.Π. Ζηέαξ θ. Αδάμμο Ιπειηχθα με ζέμα: «άνηεξ εκκμηχκ θαη άιια 

δηδαθηηθά ενγαιεία γηα ηεκ πνμχζεζε ηεξ θνηηηθήξ θαηακυεζεξ». 

 23. Οηηξ 19/4/2010 ζε ζοκενγαζία με ηε Οπμιηθή Οφμβμοιμ θι. ΝΓ04 θ. Βανβάνα Νακαγηςηίδμο δημνγακχζαμε μία ζοκάκηεζε θαζεγεηχκ 

ΓΓΘ θαη ΓΝΑΘ, πμο παναθμιμφζεζακ εηζήγεζε ημο θαζεγεηή ημο 4μο ΓΓΘ Ηανδίηζαξ θ. Νακαγηχηε Πζίκα. με ζέμα: «Νανμοζίαζε ημο Θμγηζμηθμφ 

Interactive Physics θαη εθανμμγή ημο ζηε δηδαζθαιία ηεξ Φοζηθήξ». 
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VI. 1. 31 ημήμαηα μαζεηχκ με ημοξ θαζεγεηέξ ημοξ δηαθυνςκ ζπμιείςκ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ, υπςξ θαίκεηαη ζημκ παναθάης πίκαθα, 

επηζθέθζεθακ ημ ενγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ γηα κα θάκμοκ πεηνάμαηα. 

α/α Ημεοξμημία Θέμα Μάθημα 
Σά-

νη 
ςξλείξ 

Σμή-

ματα 
Καθηγητέπ 

Σόπξπ ποαγ-

ματξπξίησηπ 

1 15/1/2010 
Ναναζθεοή δηαιομάηςκ μνηζμέκεξ πενηεθηηθυηεηαξ 

%w/w θαη %w/V - Δηάιοζε μοζηχκ ζημ κενυ. 
εμεία Β 

2μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
4 

Δεμήηνημξ Πδηαηδηάθεξ, 

Ειίαξ Ναναζφναξ 

ΟΓΦΓ 5μο ΓΓΘ 

Ηανδίηζαξ 

2 22/1/2010 Ειεθηνηθυ θφθιςμα - Κυμμξ ημο Ohm Φοζηθή Γ 
5μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
2 Ηαιιηυπε Νάππμο ΓΗΦΓ 

3 5/2/2010 
Δηαπςνηζμυξ μεηγμάηςκ, παναγςγή οδνμγυκμο (θνμημφκ 

αένημ). 
εμεία Β 

2μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
4 Δεμήηνημξ Πδηαηδηάθεξ ΓΗΦΓ 

4 12/2/2010 
Οοκδεζμμιμγίεξ ακηηζηαηχκ θαη παναζθεοή δηαιομάηςκ 

μνηζμέκεξ πενηεθηηθυηεηαξ. 

Φοζηθή, 

εμεία 
Γ, Β 

5μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
4 Ηαιιηυπε Νάππμο ΓΗΦΓ 

5 16/2/2010 Ναναηήνεζε μηθνμζθμπηθχκ παναζθεοαζμάηςκ. Βημιμγία Γ 
3μ ΓΝΑΘ 

Ηανδίηζαξ 
2 Νακαγηχηεξ Οφννμξ ΓΗΦΓ 

6 19/2/2010 

Κυμμξ ημο Hooke θαη ηζμννμπία δοκάμεςκ. Οφγθνηζε 

δναζηηθυηεηαξ ζηδήνμο - παιθμφ, ακηηδνάζεηξ HCl με Cu 

θαη H2, Κa με Ε2Μ θαη αιιαγή πνχμαημξ δεηθηχκ ζε 

δηαιφμαηα HCl θαη ΚaΜΕ. 

Φοζηθή, 

εμεία 
Β, Γ 

5μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
4 Ηαιιηυπε Νάππμο ΓΗΦΓ 

7 22/2/2010 

Οφγθνηζε δναζηηθυηεηαξ ζηδήνμο - παιθμφ, ακηηδνάζεηξ 

HCl με Cu θαη H2, Κa με Ε2Μ θαη αιιαγή πνχμαημξ 

δεηθηχκ ζε δηαιφμαηα HCl θαη ΚaΜΕ. 

