
ΕΕρργγααζζηηήήρρηηοο  

ΦΦσσζζηηθθώώκκ  ΕΕππηηζζηηεεμμώώκκ  
  

   εεύύννοοζζμμεε   ιιεε ηη ηημμοοννγγ ίίαα   ηημμοο   

   εεννγγααζζηηεενν ηηααθθέέξξ   ααζζθθήήζζεε ηηξξ   
 

 

 

 

 



1. τοιεία Δεσηεροβάζμηας Εθπαίδεσζες Ν. Καρδίηζας 
 

  13 Γκηαία Λύθεηα  

    6 ζηεκ Κανδίηζα θαη 7 ζηεκ πενηθένεηα 

  5 Γομκάζηα με Λοθεηαθέξ Τάλεηξ 

    1 ζηεκ Κανδίηζα θαη 4 ζηεκ πενηθένεηα 

  23 Γομκάζηα  

    9 ζηεκ Κανδίηζα θαη 14 ζηεκ πενηθένεηα 

  6 ΤΓΓ 

    3 ζηεκ Κανδίηζα θαη 3 ζηεκ πενηθένεηα 

  2 Ιδηςηηθά Γθπαηδεοηήνηα  

    ζηεκ Κανδίηζα 

  Γθθιεζηαζηηθό Φνμκηηζηήνημ & Σπμιείμ 2εξ Γοθαηνίαξ 

    ζηεκ Κανδίηζα 

   ΤΝΟΛΟ: 51 Σπμιεία Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ 

       Σήμενα απεοζοκόμαζηε ζηα 47 από αοηά  

      (δεκ ζομπενηιαμβάκμκηαη μη δύμ ηειεοηαίεξ θαηεγμνίεξ) 



2. Εργαζηήρηα Φσζηθώκ Επηζηεμώκ ζηο Ν. Καρδίηζας 
  

 Σε 15 Γκηαία Λύθεηα   

   οπάνπμοκ ζοκμιηθά 22 (από ΓΠΓΑΓΚ)  Γνγαζηήνηα Φ .  Γ.   

  Σηα οπόιμηπα  3 Γκηαία Λύθεηα   

   οπάνπεη ζοκμιηθά 1 Γνγαζηήνημ Φ.  Γ.   

  Σε 6 Τ.Γ.Γ.   

   οπάνπεη ζοκμιηθά 1 Γνγαζηήνημ Φ.  Γ.   

(ζημ 1μ ΤΓΓ ηέςξ 6 μ  Γ .  Λ . ,  πμο ζοζηεγάδεηαη  

με ημ 1μ Γζπενηκό ΤΓΓ  Κανδίηζαξ) 

  Σε 28 Γομκάζηα   

   οπάνπμοκ ζοκμιηθά 7 Γνγαζηήνηα Φ.  Γ.    
 

   ΤΝΟΛΟ: 10 Σπμιεία δεκ έπμοκ Γνγαζηήνηα Φ. Γ.,  

 εθ ηςκ μπμίςκ ηα 8 έπμοκ δοζθμιία πνόζβαζεξ ζε θάπμημ ενγαζηήνημ  

 θαη θαιύπημκηαη μόκμ με δακεηζμό μνγάκςκ. 

 



3. σζηεγαδόμεκα τοιεία – Κοηκή τρήζε Εργαζηερίωκ Φ. Ε. 

  

 5 Γκηαία Λύθεηα  ζοζηεγάδμκηαη με Γομκάζηα   

    2μ, 4μ Κανδίηζαξ, Φακανίμο, Λεμκηανίμο θαη Κέδνμο. 

  4 Γομκάζηα με Λοθεηαθέξ Τάλεηξ ζηεκ πενηθένεηα 

    πνεζημμπμημύκ από θμηκμύ ημ Γνγαζηήνημ. 

  4 Γομκάζηα 

    1μ,, 2μ Παιαμά θαη 1μ, 2μ Μμοδαθίμο θάκμοκ θμηκή πνήζε. 

  2 Γομκάζηα θαη 2 ΤΓΓ 

    1μ, 2μ Σμθάδςκ, ΤΓΓ Παιαμά θαη 3μ ΤΓΓ Κανδίηζαξ βνίζθμκηαη 

 ζημκ ίδημ αοιόγονμ με ζπμιεία πμο έπμοκ ενγαζηήνημ. 

