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Ι. Γπηθμηκςκήζαμε με όια ηα πμιεία Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ηεξ Π.Γ. Ηανδίηζαξ θαη είπαμε ζοκενγαζία με ημοξ Δ/κηέξ θαη ημοξ εθπ/θμύξ θι. ΠΓ04 

γηα ημκ μνηζμό ηςκ οπεοζύκςκ πμιηθώκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ (ΓΦΓ) θαη ημκ ηειηθό απμιμγηζμό ηςκ ενγαζηενηαθώκ αζθήζεςκ πμο 

πναγμαημπμηήζεθακ. οκενγαζηήθαμε με ηεκ Π/ζμηα Γθπ/ζε θαη απμζπάζηεθε γηα 5ε ζοκεπή πνμκηά, δάζθαιμξ ζημ ΓΗΦΓ, γηα ημ ζπμι. έημξ 2010-11. 
 

ΙΙ. Δημνγακώζαμε με ηε ζοκδνμμή ημο πμιηθμύ ομβμύιμο θι. ΠΓ04 θαη ημο ΗΠΓ Ιμοδαθίμο ηεκ «4ε εθδήιςζε γηα ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ ζηεκ 

Ηανδίηζα» θαη πνμβάιαμε ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο ΓΗΦΓ ζημκ ημπηθό Σύπμ.  
 

ΙΙΙ. Γκενγήζαμε: γηα ηε δηεοζέηεζε ημο ςνανίμο ηςκ θαζεγεηώκ ημο θι. ΠΓ04, γηα ηεκ εκεμένςζε θαη πνμεημημαζία ηςκ πμιείςκ ώζηε κα 

απειεοζενώζμοκ ηηξ αίζμοζεξ ηςκ ενγαζηενίςκ Φ.Γ. από άιιεξ πνήζεηξ θαη κα είκαη ζε ζέζε κα πναγμαημπμηήζμοκ ηηξ πνμβιεπόμεκεξ ενγαζηενηαθέξ 

αζθήζεηξ γηα ημ ζπμιηθό έημξ 2010-11, γηα ηε δεμημονγία κέαξ ηζημζειίδαξ ημο ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ ζημ πμιηθό Δίθηομ θαη ηε ζοκεπή εκεμένςζε ηεξ, γηα 

ημκ εμπιμοηηζμό ηεξ βηβιημζήθεξ ημο ΓΗΦΓ με όιεξ ηηξ κέεξ εθδόζεηξ ηςκ βηβιίςκ ημο ΟΓΔΒ ηηξ ζπεηηθέξ με ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ θαη γηα ημκ 

εμπιμοηηζμό ηςκ βηβιημζεθώκ ηςκ ΓΦΓ με ζεμεηώζεηξ με ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ. οκεηζθέναμε επίζεξ ζηεκ δεμημονγία ημο κέμο ενγαζηενίμο Φ.Γ. 

ζημ 4μ Δεμμηηθό πμιείμ Ηανδίηζαξ.  
 

IV. Δακείζαμε ζε μεγάιμ ανηζμό ζπμιείςκ όνγακα γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε πεηναμαηηθώκ δναζηενημηήηςκ, απμζύναμε άπνεζηεξ θαη δηαζέζαμε 

κέεξ πεμηθέξ μοζίεξ ή θαη άιια οιηθά ζε ζπμιεία όηακ αοηό ήηακ εθηθηό θαη δακείζαμε γηα πνήζε ζημ Σμήμα Σεπκμιμγίαξ Σνμθίμςκ ημο ΣΓΖ Θάνηζαξ 

(Πανάνηεμα Ηανδίηζαξ) ημκ πώνμ ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ με όιμ ημκ ελμπιηζμό ημο γηα δύμ εμένεξ ηεκ εβδμμάδα με ζθμπό κα γίκεηαη ημ μάζεμα 

«Γνγαζηήνημ Φοζηθήξ» ημο Α´ ελαμήκμο. Βμεζήζαμε ζηεκ αλημιόγεζε θαη μεηαθμνά ενγαζηενηαθμύ ελμπιηζμμύ από Δεμμηηθά πμιεία ηεξ 

πενηθένεηαξ πμο ακαζηέιιεηαη ε ιεηημονγία ημοξ ζηα ζπμιεία οπμδμπήξ. 
 

V.  Δημνγακώζαμε δεθαεπηά επημμνθςηηθέξ ζογθεκηνώζεηξ θαζεγεηώκ (Γομκαζίςκ, ΓΓ.Θ. θαη ΓΠΑ.Θ.) ζημ πώνμ ημο ΓΗΦΓ θαη ημο 1μο ΓΠΑΘ 

Ηανδίηζαξ, όπμο όιμη εκεμενώζεθακ, είδακ ηα οιηθά θαη αζπμιήζεθακ με ηηξ πεηναμαηηθέξ δηαηάλεηξ πμο πνέπεη κα πναγμαημπμηήζμοκ ζημοξ μαζεηέξ 

ημοξ βάζεη ηςκ μδεγηώκ ημο ΤΠΔΒΙΘ.  
 

VI. Ηάκαμε πεηνάμαηα ζε εθαηόκ ηνηάκηα μθηώ ημήμαηα μαζεηώκ, πμο είηε ημοξ οπμδεπζήθαμε ζημ ενγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (ή ζημ ΓΦΓ ημο 5μο ή 

ημο 14μο Δεμμηηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ) με ημοξ θαζεγεηέξ ή δαζθάιμοξ ημοξ, γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ενγαζηενηαθώκ αζθήζεςκ, είηε 

επηζθεθζήθαμε ηα ζπμιεία ημοξ γηα βμήζεηα ζηεκ εθηέιεζε ηςκ πεηναμάηςκ ζημ πώνμ ηςκ Γνγαζηενίςκ Φ. Γ. ηςκ πμιείςκ θαη ζοκενγαζηήθαμε με 

ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ όηακ πνεηάδμκηακ ηε βμήζεηά μαξ ζε ζέμαηα πμο αθμνμύζακ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ ή ελμπιηζμό. Γνγαζηήθαμε πνμζθένμκηαξ 

επί ηόπμο βμήζεηα γηα εκεμένςζε, επηζθεοή μνγάκςκ, επίιοζε πνμβιεμάηςκ θαη ηαθημπμίεζε Γνγαζηενίςκ Φ.Γ. Δεμμηηθώκ πμιείςκ, Γομκαζίςκ, 

Γεκηθώκ Θοθείςκ θαη ΓΠΑΘ. 
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Α Ν Α Λ Τ Σ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  
 

Ι. 1. Σηξ πνώηεξ εμένεξ ημο επηεμβνίμο επηθμηκςκήζαμε ηειεθςκηθά, ζηείιαμε e-mails ή επηζθεθζήθαμε όια ηα Γομκάζηα, ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ 

ηεξ Πενηθενεηαθήξ Γκόηεηαξ θαη ζοκενγαζηήθαμε γηα ηεκ δηαδηθαζία επηιμγήξ οπεοζύκμο ΓΦΓ, ζύμθςκα με ημ 66951/Γ7/10-6-2010  

/ΤΠΔΒΙΘ/ΓΠΓΔ/Σμ. Σ´ Ιειεηώκ. Ε δηαδηθαζία μιμθιενώζεθε με ηεκ απμζημιή εγγνάθμο από ηεκ Δ/κζε Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ηανδίηζαξ ζημ 

ΤΠΔΒΙΘ (93/11-1-2010/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ με ζέμα: «Γπηιμγή Τπεοζύκςκ πμιηθμύ Γνγαζηενίμο Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ (ΤΓΦΓ) ηςκ πμιηθώκ 

Ιμκάδςκ Κμμμύ Ηανδίηζαξ»). 

 2. Ιεηά από ζοκενγαζία μαξ με ηεκ Π/ζμηα Γθπ/ζε απμζπάζζεθε ζημ ΓΗΦΓ δάζθαιμξ, πμο έπεη θαη πηοπίμ Φοζηθμύ, με ζθμπό ηεκ 

πνμώζεζε ηεξ πεηναμαηηθήξ δηδαζθαιίαξ ηςκ Φ.Γ. ζηα Δεμμηηθά πμιεία. 

3. Ιε ηε ιήλε ηςκ μαζεμάηςκ ανπίζαμε ηε ζογθέκηνςζε ηςκ ζημηπείςκ πμο αθμνμύζακ ημκ απμιμγηζμό ηςκ ενγαζηενηαθώκ 

δναζηενημηήηςκ ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ 2010-11, πμο έζηεικακ μη ΤΓΦΓ. Γηα ημ ζθμπό αοηό είπαμε ζηείιεη ζηα ζπμιεία e-mail ζηηξ 9/5/2011 θαη 

έγγναθμ ζηηξ 9/5/2011 (3333/9-5-2011/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα: «Απμιμγηζμόξ ενγαζηενηαθώκ δναζηενημηήηςκ ζπμιηθμύ έημοξ 2010-11»). 

Αθμύ ζοιιέλαμε, μεηά από επακεηιεμμέκεξ επαθέξ με ηα ζπμιεία, ημοξ ζπεηηθμύξ πίκαθεξ απμιμγηζμμύ θαη ηηξ εθζέζεηξ δναζηενημηήηςκ, θάκαμε 

ζογθεκηνςηηθμύξ πίκαθεξ θαη ζηείιαμε ηα ζπεηηθά ζημηπεία ζημ Γν. Γνγαζηενίςκ ημο ΤΠΔΒΙΘ θαη ζημ πμιηθό ύμβμοιμ θι. ΠΓ04 με e-mail ζηηξ 

2/6/2011 θαη εγγνάθςξ ζηηξ 6/6/2011 (4138/2-6-2011/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα: «Απμιμγηζμόξ ιεηημονγίαξ ηςκ πμιηθώκ Γνγαζηενίςκ 

Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ»). Ιε ηα ζογθεκηνςηηθά ζημηπεία ηςκ απμιμγηζμώκ ηςκ ενγαζηενηαθώκ δναζηενημηήηςκ θαη ηςκ εθζέζεςκ ηςκ ΤΓΦΓ - μεηά 

ηεκ επελενγαζία ημοξ - ζοκηάλαμε δύμ εθζέζεηξ (θαη βηβιημδεηήζαμε με ζπηνάι), πμο οπμβάιιαμε ζημ Δ/κηή ηεξ Δ.Δ.Γ. Ηανδίηζαξ, ζηεκ 

Πνμσζηαμέκε Γναθείμο Δ.Γ. Ηανδίηζαξ, ζημ πμιηθό ύμβμοιμ ΠΓ04 γηα ηεκ Π.Γ. Ηανδίηζαξ θαη ζημ Γναθείμ Γνγαζηενίςκ ημο ΤΠΔΒΙΘ. Σηξ 

απμιμγηζηηθέξ εθζέζεηξ θαηαπςνίζαμε θαη ζηεκ ηζημζειίδα μαξ ζημ δηαδίθηομ.    