εμεία Γ 
2μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
3 Ειίαξ Ναναζφναξ ΓΗΦΓ 

8 23/2/2010 

Οφγθνηζε δναζηηθυηεηαξ ζηδήνμο - παιθμφ, ακηηδνάζεηξ 

HCl με Cu θαη H2, Κa με Ε2Μ θαη αιιαγή πνχμαημξ 

δεηθηχκ ζε δηαιφμαηα HCl θαη ΚaΜΕ. 

εμεία Γ 
2μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
1 Ειίαξ Ναναζφναξ ΓΗΦΓ 

9 25/2/2010 
Ειεθηνηθυ θφθιςμα, ζοκδεζμμιμγίεξ ακηηζηαηχκ, κυμμξ 

ημο Ohm, βναποθφθιςμα. 
Φοζηθή Γ 

2μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
1 Ειίαξ Ναναζφναξ ΓΗΦΓ 

10 26/2/2010 
Ειεθηνηθυ θφθιςμα, ζοκδεζμμιμγίεξ ακηηζηαηχκ, κυμμξ 

ημο Ohm, βναποθφθιςμα. 
Φοζηθή Γ 

2μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
3 Ειίαξ Ναναζφναξ ΓΗΦΓ 

11 19/3/2010 
Ννμζδημνηζμυξ ποθκυηεηαξ πιαζηειίκεξ θαη παναζθεοή 

δηαιφμαημξ αιαηυκενμο 2%w/v. 
εμεία Α 

3μ ΓΝΑΘ 

Ηανδίηζαξ 
3 Βαζηιηθή Ηυγηα ΓΗΦΓ 
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2. Γπηζθεθζήθαμε ζπμιεία Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θαη θάκαμε πεηνάμαηα ζε 15 ημήμαηα μαζεηχκ θαη επηιφζαμε δηάθμνα πνμβιήμαηα πμο ζπεηίδμκηακ 

με ηα ΟΓΦΓ, υπςξ θαίκεηαη ζημκ παναθάης πίκαθα. 

α/α Ημεοξμημία Θέμα Μάθημα Σάνη ςξλείξ 
Σμή-

ματα 
Καθηγητέπ ςξλείξρ 

1 20/10/2009 

Γνγμκμμηθή ηαθημπμίεζε μνγάκςκ θαη ζοζθεοχκ 

ΟΓΦΓ ημο ΓΓΘ θαη θαηαγναθή ζημηπείςκ αίζμοζαξ 

πμο ημ Γομκάζημ ζα δηαζέζεη γηα ενγαζηήνημ Φ.Γ. 

    
ΓΓΘ & Γομκάζημ 

Ννμαζηίμο 
  

Άνεξ Γθάηζεξ,  

Ιανία Ναπαδήζε 

2 22/10/2009 
Γνγμκμμηθή ηαθημπμίεζε μνγάκςκ θαη ζοζθεοχκ 

ΟΓΦΓ ημο ΓΓΘ. 
    ΓΓΘ Ννμαζηίμο   

Άνεξ Γθάηζεξ,  

Οςηήνεξ Ναπαδεμεηνίμο 

3 23/10/2009 

Νεηνάμαηα ζηαηηθμφ ειεθηνηζμμφ θαη οπμιμγηζμμφ 

μάδαξ, υγθμο, ποθκυηεηαξ, θαζχξ θαη πνήζεξ ημο 

μηθνμζθμπίμο θαη εθμάζεζε παναζθεοήξ θαη 

πνμεημημαζίαξ παναζθεοαζμάηςκ. 

Φοζηθή, 

Βημιμγία 
Α, Β, Γ 

Γομκάζημ 

Ηαιιηθςκίμο 
4 Βαζίιεξ Ακαζηαζηάδεξ 

4 26/10/2009 

Ννμεημημαζία πνυηοπεξ δηδαζθαιίαξ ηεξ 

επηηαποκυμεκεξ θίκεζεξ. Ννυηαζε γηα ζοδήηεζε 

ηεξ ζπμιηθήξ ζομβμφιμο θ. Β. Νακαγηςηίδμο θαη 

ζοκεηζθμνά ζημ πεηναμαηηθυ μένμξ ημο οπεοζφκμο 

ΓΗΦΓ. 