 

 

 

 

 

 



4. ε θάζε Εργαζηήρηο Φ. Ε. τοιείοσ ηοσ Νομού ζηάιζεθε 

έκας θάθειος ποσ περηέτεη (έκησπα ή βηβιία με ηοσς παραθάηω ηίηιοσς): 

 

 Βηβιία πμο ηενμύκηαη ζημ Γνγαζηήνημ Φ. Γ.  

 Πίκαθαξ Ονγάκςκ Καηαιόγμο 

 Έκα θμοηί Πνώηςκ Βμεζεηώκ πνέπεη κα πενηέπεη  

 βηβιίμ ζομβάκηςκ – εμενμιόγημ θίκεζεξ ημο Γνγαζηενίμο  
 θύιιμ επηζθεοώκ & ζοκηήνεζεξ ηςκ μνγάκςκ θαη ζοζθεοώκ ημο Γνγαζηενίμο  

 Πνμμεζεοηέξ 

 Κακμκηζμόξ Γνγαζηενίμο 

 Πώξ κα βιέπμομε ημκ Η/Υ ζηεκ ηειεόναζε 
 Ομάδεξ πνμγναμμάηςκ ζημ μεκμύ Έκανλε  

 Νμμμζεζία 

 

 

 



5. Οη εργαζηερηαθές αζθήζεης ποσ ζα γίκοσκ ηο ζτοιηθό έηος 

2005-06 (εκηός ηοσ επηεμβρίοσ ζα ζηαιεί κέο έγγραθο): 

 

 

 Σ.Ε.Ε. (ΔΔΕ Ν. ΚΑΡΔΙΣΑ/ΕΚΦΕ/9061/1-12-2004) 

 

Α΄ Τάλε (1μξ θύθιμξ) 
ΦΥΣΙΚΗ 

1. Άζθεζε 1 – Μέηνεζε μήθμοξ, εμβαδμύ, όγθμο. 

2. Άζθεζε 2 – Νόμμξ ημο Hooke. 

3. Άζθεζε 3 – Σύκζεζε δοκάμεςκ. 

ΦΗΜΓΙΑ 

1. Άζθεζε 1 – Μέηνεζε μάδαξ, όγθμο, ποθκόηεηαξ. 

2. Άζθεζε 2 – Παναζθεοή δηαιομάηςκ μνηζμέκεξ πενηεθηηθόηεηαξ % w/w, % w/v.  

3. Άζθεζε 3 – Παναζθεοή εηενμγεκμύξ μίγμαημξ - αναημύ, ποθκμύ θαη θμνεζμέκμο 

δηαιύμαημξ. 

 



 

Β΄ Τάλε (1μξ θύθιμξ) 
 

ΦΥΣΙΚΗ 

1. Άζθεζε 1 – Σηαηηθόξ ειεθηνηζμόξ  

2. Άζθεζε 2 – Ηιεθηνηθό θύθιςμα - Νόμμξ ημο Ohm.  

3. Άζθεζε 3 – Σε ζεηνά θαη πανάιιειε ζύκδεζε ακηηζηαηώκ. 

ΦΗΜΓΙΑ 

1. Άζθεζε 1 – 1ε Γνγαζηενηαθή άζθεζε Γνγαζηενηαθμύ Οδεγμύ (Αναίςζε δηαιύμαημξ) 

2. Άζθεζε 2 – Παναζθεοή δηαιομάηςκ μνηζμέκεξ ζογθέκηνςζεξ (ππ 0,1M)  

3. Άζθεζε 3 –  Ακαπανάζηαζε μνγακηθώκ εκώζεςκ - δεζμώκ, θιπ. με μμκηέια  

 

Α΄ Τάλε (2μξ θύθιμξ) 
ΦΥΣΙΚΗ 

1. Άζθεζε 1 – Μαγκεηηθό πεδίμ νεομαημθόνμο αγςγμύ - Δύκαμε Laplace. 

2. Άζθεζε 2 – Μαγκήηεξ - Ηιεθηνμμαγκήηεξ. 

3. Άζθεζε 3 – Ηιεθηνμμαγκεηηθή επαγςγή - Κακόκαξ Lenz - Αμμηβαία επαγςγή - 

Αοηεπαγςγή. 



