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    Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων 

 

 
Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,     

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, 

         με έδρα το Ηράκλειο 
Δ/νση : Ρολέν 4 Τ.Κ. 71305-Ηράκλειο 

              Πληροφορίες : Ελ. Προύντζου 

                    Τηλ. Γραφείου : 2810-246400       
                         Κιν. 6973019040  

                    e-mail γραμματείας : pekeskritis@sch.gr 

                    e-mail προσωπ.: iramouts@sch.gr 
         ioannar@hotmail.com 

 

    

ΘΕΜΑ: Αποστολή Βασικών Επισημάνσεων, Οδηγιών και Προτάσεων για 

εκπαιδευτικές Δράσεις και παιδαγωγικές Παρεμβάσεις ψυχο-κοινωνικής ενδυνάμωσης 

μαθητών και μαθητριών, Προγραμματισμού της εκπαιδευτικής λειτουργίας και 

διαχείρισης της διδακτέας ύλης με την επάνοδο στα σχολεία, με βάση την Εγκύκλιο του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. 44310/16-04-2021 και την 16
η
 Πράξη /01-04-2021 του Ι.Ε.Π.) 

 

 

    Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά!        

 
Σε συνέχεια της συνεργασίας μας και με αφορμή την επάνοδο στα σχολεία υπό τις συνθήκες 

της επιδημικής κρίσης, η οποία δεν φαίνεται ακόμα να υποχωρεί, σας προωθώ τρία (3), 

συνολικά, συνημμένα Αρχεία με Οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. -Ι.Ε.Π. για την ψυχο-κοινωνική 

ενδυνάμωση μαθητών και μαθητριών, τον εν γένει Προγραμματισμό της εκπαιδευτικής 

λειτουργίας και τη διαχείριση της διδακτέας ύλης. Συγκεκριμένα, σας αποστέλλω: 

1)  την Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 44310/16-04-2021, με θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με τον 

προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της 

πανδημίας (Covid-19)»,  
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

                        Δ/νση 

                           Τ.Κ. 

                        Τηλ   

                            Fax  

: 

: 

: 

: 

 

Ρολέν 4 

71305 

28210- 246400 

28210-222076 

  

Ηράκλειο,  20 - 4- 2021 

                                 Αρ.Πρωτ: Φ2/1196 
 

Προς: - τους/τις συναδέλφους Φιλολόγους Γυμνασίων, 

Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Ηρακλείου, και Λασιθίου, 

επιστημονικής αρμοδιότητας της Συντονίστριας Ε.Ε.  
του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη 

 

- τους/τις συναδέλφους Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων 
και ΕΠΑΛ Ηρακλείου, Ρεθύμνου  και Λασιθίου 

παιδαγωγικής αρμοδιότητας της Συντονίστριας Ε.Ε.  

του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη 
 

(Δια των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, 

Λασιθίου και Ρεθύμνου) 

 
 

Κοινοπ. : -  Προς Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπ/σης Κρήτης 

- Προς την Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.ΚΕ.Σ. 

Κρήτης 
- Προς τον Δ/ντή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

- Προς τον Δ/νή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου  

- Προς τον Δ/νή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου 
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2) Το Παράρτημα Ι: Συνοδευτικό κείμενο του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας 

(Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), με 

θέμα: 

«Ενισχύοντας την ψυχο-κοινωνική προσαρμογή των παιδιών κατά την επιστροφή στο σχολείο 

την περίοδο της πανδημίας COVID-19»,  

τα οποία απευθύνονται σε όλους και όλες τους/τις εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας  
και 
 

3)  (για τους/τις Φιλολόγους) το Παράρτημα ΙΙΙ 
1
: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ: Οδηγίες για τη διαχείριση της 

διδακτέας ύλης στα φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου. 

 
 

      Στο υλικό που παρουσιάζεται παρακάτω, υπάρχουν χρήσιμοι ψηφιακοί σύνδεσμοι, που 

παραπέμπουν στα αντίστοιχα κεντρικά σημεία της ύλης και άλλων μαθημάτων. Οι 

συναδέλφοι άλλων ειδικοτήτων μπορούν να τα συμβουλευτούν σε συνεργασία με τους/τις 

Συντονιστές Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητάς τους. 