Φοζηθή Α, Β, Γ 1μ ΓΓΘ Ηανδίηζαξ   

Ακαζηάζημξ Κμμηθυξ, 

Αζακάζημξ Ηανδάζεξ, 

Αηθαηενίκε Ναπαδήζε, 

Ιηπάιεξ Ναπακμφζθαξ 

5 29/10/2009 
Γνγμκμμηθή ηαθημπμίεζε μνγάκςκ θαη ζοζθεοχκ 

ΟΓΦΓ ημο ΓΓΘ. 
    ΓΓΘ Ννμαζηίμο   Άνεξ Γθάηζεξ 

6 10/11/2009 

Γνγμκμμηθή ηαθημπμίεζε μνγάκςκ θαη ζοζθεοχκ 

ημο ΟΓΦΓ, ζοκανμμιυγεζε θαη επίδεηλε ιεηημονγίαξ 

ηεξ ζοζθεοήξ θομαηηζμχκ 

    
Γομκάζημ - Θ.Π. 

Ιαγμφιαξ 
  

Γηχνγμξ Ηαναμπέθμξ, 

Θακάζεξ Βαγεκάξ 

7 11/11/2009 
Οοκενγαζία με ηεκ ΡΟΓΦΓ θαη ημ Δ/κηή ημο 

ζπμιείμο γηα ηεκ μνγάκςζε ημο ΟΓΦΓ 
    

6μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
  Αθνμδίηε αηδεμήηνμο 

8 16/11/2009 
Οοκενγαζία με ημοξ θαζεγεηέξ θι. ΝΓ04 θαη ημ 

Δ/κηή ημο ζπμιείμο γηα ηεκ μνγάκςζε ημο ΟΓΦΓ 
    

Γομκάζημ - Θ.Π. 

Ζηέαξ 
  

Αδάμμξ Ιπειηχθαξ,  

Ιανία Ιπέιηζημο 

9 30/11/2009 

Οοκενγαζία με ημ Δ/κηή ημο ζπμιείμο γηα ηεκ 

μνγάκςζε ημο ΟΓΦΓ θαη βμήζεηα ζηεκ πνμεημημαζία 

ημο ΟΓΦΓ γηα ζοκάκηεζε δαζθάιςκ με ημ Οπμιηθυ 

Οφμβμοιμ Ν/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θ. Α. Δανυπμοιμ. 

    ΓΓΘ Ναιαμά   Γηχνγμξ Ιπαθαιάθμξ 
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10 3/12/2009 
Οοκενγαζία με Δ/κηέξ ζπμιείςκ θαη ΡΟΓΦΓ γηα 

ζοιιμγή ζημηπείςκ γηα ηα ΟΓΦΓ 
    

3μ ΓΝΑΘ Ηανδίηζαξ, 

1μ - 4μ - 6μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ, 5μ ΓΓΘ 

Ηανδίηζαξ 

  

Γ. Ννμζγμιίηεξ, Γ. 

Ιεηνμγχγμο, Φ. Κάθαξ, Α. 

Ηνμμμφδαξ, Ο. Ιπαζδέθεξ 

11 14/12/2009 

Γνγμκμμηθή ηαθημπμίεζε μνγάκςκ θαη ζοζθεοχκ 

ημο ΟΓΦΓ, επίδεηλε ιεηημονγίαξ ηεξ ζοζθεοήξ 

απμηφπςζεξ ειεθηνηθμφ πεδίμο θαη ηεξ ζοζθεοήξ 

μειέηεξ ημο θςημειεθηνηθμφ θαηκμμέκμο 

    
Γομκάζημ - Θ.Π. 

Ιαγμφιαξ 
  

Γηχνγμξ Ηαναμπέθμξ, 

Θακάζεξ Βαγεκάξ 

12 21/12/2009 

Γνγμκμμηθή ηαθημπμίεζε μνγάκςκ θαη ζοζθεοχκ 

ημο ΟΓΦΓ θαη επίιοζε πνμβιεμάηςκ πμο είπακ μη 

εθπαηδεοηηθμί με ηε πνήζε ηςκ μηθνμζθμπίςκ 

    ΓΓΘ Θεμκηανίμο   Δεμήηνεξ Ναπασςάκκμο 

13 14/1/2010 

Οοκενγαζία με ηεκ ΡΟΓΦΓ γηα ηεκ μνγάκςζε ημο 

ΟΓΦΓ (λεθαζάνηζμα παιηχκ μνγάκςκ, ηαθημπμίεζε 

κημοιαπηχκ, μνγάκςζε πχνμο). 