 Γσμκάζηα  (ΔΔΕ Ν. ΚΑΡΔΙΣΑ/ΕΚΦΕ/7882/25-10-2004) 

 

Α΄ Γομκαζίμο 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Άζθεζε 1 – Μηθνμζθόπημ. 

Άζθεζε 2 – Παναηήνεζε θοηηάνςκ. 

Άζθεζε 8 – Δηάποζε. 

 

Β΄ Γομκαζίμο 
ΦΥΣΙΚΗ 

Γνγαζηενηαθή άζθεζε 1 – Μέηνεζε μήθμοξ, εμβαδμύ, όγθμο. 

Γνγαζηενηαθή άζθεζε 2 – Μέηνεζε βάνμοξ, μάδαξ, ποθκόηεηαξ. 

Γνγαζηενηαθή άζθεζε 4 – Θενμηθή δηαζημιή θαη ζοζημιή (πείναμα 1 θαη 2). 

ΦΗΜΓΙΑ 

1ε ενγαζηενηαθή άζθεζε – Σοζηεμαηηθή παναηήνεζε ηςκ θαηκόμεκςκ – Δηάθνηζε θοζηθώκ 

θαη πεμηθώκ θαηκόμεκςκ. 

4ε ενγαζηενηαθή άζθεζε – Παναζθεοέξ δηαιομάηςκ μνηζμέκεξ πενηεθηηθόηεηαξ. 

5ε ενγαζηενηαθή άζθεζε – Μίγμαηα – Παναζθεοέξ θαη δηαπςνηζμμί. 



Γσμκάζηα 
 

Γ΄ Γομκαζίμο 
ΦΥΣΙΚΗ 

Πεηναμαηηθή άζθεζε 5   – Νόμμξ ημο Hooke. 

Πεηναμαηηθή άζθεζε 13 – Νόμμξ ημο Ohm. 

Πεηναμαηηθή άζθεζε 15 – Σύκδεζε ιαμπηήνςκ ζε ζεηνά. 

ΦΗΜΓΙΑ 

1ε ενγαζηενηαθή άζθεζε – Μειέηε μνηζμέκςκ ηδημηήηςκ ηςκ μλέςκ (Ι). 

3ε ενγαζηενηαθή άζθεζε – Μειέηε μνηζμέκςκ ηδημηήηςκ ηςκ βάζεςκ. 

4ε ενγαζηενηαθή άζθεζε – Μειέηε μνηζμέκςκ ηδημηήηςκ ηςκ αιάηςκ. 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Άζθεζε 1 – Πνμζδημνηζμόξ οδαηακζνάθςκ. 

Άζθεζε 5 – Τμ μηθνμζθόπημ. 

Άζθεζε 6 – Παναηήνεζε μμκμθύηηανςκ εοθανοςηηθώκ μηθνμμνγακηζμώκ. 

 

 



 

 Εκηαία Λύθεηα (ΤΠΕΠΘ – 62975/Γ7/24-6-2005) 

 

 

Α’ Λοθείμο 
ΦΥΣΙΚΗ 

α) Μέηνεζε μήθμοξ, πνόκμο, μάδαξ θαη δύκαμεξ (1). 

β) Μειέηε εοζύγναμμεξ μμαιά επηηαποκόμεκεξ θίκεζεξ (2α). 

γ) Τνηβή μιίζζεζεξ ζε θεθιημέκμ επίπεδμ με ηε πνήζε ημο Μultilog ή ηεκ θιαζζηθή μέζμδμ 

(7). 

δ) Δηαηήνεζε ηεξ μνμήξ ζε μηα έθνελε (8). 

ΦΗΜΓΙΑ 

α) Γύνεζε pH δηαιομάηςκ με πνήζε δεηθηώκ, πεπαμεηνηθμύ πάνημο, πεπάμεηνμο θαη ημο 

αηζζεηήνα pH ημο Multilog (όπμο οπάνπεη) (5). 

β) Φεμηθέξ ακηηδνάζεηξ θαη πμημηηθή ακάιοζε ηόκηςκ (6). 

γ) Παναζθεοή δηαιύμαημξ μνηζμέκεξ ζογθέκηνςζεξ – αναίςζε δηαιομάηςκ (7). 