 

ΙΙ. 1. ηηξ 11/2/2011 ζηείιαμε ζε όια ηα ζπμιεία Δ.Γ. ηεξ Π.Γ. Ηανδίηζαξ έκα βηβιίμ, έκα DVD θαη έκα θοιιάδημ με πείναμα (996/11-2-

2011/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα: «Απμζημιή θοιιαδίμο θαη DVD»). Σα πενηεπόμεκα ημο βηβιίμο ήηακ ζπεηηθά με ηεκ «3ε εθδήιςζε γηα ηηξ 

Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ», πμο πναγμαημπμηήζεθε ζηηξ 4 & 6 Ιαΐμο 2010 ζηεκ Ηανδίηζα (Παοζίιοπμ & θιεηζηό γομκαζηήνημ 4μο ΓΓΘ - 4μο Γομκαζίμο 

ακηίζημηπα), ημο DVD θςημγναθίεξ από ημ έημξ 2003 έςξ ημ 2010 ζπεηηθέξ με ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο ΓΗΦΓ θαη ημο πεηνάμαημξ ήηακ μία δηόνζςζε 

γηα ηε 12ε ενγαζηενηαθή άζθεζε Φοζηθήξ ημο ενγαζηενηαθμύ μδεγμύ Γομκαζίμο (μεηαηνμπή θάζεξ - βναζμόξ). 

2. ηηξ 16/2/2011 ζηείιαμε ζε όζα Δεμμηηθά πμιεία ζομμεηείπακ ζηεκ 3ε εθδήιςζε Φ.Γ. θαη ζε όιμοξ ημοξ πμι, ομβμύιμοξ Π/ζμηαξ 

Γθπ/ζεξ ηεξ Π.Γ. Ηανδίηζαξ έκα βηβιίμ (-/16/2/2011/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα: «Απμζημιή θοιιαδίμο»). Σα πενηεπόμεκα ημο ήηακ ζπεηηθά με 

ηεκ «3ε εθδήιςζε γηα ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ». 
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3.  ηηξ 4/5/2011 δεμμζηεύηεθε ζε 5 εθεμενίδεξ ημο ημπηθμύ Σύπμο άνζνμ ζπεηηθό με ηεκ Γθδήιςζε γηα ηηξ Φ.Γ., πμο επνόθεηημ κα γίκεη 

ηεκ επόμεκε εμένα ζημ θηηνηαθό ζογθνόηεμα ηςκ 5μο θαη 16μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ θαη μεηά από δύμ εμένεξ ζημ Παοζίιοπμ θαη πενηείπε 

θαη ημ πνόγναμμά ηεξ.  

4.  ηηξ 5/5/2011 δημνγακώζαμε, ζε ζοκενγαζία με ημ πμιηθή ύμβμοιμ θι. ΠΓ04 θαη ημ ΗΠΓ Ιμοδαθίμο, ηεκ «4ε εθδήιςζε γηα ηηξ 

Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ ζηεκ Ηανδίηζα». Σμ 1μ μένμξ ηεξ εθδήιςζεξ, πμο πναγμαημπμηήζεθε ζημ θηηνηαθό ζογθνόηεμα ηςκ 5μο θαη 16μο Δεμμηηθώκ 

πμιείςκ Ηανδίηζαξ από 11:30 έςξ 14:00,  πενηιάμβακε: α) αθίζεξ, πεηνάμαηα, δςγναθηέξ, θαη θαηαζθεοέξ από μαζεηέξ, από ημ ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ θαη 

από ημ Η.Π.Γ. Ιμοδαθίμο, β) εηζεγήζεηξ από ημκ Τπεύζοκμ ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ εναθείμ Ιπίηζημ θαη από ημκ Ακαπιενςηή Ηαζεγεηή Φοζηθήξ θαη ηεξ 

Δηδαθηηθήξ ηεξ ημο Σμήμαημξ Γηδηθήξ Αγςγήξ ημο Πακεπηζηεμίμο Βόιμο θ. Δημκύζε Βαβμογηό θαη γ) δηαγςκηζμό εθηόλεοζεξ «ποναύιςκ» με 

ζομμεημπή από μμάδεξ μαζεηώκ ηςκ ζπμιείςκ πμο ζομμεηείπακ ζηεκ εθδήιςζε. 

5. ηηξ 6/5/2011 δεμμζηεύηεθακ ζε 6 εθεμενίδεξ ημο ημπηθμύ Σύπμο εθηεκή άνζνα γηα ημ 1μ μένμξ ηεξ 4ε Γθδήιςζεξ γηα ηηξ Φ. Γ. 

6. ηηξ 7/5/2011 δεμμζηεύηεθε ζε 3 εθεμενίδεξ ημο ημπηθμύ Σύπμο ημ πνόγναμμα ημο 2μο μένμοξ ηεξ εθδήιςζεξ, πμο 

πναγμαημπμημύκηακ ζημ Παοζίιοπμ από 11:30 έςξ 14:00 ηεκ ίδηα εμένα.  

7. ηηξ 7/5/2010 δημνγακώζαμε ημ 2μ μένμξ ηεξ εθδήιςζεξ γηα ηηξ Φ.Γ., πμο πναγμαημπμηήζεθε ζημ Παοζίιοπμ από 11:30π.μ. έςξ 2μ.μ.,  

πενηιάμβακε παηνεηηζμό από ημκ θ. Ηςκ/κμ Δαγακά, Δάζθαιμ θαη Πνόεδνμ ημο Πανανηήμαημξ ηεξ Πακειιήκηαξ Έκςζεξ Γθπαηδεοηηθώκ 

Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ (Π.Γ.ΓΗ.Π.Γ.) Ηεκηνηθήξ θαη Δοηηθήξ Θεζζαιίαξ, μμηιία ημο θ. Ακηώκε Κηάκε, Υεμηθμύ - Ηαζεγεηή Δεοηενμβάζμηαξ 

Γθπαίδεοζεξ, ζοκενγάηε ημο Γνγαζηενηαθμύ Ηέκηνμο Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ (Γ.Η.Φ.Γ.) Ηανδίηζαξ, με ζέμα: «ηηγμέξ από ηεκ ηζημνία ηεξ Υεμείαξ» θαη 

μμηιία ημο θ. Θεμηζημθιή Ημοημηδή, Ομόηημμο Ηαζεγεηή Υεμείαξ Πενηβάιιμκημξ ημο Α.Π.Θ. θαη Πνμέδνμο ημο Φμνέα Δηαπείνηζεξ Δέιηα Αλημύ - 

Θμοδία - Αιηάθμμκα, με ζέμα: «Τγνόημπμη: Πονήκεξ Βημπμηθηιόηεηαξ – Ροζμηζηέξ θιίμαημξ». Ιεηά ηεκ επηηοπή μιμθιήνςζε ηεξ Γθδήιςζεξ 

ζογθεκηνώζεθακ μη εηζεγήζεηξ ηςκ μμηιεηώκ, ηα θύιια ενγαζίαξ ηςκ δεηγμαηηθώκ δηδαζθαιηώκ, μη μδεγίεξ εθηέιεζεξ πεηναμάηςκ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ 

με πεηνάμαηα ζπμιείςκ θαη θςημγναθίεξ θαη δεμημονγήζεθε με ημ οιηθό αοηό έκηοπμ, πμο εθηοπώζεθε ζε ιίγα ακηίηοπα ζε πνώηε θάζε με ζθμπό κα 

βγεη ζε ακηίηοπα όζα ηα ζπμιεία ηεξ Π.Γ. Ηανδίηζαξ θαη κα δηακεμεζεί με ηεκ έκανλε ηεξ επόμεκεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ ζε όια ηα ζπμιεία Δ/ζμηαξ 

Γθπ/ζεξ ηεξ Π.Γ. Ηανδίηζαξ θαη ζηα Δεμμηηθά πμο ζομμεηείπακ ζηε Γθδήιςζε.   

8. ηηξ 8/5/2010 δεμμζηεύηεθακ ζε 3 εθεμενίδεξ ημο ημπηθμύ Σύπμο άνζνα γηα ημ 2μ μένμξ ηεξ 4εξ Γθδήιςζεξ γηα ηηξ Φ. Γ. 

9. ηηξ 21/6/2011 άνπηζε ε εθηύπςζε θαη βηβιημδεζία ηςκ βηβιίςκ ηεξ 4εξ εθδήιςζεξ γηα ηηξ Φ.Γ., πμο έγηκε ζηηξ 5 & 7 Ιαΐμο 2011 ζηεκ 

Ηανδίηζα, με ζθμπό κα δηακεμεζμύκ ζηα ζπμιεία, όπςξ ακαθένεηαη παναπάκς ζηεκ §9. Ε εθηύπςζε ζηαμάηεζε πνμζςνηκά ιόγς έιιεηρεξ 

ακαιώζημςκ (toner). 

 

ΙΙΙ. 1. Ιε βάζε ηηξ μδεγίεξ ημο εγγνάθμο 104831/Γ7/25-8-2010/ΤΠΔΒΙΘ/ΓΠΓΔ/Σμ. Σ´ Ιειεηώκ ζηείιαμε ζηα πμιεία ηεξ 

Πενηθενεηαθήξ Γκόηεηαξ ημ έγγναθμ 6469/1-9-2010/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ γηα ηε δηεοζέηεζε ημο ςνανίμο ηςκ θαζεγεηώκ θιάδμο ΠΓ04, πμο 

ζθμπό είπε κα μνηζζεί μένα θαη ώνεξ πμο μη θαζεγεηέξ θι. ΠΓ04 ημο θάζε πμιείμο κα μπμνμύκ κα θαιμύκηαη ζε ζοκενγαζία από ημ πμιηθό 

ύμβμοιμ θαη ημ ΓΗΦΓ, γηα ζέμαηα πμο ημοξ αθμνμύκ, πςνίξ κα πανεμπμδίδεηαη ε μμαιή δηελαγςγή ηςκ μαζεμάηςκ. 
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 2. ηηξ 2 & 3/9/2010 παναιάβαμε από ηεκ απμζήθε βηβιίςκ ηεξ Δ/κζεξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ηηξ κέεξ εθδόζεηξ ηςκ βηβιίςκ ημο ΟΓΔΒ γηα 

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

ενγαζηενηαθμύξ μδεγμύξ) ακακεώκμκηαξ θαη εμπιμοηίδμκηαξ έηζη ηεκ βηβιημζήθε ημο ΓΗΦΓ. 

 3. Από ηηξ 6/9/2010 λεθηκήζαμε ηε δηαδηθαζία δεμημονγίαξ κέαξ ηζημζειίδαξ ζηεκ ήδε οπάνπμοζα ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε θαη θαζ’ όιε ηε 

δηάνθεηα ημο ζπμιηθμύ έημοξ ακακεώκαμε θαη εμπιμοηίδαμε ζοκεπώξ ηεκ ηζημζειίδα ημο ΓΗΦΓ (http://ekfe.kar.sch.gr) ζημ πμιηθό Δίθηομ, ώζηε κα 

είκαη έκα πνήζημμ θαη έγθονμ ενγαιείμ γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ θαη εθπαηδεοηηθμύξ πμο αζπμιμύκηαη με ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ ζηεκ Π/ζμηα θαη 

Δ/ζμηα Γθπ/ζε. Από ηα μεκύμαηα πμο παίνκμομε απ’ όιε ηεκ Γιιάδα, θαίκεηαη κα είκαη από ηηξ πημ πιήνεηξ ηζημζειίδεξ ΓΗΦΓ ηεξ πώναξ θαη κα έπμοκ 

δηεοθμιύκεη πμιιμύξ ζοκαδέιθμοξ εθηόξ από ηεκ πναγμαημπμίεζε πεηναμάηςκ θαη ζε ζέμαηα κμμμζεζίαξ θαη μνγάκςζεξ ημο ενγαζηενίμο.   