    
6μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
  Αθνμδίηε αηδεμήηνμο 

14 19/1/2010 

Οοκενγαζία με ημοξ θαζεγεηέξ ΝΓ04 ημο 

ζπμιείμο, ζοκανμμιυγεζε θαη επίδεηλε ιεηημονγίαξ 

ηεξ ζοζθεοήξ θομαηηζμχκ, θαζχξ θαη επίδεηλε 

ιεηημονγίαξ ηεξ ζοζθεοήξ μειέηεξ θαζμάηςκ. 

   ΓΓΘ Ομθάδςκ  Ηχζηαξ Κηαζμφδεξ 

15 21/1/2010 

Οοκενγαζία με ηεκ ΡΟΓΦΓ γηα ηεκ μνγάκςζε ημο 

ΟΓΦΓ (λεθαζάνηζμα παιηχκ μνγάκςκ, ηαθημπμίεζε 

κημοιαπηχκ, μνγάκςζε πχνμο). 

    
6μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
  Αθνμδίηε αηδεμήηνμο 

16 27/1/2010 

Νεηνάμαηα ζηεκ εοζφγναμμε μμαιή θίκεζε, ζημ 

κυμμ ημο Ohm θαη ζηε δηάζιαζε, ακάθιαζε, μιηθή 

ακάθιαζε θαη θαηκμμεκηθή ακφρςζε.  

Φοζηθή Α, Β, Γ ΓΝΑΘ Ιμοδαθίμο 3 Θαμπνηκή Γθαγθά 

17 28/1/2010 

Οοκενγαζία με ηεκ ΡΟΓΦΓ γηα ηεκ μνγάκςζε ημο 

ΟΓΦΓ (ηαθημπμίεζε παιηχκ μνγάκςκ ζηα κημοιάπηα 

θαη έκανλε θαηαγαθήξ οπανπυκηςκ οιηθχκ). 

    
6μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
  Αθνμδίηε αηδεμήηνμο 

18 2/2/2010 
Γνγμκμμηθή ηαθημπμίεζε μνγάκςκ θαη ζοζθεοχκ 

ημο ΟΓΦΓ. 
    ΓΓΘ Ομθάδςκ   Ηχζηαξ Κηαζμφδεξ  

19 3/2/2010 

Μγθμμέηνεζε ληδημφ με MultiLog θαη παναηήνεζε 

θομάηςκ (επίπεδςκ θαη θοθιηθχκ), ακάθιαζε, ζθηά, 

πενίζιαζε, δηάζιαζε, ζομβμιή με ηε ζοζθεοή 

Φοζηθή Γ ΓΓΘ Ννμαζηίμο 2 
Άνεξ Γθάηζεξ, Ιανία 

Ναπαδήζε 
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θομαηηζμχκ. 

20 4/2/2010 

Μιμθιήνςζε ηεξ θαηαγαθήξ ηςκ οπανπυκηςκ 

οιηθχκ ζημ ΟΓΦΓ. Ννμμεζεφζαμε ζηεκ ΡΟΓΦΓ 

ιίζηεξ με ηα απαναίηεηα οιηθά γηα ηα πεηνάμαηα ημο 

Γομκαζίμο με εκδεηθηηθέξ ηημέξ θαη θαηάιμγμ 

πνμμεζεοηνηχκ εηαηνεηχκ. 

    
6μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
  Αθνμδίηε αηδεμήηνμο 

21 10/2/2010 

Ναναηήνεζε γναμμηθχκ θαζμάηςκ εθπμμπήξ, 

παναθηηνηζηηθή πεγήξ - ακηηζηάηε, εοζφγναμμε 

μμαιή θαη μμαιά επηηαποκυμεκε θίκεζε θαη 

Ναναζθεοή δηαιομάηςκ μνηζμέκεξ πενηεθηηθυηεηαξ. 

Φοζηθή, 

εμεία 
Α, Β, Γ ΓΓΘ Ηέδνμο 4 Άνεξ Ηαηζηθυξ 

22 17/2/2010 
Ηαζανηυηεηα, λεθαζάνηζμα, ηαθημπμίεζε μνγάκςκ, 

ζοζθεοχκ θαη κημοιαπηχκ με οιηθά ημο ζπμιείμο. 
    

