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ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΗΓΔ 
 

 
 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξεηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. 

 
1.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην γελλεηηθό 
 ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.                                                                    

  α. Σν αξζεληθό γελλεηηθό θύηηαξν ζηνλ άλζξσπν νλνκάδεηαη …………………………… 

 β. Σα σάξηα παξάγνληαη ζηα ζειπθά γελλεηηθά όξγαλα ηα νπνία νλνκάδνληαη ……………………… 

(κνλάδεο 2) 
 
2.  α.  Οη πην θάησ ηέζζεξεηο (4) όξνη δίλνληαη αιθαβεηηθά ρσξίο λα είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά:  

Ηζηόο,   Κύηηαξν,   Οξγαληθό ζύζηεκα,   Όξγαλν 

  Να βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο πην πάλσ όξνπο ώζηε λα θηάζεηε από ηνλ πην απιό ζηνλ  

  πην ζύλζεην όξν. 

………………… → ………………… →………………… →………………… → Οξγαληζκόο 

 

 β. ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηέζζεξεηο (4) δσληαλνί νξγαληζκνί.  

  Να γξάςεηε θάησ από ηνλ θάζε νξγαληζκό ην Βαζίιεην ζην νπνίν απηόο αλήθεη.        

                                                  

Εσληαλόο Οξγαληζκόο 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΪΝΣΑΝΟ ΑΜΟΗΒΑΓΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗ ΑΛΟΓΟ 

Βαζίιεην δσληαλώλ νξγαληζκώλ 
    

 

(κνλάδεο 8) 
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3.  Να ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα έηζη ώζηε λα πεξηγξάθεηαη 
ζσζηά ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο. 

 

 
(κνλάδεο 4) 

 

4.  Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα 

Α, Β, Γ ή Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε (π.ρ.  Α   ). 

 

 Δηεξόηξνθνη είλαη νη νξγαληζκνί πνπ κπνξνύλ λα:  

Α.  παξάγνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από απιέο νπζίεο όπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην λεξό 

Β.  επηβηώλνπλ ρσξίο πξόζιεςε ελέξγεηαο 

Γ.  θαηαλαιώλνπλ άιινπο νξγαληζκνύο γηα λα πάξνπλ ελέξγεηα 

Γ.  θάλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο. 

(κνλάδα 1) 
 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από πέληε (5) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) 
κνλάδεο. Από ηηο πέληε (5) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΔΔΡΗ (4). 

 
1. α. Να εμεγήζεηε ηη νλνκάδνπκε νηθνζύζηεκα.  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(κνλάδα 1) 
 

 β.  Να αλαθέξεηε δύν δξάζεηο πνπ θάλεη ν άλζξσπνο κε ηηο νπνίεο επεξεάδεη, αξλεηηθά, ηε θύζε 

  θαη δύν δξάζεηο κε ηηο νπνίεο επεξεάδεη ηε θύζε, ζεηηθά. 

 Θεηηθέο δξάζεηο:  

 i) ………………………………………………………………………………………………………… 

 ii) ……………………………………………………………………………………………………….. 

Αξλεηηθέο δξάζεηο:  

 i) ………………………………………………………………………………………………………… 

 ii) ……………………………………………………………………………………………………….. 

(κνλάδεο 4) 
 

2. α. Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ζπεξκαηνδσαξίνπ θαη σαξίνπ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.  

ΓΗΑΦΟΡΔ 

Α/Α ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΟ ΩΑΡΗΟ 

1. 
  

2. 
  

(κνλάδεο 2) 

ΟΞΥΓΟΝΟ 

ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ 
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 β. Ζ Βεξόληθα είλαη 30 ρξνλώλ θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Οξέζηε εδώ θαη 2 ρξόληα. Ζ Βεξόληθα 

  έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ έλα παηδάθη θαη ζθέθηνληαη 

  όηη πξέπεη λα βξνπλ πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο Βεξόληθαο γηα λα κπνξέζεη λα 

  γίλεη ε γνληκνπνίεζε. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα: 

(i) Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Βεξόληθα, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, 

 ρσξίο πξνθπιάμεηο, κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» ζηηο 2 Απξηιίνπ 

 (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο). 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο 2) 
 