 4. ηηξ 22/9/2010 πήγαμε ζημ Δεμμηηθό πμιείμ Ζηέαξ θαη ζοκενγαζηήθαμε με ημκ Δ/κηή ημο γηα δηενεύκεζε ημο ηνόπμο αλημπμίεζεξ 

μηαξ αίζμοζαξ ημο πμιείμο θαη μεηαηνμπή ηεξ ζε ΓΦΓ.            

5. Ο απμζπαζμέκμξ ζοκενγάηεξ ημο ΓΗΦΓ από ηεκ Π/ζμηα Γθπ/ζε, δάζθαιμξ Ζ. Κηειήξ, ζοκενγάζηεθε με ημκ Δ/κηή ημο 4μο Δεμμηηθμύ 

πμιείμο Ηανδίηζαξ (ζηηξ 13/10/2011) γηα ηε δεμημονγία ενγαζηενίμο Φ.Γ. ζημ ζπμιείμ θαη ημκ εμπιμοηηζμό ημο (αγμνά θαη ηαθημπμίεζε) με ηα 

απαναίηεηα γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ πνμβιεπμμέκςκ ζημ Δεμμηηθό ενγαζηενηαθώκ αζθήζεςκ. 

 

IV. 1. Από ηεκ 15/10/2010 θαη θάζε Σεηάνηε θαη Πέμπηε, παναπςνήζαμε γηα πνήζε ημ πώνμ ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ με όιμ ημκ 

ελμπιηζμό ημο ζημ Σμήμα Σεπκμιμγίαξ Σνμθίμςκ ημο ΣΓΖ Θάνηζαξ - Πανάνηεμα Ηανδίηζαξ. Αοηό έγηκε μεηά από ζοκεκκόεζε με ημκ Πνμσζηάμεκμ θαη 

ημοξ θαζεγεηέξ ημο Σμήμαημξ γηαηί ημ Σμήμα αοηό δεκ έπεη πνμμεζεοηεί ημκ απαναίηεημ ενγαζηενηαθό ελμπιηζμό, ώζηε κα μπμνεί κα ακηαπμθνηζεί 

ζηηξ πεηναμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ πμο πνμβιέπμκηαη από ημ Πνόγναμμα πμοδώκ ημο, γηα ημ μάζεμα ημο Α´ ελαμήκμο «Γνγαζηήνημ Φοζηθήξ».  

 2. Δακείζαμε οιηθά, από ημ ΓΗΦΓ, γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ενγαζηενηαθώκ αζθήζεςκ ζηα ζπμιεία. Γκδεηθηηθά ακαθένμομε: 2μ ΓΠΑΘ 

Ηανδίηζαξ (2/12/10, 8/2/11, 1/3/11), 1μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (19/1/11), 3μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (11/2/11), 6μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (30/11/10, 

20/12/10), 7μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (24/1/11), Γζπενηκό Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (18/10/10), Ιμοζηθό πμιείμ Ηανδίηζαξ (12/10/10, 24/1/11), Γομκάζημ 

- Θ.Σ. Ιαηανάγθαξ (23/11/2010), Δεμμηηθό πμιείμ Πνμαζηίμο (3/2/11). 

 3. Αθμιμοζώκηαξ ηηξ μδεγίεξ ημο 2496/03-06-2011/ΔΠΓ Ηανδίηζαξ (Ηαηαγναθή, παναιαβή θαη μεηαθμνά ζηα ζπμιεία οπμδμπήξ ηςκ 

ζογπςκεοόμεκςκ Ιμκάδςκ ημο ενγαζηενηαθμύ ελμπιηζμμύ ζε ζπέζε με ηε δηδαζθαιία ηςκ θοζηθώκ επηζηεμώκ), ζογθνμηήζεθε επηηνμπή γηα ηεκ 

θαηαγναθή, παναιαβή θαη μεηαθμνά ηςκ μνγάκςκ θαη ηςκ οιηθώκ πμο αθμνμύκ ηε δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ ηςκ ζπμιείςκ πμο 

ζογπςκεύμκηαη ζηα ζπμιεία οπμδμπήξ θαζώξ θαη θαηαγναθή αοηώκ ζηα βηβιία οιηθμύ. Ο παναθάης πίκαθαξ δείπκεη ηα ζπμιεία πμο επηζθέθζεθε γηα 

ημ ζθμπό αοηό μ απμζπαζμέκμξ ζημ ΓΗΦΓ από ηεκ Π/ζμηα Γθπ/ζε εθπαηδεοηηθόξ θαη ηα ζπμιεία ζηα μπμία μεηαθένζεθακ ηα όνγακα θαη ηα οιηθά. 

 
α/α ςξλείξ πξρ ζργςωμεύεηαι Ημεοξμημία ςξλείξ ρπξδξςήπ Παοαηηοήζειπ 

1 Δεμμηηθό πμιείμ Ρμύζζμο 3/6/2011 5μ Δεμμηηθό πμιείμ Ηανδίηζαξ Πμιιά θαη αληόιμγα όνγακα θαη οιηθά. 

2 Δεμμηηθό πμιείμ Αμπειηθμύ 3/6/2011 5μ Δεμμηηθό πμιείμ Ηανδίηζαξ Πμιιά θαη αληόιμγα όνγακα θαη οιηθά. 
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3 Δεμμηηθό πμιείμ Ρηδμβμοκίμο 6/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Ανηεζηακμύ Θίγα όνγακα. Θα πνέπεη κα δεμημονγεζεί ενγαζηήνημ ζημ 

Δεμμηηθό πμιείμ Ανηεζηακμύ θαη κα μπμοκ μαδί μ’ αοηά 

πμο δηαζέηεη ημ ζπμιείμ οπμδμπήξ. 

4 Δεμμηηθό πμιείμ Ηνακηάξ 6/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Ιαγμύιαξ Ανθεηά θαη αληόιμγα όνγακα. Έπεη πώνμ ημ ζπμιείμ 

οπμδμπήξ γηα δεμημονγία ενγαζηενίμο. 

5 Δεμμηηθό πμιείμ Ιάνθμο 6/6/2011 3μ Δεμμηηθό πμιείμ Παιαμά Πμιιά θαη αληόιμγα  όνγακα. Σαθημπμηήζεθακ από 

εθπαηδεοηηθό ημο ζπμιείμ ζημ οπάνπμκ ενγαζηήνημ. 

6 Δεμμηηθό πμιείμ Γμνγμβηηώκ 6/6/2011 3μ Δεμμηηθό πμιείμ Παιαμά Θίγα αιιά  αληόιμγα  όνγακα. Σαθημπμηήζεθακ από 

εθπαηδεοηηθό ημο ζπμιείμ ζημ οπάνπμκ ενγαζηήνημ. 

7 Δεμμηηθό πμιείμ Παιεμθθιεζίμο 7/6/2011 7μ Δεμμηηθό πμιείμ Ηανδίηζαξ Ανθεηά θαη αληόιμγα όνγακα. Θα ηαθημπμηεζμύκ ζημ 

οπάνπμκ ενγαζηήνημ ημο 7μο Δεμμηηθμύ πμιείμο 

Ηανδίηζαξ 

8 Δεμμηηθό πμιείμ Φνάγθμο 7/6/2011 Δεκ πανειήθζεζακ όνγακα   

9 Δεμμηηθό πμιείμ Φαζμπώναξ 8/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Ημζθηκά Θίγα όνγακα πμο μεηαθένζεθακ 

10 Δεμμηηθό πμιείμ Πεδηκμύ 8/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Πνμαζηίμο Θίγα όνγακα πμο μεηαθένζεθακ. Υνεηάδεηαη κα 

δεμημονγεζεί ενγαζηήνημ 

11 Δεμμηηθό πμιείμ Ιεηαμόνθςζεξ 8/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Βιμπμύ Ανθεηά όνγακα θαη οιηθά. ημ θαηκμύνγημ θηίνημ ημο 

Δεμμηηθμύ πμιείμο Βιμπμύ οπάνπεη πώνμξ γηα 

δεμημονγία ενγαζηενίμο 

12 Δεμμηηθό πμιείμ Πύνγμο Ηηενίμο 8/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Ιαηανάγθαξ Πάνα πμιιά θαη αληόιμγα όνγακα πμο μεηαθένζεθακ ζημ 

οπάνπμκ ενγαζηήνημ ημο Δεμ πμιείμο Ιαηανάγθαξ 

13 Δεμμηηθό πμιείμ Απιαδηάξ 9/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Θεμκηανίμο Θίγα αιιά αληόιμγα όνγακα. Πνέπεη κα δεμημονγεζεί 

ενγαζηήνημ ζημ Δεμμηηθό πμιείμ Θεμκηανίμο 

14 Δεμμηηθό πμιείμ Ιμζπμιμονίμο 9/6/2011 2μ Δεμμηηθό πμιείμ μθάδςκ Θίγα αιιά αληόιμγα όνγακα πμο μεηαθένζεθακ θαη ζα 

ηαθημπμηεζμύκ ζημ οπό δηαμόνθςζε ενγαζηήνημ ημο 2μο 

Δεμμηηθμύ πμιείμο μθάδςκ 

15 Δεμμηηθό πμιείμ Φίιηαξ 9/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Ακάβναξ Πμιιά όνγακα. Πνέπεη κα δεμημονγεζεί ενγαζηήνημ ζημ 

Δεμμηηθό πμιείμ Ακάβναξ 

16 Δεμμηηθό πμιείμ Ηαππαδμθηθμύ 9/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Ακάβναξ Θίγα όνγακα. Πνέπεη κα δεμημονγεζεί ενγαζηήνημ ζημ 

Δεμμηηθό πμιείμ Ακάβναξ 

17 Δεμμηηθό πμιείμ Γεθονίςκ 9/6/2011 1μ Δεμμηηθό πμιείμ μθάδςκ Θίγα όνγακα. Σμ 1μ πμιείμ μθάδςκ μπμνεί κα 

ελοπενεηεζεί από ημ ενγαζηήνημ ημο 2μο πμιείμο 

μθάδςκ. 
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18 Δεμμηηθό πμιείμ Ιειηζζμπςνίμο 9/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Ηανπμπςνίμο Ανθεηά όνγακα. Πνέπεη κα δεμημονγεζεί ενγαζηήνημ ζημ 

Δεμμηηθό πμιείμ Ηανπμπςνίμο. 

19 Δεμμηηθό πμιείμ Δαζμπςνίμο 9/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Ηανπμπςνίμο Ανθεηά όνγακα. Πνέπεη κα δεμημονγεζεί ενγαζηήνημ ζημ 

Δεμμηηθό πμιείμ Ηανπμπςνίμο. 

20 Δεμμηηθό πμιείμ Ραπμύιαξ 10/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Ηαιιηζήνμο Ανθεηά όνγακα. Πνέπεη κα δεμημονγεζεί ενγαζηήνημ ζημ 

Δεμμηηθό πμιείμ Ηαιιηζήνμο. 

21 Δεμμηηθό πμιείμ Δασμίμο 10/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Ηαιιηθςκίμο Πμιιά όνγακα. Πνέπεη κα δεμημονγεζεί ενγαζηήνημ ζημ 

Δεμμηηθό πμιείμ Ηαιιηθςκίμο. Δηαζέηεη πώνμ θαη 

πμιιά όνγακα. 