5μ Γομκάζημ 

Ηανδίηζαξ 
    

23 10/3/2010 Μγθμμέηνεζε ληδημφ με MultiLog. εμεία Γ 3μ ΓΓΘ Ηανδίηζαξ 1 Άνεξ Ηαναΐζθμξ 

24 16/3/2010 

Ννμηάζεηξ γηα πεηνάμαηα, επίδεηλε θαηαζθεοχκ γηα 

ηεκ Α.Δ.Γ. θαη ακακεχζημεξ πεγέξ εκένγεηαξ θαη 

παναπχνεζε ζημοξ μαζεηέξ ημο ζπμιείμο μηαξ 

θαηαζθεοήξ ειηαθμφ ζενμμζίθςκα απυ ημ ΓΗΦΓ 

Φοζηθή Α, Β, Γ 
Νεηναμαηηθυ 

Γομκάζημ Φακανίμο 
1 Γιέκε Γθαναγθάκε 

25 26/3/2010 

Οοκενγαζία με ημοξ θαζεγεηέξ ΝΓ04 ημο 

ζπμιείμο, ζοκανμμιυγεζε θαη επίδεηλε ιεηημονγίαξ 

ηεξ ζοζθεοήξ θομαηηζμχκ. 

    
Γομκάζημ - Θ.Π. 

Ζηέαξ 
  

Αδάμμξ Ιπειηχθαξ, 

Γεχνγημξ Βαιανάθμξ 

3. 41 ημήμαηα μαζεηχκ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ δηαθυνςκ ζπμιείςκ Ν/ζμηαξ Γθπ/ζεξ, υπςξ θαίκεηαη ζημκ παναθάης πίκαθα, επηζθέθζεθακ ημ 

ενγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ γηα κα θάκμοκ πεηνάμαηα. 
α/α Ημεοξμημία Θέμα Μάθημα Σάνη ςξλείξ Σμήματα Δάσκαλξι 

1 14/10/2009 
Νεηνάμαηα ζπεηηθά με ημκ θφθιμ ημο 

κενμφ ζηε θφζε  

Ιειέηε ημο 

Νενηβάιιμκημξ 
Δ' 

10μ Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Ναπαγεςνγίμο Θεςκίδαξ 

2 20/11/2009 
Νεηνάμαηα ζημ Ηεθάιαημ: «Ριηθά 

ζχμαηα - Νοθκυηεηα» 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

5μ θαη 16μ Δεμμηηθά 

Οπμιεία Ηανδίηζαξ 
2 

Αηθαηενίκε Ημοηζχκε,  

Ιειπμμέκε Νακαγηςηίδμο 

3 25/11/2009 
Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ 

Θενμυηεηαξ 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

14o Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
2 Αζθεηήξ Οεναθείμ 

4 22/12/2010 
Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο 

ειεθηνηζμμφ 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

3μ θαη 13μ Δεμμηηθά 

Οπμιεία Ηανδίηζαξ 
2 

Ναπαδεμεηνίμο Ανηζηέα,  

Ηαιπία Ηςκζηακηίκα 

5 29/1/2010 Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ Γνεοκχ θαη Γ' 5μ θαη 16μ Δεμμηηθά 2 Ιειπμμέκε Νακαγηςηίδμο,  
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ζενμυηεηαξ Ακαθαιφπης Οπμιεία Ηανδίηζαξ Αηθαηενίκε Ημοζηχκε 

6 5/2/2010 
Νεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα: Ριηθά 

Οχμαηα θαη Θενμυηεηα 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

10μ Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Γηακκμοζά Γοαγγειία 

7 8/2/2010 
Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο 

ειεθηνηζμμφ 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

4o Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Ηχζηαξ αιακμφιεξ 

8 17/2/2010 
Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ 

ζενμυηεηαξ 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

1o Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Ιοιςκά Ιανία 

9 26/2/2010 
Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ 

ζενμυηεηαξ 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

1o Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Πζημφμα Ιανία 

10 4/3/2010 Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ μπηηθήξ 
Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

14o Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
2 

Αζθεηήξ Οεναθείμ,  

Μηθμκυμμο Ακηηγυκε 

11 5/3/2010 
Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο 

ειεθηνηζμμφ 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

5μ θαη 16μ Δεμμηηθά 

Οπμιεία Ηανδίηζαξ 
2 

Ιειπμμέκε Νακαγηςηίδμο,  

Αηθαηενίκε Ημοζηχκε 

12 16/3/2010 
Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ 

ζενμυηεηαξ 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

1o Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Γιέκε Ξίδμο 

13 20/4/2010 
Νεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα: ειεθηνηζμμφ 

θαη μπηηθήξ 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

15μ Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Ηοπανηζζία Ξάπηε 

14 21/4/2010 
Νεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα: 

ειεθηνμμαγκεηηζμμφ θαη μπηηθήξ 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
ΟΠ' 

