
----- 
ΣαχέΝ ήθ βμ θ λΫαΝΠαπαθ λΫκυΝ3ι 
ΣέΚέΝ– ΠσζβμΝ 1η1κίΝΜαλκτ δ 
Ι κ ζέ αμ  www.minedu.gov.gr  
Πζβλκφκλέ μμΝ ΘέΝ βηβ λαεσπκυζκμ (Πέ έ) 

θέΝΠα χαζέ κυ ( έ έ) 
ΙέΝΚαπκυ άμΝ( έ έ) 

ΣβζΫφωθκμΝ 210-3443372 
210-3443422 

  210-3442229 

               

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ ΜΑ: «ΣοΝΠ έλαηαΝ ουΝ λα ο γΫθβ ΰδαΝ οθΝυποζοΰδ ησΝ βμΝαε έθαμΝ βμΝΓβμ» 
 

αμΝ γθω κπκδκτη Ν σ δΝ αΝ λγα βλδαεΪΝ ΚΫθ λαΝ Φυ δευθΝ πδ βηυθΝ ( .Κ.Φ. .) Λαεωθέαμ, 

 λλυθ,ΝΠδ λέαμ, ΚωΝεαδΝΘ πλω έαμ Ν υθ λγα έαΝη Ν κΝ Ιθ δ κτ κΝ λκθκηέαμ,Ν λκφυ δεάμ,Ν

δα βηδευθΝ φαληκγυθΝ ΤΝ Σβζ πδ εσπβ βμΝ κυΝ γθδεκτΝ λκ εκπ έκυΝ γβθυθΝ εαδΝ η Ν βθΝ

υπκ άλδιβΝ βμ Παθ ζζάθδαμΝ Έθω βμΝ Τπ τγυθωθΝ .Κ.Φ. . (Π Ν ΚΦ ) δκλγαθυθκυθΝ δμ 20 

Μαλ έουΝβί18 λΪ βΝη Ν έ ζκ: «ΣοΝΠ έλαηαΝ ουΝ λα ο γΫθβ ΰδαΝ οθΝυποζοΰδ ησΝ βμΝαε έθαμΝ

βμΝΓβμ». 

 βΝ λΪ βΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υηη Ϊ χκυθΝ κηΪ μΝ ηαγβ υθ ΠήγηδαμΝ ΤΝ ήγηδαμΝ επή βμ η Ν βθΝ

εαγκ άγβ βΝ ωθΝ επαδ υ δευθΝ κυμέ ΟδΝ παλα βλά δμΝ εαδΝ κδΝ η λά δμΝ βμΝ εΪγ Ν κηΪ αμΝ γαΝ

πλαγηα κπκδβγκτθΝ βθΝαυζάΝ κυΝ χκζ έκυΝ κυμ,Ν τηφωθαΝη Ν δμΝο βΰέ μ πκυΝΫχκυθΝαθαλ βγ έΝ βθ 

δ κ ζέ αΝ κυ λκ εκπ έκυΝ γβθυθ (http://www.astro.noa.gr/gr/eratosthenes). 

ΟδΝ θ δαφ λση θ μΝ χκζδεΫμΝηκθΪ μ πλΫπ δΝθαΝ υηπζβλυ κυθ βζ ε λκθδεΪΝαέ β βΝ υηη οχάμ 

βθΝβζ ε λκθδεάΝ δ τγυθ β https://goo.gl/jrwWaU  

ΗΝ βζ ε λκθδεά δ τγυθ βΝ πδεκδθωθέαμ η Ν κυμΝ υθ κθδ ΫμΝ βμΝ λΪ βμΝ έθαδ: 

ekfeeratosthenes@gmail.com .Παλαεαζκτθ αδΝ κδΝ δ υγυθ ΫμΝ ωθΝ χκζδευθΝ ηκθΪ ωθΝ θαΝ

θβη λυ κυθΝ χ δεΪΝ κυμ επαδ υ δεκτμΝεαδΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ ωθΝ χκζ έωθΝ κυμ. 

ΗΝη ΝαλέΝπλω έΝ12ίί3θή 2ή14-07-2ί1ιΝ γετεζδκμΝ κυΝΤΠέΠέ έΘέΝεα αλγ έ αδΝ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ω έΝ δαθοηά 

 ΓλέΝΓ θδεκτΝΓλαηηα Ϋα 

 ήθ βΝπκυ υθ,ΝΠλκγλή ωθΝΤΝΟλγΪθω βμΝΠέ έΝΣηέΝ ΄ 
 ήθ βΝπκυ υθ,ΝΠλκγλή ωθΝΤΝΟλγΪθω βμΝ έ έΝΣηέΝ ΄ 
 ήθ βΝ παγγ ζηα δεάμΝ επή βμ,ΝΣηέΝ ΄ 

αγησμΝ φαζ έαμμ 
ΝαΝ δα βλβγ έΝηΫχλδμ 

αγέΝΠλκ λαδσ β αμμ 
 
Αγάθα,ΝΝΝΝΝΝΝΝ  20-02-2018 

ΑλέΝΠλω έΝ      28141/ β 

ΠΡΟμ 

ΟΝΓ ΝΙΚΟΝΓΡΑΜΜΑΣ Α 

 

 

Γ ΩΡΓΙΟΝΑΓΓ ΛΟΠΟΤΛΟ 

ΚΟΙΝέμ 

 Π λδφ λ δαεΫμΝ ήθ δμΝ επή βμ 

 Γλαφ έαΝχοζδευθΝυηίοτζωθΝΠέ έΝΤΝ
έEέΝ(ηΫ ωΝ ωθΝΠ λδφ λ δαευθΝ
ήθ ωθΝ επή βμ) 

 δ υγτθ δμΝΠήγηδαμΝΤΝ ήγηδαμ 

επή βμ 

 χοζδεΫμΝηοθΪ μΝΠέ έΝΤΝ έEέΝ(ηΫ ωΝ
ωθΝ ήθ ωθΝΠέ έΤΝ έ έ) 

 Παθ ζζάθδαΝΈθω βΝΤπ τγυθωθ 

λΰα βλδαευθΝΚΫθ λωθΝΦυ δευθ 

πδ βηυθΝ(ΠΑΝ ΚΦ ) 
info@panekfe.gr 

 λΰα βλδαεσΝΚΫθ λοΝΦυ δευθΝΝ πδ βηυθΝ
Λαεωθέαμ 

mail@ekfe.lak.sch.gr 

 

 
ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ  

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟ 
Π Ι Ι ,Ν Ρ ΤΝ ΝΚ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ 

----- 
 

Γ ΝΙΚΗΝ Ι ΤΘΤΝΗΝΠΟΤ ΩΝ 
ΠήΘΜΙ ΝΚ ΙΝ ήΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ 

Ι YΘΤΝΗΝΠΟΤ ΩΝ,ΝΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΩΝΝΚ Ι 
ΟΡΓ ΝΩΗΝΠήΘΜΙ Ν ΚΠήΗ 

Ι YΘΤΝΗΝΠΟΤ ΩΝ,ΝΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΩΝΝΚ Ι 
ΟΡΓ ΝΩΗΝ ήΘΜΙ Ν ΚΠήΗ 

Ι YΘΤΝΗΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΗΝ ΚΠήΗ 
ΣΜΗΜ Σ Ν ΄ 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από ANASTASIA
PASCHALIDOU
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