 

Ειδικότερα,  

 
1) Η Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. 44310/16-04-2021 προσδιορίζει τους βασικούς θεματικούς 

άξονες των Προτάσεων προς τους/τις εκπαιδευτικούς:  

Α) Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών: 

 

Ιδιαιτέρως σημαντική, κατά την περίοδο αυτή, κρίνεται: 

 

- η στήριξη της ψυχο-κοινωνικής και συναισθηματικής κατάστασης των μαθητών και 

μαθητριών και η ενθάρρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, με σκοπό την προαγωγή της 

ψυχικής τους υγείας και της κοινωνικής τους συμπεριφοράς: 

-  μέσω της συστηματικής αξιοποίησης της δυναμικής της ομάδας, για την οποία έχουμε 

συζητήσει πολλές φορές, ήδη από το καλωσόρισμα των μαθητών και μαθητριών στο 

σχολείο, 

- μέσω της σύνδεσης της προγενέστερης εκπαιδευτικής εμπειρίας (εξ αποστάσεως Εκπαίδευση) 

με την τωρινή κατάσταση (δια ζώσης επικοινωνία και συνεργασία στο σχολείο), με  

επισήμανση των θετικών στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να κρατήσουμε (π.χ. -Τι 

καταφέραμε, παρά τη μεγάλη δυσκολία της συγκυρίας;). Με τον τρόπο αυτό, ενεργοποιούμε 

τη θετική διάθεση των παιδιών, την αίσθηση ότι και τα ίδια <<τα καταφέρνουν>> παρά τις 

δυσκολίες, 

------------------------------------------------- 

1. Σημείωση: Στο υλικό δεν σημειώνεται Παράρτημα ΙΙ. 
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- μέσω της ενεργοποίησης όλων των μαθητών και μαθητριών για συμμετοχή στη μαθησιακή 

διαδικασία, 

- μέσω της αξιοποίησης συνεργατικών Πρακτικών,  ομαδικών ασκήσεων και Δραστηριοτήτων 

δημιουργικής έκφρασης (π.χ. δραματοποιήσεων, έργων Ζωγραφικής και άλλης 

καλλιτεχνικής έκφρασης, δραστηριοτήτων Φιλαναγνωσίας, δημιουργικής γραφής κ.ά.), 

ομαδικών Συζητήσεων Εργασίας (για θέματα αξιών και στάσεων ζωής: π.χ. συζητήσεις για 

την Αλληλεγγύη, την Αλληλοβοήθεια, την Αισιοδοξία, την Πίστη, την Ευελιξία/την 

Προσαρμοστικότητα κ.ά. Βλ. και Πίνακα Παραρτήματος Ι, σελ. 3) με βάση τα διδακτικά 

Αντικείμενα, το Πρόγραμμα Σπουδών ή την ίδια την κοινωνική πραγματικότητα και την 

αναγκαιότητα εκδήλωσης της κοινωνικής μας συμπεριφοράς,  

- μέσω της παροχής ευκαιριών στους μαθητές και στις μαθήτριες για έκφραση συναισθημάτων, 

σκέψεων και αποριών τους, για μοίρασμα εμπειριών στο πλαίσιο της ομάδας, 

-  μέσω της ενθάρρυνσης της αλληλοϋποστήριξης και της αλληλεγγύης και σε επίπεδο 

μαθητών/μαθητριών και σε επίπεδο εκπαιδευτικών, αλλά και μέσω της διεπιστημονικής 

συνεργασίας των συναδέλφων, 

-  μέσω της Τέχνης, 

- μέσω της συνεργασίας με την οικογένεια και με άλλες υποστηρικτικές εκπαιδευτικές Δομές, 

- μέσω της αξιοποίησης των εξωτερικών χώρων για ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

κ.ά. 

 

Β) Διάγνωση της μαθησιακής κατάστασης, των πιθανών μαθησιακών κενών και 

διαχείριση της ύλης 

   Εξαιρετικά σημαντική και για τη συγκεκριμένη περίοδο κρίνεται η συνεργασία των 

εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας, αλλά και όλων των εκπαιδευτικών, σε κάθε Σύλλογο 

Διδασκόντων, η οποία, πέρα από την ενδυνάμωση της συναδελφικότητας, θα στοχεύει: 

- στην ανίχνευση και κάλυψη πιθανών μαθησιακών κενών των μαθητών/μαθητριών 

-  στη χαρά της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της δημιουργίας, 

- στην ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία,  

- στην προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών για την επόμενη σχολική χρονιά και για την 

επόμενη τάξη. 

          Για το λόγο αυτό, καλό είναι να επιλέγονται εκπαιδευτικές μέθοδοι, τεχνικές, 

δραστηριότητες και εκπαιδευτικά μέσα που: 
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α)  διευκολύνουν τη μάθηση (π.χ. παρουσίαση των δεδομένων με απλό και κατανοητό τρόπο, 

οπτικοποιήσεις του περιεχομένου με εννοιολογικούς χάρτες ή άλλες απεικονίσεις, 

δημιουργικές δραστηριότητες, όπως σημειώσαμε παραπάνω, συχνές επαναλήψεις και 

επαναληπτικές ασκήσεις με επικέντρωση στα βασικά σημεία της ύλης, ομαδικές Συζητήσεις 

Εργασίας, ομαδοσυνεργατικές Πρακτικές κ.ά.), 

β)   συμβάλλουν στον εντοπισμό των δυσκολιών, των μαθησιακών κενών ή των αποριών των 

μαθητών και μαθητριών (π.χ. διάλογος, προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις, ομαδικές 

εργασίες, ολιγόλεπτο διαγνωστικό κριτήριο (τεστ), ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις, 

δραστηριότητες από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία του Φωτόδεντρου κ.ά.) και 

γ)   επικεντρώνονται στα βασικά-κεντρικά σημεία της διδακτέας ύλης. 