14o Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
2 

Ξμδάκζε Πνηακηαθφιιμο,  

Δήμεηνα Δμνμπά 

15 22/4/2010 Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ μπηηθήξ 
Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

5μ θαη 16μ Δεμμηηθά 

Οπμιεία Ηανδίηζαξ 
3 

Ιειπμμέκε Νακαγηςηίδμο,  

Αηθαηενίκε Ημοζηχκε 

16 22/4/2010 Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ μπηηθήξ 
Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

10μ Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Γοαγγειία Γηακκμοζά 

17 26/4/2010 Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ μπηηθήξ 
Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
ΟΠ' 

4o Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
2 Οηέιια Δαμάζθμο, Ηχζηαξ Ηαηεμήξ 

18 27/4/2010 
Νεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα: 

ειεθηνμμαγκεηηζμμφ θαη μπηηθήξ 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
ΟΠ' 

6μ Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
3 

Ιυιηζαξ Ακηχκημξ, Ημονθμφκαξ 

Δεμμζζέκεξ, Οέμμγιμο Γιέκε 

19 29/4/2010 Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ μπηηθήξ 
Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

10μ Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Ηαθακηάνε Αίγιε 

20 11/5/2010 

Νεηνάμαηα ζπεηηθά με ημκ θφθιμ ημο 

κενμφ, μπηηθή θαη ειεθηνηθά 

θοθιχμαηα  

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Α' 

4o Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Γιπίδα Ιπαζδέθε 

21 18/5/2010 Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ: "μλέα, Γνεοκχ θαη ΟΠ' 3μ θαη 13μ Δεμμηηθά 2 Κίθμξ αηδήξ, Βαζίιεξ Ημφθιανεξ 
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βάζεηξ, άιαηα"  Ακαθαιφπης Οπμιεία Ηανδίηζαξ 

22 21/5/2010 
Νεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα ηεξ 

αθμοζηηθήξ θαη ηεξ μεπακηθήξ 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

10μ Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Ηαθακηάνε Αίγιε 

23 28/5/2010 
Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ: "μλέα, 

βάζεηξ, άιαηα"  

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
ΟΠ' 

4o Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
2 Δαμάζθμο Οηέιια, Ηαηαμήξ Ηχζηαξ 

24 4/6/2010 
Νεηνάμαηα ζε υιε ηεκ φιε ηεξ 

Ιειέηεξ πενηβάιιμκημξ 

Ιειέηε ημο 

Νενηβάιιμκημξ 
Δ' 

4o Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
2 Γθαναγθάκεξ Πάζμξ, Αθνηηίδμο Γοακζία 

25 8/6/2010 
Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ 

μεπακηθήξ 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

5μ θαη 16μ Δεμμηηθά 

Οπμιεία Ηανδίηζαξ 
2 

Ιειπμμέκε Νακαγηςηίδμο,  

Αηθαηενίκε Ημοζηχκε 

4. Γπηζθεθζήθαμε ζπμιεία Ν/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θαη θάκαμε πεηνάμαηα ζε 26 ημήμαηα μαζεηχκ θαη επηιφζαμε δηάθμνα πνμβιήμαηα πμο ζπεηίδμκηακ 

με ηα ΟΓΦΓ, υπςξ θαίκεηαη ζημκ παναθάης πίκαθα. 

α/α Ημεοξμημία Θέμα Μάθημα Σάνη ςξλείξ Σμήματα 
Δάσκαλξι ή Νηπιαγωγξί 

ςξλείξρ 

1 17/9/2009 

Ννμεημημαζία γηα εγθαηάζηαζε ημο κέμο ενγαζηενίμο 

θοζηθχκ επηζηεμχκ ζε ζοκενγαζία με ημ Δηεοζοκηή 

ημο Οπμιείμο 

    
14μ Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
    

2 23/9/2009 
Ηαηαγναθή ηςκ οιηθχκ θαη ηςκ μνγάκςκ ημο 

ενγαζηενίμο θοζηθχκ επηζηεμχκ ημο Οπμιείμο  
    

4μ Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
  Οηέιια Δαμάζθμο 

3 9/11/2009 
Νναγμαημπμίεζε πεηναμάηςκ ζημκ θφθιμ ημο κενμφ, 

ηήλε θαη πήλε, δηαζημιή ζηενεχκ. 
    