  (ii) Αλ ε Βεξόληθα δελ κείλεη έγθπνο, ζε πνηα εκεξνκελία πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελή ηεο 

   «πεξίνδν» (έκκελε ξύζε); 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(κνλάδα 1) 
 
3.  α. Ο Γηώξγνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κηθξνζθόπην γηα λα δείμεη ζηελ νκάδα ηνπ ην 

  παξαζθεύαζκα πνπ εηνίκαζε. Γηα λα ην θάλεη απηό ζα πξέπεη λα ζπκεζεί πξώηα ηελ νξζή 

  ζεηξά κε ηελ νπνία ζα εθηειέζεη ηνπο πην θάησ έμη (6) ρεηξηζκνύο.  

 

1. 
Να επηιέμεηε θαη λα ηνπνζεηήζεηε ζηε ζέζε κηθξνζθόπεζεο ηνλ 
ανηικειμενικό θακό κε ηε κηθξόηεξε κεγέζπλζε. 

2. 
Να γπξίζεηε ζηγά – ζηγά ην μεγάλο (αδρό) κοχλία εζηίαζης κέρξη λα 
εκθαληζηεί ην αληηθείκελν ηεο αληηθεηκελνθόξνπ πιάθαο. 

3. 
Να κεηαθηλήζεηε αξγά ηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα ώζηε απηό πνπ 
ζέιεηε λα παξαηεξήζεηε λα είλαη ζην θέληξν ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ. 

4. 
Να αλάςεηε ηε θωηεινή πηγή ηνπ κηθξνζθνπίνπ ζαο θαη λα αλνίμεηε 
ην διάθραγμα έηζη ώζηε λα πεξλά όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν θσο.  

5. 
Να ηνπνζεηήζεηε ζηελ ηράπεζα ηνπ κηθξνζθνπίνπ ηελ 
αληηθεηκελνθόξν πιάθα κε ην έηνηκν παξαζθεύαζκα πξνο ηα πάλσ, 
θαη λα ην ζηεξίμεηε ρξεζηκνπνηώληαο ηα πίεζηρα. 

6. 
Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηο μικρομεηρικό κοχλία θαη κε κηθξέο-ειαθξέο 
θηλήζεηο, λα εζηηάζεηε, κέρξη πνπ λα κπνξείηε λα δείηε θαζαξά ην 
αληηθείκελν.  

 

Γηα λα ηνλ βνεζήζεηε, ζα πξέπεη λα βάιεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπο αξηζκνύο 1-6 ώζηε λα 

δεκηνπξγήζεηε ηελ νξζή ζεηξά ρεηξηζκώλ ηνπ κηθξνζθνπίνπ πνπ ζα πξέπεη λα εθηειέζεη. 

 

Ζ ζωζηή ζεηξά ρεηξηζκώλ είλαη:     _ ,  _ ,  _ ,  _ ,  _ ,  _ 

(κνλάδεο 3) 
 

 β. Nα αλαθέξεηε δύν (2) εμαξηήκαηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ, πνπ επηηξέπνπλ ηε κεγέζπλζε ησλ 
  δηαθόξσλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία θάπνηνο ζέιεη λα παξαηεξήζεη; 

i) ………………………………………   ii) ……………………………………… 

(κνλάδεο 2) 
 



 

4 
 

4.  α.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

 (i)  Ζ ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ηα θπηά δεζκεύνπλ ειηαθό θσο νλνκάδεηαη …………………….. 

 (ii)  Ζ ρξσζηηθή πνπ δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα θπηά νλνκάδεηαη ……………………… 

 (iii) Οη απηόηξνθνη νξγαληζκνί κεηαηξέπνπλ κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ ………….. από θσηεηλή ζε 

  ρεκηθή. 

  (iv) Έλα πδξόβην θπηό είλαη ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα πνπ πεξηέρεη λεξό. 

  Ο  δνθηκαζηηθόο  ζσιήλαο  βξίζθεηαη  θάησ από κηα αλακκέλε ιάκπα. Σν αέξην πνπ 

  παξάγεηαη από ην θπηό θαη εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή θπζαιίδσλ είλαη ην …………………… . 