22 Δεμμηηθό πμιείμ Δαθκμζπειηάξ 10/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Ηαιιηθςκίμο Δεκ οπήνπακ όνγακα 

23 Δεμμηηθό πμιείμ Παιεμονίμο 10/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Ηαιιηθςκίμο Δεκ οπήνπακ όνγακα 

24 Δεμμηηθό πμιείμ Ιέιηζζαξ 10/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ ηαονμύ Ανθεηά όνγακα. Πνέπεη κα δεμημονγεζεί ενγαζηήνημ ζημ 

Δεμμηηθό πμιείμ ηαονμύ. 

25 Δεμμηηθό πμιείμ Πηειμπμύιαξ 10/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ ηαονμύ Ανθεηά όνγακα. Πνέπεη κα δεμημονγεζεί ενγαζηήνημ ζημ 

Δεμμηηθό πμιείμ ηαονμύ. 

26 Δεμμηηθό πμιείμ Ιονίκεξ 15/6/2011 Δεμμηηθό πμιείμ Ιαθνοπςνίμο Ανθεηά όνγακα. Πνέπεη κα δεμημονγεζεί ενγαζηήνημ ζημ 

Δεμμηηθό πμιείμ Ιαθνοπςνίμο. 

 

V. 1. Αθμιμοζώκηαξ ηηξ μδεγίεξ ημο 114368/Γ2/15-9-2010/ΤΠΔΒΙΘ/ΔΔΓ/Σμ. Α′ (Ηαζμνηζμόξ θαη δηαπείνηζε δηδαθηέαξ ύιεξ ηςκ 

Θεηηθώκ Ιαζεμάηςκ ηεξ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάλεξ Εμενήζηςκ θαη Γζπενηκώκ Γομκαζίςκ γηα ημ ζπμιηθό έημξ 2010 – 2011), δημνγακώζαμε ζηηξ 

4/10/2010 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (7739/27-9-2010/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από 

ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηα Γομκάζηα»). ηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηηξ Β’ θαη Γ’ 

Σάλεηξ αζθήζεθακ ζε ηνία πεηνάμαηα: έκα ηεξ Β’ (Ιειέηε ηεξ εοζύγναμμεξ μμαιήξ θίκεζεξ) θαη δύμ ηεξ Γ’ Σάλεξ (Ειεθηνμζηαηηθέξ αιιειεπηδνάζεηξ 

θαη Κόμμξ ημο Ohm), πμο πνμβιέπμκηαη κα γίκμοκ από ημ παναπάκς έγγναθμ ημο ΤΠΔΒΙΘ. ημ ενγαζηήνημ είπακ πνμεημημαζηεί έλη πάγθμη (δύμ γηα 

θάζε πείναμα) με ηηξ ακηίζημηπεξ πεηναμαηηθέξ δηαηάλεηξ γηα ημ ζθμπό αοηό. ημοξ θαζεγεηέξ μμηνάζηεθε ζπεηηθό έκηοπμ θαη έγηκε εκεμένςζε γηα ηα 

μέπνη ηόηε γκςζηά δεδμμέκα πμο ζπεηίδμκηακ με ηηξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ, πμο ζα πναγμαημπμημύκηακ ημ ζπμιηθό έημξ 2010-11. 

 2. Αθμιμοζώκηαξ ηηξ μδεγίεξ ημο 114361/Γ2/15-9-2010/ΤΠΔΒΙΘ/ΔΔΓ/Σμ. Α′ (Ηαζμνηζμόξ θαη δηαπείνηζε δηδαθηέαξ ύιεξ Θεηηθώκ 

Ιαζεμάηςκ, ηςκ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάλεςκ Εμενήζημο θαη Γζπενηκμύ Γεκηθμύ Θοθείμο, γηα ημ ζπμιηθό έημξ 2010–11), ημο 104845/Γ2/26-8-2010/ 

ΤΠΔΒΙΘ/ΔΔΓ/Σμ. Α′ (Ηαζμνηζμόξ ελεηαζηέαξ - δηδαθηέαξ ύιεξ ηςκ πακειιαδηθά ελεηαδόμεκςκ μαζεμάηςκ ηεξ Γ΄ ηάλεξ ημο Γεκηθμύ Θοθείμο 

γηα ημ ζπμιηθό έημξ 2010-2011),  ημο 93038/Γ2/28-7-2010/ΤΠΔΒΙΘ/ΔΔΓ/Σμ. Β′ (Οδεγίεξ γηα ηε δηδαζθαιία ηςκ Ιαζεμάηςκ ηςκ ΓΠΑ.Θ.- 

ΓΠΑ.. γηα ημ ζπμιηθό έημξ 2010-2011),  θαη ημο 104842/Γ2/26-8-2010/ΤΠΔΒΙΘ/ΔΔΓ/Σμ. Α′ (Ηαζμνηζμόξ ελεηαζηέαξ - δηδαθηέαξ ύιεξ ηςκ 

Πακειιαδηθά ελεηαδόμεκςκ μαζεμάηςκ ηεξ Δ΄ ηάλεξ ημο Γζπενηκμύ Γεκηθμύ Θοθείμο γηα ημ ζπμιηθό έημξ 2010-2011) δημνγακώζαμε ζηηξ 5/10/2010 
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μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή, ζημ πώνμ ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ (7740/27-9-2010/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ 

με ζέμα:  «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηα ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ.»). ηε ζογθέκηνςζε αοηή πανμοζηάζηεθακ 

ηα πεηνάμαηα: πεηναμαηηθή επηβεβαίςζε ημο γεκηθμύ κόμμο ηςκ ηδακηθώκ αενίςκ (Β΄ Σάλεξ – Ηαηεύζοκζεξ), απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε (Γ΄ Σάλεξ - 

Ηαηεύζοκζεξ). ημ ενγαζηήνημ είπακ πνμεημημαζηεί πέκηε πάγθμη γηα ελάζθεζε ηςκ θαζεγεηώκ: ηνεηξ γηα ηεκ ζοζθεοή ημο κόμμο ηςκ ηδακηθώκ 

αενίςκ θαη έκαξ γηα ηεκ α.α.η. με ηεκ θιαζηθή μέζμδμ θαη έκαξ γηα ηεκ α.α.η. με ηε πνήζε ημο ΙultiLog. Σέιμξ ζημοξ θαζεγεηέξ δόζεθακ ζεμεηώζεηξ, 

ζπεηηθέξ με ηα πεηνάμαηα πμο αζθήζεθακ θαη έγηκε εκεμένςζε γηα ηα μέπνη ηόηε γκςζηά δεδμμέκα πμο ζπεηίδμκηακ με ηηξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ, 

πμο ζα πναγμαημπμημύκηακ ημ ζπμιηθό έημξ 2010-11. 

 3. Ιε βάζε ημ έγγναθμ πμο ακαθένεηαη ζηεκ §1, δημνγακώζαμε ζηηξ 18/10/2010 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ 

ημο ΓΗΦΓ (8153/6-10-2010/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Υεμεία ζηα 

Γομκάζηα»). ηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Υεμεία ζηε Β’ θαη Γ’ Σάλε αζθήζεθακ ζηα πεηνάμαηα ηςκ ενγαζηενηαθώκ μδεγώκ, 

πμο πνμβιέπεηαη κα θάκμοκ θαηά ημ ηνέπμκ ζπμιηθό έημξ ζημοξ μαζεηέξ ημοξ. ε έλη πάγθμοξ είπακ πνμεημημαζηεί ηα οιηθά γηα ηηξ ενγαζηενηαθέξ 

αζθήζεηξ: μειέηε μνηζμέκςκ ηδημηήηςκ ηςκ οιηθώκ, παναζθεοή δηαιομάηςκ μνηζμέκεξ πενηεθηηθόηεηαξ -μένμξ 1μ θαη 3μ-, δηαπςνηζμόξ μεηγμάηςκ (Β’ 

ηάλεξ) θαη επίδναζε ηςκ δηαιομάηςκ μλέςκ ζηα μέηαιια, μέηνεζε ημο pH ηςκ δηαιομάηςκ μνηζμέκςκ μλέςκ με πεπαμεηνηθό πανηί, βαζηθέξ ηδηόηεηεξ 

δηαιομάηςκ θαζεμενηκήξ πνήζεξ, δηαδμπηθέξ ελμοδεηενώζεηξ μλέμξ από βάζε θαη ημ ακηίζηνμθμ (Γ’ ηάλεξ). 

 4. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §2, δημνγακώζαμε ζηηξ 19/10/2010 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ ζημ 

Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (8152/6-10-2010/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Υεμεία 

ζηα ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ»). ηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Υεμεία ζηεκ Α’ θαη Β’ Σάλε αζθήζεθακ ζηα πεηνάμαηα: πονμπεμηθή 

ακίπκεοζε μεηάιιςκ (Α΄ Σάλεξ), οπμιμγηζμόξ ζενμόηεηαξ ακηίδναζεξ θαη ηαπύηεηα ακηίδναζεξ θαη πανάγμκηεξ πμο ηεκ επενεάδμοκ (Β΄ Σάλεξ – 

Θεηηθήξ Ηαηεύζοκζεξ).  

 5. Ιε βάζε ημ έγγναθμ πμο ακαθένεηαη ζηεκ §1, δημνγακώζαμε ζηηξ 22/11/2010 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ 

ημο ΓΗΦΓ (9294/1-11-2010/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηα 

Γομκάζηα»). ηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηε Β’ θαη Γ’ Σάλε αζθήζεθακ ζηα πεηνάμαηα: κόμμξ ημο Hooke, άκςζε - ανπή 

ημο Ανπημήδε (Β΄ Σάλεξ), ζύκδεζε ακηηζηαηώκ ζε ζεηνά, πανάιιειε ζύκδεζε ακηηζηαηώκ, δηαθμπή θαη βναποθύθιςμα ζημ ειεθηνηθό θύθιςμα, 

πεηναμαηηθόξ έιεγπμξ ηςκ κόμςκ ημο απιμύ εθθνεμμύξ (Γ΄ Σάλεξ). 

 6. Δημνγακώζαμε ζηηξ 8/12/2010 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04 ζημ 1μ ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ - αίζμοζα ζοκεδνηάζεςκ - (10169/25-

11-2010/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, ζε ζοκάκηεζε γηα ηηξ ΣΠΓ») με ζθμπό ηεκ πανμοζίαζε 

παναδεηγμάηςκ εθανμμγήξ δηδαθηηθώκ ζεκανίςκ με πνήζε Σεπκμιμγηώκ Πιενμθμνηώκ & Γπηθμηκςκηώκ ζημοξ θαζεγεηέξ ηςκ κμμώκ Ηανδίηζαξ θαη 

Σνηθάιςκ. 

 7. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένεηαη ζηεκ §1, δημνγακώζαμε ζηηξ 13/12/2010 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ 

ημο ΓΗΦΓ (10112/24-11-2010/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία ζηα 

Γομκάζηα»). ηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία ζημ Γομκάζημ, αζθήζεθακ ζηα πεηνάμαηα: μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε 
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θοηηθώκ θοηηάνςκ, μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε δςηθώκ θοηηάνςκ, ακίπκεοζε ιηπώκ, πνςηεσκώκ, ζαθπάνςκ θαη αμύιμο ζε ηνόθημα (Α΄ Σάλεξ), 

παναηήνεζε θοηηθώκ θαη δςηθώκ θοηηάνςκ, παναηήνεζε πνςηόδςςκ, παναηήνεζε θοηηθώκ θαη δςηθώκ ηζηώκ (Γ΄ Σάλεξ).  