19μ Κεπηαγςγείμ 

Ηανδίηζαξ 

24 

κήπηα 

Ανπμκηή Θςμαή, 

Ημηνχηζημο Ιάνζα, 

Ζςάκκα Ιάνθμο, Ναππή 

Οηέιια, Απμζηυιμο 

Αζεκά 

4 18/11/2009 
Νναγμαημπμίεζε πεηναμάηςκ ζημκ θφθιμ ημο κενμφ, 

ηήλε θαη πήλε, δηαζημιή ζηενεχκ 
    

10μ θαη 35μ Κεπ/γεία 

Ηανδίηζαξ 

34 

κήπηα 

Θηάππε Νακαγηχηα, Ξίδμο 

Γηάκκα, Ημθθίκμο Βάζς, 

Ακηςκίμο Ηονηαθή 

5 26/11/2009 

Οοκενγαζία με ημ Δηεοζοκηή ημο Οπμιείμο, γηα ηεκ 

εγθαηάζηαζε ενγαζηενίμο θοζηθχκ επηζηεμχκ ζηε 

ζπμιηθή μμκάδα. 

    
2μ Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ιμοδαθίμο 
  Δανκαθμφπε Ναφιμ 

6 19/1/2010 
Νεηνάμαηα ζε δφμ ημήμαηα κεπίςκ ζημκ μαγκεηηζμυ θαη 

ζηεκ μπηηθή 
    

6μ Κεπηαγςγείμ 

Ηανδίηζαξ 

30 

κήπηα 

Γοθανπίδμο Γιέκε, 

Βαιθάκε Ηαηενίκα, Θάππα 

Ιαιβίκα 

7 20/1/2010 Οοκενγαζία με ημ Δηεοζοκηή ημο Οπμιείμο γηα ηεκ     Δεμμηηθυ Οπμιείμ   Ιπάιιαξ νοζυζημμμξ 
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εγθαηάζηαζε ενγαζηενίμο θοζηθχκ επηζηεμχκ (πχνμξ, 

οιηθά, υνγακα θ.ι.π.) 

Ιαγμφιαξ 

8 20/1/2010 Νεηνάμαηα ζημκ μαγκεηηζμυ     
Κεπηαγςγείμ 

Ιαηανάγθαξ 
21 κήπηα 

Γθακηάθμο Οηέιια, 

Οηαθάθα Γοαγγειία 

9 26/1/2010 
Οοκενγαζία με ημκ Ννμσζηάμεκμ ημο Οπμιείμο γηα ηεκ 

πνμμήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ενγαζηενηαθμφ ελμπιηζμμφ 
    

Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Αγίαξ Ναναζθεοήξ 
  Ιειίηζεξ Βαζίιεημξ 

10 26/1/2010 

Οοκενγαζία με ημκ Δηεοζοκηή θαη ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ 

ηεξ Γ΄ θαη ΟΠ΄ ηάλεςξ ημο Οπμιείμο γηα ηεκ 

εγθαηάζηαζε ενγαζηενίμο θοζηθχκ επηζηεμχκ ζηε 

ζπμιηθή μμκάδα θαη πνμμήζεηα ενγαζηενηαθμφ 

ελμπιηζμμφ. 

    
Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηέδνμο 
  Λέκμξ Δεμήηνημξ 

11 5/2/2010 
Νναγμαημπμίεζε πεηναμάηςκ ζε μαζεηέξ Γ΄ ηάλεξ ζημ 

θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμφ 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ιαηανάγθαξ 
1 Πζηηχκα Ναναζθεοή 

12 17/3/2010 
Νναγμαημπμίεζε πεηναμάηςκ ζε μαζεηέξ Γ΄ ηάλεξ ζημ 

θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμφ 

Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

1o Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
3 

 Ξίδμο Γιέκε, Ιοιςκά 

Ιανία, Πζημφμα Ιανία 

13 18/3/2010 

Παθημπμίεζε, θαζανηζμυξ θαη ημπμζέηεζε ηςκ 

μνγάκςκ ζημ κέμ ενγαζηήνημ θοζηθχκ επηζηεμχκ ημο 

ζπμιείμο, ζε ζοκενγαζία με ημ Δηεοζοκηή ημο Οπμιείμο 

θαη εθπαηδεοηηθμφξ. 