(κνλάδεο 4) 
 

  β.  Ζ  Κσλζηαληίλα  θύηεςε  έλα  κηθξό  δέληξν  ζε  έλα ιηβάδη. Δίθνζη ρξόληα αξγόηεξα, έρεη 
   αλαπηπρζεί ζε έλα κεγάιν δέληξν. Σν δέληξν έρεη ςειώζεη, ν θνξκόο έρεη γίλεη παρύηεξνο. Σν 
  δέληξν έρεη πνιιά θύιια, θιαδηά θαη κεγάιεο ξίδεο. Σν δέληξν δπγίδεη 250 θηιά πεξηζζόηεξν 
  από όηη όηαλ θπηεύηεθε. Να εμεγήζηε από πνύ πξνέξρνληαη απηά ηα 250 θηιά. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

(κνλάδα 1) 
 

5. Πην θάησ παξνπζηάδνληαη ηξία ζρεδηαγξάκκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηξία ζηάδηα (Α, Β, Γ) πνπ 
 ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο. 
 

Α Β Γ 

 
 

 
 

 

 α.  Να  αλαθέξεηε  ζε  πνην  νξγαληθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ζπκβαίλνπλ ηα 
   πην πάλσ ζηάδηα. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδα 1) 
 

 β.  Να πεξηγξάςεηε ηη παξνπζηάδεη θαζέλα από ηα πην πάλσ ζηάδηα Α-Γ. 

ΣΑΓΗΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Α. 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

Β. 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

Γ. 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

(κνλάδεο 3) 
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 γ.  Να βάιεηε ζε ρξνληθή ζεηξά ηα πην πάλσ ζηάδηα Α - Γ ζπκπιεξώλνληαο ην πην θάησ ζρήκα 
   κε ηα γξάκκαηα Α, Β θαη Γ.                                                                                              
 
 

(κνλάδα 1) 
 

 

ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δεθαπέληε 
(15) κνλάδεο. Από ηηο δύν (2) εξωηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΗΑ (1). 

1. Να κειεηήζηε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ζαιάζζην ηξνθηθό πιέγκα θαη 

 λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ:  

 

 α.  Να νλνκάζεηε: 

α. Έλα αξθνθάγν Οξγαληζκό  

β. Έλα Κνξπθαίν Θεξεπηή  

γ. Έλα Πακθάγν Οξγαληζκό  

δ. Έλα Παξαγσγό  

(κνλάδεο 4) 
 

 β.  Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα ζρεδηάζεηε (λα γξάςεηε) κία ηξνθηθή αιπζίδα. 

.................................................................................................................................................................... 

(κνλάδεο 2) 
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 γ. Να νλνκάζεηε ηνλ/ηνπο νξγαληζκό/νύο ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο πνπ επηηεινύλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 
   θσηνζύλζεζεο. 
.................................................................................................................................................................... 

(κνλάδα 1) 

  δ. Να γξάςεηε δύν (2) επηρεηξήκαηα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ όηη ε θσηνζύλζεζε είλαη κηα πνιύ 
  ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ επηβίσζε όισλ ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζηνλ πιαλήηε καο. 

 (i) ………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 (ii) ………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο 2) 

  ε.   Ο Εήλσλαο κειεηά ηε θσηνζύλζεζε ζην νηθνζύζηεκα ηνπ ελπδξείνπ Γ. Πηζηεύεη όηη γηα λα 

  δηαηεξεζεί ην νηθνζύζηεκα ζην ελπδξείν πξέπεη λα ππάξρεη απαξαίηεηα ην θσο. Γηα λα ην 

  ειέγμεη απηό πηζηεύεη όηη ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη αθόκα έλα ελπδξείν.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Να αλαθέξεηε πνην από ηα πην πάλσ ελπδξεία Α-Γ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη σο δεύηεξν γηα 

 ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηόο ηνπ θαη λα εμεγήζεηε γηαηί; 

(i) Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ελπδξείν: …………………………………………………….… 

 (ii) Γηόηη………………………………………….............................................................................. 

  ............................................................................................................................................. 

(κνλάδεο 2) 
 

 δ. Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Εήλσλαο, γηα λα εξεπλήζεη 
αλ ην θσο είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ ελπδξείνπ.  