 

             Για την προτεινόμενη επιλογή των κεντρικών σημείων της ύλης Βλ. Παραρτήματα: 

    ΙΙΙ (για τα Φιλολογικά μαθήματα), ΙV (για τα Μαθηματικά) καιV (για τις Φυσικές Επιστήμες). 

 

       Τα παραπάνω συνημμένα Αρχεία μαζί με τα υπόλοιπα Παραρτήματα και για τις άλλες 

ειδικότητες μπορείτε να τα βρείτε και στις ιστοσελίδες που ακολουθούν (ανατρέχοντας στο 

τέλος των αναγραφόμενων ιστοσελίδων): 

 
α)  http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/gymnasio (ανακτήθηκε 7-5-2021): Οδηγίες για 

 τα Γυμνάσια, στις οποίες περιλαμβάνονται: 
 

Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη 

διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19): 

 ΥΑ_ΔΕ_Εκπαιδευτική_Λειτουργία_Πανδημία_Οδηγίες_Ύλης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επιστροφή στο Σχολείο-Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή CoVID-19 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Οδηγίες ΠΕ02 Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Οδηγίες ΠΕ03 Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Οδηγίες ΠΕ04 Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου 

 

β)  http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/geniko-lykeio (ανακτήθηκε 7-5-2021): Οδηγίες για 

  τα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), στις οποίες περιλαμβάνονται αναλυτικά: 

 
Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη 

διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19): 

 ΥΑ_ΔΕ_Εκπαιδευτική_Λειτουργία_Πανδημία_Οδηγίες_Ύλης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επιστροφή στο Σχολείο-Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή CoVID-19 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Οδηγίες ΠΕ02 Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου 

http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/gymnasio
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/%CE%A5%CE%91_%CE%94%CE%95_%CE%95%CE%9A%CE%A0_%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%91_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%A5%CE%9B%CE%97.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91_%CE%99_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%97_%CE%A3%CE%A4%CE%9F_%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%93%CE%97_COVID-19-2.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91_%CE%99%CE%99%CE%99_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%A0%CE%9502_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%A0_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91_%CE%99V_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%A0%CE%9503_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94._%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91_V_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%A0%CE%9504_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94._%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5.pdf
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/geniko-lykeio
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/%CE%A5%CE%91_%CE%94%CE%95_%CE%95%CE%9A%CE%A0_%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%91_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%A5%CE%9B%CE%97.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91_%CE%99_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%97_%CE%A3%CE%A4%CE%9F_%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%93%CE%97_COVID-19-2.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91_%CE%99%CE%99%CE%99_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%A0%CE%9502_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%A0_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5.pdf
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Οδηγίες ΠΕ03 Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Οδηγίες ΠΕ04 Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου 

και 

γ) http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/epa-l (ανακτήθηκε 7-5-2021)  Οδηγίες για 
 τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ/Λ.), στις οποίες, επίσης, περιλαμβάνονται: 

 

Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη 

διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19): 

 ΥΑ_ΔΕ_Εκπαιδευτική_Λειτουργία_Πανδημία_Οδηγίες_Ύλη 

 ΥΑ_ΕΠΑΛ_Εκπαιδευτική Λειτουργία_Πανδημία_Οδηγίες_Ύλη 

 ΥΑ_ΕΠΑΛ_Εκπαιδευτική Λειτουργία_Πανδημία_Οδηγίες_Ύλη_2 

 

     Είμαι στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε περαιτέρω βοήθειας  

και υποστήριξης προς εσάς. 

 

                   
            Με τιμή,  

                                         η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων, 

                                                         του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, 

                                                                   Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια 
                    του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
           (Ακριβές αντίγραφο  από το πρωτότυπο) 

 

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91_%CE%99V_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%A0%CE%9503_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94._%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91_V_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%A0%CE%9504_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94._%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5.pdf
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/epa-l
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/%CE%A5%CE%91_%CE%94%CE%95_%CE%95%CE%9A%CE%A0_%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%91_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%A5%CE%9B%CE%97.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/%CE%A5%CE%91_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_%CE%95%CE%9A%CE%A0_%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%91_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%A5%CE%9B%CE%97.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/%CE%A5%CE%91_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_%CE%95%CE%9A%CE%A0_%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%91_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%A5%CE%9B%CE%97_2.pdf