εμείςζε: ημ έγγναθμ 160252/Γ7/20-12-2010/ΤΠΔΒΙΘ/ΔΓΠΓΔ/Σμ. Σ′ Ιειεηώκ (Γνγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ Βημιμγίαξ θαηά ημ ζπμιηθό έημξ 

2010 – 2011), πμο θαζόνηδε ηηξ πνμηεηκόμεκεξ γηα ημ ηνέπμκ ζπμιηθό έημξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ Βημιμγίαξ, εθδόζεθε μεηά ηε ζοκάκηεζε. 

     8. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §2, δημνγακώζαμε ζηηξ 14/12/2010 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ Θοθείςκ ζημ Γνγαζηήνημ 

ημο ΓΗΦΓ (10113/24-11-2010/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία ζηα ΓΓΘ 

θαη ΓΠΑΘ»). ηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία ζηα ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ, αζθήζεθακ ζηα πεηνάμαηα: μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε 

πονήκςκ μεηά από εηδηθή πνώζε, μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε ζημμάηςκ θύιιςκ, θαηαθναθηηθώκ θοηηάνςκ θαη πιςνμπιαζηώκ, μεημοζίςζε ηςκ 

πνςηεσκώκ, δνάζε ηςκ έκδομςκ (Β΄ Σάλεξ - Γεκηθήξ Παηδείαξ), μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε βαθηενίςκ ζε θαιιηένγεηα ή ζε μόκημμ παναζθεύαζμα (Γ΄ 

Σάλεξ - Γεκηθήξ Παηδείαξ), απμμόκςζε κμοθιεσθώκ μλέςκ -DNA από θοηηθά θύηηανα-, θοηηανμγεκεηηθή - ακάιοζε θανοόηοπμο ζε ζοκδοαζμό με ηε 

μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε μόκημμο παναζθεοάζμαημξ ακζνώπηκμο πνςμμζώμαημξ (Γ΄ Σάλεξ - Ηαηεύζοκζεξ).  

εμείςζε: ημ έγγναθμ 160252/Γ7/20-12-2010/ΤΠΔΒΙΘ/ΔΓΠΓΔ/Σμ. Σ′ Ιειεηώκ (Γνγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ Βημιμγίαξ θαηά ημ ζπμιηθό έημξ 

2010 – 2011), πμο θαζόνηδε ηηξ πνμηεηκόμεκεξ γηα ημ ηνέπμκ ζπμιηθό έημξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ Βημιμγίαξ, εθδόζεθε μεηά ηε ζοκάκηεζε. 

 9. Ιε βάζε ημ έγγναθμ πμο ακαθένεηαη ζηεκ §1 θαη ημ 160252/Γ7/20-12-2010/ΤΠΔΒΙΘ/ΔΓΠΓΔ/Σμ. Σ′ Ιειεηώκ (Γνγαζηενηαθέξ 

αζθήζεηξ Βημιμγίαξ θαηά ημ ζπμιηθό έημξ 2010 – 2011), δημνγακώζαμε ζηηξ 24/1/2011 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ ημο 

ΓΗΦΓ (1113/12-1-2011/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία ζηα Γομκάζηα»). 

ηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία ζημ Γομκάζημ, αζθήζεθακ ζηα πεηνάμαηα: ε ζεμαζία ημο θςηόξ γηα ηε θςημζύκζεζε, 

μεηαθμνά μοζηώκ ζηα θοηά (Α΄ Σάλεξ), παναηήνεζε πνςμμζςμάηςκ, απμμόκςζε κμοθιεσθώκ μλέςκ, ε επέμβαζε ηεξ ηύπεξ ζηε δεμημονγία γαμεηώκ 

(Γ΄ Σάλεξ).  

 10. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §2, δημνγακώζαμε ζηηξ 1/2/2011 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ ζημ 

Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (114/12-1-2011/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Υεμεία 

ζηα ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ»). ηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Υεμεία αζθήζεθακ ζηα πεηνάμαηα: πεμηθέξ ακηηδνάζεηξ θαη πμημηηθή 

ακάιοζε ηόκηςκ, παναζθεοή δηαιύμαημξ μνηζμέκεξ ζογθέκηνςζεξ - αναίςζε δηαιομάηςκ (Α΄ Σάλεξ), παναζθεοή θαη μλείδςζε ηεξ αηζακόιεξ, όληκμξ 

παναθηήναξ ηςκ θανβμλοιηθώκ μλέςκ, παναζθεοή ζάπςκα (Β΄ Σάλεξ - Γεκηθήξ Παηδείαξ & Γ΄ Σάλε Γζπενηκμύ), ακηηδνάζεηξ μλεηδμακαγςγήξ (Β΄ 

Σάλεξ - Θεηηθήξ Ηαηεύζοκζεξ), παναζθεοή θαη ηδηόηεηεξ νοζμηζηηθώκ δηαιομάηςκ, οπμιμγηζμόξ ηεξ πενηεθηηθόηεηαξ ημο ληδημύ ζε μληθό μλύ με ηε 

πνήζε ημο MultiLog ή ηεκ θιαζηθή μέζμδμ (Β΄ Σάλεξ – Θεηηθήξ Ηαηεύζοκζεξ).  

 11. Δημνγακώζαμε ζηηξ 7/2/2011 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (550/27-1-2011/ΔΔΓ 

Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Υεμεία ζηα Γομκάζηα»). θμπόξ ηεξ ζογθέκηνςζεξ 

αοηήξ ήηακ μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Υεμεία κα ζοδεηήζμοκ ηνόπμοξ ζοκενγαζίαξ πμο ζπεηίδμκηαη με ημ Δηεζκέξ Έημξ Υεμείαξ 2011. ηα πιαίζηα 

ημο εμνηαζμμύ ημο Δηεζκμύξ έημοξ Υεμείαξ 2011, ημ ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ δεμημύνγεζε έκα εμενμιόγημ όπμο ακαθένμκηαη ζεμακηηθά γεγμκόηα ζηεκ 
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ελέιηλε ηεξ επηζηήμεξ θαη μπμνείηε κα δείηε ζηεκ πνώηε ζειίδα ημο ηζηόημπμο ημο ΓΗΦΓ http://ekfe.kar.sch.gr. Σμ εμενμιόγημ αοηό έπεη ζακ ζθμπό 

θονίςξ κα οπεκζομίζεη ηα ζεμακηηθά γεγμκόηα θαη επηηεύγμαηα ηεξ επηζηήμεξ ηεξ Υεμείαξ ζημοξ εθπαηδεοηηθμύξ θαη ζημοξ μαζεηέξ.  

 12. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §2, δημνγακώζαμε ζηηξ 8/2/2011 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ πμο 

δηδάζθμοκ Φοζηθή, ζημ πώνμ ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ (549/27-1-2011/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα:  «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ 

θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηα ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ»). ηε ζογθέκηνςζε αοηή πανμοζηάζηεθακ ηα πεηνάμαηα: μειέηε εοζύγναμμεξ μμαιά 

επηηαποκόμεκεξ θίκεζεξ με πανημηαηκία θαη MultiLog, ηνηβή μιίζζεζεξ ζε θεθιημέκμ επίπεδμ με ηε πνήζε ημο MultiLog ή ηεκ θιαζηθή μέζμδμ. (A΄ 

Σάλεξ), ηύπμη ποθκςηώκ θαη μεπακή Wimshurst -πείναμα επίδεηλεξ-, εκενγεηαθή μειέηε ηςκ ζημηπείςκ απιμύ ειεθηνηθμύ θοθιώμαημξ DC με πεγή 

θαη ςμηθό θαηακαιςηή, μειέηε ηεξ παναθηενηζηηθήξ θαμπύιεξ ειεθηνηθήξ πεγήξ θαη ςμηθμύ θαηακαιςηή  (Β΄ Σάλεξ - Γεκηθήξ Παηδείαξ), παναηήνεζε 

ζοκεπώκ - γναμμηθώκ θαζμάηςκ (Γ΄ Σάλεξ - Γεκηθήξ Παηδείαξ).  

 13. Ιε βάζε ημ έγγναθμ πμο ακαθένεηαη ζηεκ §1, δημνγακώζαμε ζηηξ 14/2/2011 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ 

ημο ΓΗΦΓ (735/3-2-2011/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηα 

Γομκάζηα»). ηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηε Β’ θαη Γ’ Σάλε αζθήζεθακ ζηα πεηνάμαηα: βαζμμκόμεζε ζενμμμέηνμο 

μεηαηνμπή θάζεξ - βναζμόξ (Β΄ Σάλεξ), μειέηε θομάηςκ, δηάζιαζε, ζογθιίκμκηεξ θαθμί (Γ΄ Σάλεξ). 

  14. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §2, δημνγακώζαμε ζηηξ 22/2/2011 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ πμο 

δηδάζθμοκ Φοζηθή, ζημ πώνμ ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ (1000/11-2-2011/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα: «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ 

θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηα ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ»). ηε ζογθέκηνςζε αοηή πανμοζηάζηεθακ ηα πεηνάμαηα: μειέηε θαη έιεγπμξ ηεξ δηαηήνεζεξ 

ηεξ μεπακηθήξ εκένγεηαξ ζηεκ ειεύζενε πηώζε ζώμαημξ (A΄ Σάλεξ), πνμζδημνηζμόξ ηεξ έκηαζεξ ηεξ βανύηεηαξ με ηε βμήζεηα απιμύ εθθνεμμύξ –με 

ηεκ θιαζηθή μέζμδμ θαη με ημ θεθιημέκμ επίπεδμ πμιιαπιώκ πνήζεςκ με ηε βμήζεηα θςημπύιεξ- (Β΄ Σάλεξ - Γεκηθήξ Παηδείαξ), γκςνημία με ημκ 

παιμμγνάθμ - επίδεηλε θαηκόμεκμο επαγςγήξ (Β΄ Σάλεξ - Ηαηεύζοκζεξ), πνμζδημνηζμόξ ηεξ νμπήξ αδνάκεηαξ θοιίκδνμο πμο θοιίεηαη ζε πιάγημ 

επίπεδμ –με ηεκ θιαζηθή μέζμδμ θαη με ημ θεθιημέκμ επίπεδμ πμιιαπιώκ πνήζεςκ με ηε βμήζεηα θςημπύιεξ- (Γ΄ Σάλεξ - Ηαηεύζοκζεξ).  

 15. Δημνγακώζαμε ζηηξ 28/2/2011 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04 ζημ πώνμ ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ (115/24-2-2011/ΔΔΓ 

Ηανδίηζαξ/Γναθείμ πμιηθώκ ομβμύιςκ με ζέμα «Γπημμνθςηηθή ζοκάκηεζε εθπ/θώκ θι. ΠΓ04 Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ») με ζθμπό ηεκ πανμοζίαζε 

από ημ πμιηθό ύμβμοιμ θι.ΠΓ04 θ. Δημκύζε Ηςκζηακηίκμο εηζήγεζεξ με ζέμα: «Δηαζεμαηηθή πνμζέγγηζε ζηε γκώζε - Ακάπηολε θνηηηθήξ θαη 

δεμημονγηθήξ ζθέρεξ». Ιεηά ηε ιήλε ηεξ ζοκάκηεζεξ ε εηζήγεζε, όπςξ θαη άιιεξ εθπαηδεοηηθέξ πνμηάζεηξ ημο πμιηθμύ ομβμύιμο, ακανηήζεθακ 

ζημκ ηζηόημπμ ημο ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ, ζηε δηεύζοκζε http://ekfe.kar.sch.gr/index.php?option=com_content&view=section&id=36&Itemid=88. 