    
2μ Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ιμοδαθίμο 
  Ναφιμξ Δανκαθμφπεξ 

14 15/4/2010 Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ μπηηθήξ 
Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Γ' 

Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ιεηνυπμιεξ 
1 Ομθία Ιπαδή 

15 16/4/2010 Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνμμαγκεηηζμμφ 
Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
ΟΠ' 

Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ιαηανάγθαξ 
1 Νηηηγθμφ Ανπμκηία 

16 13/5/2010 Νεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνμμαγκεηηζμμφ 
Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
ΟΠ' 

3μ θαη 13μ Δεμμηηθά 

Οπμιεία Ηανδίηζαξ 
4 

Ηφηηανεξ Ναναζθεοάξ, 

ακηδήξ Κηθυιαμξ, 

Ηαναθφιιεξ Νακαγηχηεξ, 

Ημφθιανεξ Βαζίιεημξ 

17 9/6/2010 Νεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα: ειεθηνηζμμφ θαη ζενμυηεηαξ 
Γνεοκχ θαη 

Ακαθαιφπης 
Α' 

1μ Δεμμηηθυ Οπμιείμ 

Ναιαμά 
2 

Ναπανδηχημο Ζςάκκα, 

Ομοιηχημο Γοακζία 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Οεμεηχκεηαη υηη ζημ ΓΗΦΓ, εθηυξ ημο ζοκηάθηε ηεξ έθζεζεξ δναζηενημηήηςκ, έπμοκ απμζπαζζεί ςξ ζοκενγάηεξ:  

   μ Ζςάκκεξ Κηειήξ, Δάζθαιμξ - Φοζηθυξ (ελ’ μιμθιήνμο απυ 1εξ Οεπηεμβνίμο με ηηξ 27/26-8-2009 & 28/27-8-2009 Ννάλεηξ ημο ΝΡΟΝΓ Κ. 

Ηανδίηζαξ – 2663/27-8-2009/Απυθαζε Δ/κηή ΔΝΓ Κ. Ηανδίηζαξ, ακαθιήζεθε ε απυζπαζή ημο με ηεκ 75/30-11-2009/Ννάλε ΝΡΟΝΓ Κ. 

Ηανδίηζαξ – 4513/30-11-2009/Απυθαζε Δ/κηή ΔΝΓ Κ. Ηανδίηζαξ γηα δφμ εβδμμάδεξ θαη απμζπάζζεθε λακά με ηεκ 79/18-12-2009/Ννάλε 

ΝΡΟΝΓ Κ. Ηανδίηζαξ – 4840/18-12-2009/Απυθαζε Δ/κηή ΔΝΓ Κ. Ηανδίηζαξ),  

μη Φοζηθμί  

   Ανγφνημξ Δηάθμξ (ελ’ μιμθιήνμο με ηεκ 39/23-11-2009 Ννάλε ΝΡΟΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ – 11672/8-12-2009/ΔΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ),  

   Εναθιήξ Πέιημξ (ελ’ μιμθιήνμο με ηεκ 18/16-6-2009 Ννάλε ΝΡΟΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ – 6252/23-7-2009 Απυθαζε ημο Δ/κηή Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ 

Κ. Ηανδίηζαξ) θαη  

   Ακδνέαξ Οίζθμξ (ελ’ μιμθιήνμο με ηεκ 39/23-11-2009 Ννάλε ΝΡΟΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ – 11672/8-12-2009/ΔΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ),  

μη εμηθμί  

   Αιέλακδνμξ Ηνμμμφδαξ (ελ’ μιμθιήνμο με ηεκ 39/23-11-2009 Ννάλε ΝΡΟΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ – 11672/8-12-2009/ΔΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ),  

   Ακηχκημξ Κηάκεξ (γηα δφμ εμένεξ ηεκ εβδμμάδα με ηεκ 29/15-9-2009 Ννάλε ΝΡΟΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ – 8232/16-9-2009 Απυθαζε ημο Δ/κηή 

Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Κ. Ηανδίηζαξ) θαη  

   Γιέκε Φαιηάγθα (ελ’ μιμθιήνμο με ηεκ 18/16-6-2009 Ννάλε ΝΡΟΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ – 6252/23-7-2009 Απυθαζε ημο Δ/κηή Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ 

Κ. Ηανδίηζαξ) θαη  

   μ Βημιυγμξ Γεχνγημξ Ιπέζζαξ (ελ’ μιμθιήνμο με ηεκ 18/16-6-2009 Ννάλε ΝΡΟΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ – 6252/23-7-2009 Απυθαζε ημο Δ/κηή 

Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Κ. Ηανδίηζαξ).  

 

 

 

Ηανδίηζα 24 Ζμοκίμο 2010  Μ Ρπεφζοκμξ ΓΗΦΓ Κ. Ηανδίηζαξ 

   

  Οεναθείμ Ιπίηζημξ 
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