 

 



Εκηαία Λύθεηα 
 

Β’ Λοθείμο 

ΦΥΣΙΚΗ Γεκηθήξ Παηδείαξ 

α) Γκενγεηαθή μειέηε ηςκ ζημηπείςκ απιμύ ειεθηνηθμύ θοθιώμαημξ DC με πεγή, ςμηθό 

θαηακαιςηή θαη θηκεηήνα (2). 

β) Μειέηε ηεξ παναθηενηζηηθήξ θαμπύιεξ ειεθηνηθήξ πεγήξ θαη ςμηθμύ θαηακαιςηή (3). 

γ) Πνμζδημνηζμόξ ηεξ έκηαζεξ ηεξ βανύηεηαξ με ηεκ βμήζεηα απιμύ εθθνεμμύξ (5). 

ΦΥΣΙΚΗ Καηεύζοκζεξ 

α) Γκςνημία με ημκ παιμμγνάθμ - Πεην. 1: Γπίδεηλε θαηκμμέκμο επαγςγήξ (6.1). 

Φαηκόμεκμ επαγςγήξ με ηε πνήζε ημο Μultilog ή ηεκ θιαζζηθή μέζμδμ. 

ΦΗΜΓΙΑ Γεκηθήξ Παηδείαξ 

α) Ολείδςζε ηεξ αηζακόιεξ (1,β). 

β) Όληκμξ παναθηήναξ ηςκ θανβμλοιηθώκ μλέςκ (3) . 

γ) Ακίπκεοζε οδαηακζνάθςκ (5) . 

ΦΗΜΓΙΑ Καηεύζοκζεξ 

α) Υπμιμγηζμόξ ζενμόηεηαξ ακηίδναζεξ (1). 

β) Δνάζε θαηαιοηώκ (εηενμγεκήξ θαηάιοζε) (3.1). 



Εκηαία Λύθεηα  

 

γ) Πανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ ηε ζέζε ηεξ πεμηθήξ ηζμννμπίαξ (4). 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεκηθήξ Παηδείαξ 

α) Μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε πονήκςκ μεηά από εηδηθή πνώζε (2). 

β) Μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε ζημμάηςκ θύιιςκ, θαηαθναθηηθώκ θοηηάνςκ θαη 

πιςνμπιαζηώκ (4). 

γ) Μεημοζίςζε ηςκ πνςηεσκώκ (7).   

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γπηιμγήξ 

α) Μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε μόκημμο παναζθεοάζμαημξ αίμαημξ (4). 

β) Μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε μόκημμο παναζθεοάζμαημξ ημμήξ ςμζήθεξ θαη όνπεςξ (8). 

 

 

Γ’ Λοθείμο 
ΦΥΣΙΚΗ Γεκηθήξ Παηδείαξ 

α) Παναηήνεζε ζοκεπώκ - γναμμηθώκ θαζμάηςκ (1). 

β) Μέηνεζε αθηηκμβμιίαξ οπμβάζνμο με ημκ αηζζεηήνα Geiger Muller ημο Μultilog (όπμο 

οπάνπεη) (3).  



Εκηαία Λύθεηα  

 

ΦΥΣΙΚΗ Καηεύζοκζεξ 

α) Πνμζδημνηζμόξ ηεξ νμπήξ αδνάκεηαξ θοιίκδνμο πμο θοιίεηαη ζε πιάγημ επίπεδμ (4). 

β) Απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε με ηε πνήζε ημο Μultilog (όπμο οπάνπεη). 

ΦΗΜΓΙΑ Καηεύζοκζεξ 

α) Παναζθεοή θαη ηδηόηεηεξ νοζμηζηηθώκ δηαιομάηςκ (1) . 

β) Υπμιμγηζμόξ ηεξ πενηεθηηθόηεηαξ ημο ληδημύ ζε μληθό μλύ με ηε πνήζε ημο Multilog ή 

ηεκ θιαζζηθή μέζμδμ (2). 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεκηθήξ Παηδείαξ  

α) Μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε βαθηενίςκ ζε θαιιηένγεηα ή ζε μόκημμ παναζθεύαζμα (1). 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Καηεύζοκζεξ 

α) Μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε μόκημμο παναζθεοάζμαημξ ακζνώπηκμο πνςμμζώμαημξ. 