 16. ηηξ 21/3/2011 δημνγακώζαμε ζοκάκηεζε θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04 ζημ ΓΗΦΓ (1766/10-3-2011/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα 

«Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ ζηα Γομκάζηα»). Γκεμενώζαμε ημοξ θαζεγεηέξ ηςκ Γομκαζίςκ γηα ηεκ 4ε εθδήιςζε 

γηα ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ, πμο ζθεπηόμαζηε κα δημνγακώζμομε ζηηξ 5 θαη 7 Ιαΐμο 2011 ζηεκ Ηανδίηζα θαη ημοξ πανμηνύκαμε κα θηκεημπμηήζμοκ ημοξ 

μαζεηέξ ημοξ γηα κα έπμοκ εκενγό ζομμεημπή ζ’ αοηή. Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζοκάκηεζεξ μη θαζεγεηέξ είπακ ηεκ εοθαηνία κα δμοκ ηα βηβιία ηςκ 

πνμεγμομέκςκ ηνηώκ εθδειώζεςκ θαη κα εκεμενςζμύκ ζπεηηθά μ’ αοηέξ. 
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 17. ηηξ 22/3/2011 δημνγακώζαμε ζοκάκηεζε θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04 ζημ ΓΗΦΓ (1767/10-3-2011/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα 

«Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ ζηα Θύθεηα (Γεκηθά θαη Γπαγγειμαηηθά)»). Γκεμενώζαμε ημοξ θαζεγεηέξ ηςκ ΓΓΘ 

θαη ΓΠΑΘ γηα ηεκ εθδήιςζε, όπςξ ακαθένεηαη θαη ζηεκ πνμεγμύμεκε §16. 

 

VI. 1. 67 ημήμαηα μαζεηώκ με ημοξ θαζεγεηέξ ημοξ δηαθόνςκ ζπμιείςκ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ, όπςξ θαίκεηαη ζημκ παναθάης πίκαθα, 

επηζθέθζεθακ ημ ενγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ γηα κα θάκμοκ πεηνάμαηα. 

 

α/α Ημεοξμημία Θέμα Μάθημα Σάνη ςξλείξ Σμήμαηα Καθηγηηέπ 

1 11/10/2010 
Παναζθεοή θαη παναηήνεζε μηθνμζθμπηθώκ παναζθεοαζμάηςκ 

(θοηηθμύ θαη δςηθμύ θοηηάνμο). 
Βημιμγία Γ 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 2 Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο 

2 12/10/2010 
Παναζθεοή θαη παναηήνεζε μηθνμζθμπηθώκ παναζθεοαζμάηςκ 

(θοηηθμύ θαη δςηθμύ θοηηάνμο). 
Βημιμγία Γ 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 2 Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο 

3 20/10/2010 Γπίδναζε δηαιύμαημξ HCl ζε Mg, Cu θαη Al. Υεμεία Γ 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο 

4 21/10/2010 Γπίδναζε δηαιύμαημξ HCl ζε Mg, Cu θαη Al. Υεμεία Γ 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 2 Ηαηενίκα Ακηςκμπμύιμο 

5 21/10/2010 
Γκςνημία με ημ μηθνμζθόπημ θαη παναηήνεζε μηθνμζθμπηθώκ 

παναζθεοαζμάηςκ (θοηηθμύ θοηηάνμο). 
Βημιμγία Α 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Ηαηενίκα Ακηςκμπμύιμο 

6 25/10/2010 
Γκςνημία με ημ μηθνμζθόπημ θαη παναηήνεζε μηθνμζθμπηθώκ 

παναζθεοαζμάηςκ (θοηηθμύ θοηηάνμο). 
Βημιμγία Α 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 2 Ηαηενίκα Ακηςκμπμύιμο 

7 25/10/2010 Γπίδναζε δηαιύμαημξ HCl ζε Mg, Cu θαη Al. Υεμεία Γ 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Ηαηενίκα Ακηςκμπμύιμο 

8 26/10/2010 Γπίδναζε δηαιύμαημξ HCl ζε Mg, Cu θαη Al. Υεμεία Γ 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Ηαηενίκα Ακηςκμπμύιμο 

9 10/11/2010 Ειεθηνμζηαηηθέξ αιιειεπηδνάζεηξ Φοζηθή Γ 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 2 Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο 

10 2/12/2010 

Παναζθεοή θαη παναηήνεζε μηθνμζθμπηθώκ παναζθεοαζμάηςκ 

(παναζθεοή θαη πνώζε παναζθεοάζμαημξ θοηηάνμο 

θνεμμοδημύ). 

Βημιμγία Α 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Ηαηενίκα Ακηςκμπμύιμο 

11 3/12/2010 
Παναζθεοή θαη παναηήνεζε μηθνμζθμπηθώκ παναζθεοαζμάηςκ 

(θοηηθμύ θοηηάνμο). 
Βημιμγία Γ 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Κίθμξ Σζίημξ 

12 7/12/2010 
ύγθνηζε ζθιενόηεηαξ οιηθώκ θαη έιεγπμξ δηάιοζεξ μοζηώκ 

ζημ κενό 
Υεμεία Β 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Ηαηενίκα Ακηςκμπμύιμο 

13 8/12/2010 ε ζεηνά ζύκδεζε ακηηζηαηώκ Φοζηθή Γ 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 2 Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο 

14 9/12/2010 
Γκςνημία με ημ μηθνμζθόπημ θαη παναηήνεζε μηθνμζθμπηθώκ 

παναζθεοαζμάηςκ (θοηηθμύ θοηηάνμο). 
Βημιμγία Γ 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 2 Κίθμξ Σζίημξ 

15 17/12/2010 Γπίδναζε δηαιύμαημξ HCl ζε Mg, Cu θαη Al. Υεμεία Γ 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Ηαηενίκα Ακηςκμπμύιμο 
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16 17/12/2010 
ύγθνηζε ζθιενόηεηαξ οιηθώκ θαη οπμιμγηζμόξ ποθκόηεηαξ 

ογνώκ θαη ζηενεώκ ζςμάηςκ 
Υεμεία Β 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Ηαηενίκα Ακηςκμπμύιμο 

17 17/12/2010 
ύγθνηζε ζθιενόηεηαξ οιηθώκ θαη οπμιμγηζμόξ ποθκόηεηαξ 

ογνώκ θαη ζηενεώκ ζςμάηςκ 
Υεμεία Β 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Δεμήηνεξ Σδηαηδηάθεξ 

18 20/12/2010 

Παναζθεοή θαη παναηήνεζε μηθνμζθμπηθώκ παναζθεοαζμάηςκ 

(παναζθεοή θαη πνώζε παναζθεοάζμαημξ θοηηάνμο 

θνεμμοδημύ). 

Βημιμγία Α 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 2 Ηαηενίκα Ακηςκμπμύιμο 

19 22/12/2010 
ύγθνηζε ζθιενόηεηαξ οιηθώκ θαη οπμιμγηζμόξ ποθκόηεηαξ 

ογνώκ θαη ζηενεώκ ζςμάηςκ 
Υεμεία Β 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 3 Δεμήηνεξ Σδηαηδηάθεξ 

20 13/1/2011 
Γκςνημία με ημ μηθνμζθόπημ θαη παναηήνεζε μηθνμζθμπηθώκ 

παναζθεοαζμάηςκ (θοηηθμύ θοηηάνμο). 
Βημιμγία A 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Κίθμξ Σζίημξ 

21 13/1/2011 
Παναζθεοή, πνώζε θαη παναηήνεζε μηθνμζθμπηθώκ 

παναζθεοαζμάηςκ (θοηηθμύ θοηηάνμο). 
Βημιμγία Γ 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Κίθμξ Σζίημξ 

22 17/1/2011 
Παναζθεοή δηαιύμαημξ 0,1Ι θαη αναίςζε ζημκ ηεηναπιάζημ 

όγθμ. 
Υεμεία Α 2μ ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ 2 Βίθο Δαθεηνίμο 

23 18/1/2011 Γοζύγναμμε μμαιά επηηαποκόμεκε θίκεζε Φοζηθή Α 2μ ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ 2 Βίθο Δαθεηνίμο 

24 27/1/2011 ε ζεηνά ζύκδεζε ακηηζηαηώκ Φοζηθή Γ 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 2 Ηαηενίκα Ακηςκμπμύιμο 

25 2/2/2011 
Παναζθεοή δηαιομάηςκ μνηζμέκεξ πενηεθηηθόηεηαξ %w/w θαη 

%w/v. 
Υεμεία Β 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 4 Δεμήηνεξ Σδηαηδηάθεξ 

26 24/2/2011 
Παναζθεοή θαη παναηήνεζε μηθνμζθμπηθμύ παναζθεοάζμαημξ 

θοηηθμύ θοηηάνμο. 
Βημιμγία A 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 3 Κίθμξ Σζίημξ 

27 24/2/2011 
Παναζθεοή, πνώζε θαη παναηήνεζε μηθνμζθμπηθώκ 

παναζθεοαζμάηςκ (θοηηθμύ θοηηάνμο). 
Βημιμγία Γ 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Κίθμξ Σζίημξ 

28 25/2/2011 
Παναζθεοή, πνώζε θαη παναηήνεζε μηθνμζθμπηθώκ 

παναζθεοαζμάηςκ (θοηηθμύ θοηηάνμο). 
Βημιμγία Γ 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Κίθμξ Σζίημξ 

29 1/3/2011 Γπαιήζεοζε ηςκ κόμςκ ημο απιμύ εθθνεμμύξ Υεμεία Β 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 2 Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο 

30 8/3/2011 Υεμηθέξ ακηηδνάζεηξ θαη πμημηηθή ακάιοζε ηόκημςκ Υεμεία A 2μ ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ 1 Βίθο Δαθεηνίμο 

31 14/3/2011 Υεμηθέξ ακηηδνάζεηξ θαη πμημηηθή ακάιοζε ηόκημςκ Υεμεία A 2μ ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ 1 Βίθο Δαθεηνίμο 

32 14/3/2011 

Παναηήνεζε έημημςκ μηθνμζθμπηθώκ παναζθεοαζμάηςκ 

(δςηθώκ ηζηώκ, πνςμμζςμάηςκ ανζεκηθμύ θαη ζειοθμύ 

αηόμμο) θαη δηαπίζηςζε ηεξ επέμβαζεξ ηεξ ηύπεξ ζηε 

δεμημονγία γαμεηώκ. 

Βημιμγία Γ 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 2 Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο 
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33 15/3/2011 

Παναηήνεζε έημημςκ μηθνμζθμπηθώκ παναζθεοαζμάηςκ 

(δςηθώκ ηζηώκ, πνςμμζςμάηςκ ανζεκηθμύ θαη ζειοθμύ 

αηόμμο) θαη δηαπίζηςζε ηεξ επέμβαζεξ ηεξ ηύπεξ ζηε 

δεμημονγία γαμεηώκ. 