 
Α: Παξαηήξεζε  Γ: Πείξακα  Δ: Δπηβεβαίσζε/Απόξξηςε ππόζεζεο 

Β: Απνηειέζκαηα  Γ: Τπόζεζε  Σ: πκπέξαζκα 

 

 Να γξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα βήκαηα (γξάκκαηα), ζπκπιεξώλνληαο ην πην θάησ 

 δηάγξακκα. 

 

 
(κνλάδα 1) 

Α Β 

Γ Γ 
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 ε. Να πεξηγξάςεηε ην πείξακα πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη ν Εήλσλαο γηα λα απνδείμεη όηη ην  θσο 

  είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηε θσηνζύλζεζε ζην νηθνζύζηεκα ηνπ ελπδξείνπ. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

(κνλάδεο 2) 

 

 ζ. Πνηα ρεκηθή νπζία (αληηδξαζηήξην) πξέπεη απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην πείξακά ηνπ ν 

  Εήλσλαο γηα λα εμεηάζεη αλ έγηλε θσηνζύλζεζε ζην ελπδξείν ή όρη.  

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

(κνλάδα 1) 

2. α. αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 5, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην 

  θάησ πίλαθα. 

 

 

 

 

 

 

 

(κνλάδεο 2,5) 

Α/Α Όξγαλν 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1 

2 

3 

4 

5 
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 β.  αο δίλεηαη πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην 

 θάησ πίλαθα. 

Α/Α Όξγαλν 

1.  

2.  

3.  

4.  

(κνλάδεο 2) 
 
 γ. Nα  αληηζηνηρίζεηε  δίπια  από  ηνλ  αξηζκό  θάζε  νξγάλνπ ην γξάκκα κε ηελ αληίζηνηρε 
   ιεηηνπξγία πνπ βξίζθεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ πίλαθα. 
 
 

 Όξγαλν Αληηζηνίρηζε  Λεηηνπξγία 

1. Όξρεηο 1 -…… Α. Γηνρέηεπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζηνλ θόιπν ηεο 

γπλαίθαο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή 

2. Ωαγσγόο 2 -…… Β. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ 

3. Μήηξα 3 -…… Γ. Γεξκάηηλνο ζάθνο πνπ πεξηέρεη ηνπο δύν όξρεηο 

4. Πένο 4 -…… Γ. πλάληεζε ζπεξκαηνδσαξίνπ κε ην σάξην 

5. Όζρεν 5 -…… Δ. Δκθύηεπζε θαη αλάπηπμε εκβξύνπ 

(κνλάδεο 2,5) 

 

 δ. Να αλαθέξεηε δύν (2) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαη δύν (2) αιιαγέο πνπ 

  ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηελ εθεβεία. 

 Αιιαγέο ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ: 

 (i) ………………………………………………………………………………………………………… 

 (ii) ………………………………………………………………………………………………………… 

 Αιιαγέο ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ: 

 (i) ………………………………………………………………………………………………………… 

 (ii) ………………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο 4) 

1 

2 

3 

4 
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 ε. Να  αλαθέξεηε  δύν  (2)  κέηξα  θαζαξηόηεηαο  θαη  πγηεηλήο θξνληίδαο πνπ ζα πξέπεη λα 

   εθαξκόδνπλ αγόξηα θαη θνξίηζηα όηαλ βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία θαη λα εμεγήζεηε γηαηί; 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

(κνλάδεο 2) 

 

 δ.  Έλα δεπγάξη ήξζε ζε ζεμνπαιηθή επαθή, ρσξίο πξνθπιάμεηο, όηαλ ε γπλαίθα βξηζθόηαλ ζηε 13ε 

  κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο. Σν δεπγάξη αλαξσηηέηαη θαηά πόζν ππάξρεη πηζαλόηεηα ε 

  ζύδπγνο  λα  κείλεη  έγθπνο.  Να  δώζεηε  ζην  δεπγάξη  ηε  ζπκβνπιή  ζαο  ηεθκεξηώλνληαο 

  επηζηεκνληθά ηελ απάληεζή ζαο.  

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………..………………………………..…………………………………………………….. 

 

(κνλάδεο 2) 

 

 

 

 ΚΑΛΖ  ΔΠΗΣΤΥΗΑ 
 
 
 
 
ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ                                                                           Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 