β) Η ακάπηολε δομμμοθήηςκ ζηε μαγηά (5) 
 

 

 

 

 

 

 



6. Αιιαγές ζηα ηζτύοκηα γηα ηο ζτοιηθό έηος 2005-06  
 

 Υ.Α. 62975/Γ7/24-6-05/ΥΠΓΠΘ  
«Λεηημονγία ηςκ Σπμιηθώκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ θαηά ημ ζπμι. έημξ 2005-06» 

 
 Τηξ αζθήζεηξ ηηξ ακαθέναμε παναπάκς (31 θέημξ ακηί ηςκ 10 πένοζη) 

 Οη ΥΣΓΦΓ ζα βμεζμύκ ημοξ οπμιμίπμοξ πμο πνεζημμπμημύκ ημ Γνγαζηήνημ 

 

 77359/Γ7/2-8-05/ΥΠΓΠΘ/Δκζε ΣΓΠΓΔ/Τμ. ΣΤ’ Μειεηώκ/Γν. Γνγαζηενίςκ Φ.Γ. 
«Δηεοζέηεζε ςνανίμο ηςκ θαζεγεηώκ θιάδμο ΠΓ04.»  

                                                         
 Ο θαζμνηζμόξ ηεξ εμέναξ ζοκενγαζίαξ Σπμι. Σομβμύιμο, ΓΚΦΓ – Σπμιείμο ζα γίκεη από ηε 

Δ/κζε Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θαη ζα ακαθμηκςζεί ζημ Σπμιείμ γηα κα θαηανηίζεη ημ πνόγναμμά ημο 

 

 77527/Γ7/2-8-05/ΥΠΓΠΘ/Δκζε ΣΓΠΓΔ/Τμ. ΣΤ’ Μειεηώκ/Γν. Γνγαζηενίςκ Φ.Γ. 
«Γπηιμγή θαη ανμμδηόηεηεξ Υπεοζύκμο Σπμιηθμύ Γνγαζηενίμο Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ (ΥΣΓΦΓ).»  

             
 Πνμηείκεη μ Σύιιμγμξ δηδαζθόκηςκ (θαηά ηεκ θαηακμμή ηςκ ελςδηδαθηηθώκ ενγαζηώκ), 

απμθαζίδεη μ Δ/κηήξ Δ/κζεξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θαη θμηκμπμηείηαη ζημ Σπμιείμ 



 1 ΥΣΓΦΓ ζε θάζε Σπμιείμ 

 2 ΥΣΓΦΓ ζηα Γκηαία Λύθεηα με 2 Γνγαζηήνηα Φ.Γ. από ΓΠΓΑΓΚ 

 2 ΥΣΓΦΓ ζηα Σπμιεία με 2 μνγακςμέκα Γνγαζηήνηα Φ.Γ. θαη ημοιάπηζημκ 12 ημήμαηα  

 Δεκ γίκεηαη ΥΣΓΦΓ μ Δ/κηήξ ημο Σπμιείμο 

 Σημ ηέιμξ ημο δηδαθηηθμύ έημοξ μ ΥΣΓΦΓ ζοκηάζζεη εηήζηα έθζεζε γηα ηε ιεηημονγία ημο 

Γνγαζηενίμο, ηεκ οπμβάιιεη ζημ Δ/κηή ημο θαη ηεκ θμηκμπμηεί ζημ ΓΚΦΓ 

 

 77529/Γ7/2-8-05/ΥΠΓΠΘ/Δκζε ΣΓΠΓΔ/Τμ. ΣΤ’ Μειεηώκ/Γν. Γνγαζηενίςκ Φ.Γ. 
«Γνγαζηενηαθή Δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθώκ Μαζεμάηςκ ζηα Γκηαία Λύθεηα.»   