Βημιμγία Γ 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 2 Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο 

34 23/3/2011 
Ιέηνεζε pH δηαιομάηςκ μλέςκ με πεπαμεηνηθό πανηί θαη 

επίδναζε μλέςκ ζε μέηαιια. 
Υεμεία Γ 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο 

35 29/3/2011 
Παναζθεοή δηαιομάηςκ μνηζμέκεξ πενηεθηηθόηεηαξ %w/w 

θαη %v/v. 
Υεμεία Β 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 

Ηαηενίκα 

Ακηςκμπμύιμο 

36 30/3/2011 
Παναζθεοή θαη παναηήνεζε μηθνμζθμπηθμύ 

παναζθεοάζμαημξ δςηθμύ θοηηάνμο. 
Βημιμγία A 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 3 Κίθμξ Σζίημξ 

37 1/4/2011 
Παναζθεοή δηαιομάηςκ μνηζμέκεξ πενηεθηηθόηεηαξ %w/w 

θαη %v/v. 
Υεμεία Β 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 1 

Ηαηενίκα 

Ακηςκμπμύιμο 

38 4/4/2011 Κόμμη ηεξ ηνηβήξ Φοζηθή Α 2μ ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ 1 Βίθο Δαθεηνίμο 

39 5/4/2011 Κόμμη ηεξ ηνηβήξ Φοζηθή Α 2μ ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ 2 Βίθο Δαθεηνίμο 

40 13/4/2011 Ειεθηνόιοζε θαη δηαπςνηζμόξ μηγμάηςκ Υεμεία Β 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 4 Δεμήηνεξ Σδηαηδηάθεξ 

 

 2. Γπηζθεθζήθαμε ζπμιεία Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θαη θάκαμε πεηνάμαηα ζε 2 ημήμαηα μαζεηώκ θαη επηιύζαμε δηάθμνα πνμβιήμαηα πμο ζπεηίδμκηακ 

με ηα ΓΦΓ, όπςξ θαίκεηαη ζημκ παναθάης πίκαθα. 

α/α Ημεοξμημία Θέμα Μάθημα Σάνη ςξλείξ Σμήμαηα Καθηγηηέπ ςξλείξρ ρμεογάηεπ ΕΚΦΕ 

1 9/9/2010 
Σαθημπμίεζε ενγαζηενίμο Φ.Γ. ζε ζοκενγαζία 

με ημκ ΤΓΦΓ. 
    3μ ΓΓΘ Ηανδίηζαξ   Δεμήηνεξ Ιπαιηάξ 

εναθείμ Ιπίηζημξ, 

Ιονηώ Σζημύθα 

2 29/9/2010 

Ηαηαγναθή μνγάκςκ θαη ζοζθεοώκ - 

Γνγμκμμηθή δηεοζέηεζή ημοξ  ζημ ΓΦΓ ζε 

ζοκενγαζία με ημκ ΤΓΦΓ. 

    Γομκάζημ - Θ.Σ. Ηέδνμο   Γηώνγμξ Αζακασιίδεξ εναθείμ Ιπίηζημξ 

3 13/10/2010 
οκενγαζία με ημκ ΤΓΦΓ γηα ζέμαηα 

ενγαζηενίμο Φ.Γ. 
    ΓΓΘ & Γομκάζημ Πνμαζηίμο   Ιανίκα Ηαιύβα Άνεξ Γθάηζεξ 

4 30/11/2010 

οκενγαζία με ημκ ΤΓΦΓ γηα δμθημαζηηθή 

εθανμμγή ζεκανίμο δηδαζθαιίαξ (ΣΠΓ) ζε 

ημήμα ημο ζπμιείμο. 

    Γομκάζημ - Θ.Σ. Ιαγμύιαξ   Γηώνγμξ Ηαναμπέθμξ Ακηώκεξ Κηάκεξ 

5 10/12/2010 

οκενγαζία με ημκ ΤΓΦΓ γηα έιεγπμ θαιήξ 

ιεηημονγίαξ θαη ζοκανμμιόγεζε ηςκ 3 κέςκ 

μηθνμζθμπίςκ ημο  ενγαζηενίμο Φ.Γ. 

    4μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ   Φώηεξ Κάθαξ εναθείμ Ιπίηζημξ 
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6 22/12/2010 

Πεηναμαηηθή δηδαζθαιία ηεξ πανάιιειεξ 

ζύκδεζεξ ακηηζηαηώκ με δηδαθηηθό ζεκάνημ θαη 

πνήζε ηςκ ΣΠΓ 

Φοζηθή Γ 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 2 Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο Ιονηώ Σζημύθα 

7 25/1/2011 

οκενγαζία με ημκ ΤΓΦΓ γηα 2 πεηνάμαηα 

Φοζηθήξ Β' ηάλεξ γεκ. παηδείαξ (εκενγεηαθή 

μειέηε θοθιώμαημξ DC θαη μειέηε 

παναθηενηζηηθήξ πεγήξ - ακηηζηάηε). 

Φοζηθή Β 4μ ΓΓΘ Ηανδίηζαξ   ηαύνμξ Ιηπάιεξ εναθείμ Ιπίηζημξ 

 

 3. 21 ημήμαηα μαζεηώκ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ δηαθόνςκ ζπμιείςκ Π/ζμηαξ Γθπ/ζεξ, όπςξ θαίκεηαη ζημκ παναθάης πίκαθα, επηζθέθζεθακ ημ 

ενγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (ή ημ ΓΦΓ ημο 5μο ή ημο 14μο Δεμμηηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ) γηα κα θάκμοκ πεηνάμαηα. 

α/α Ημεοξμημία Θέμα Μάθημα Σάνη ςξλείξ Σμήμαηα Δάζκαλξι 

1 3/12/2010 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ ζενμόηεηαξ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

9μ Δεμμηηθό πμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Σζάβαιμξ Ακαζηάζημξ 

2 14/1/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμύ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

3μ θαη 13μ Δεμμηηθά πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
2 

Ιίγθα Ηςκζηακηίκα, 

Ιπακάζημο Δςή 

3 18/1/2011 
Πεηνάμαηα με ζέμαηα ζπεηηθά με ηηξ ιεηημονγίεξ 

ηςκ θοηώκ (ακαπκμή, θςημζύκζεζε θαη δηαπκμή) 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Σ' 

10μ θαη 18μ Δεμμηηθά 

πμιεία Ηανδίηζαξ 
2 

Θηαζζή Ακδνηακή, Ηαθακηάνε 

Αγιαΐα 

4 20/1/2011 
Πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα ηεξ εκένγεηαξ θαη ημο 

ειεθηνηζμμύ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

10μ θαη 18μ Δεμμηηθά 

πμιεία Ηανδίηζαξ 
1 Αγγέιμο Αιέθα 

5 20/1/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ ζενμόηεηαξ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

5μ Δεμμηηθό πμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Θεςκίδαξ Δεζόπμοιμξ 

6 24/1/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ ζενμόηεηαξ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

2μ θαη 15μ Δεμ πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
2 

Γοαγγειμπμύιμο Όιγα, 

Απμζημιμπμύιμο Ζςάκκα 

7 25/1/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ ζενμόηεηαξ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

3μ θαη 13μ Δεμμηηθά πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
2 Άθεξ Ηύηηανεξ, Φακή ακηδά 

8 26/1/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ ζενμόηεηαξ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 

Γ', 

Σ' 

Δεμμηηθό πμιείμ 

Ηανδηηζμμάγμοιαξ 
2 

Άγεξ Παπαζηάζεξ, Υνίζημξ 

Ηνμμμύδαξ 

9 9/3/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνμμαγκεηηζμμύ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Σ' 

10μ θαη 18μ Δεμμηηθά 

πμιεία Ηανδίηζαξ 
1 Ακδνηακή Θηαζή 

10 15/3/2011 
Πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα ηεξ μπηηθήξ θαη ημο 

ειεθηνηζμμύ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

9μ Δεμμηηθό πμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Γηώνγμξ Ιειηζζόξ 
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11 4/4/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνμμαγκεηηζμμύ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Σ' 

5μ Δεμμηηθό πμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
2 

Ιέκο Πακαγηςηίδμο, Ηαηενίκα 

Ημοηζώκε 

12 5/4/2011 
Πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα ηεξ μπηηθήξ θαη ηςκ 

μλέςκ-βάζεςκ-αιάηςκ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Σ' 

10μ θαη 18μ Δεμμηηθά 

πμιεία Ηανδίηζαξ 
1 Ακδνηακή Θηαζζή 

13 8/4/2011 
Πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα ηεξ μπηηθήξ θαη ηςκ 

μλέςκ-βάζεςκ-αιάηςκ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Σ' 

10μ θαη 18μ Δεμμηηθά 

πμιεία Ηανδίηζαξ 
1 Αίγιε Ηαθακηάνε 

14 12/4/2011 
Πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα ηεξ μπηηθήξ θαη ηεξ 

αθμοζηηθήξ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

10μ θαη 18μ Δεμμηηθά 

πμιεία Ηανδίηζαξ 
2 

Θεοθςζέα Ημιμθύζα, Γοζομία 

Υαιβακηδή 

 

 4. Γπηζθεθζήθαμε ζπμιεία Π/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θαη θάκαμε πεηνάμαηα ζε 48 ημήμαηα μαζεηώκ θαη επηιύζαμε δηάθμνα πνμβιήμαηα πμο ζπεηίδμκηακ 

με ηα ΓΦΓ, όπςξ θαίκεηαη ζημκ παναθάης πίκαθα. 

α/α Ημεοξμημία Θέμα Μάθημα Σάνη ςξλείξ Σμήμαηα 
Δάζκαλξι ή Νηπιαγωγξί 

ςξλείξρ 

1 22/9/2010 
οκενγαζία με ημκ Δ/κηή ημο ζπμιείμο γηα ηεκ 

εγθαηάζηαζε ενγαζηενίμο Φ.Γ. 
    Δεμμηηθό πμιείμ Ζηέαξ   Γεώνγημξ Παπαθονίηζεξ 

2 13/10/2010 

οκενγαζία με ημκ Δ/κηή θαη έκα δάζθαιμ ημο 

ζπμιείμο γηα ηεκ εγθαηάζηαζε ημο ενγαζηενίμο 

Φ.Γ. Αγμνά θαη ηαθημπμίεζε οιηθώκ ζημ ΓΦΓ. 

    
4μ Δεμμηηθό πμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
  

Απόζημιμξ Ηανμύμπαξ, 

Δήμμξ Κμύθμξ 

3 15/10/2010 

Γπηζθέρεηξ με ηε Δηεοζύκηνηα Πνςημβάζμηαξ 

Γθπαίδεοζεξ Κ. Ηανδίηζαξ ζηα Γνγαζηήνηα 

Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ ηςκ ζπμιείςκ. Γκεμένςζε 

ηςκ εθπαηδεοηηθώκ γηα ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο 

ΓΗΦΓ, ημήμα Πνςημβάζμηαξ 

    

5μ-16μ , 7μ-21μ, 14μ 

Δεμμηηθά πμιεία 

Ηανδίηζαξ 

    

4 

22, 29/10 

& 

1/11/2010 

Ηαζανηζμόξ, ζοιιμγή θαη ηαθημπμίεζε ηςκ 

μνγάκςκ ημο Γνγαζηενίμο Φοζηθήξ ηςκ 

πμιηθώκ Ιμκάδςκ ζε ζοκενγαζία με  ημοξ 

Δηεοζοκηέξ έκα δάζθαιμ.  

    
1μ -12μ Δεμμηηθά πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
  

Ανεηή Παπάθμο, Ηςκ/κμξ 

Ιαθνοπςνίηεξ, Ηαθνίηζαξ 

Αζακάζημξ 

5 9/11/2010 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ ζενμόηεηαξ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

 7μ-21μ Δεμμηηθά πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
1 Απηιιέαξ Γθαναβέιμξ 

6 9/11/2010 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ ζενμόηεηαξ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Σ' 

 7μ-21μ Δεμμηηθά πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
3 

ςηήνεξ Γθημύνεξ, Ιανία 

Γηακκάθμο, Ηαηίκα Αηζά 
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7 
16, 17 & 

18/11/2010 

Ηαζανηζμόξ θαη ηαθημπμίεζε ηςκ μνγάκςκ ημο 

Γνγαζηενίμο Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ ζε 

ζοκενγαζία με ημκ Δηεοζοκηή θαη ημοξ 

Γθπαηδεοηηθμύξ ημο ζπμιείμο. 

    
14μ Δεμμηηθό πμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
    

8 1/12/2010 

Γκεμένςζε ηςκ Γθπαηδεοηηθώκ ηςκ ζπμιηθώκ 

μμκάδςκ γηα ηηξ δηαζεμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ 

με επίθεκηνμ ηηξ θοζηθέξ επηζηήμεξ 

    
14μ Δεμμηηθό πμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
    

9 8/12/2010 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ: θοηά   Σ' 
Δεμμηηθό πμιείμ 

Ιαηανάγθαξ 
1 Ακηώκεξ Υαηδήξ 

10 10/12/2010 

Γκεμένςζε ηςκ Γθπαηδεοηηθώκ ηςκ ζπμιηθώκ 

μμκάδςκ γηα ηηξ δηαζεμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ 

με επίθεκηνμ ηηξ θοζηθέξ επηζηήμεξ 

    
1μ θαη 2μ Δεμ πμιεία 

Ιμοδαθίμο 
    

11 13/12/2010 

Γκεμένςζε ηςκ Γθπαηδεοηηθώκ ηςκ ζπμιηθώκ 

μμκάδςκ γηα ηηξ δηαζεμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ 

με επίθεκηνμ ηηξ θοζηθέξ επηζηήμεξ 

    
2μ θαη 15μ Δεμ πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
    

12 14/12/2010 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμύ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

7μ Δεμμηηθό πμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Απηιιέαξ Γθαναβέιαξ 

13 
20/10/201

0 

Πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα ηεξ ζενμόηεηαξ θαη 

ηςκ θοηώκ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Σ' 

 5μ-16μ Δεμμηηθά πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
2 

Πακαγηςηίδμο Ιέκο, 

Ημοηζώκε Ηαηενίκα 

14 21/12/2010 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ: θοηά 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Σ' 

 7μ-21μ Δεμμηηθά πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
3 

ςηήνεξ Γθημύνεξ, Ιανία 

Γηακκάθμο, Ηαηίκα Αηζά 

15 11/1/2011 

Γκεμένςζε ηςκ Γθπαηδεοηηθώκ ηςκ ζπμιηθώκ 

μμκάδςκ γηα ηηξ δηαζεμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ 

με επίθεκηνμ ηηξ θοζηθέξ επηζηήμεξ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
  

3μ θαη 13μ Δεμ πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
    

16 12/1/2011 

Γκεμένςζε ηςκ Γθπαηδεοηηθώκ ηςκ ζπμιηθώκ 

μμκάδςκ γηα ηηξ δηαζεμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ 

με επίθεκηνμ ηηξ θοζηθέξ επηζηήμεξ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
  

10μ θαη 18μ Δεμ πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
    

17 13/1/2011 

Γκεμένςζε ηςκ Γθπαηδεοηηθώκ ηςκ ζπμιηθώκ 

μμκάδςκ γηα ηηξ δηαζεμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ 

με επίθεκηνμ ηηξ θοζηθέξ επηζηήμεξ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
  

6μ θαη 20μ Δεμ πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
    

18 25/1/2011 
Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο 

ειεθηνμμαγκεηηζμμύ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Σ' 

11μ Δεμ πμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Γαηζμγηάκκεξ Δεμήηνεξ 

19 27/1/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμύ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 

Γ', 

Σ' 

Δεμμηηθό πμιείμ 

Πνμδνόμμο 
2 

Ακαγκςζηόπμοιμξ 

Δεμήηνεξ,  Ιπαδή μθία 
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20 1/2/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμύ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

11μ Δεμ πμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Θάμπνμξ αμανάξ 

21 3/2/2011 
Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμύ θαη 

ειεθηνμμαγκεηηζμμύ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 

Γ', 

Σ' 

Δεμμηηθό πμιείμ 

Θεμκηανίμο 
2 

Ηανηκηδηά Ιανία, Ιπιμύθα 

Δήμεηνα 

22 4/2/2011 
Πναγμαημπμίεζε πεηναμάηςκ ζημοξ μαγκήηεξ. 

(Θεαηνηθό παηπκίδη) 
    

4μ θαη 22μ Κεπηαγςγεία 

Ηανδίηζαξ 
  

Παπαδμπμύιμο Ηιεμπάηνα, 

Υνοζίδμο ηαμαηία, Θάππα 

Φςηεηκή, Δεμεηνίμο 

Δήμεηνα, ηενγημύια 

Γεςνγία, Σζμοθαιά Ηηθηιία, 

Ηαηζάνα Ζςάκκα 

23 7/2/2011 
Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμύ θαη 

ειεθηνμμαγκεηηζμμύ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 

Γ', 

Σ' 
Δεμ πμιείμ Ιεηνόπμιεξ 2 

Σζημύηζημο Πμιολέκε, 

Παπαζακαζόπμοιμξ 

Πέηνμξ 

24 8/2/2011 
Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο 

ειεθηνμμαγκεηηζμμύ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Σ' 

18μ Δεμ πμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Γηακκμοζά Γοαγγειία 

25 9/2/2011 
Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμύ θαη 

ειεθηνμμαγκεηηζμμύ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 

Γ', 

Σ' 
Δεμμηηθό πμιείμ Βιμπμύ 2 

Δαμύια Ηαηενίκα, Βμιίδμο 

Ηαηενίκα  

26 10/2/2011 
Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμύ θαη 

ειεθηνμμαγκεηηζμμύ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 

Γ', 

Σ' 
Δεμμηηθό πμιείμ Ζηέαξ 2 

ηόηθμξ Ηώζηαξ, 

Πακαγηώημο Κίθμξ, 

Ιςναΐηε Γιέκε 

27 11/2/2011 
Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμύ θαη 

ειεθηνμμαγκεηηζμμύ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 

Γ', 

Σ' 

Δεμμηηθό πμιείμ Αγίμο 

Θεμδώνμο 
2 

ςηήνεξ Σζηγάναξ, Δήμμξ 

Ιαονηάξ 

28 18/2/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμύ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

18o Δεμμηηθό πμιείμ  

Ηανδίηζαξ 
2 

Θεοθμζέα Ημιμθύζα, 

Γοζομία Υαιβακηδή 

29 24/2/2011 
Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο 

ειεθηνμμαγκεηηζμμύ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Σ' 

10μ Δεμμηηθό πμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Αίγιε Ηαθακηάνε  

30 25/2/2011 
Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο 

ειεθηνμμαγκεηηζμμύ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Σ' 

2μ θαη 3μ Δεμμηηθά 

πμιεία μθάδςκ 
2 

Ιάκζμξ ηαμάηεξ, Θςμάξ 

Πιαθηάξ 

31 28/2/2011 Πεηνάμαηα με ημοξ μαγκήηεξ   
2μ, 4μ θαη 6μ Κεπηαγςγεία 

Παιαμά 
4 

Γιέκε Αεημπμύιμο, Βάζς 

Θηαπάκμο, Ιανία Ανγονίμο, 

ημέια Κηθμιαΐδμο  

32 2/3/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμύ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

10μ Δεμμηηθό πμιείμ 

Ηανδίηζαξ 
1 Φώηεξ Ιεηζημγηάκκεξ 
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33 3/3/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμύ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

2μ θαη 3μ Δεμμηηθά 

πμιεία μθάδςκ 
2 

Θεμδώνα Γηακκαθμύ, Κηίκα 

Γθμομόηζηα 

34 8/3/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ μπηηθήξ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Σ΄ 

18o Δεμμηηθό πμιείμ  

Ηανδίηζαξ 
1 Γοαγγειία Γηακκμοζά  

35 10/3/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ μπηηθήξ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 

Γ', 

Σ' 

Δεμμηηθό πμιείμ 

Πνμδνόμμο 
2 

Ιπαδή μθία, 

Ακαγκςζηόπμοιμξ 

Δεμήηνεξ 

36 16/3/2011 
Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο ειεθηνηζμμύ θαη 

ειεθηνμμαγκεηηζμμύ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 

Γ', 

Σ' 

Δεμμηηθό πμιείμ 

Ανηεζηακμύ 
2 

Σδέκε Ηόθθα, Αιελακδνηήξ 

ςθνάηεξ 

37 17/3/2011 

Ηαζανηζμόξ θαη ηαθημπμίεζε ηςκ μνγάκςκ ημο 

Γνγαζηενίμο Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ ζε 

ζοκενγαζία με ημοξ Δηεοζοκηέξ ηςκ ζπμιείςκ 

θ.θ. Ιηπάιε Υνηζημθμνάθε θαη Βάημ Γθακηή. 

    
2μ θαη 3μ Δεμμηηθά 

πμιεία μθάδςκ 
    

38 29/3/2011 
Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ημο μαγκεηηζμμύ θαη 

ειεθηνμμαγκεηηζμμύ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Σ΄ 

 7μ-21μ Δεμμηηθά πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
2 

Ιανία Γηακκάθμο, Ηαηίκα 

Αηζά 

39 1/4/2011 
Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ μπηηθήξ θαη ηεξ 

αθμοζηηθήξ 

Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

3μ θαη 13μ Δεμ πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
2 

Άθεξ Ηύηηανεξ, Φακή 

ακηδά 

40 10/5/2011 Πεηνάμαηα ζημ θεθάιαημ ηεξ Αθμοζηηθήξ 
Γνεοκώ θαη 

Ακαθαιύπης 
Γ' 

 7μ-21μ Δεμμηηθά πμιεία 

Ηανδίηζαξ 
1 Απηιιέαξ Γθαναβέιαξ 

 

εμεηώκεηαη όηη ζημ ΓΗΦΓ, εθηόξ ημο ζοκηάθηε ηεξ έθζεζεξ δναζηενημηήηςκ, έπμοκ απμζπαζζεί ςξ ζοκενγάηεξ:  

μη Φοζηθμί Ανηζηείδεξ Γθάηζεξ θαη Ιονηώ Σζημύθα, μ Υεμηθόξ Ακηώκημξ Κηάκεξ θαη μ Βημιόγμξ Γεώνγημξ Ιπέζζαξ (ελ’ μιμθιήνμο από 1/9/2010 με 

ηεκ 4699/24-7-2010 Απόθαζε ημο Δ/κηή Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Κ. Ηανδίηζαξ, μεηά από εηζήγεζε ΠΤΔΓ 18/24-6-2010 Πνάλε ΠΤΔΓ Κ. 

Ηανδίηζαξ) θαη μ Δάζθαιμξ-Φοζηθόξ Ζςάκκεξ Κηειήξ, (ελ’ μιμθιήνμο από 10εξ επηεμβνίμο με ηεκ 4115/10-9-2010 Απόθαζε ηεξ Δ/κηνηαξ 

Π/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Κ. Ηανδίηζαξ, μεηά από εηζήγεζε ΠΤΠΓ 33/10-9-2010 Πνάλε ημο ΠΤΠΓ Κ. Ηανδίηζαξ).  

 

Ηανδίηζα 22 Ζμοκίμο 2011  Ο Τπεύζοκμξ ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ 

   

  εναθείμ Ιπίηζημξ 
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