 
 Τηξ αζθήζεηξ ηηξ ακαθέναμε παναπάκς (31 θέημξ ακηί ηςκ 10 πένοζη) 

 Ο ΥΣΓΦΓ ζοκηάζζεη ηεηναμεκηαίμ πνόγναμμα ιεηημονγίαξ ημο Γνγαζηενίμο Φ.Γ. θαη ημ δίκεη ζημ 

Δ/κηή ημο, πμο έπεη ηεκ εοζύκε ειέγπμο εθανμμγήξ ημο 

 Οη ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ γνάθμκηαη ζημ βηβιίμ ύιεξ θαη ζημ εμενμιόγημ ημο Γνγαζηενίμο 

 Έςξ 2/6/2006 μη Δ/κηέξ ζα ζηείιμοκ ζημ ΓΚΦΓ ζοκμιηθά ζημηπεία γηα ηηξ ενγαζηενηαθέξ 

δναζηενηόηεηεξ πμο πναγμαημπμηήζεθακ (όπη μόκμ ηηξ οπμπνεςηηθέξ – όιεξ) θαηά ηε δηάνθεηα 

ημο ζπμιηθμύ έημοξ 

 Να απειεοζενςζμύκ ηα Γνγαζηήνηα Φ.Γ. από άιιεξ πνήζεηξ γηα κα γίκμκηαη μη ενγ/θέξ αζθήζεηξ 

 



 77531/Γ7/2-8-05/ΥΠΓΠΘ/Δκζε ΣΓΠΓΔ/Τμ. ΣΤ’ Μειεηώκ/Γν. Γνγαζηενίςκ Φ.Γ. 
«Γνγαζηενηαθή Δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθώκ Μαζεμάηςκ ζηα Γομκάζηα.»      

                                
 Τηξ αζθήζεηξ ηηξ ακαθέναμε παναπάκς (ζα ζηαιμύκ εγγνάθςξ ζηα Σπμιεία μέπνη 3/10/2005) 

 Ο ΥΣΓΦΓ ζοκηάζζεη ηνημεκηαίμ πνόγναμμα ιεηημονγίαξ ημο Γνγαζηενίμο Φ.Γ. θαη ημ δίκεη ζημ 

Δ/κηή ημο, πμο έπεη ηεκ εοζύκε ειέγπμο εθανμμγήξ ημο 

 Οη ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ γνάθμκηαη ζημ βηβιίμ ύιεξ θαη ζημ εμενμιόγημ ημο Γνγαζηενίμο 

 Έςξ 2/6/2006 μη Δ/κηέξ ζα ζηείιμοκ ζημ ΓΚΦΓ ζοκμιηθά ζημηπεία γηα ηηξ ενγαζηενηαθέξ 

δναζηενηόηεηεξ πμο πναγμαημπμηήζεθακ (όπη μόκμ ηηξ οπμπνεςηηθέξ – όιεξ) θαηά ηε δηάνθεηα 

ημο ζπμιηθμύ έημοξ 

 Να απειεοζενςζμύκ ηα Γνγαζηήνηα Φ.Γ. από άιιεξ πνήζεηξ γηα κα γίκμκηαη μη ενγ/θέξ αζθήζεηξ 

 

 77533/Γ7/2-8-05/ΥΠΓΠΘ/Δκζε ΣΓΠΓΔ/Τμ. ΣΤ’ Μειεηώκ/Γν. Γνγαζηενίςκ Φ.Γ. 
«Γνγαζηενηαθή Δηδαζθαιία ηςκ Γεκηθώκ Μαζεμάηςκ ηεξ Φοζηθήξ θαη Φεμείαξ ζηα ΤΓΓ.»   

     
 Τηξ αζθήζεηξ ηηξ ακαθέναμε παναπάκς (ζα ζηαιμύκ εγγνάθςξ ζηα Σπμιεία μέπνη 3/10/2005) 

 

 

 

 

 

 



7. Προγραμμαηηζμός Ε.Κ.Φ.Ε. γηα ηο ζτοι. Έηος 2005-06 
 

 Πένοζη δόζεθε έμθαζε ζηεκ επίζθερε Σπμιείςκ ζημ Γνγαζηήνημ ημο ΓΚΦΓ γηα ηεκ 

πναγμαημπμίεζε εθεί πεηναμάηςκ.  

 

 Φέημξ ζα θαηαβιεζεί πνμζπάζεηα κα γίκμοκ ηα πεηνάμαηα ζηα Σπμιεία θαη με ηεκ 

πανμοζία ημο ΓΚΦΓ, όηακ θνίκεηαη απαναίηεημ, θαζώξ θαη κα ζοκενγαζημύκ πενηζζόηενμ 

ηα ζοζηεγαδόμεκα ζπμιεία ζε ζέμαηα θμηκήξ πνήζεξ ηςκ Γνγαζηενίςκ Φ. Γ. 
 


