
         

 

                                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
ΘΔΜΑ : Καζνξηζκόο θαη δηαρείξηζε δηδαθηέαο ύιεο Θεηηθώλ Μαζεκάηωλ ηωλ Β΄ θαη Γ΄   

         ηάμεωλ Ηκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2011–12. 

 

Μεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Ιλζηηηνύηνπ (πξάμε 09/2011) ζαο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαθηέα ύιε ησλ 

Θεηηθώλ Μαζεκάησλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ. πγθεθξηκέλα: 

 

... 

 

Μ α ζ ή κ α η α  Κ α η ε π ζ ύ λ ζ ε ω λ 
 

Σερλνινγία Δπηθνηλωληώλ Σερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο 
 

 

Πεξηερόκελν 

Κεθάιαηα ρνιηθνύ 

Δγρεηξίδηνπ 

Γηδαθηέα ύιε 

(ζειίδεο βηβιίνπ) 

 

Παξαηεξήζεηο 

Κεθάιαην 1: Η θαηαλόεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ επηθνηλσληώλ 

6-21 Παξακέλεη σο έρεη 

Κεθάιαην 2: Οη κεηαβνιέο σο 
ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο 
ηερλνινγίαο επηθνηλσληώλ 

22-39 Παξακέλεη σο έρεη 

Να δηαηεξεζεί κέρξη ................ 

Βαζκόο Αζθαιείαο ................... 
 

Μαξνύζη                02-09-2011             

Αξηζ. Πξωη              98605/Γ2 

Βαζ. Πξνηεξ. ........................... 

 Γ/λζεηο θαη Γξαθεία Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

 Γξαθεία ρνιηθώλ πκβνύιωλ 

 Γεληθά Λύθεηα (κέζω ηωλ Γ/λζεωλ 

θαη ηωλ Γξαθείωλ Γ.Δ.) 

ΠΡΟ : 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ 
  ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η   

Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 
ΣΜΗΜΑ Α΄  

 
 
 ----- 

Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πόιε: 15180 Μαξνύζη 
Ιζηνζειίδα: www.minedu.gov.gr  
Πιεξνθνξίεο: Aλ. Παζραιίδνπ  
Σειέθσλν:   210-3442238 

 Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο  

 Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην 
ΚΟΙΝ: 

http://www.minedu.gov.gr/
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Κεθάιαην 3: Οη επηπηώζεηο 
ηεο ηερλνινγίαο επηθνηλσληώλ 

40-55 Παξακέλεη σο έρεη 

Κεθάιαην 6: Οη εθαξκνγέο 
ησλ ππνινγηζηώλ 

121-126 κέρξη θαη 
ην ζύζηεκα ησλ 

πηζησηηθώλ 
θαξηώλ 

 
Πξνζηίζεληαη ζει.121-

126 

Κεθάιαην 7: Αξρέο ηερληθνύ 
ζρεδηαζκνύ 

___ Αθαηξείηαη ην 
Κεθάιαην 7 

Κεθάιαην 16: Αξρέο 
επηθνηλσλίαο κε ήρν θαη 
εηθόλα 

366-377 Παξακέλεη σο έρεη 

Κεθάιαην 17: Δμνπιηζκόο 
ήρνπ θαη εηθόλαο 

378-400 κέρξη θαη 
ηνπο δίαπινπο 
κεηάδνζεο * 

Αθαηξνύληαη νη ζειίδεο 
400-406 

Κεθάιαην 18: Δθαξκνγέο 
ζπζηεκάησλ ήρνπ θαη εηθόλαο 

408-414 κέρξη θαη 
ηελ Ακθίδξνκε 
επηθνηλσλία * 

Αθαηξνύληαη νη ζειίδεο 
414-426 

*Πεξηιακβάλεηαη θαη ε επαλάιεςε ηνπ Κεθαιαίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή ύιε. 
 

Παρατηρήσεις 
ην Κεθάιαην 6 λα πξνζηεζνύλ νη ζειίδεο 121-126, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε FAX, ζπζηήκαηα 
ζρεδίαζεο ζηε βηνκεραλία, ξαβδσηό θώδηθα θαη πηζησηηθέο θάξηεο.  
Σν Κεθάιαην 7 αθαηξείηαη νιόθιεξν. Αλαθέξεηαη ζε εηζαγσγηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ην 
Σερληθό ρέδην. Η ελόηεηα απηή απαηηεί ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηώλ θαη όρη κόλν ηε 
ζεσξεηηθή παξνπζίαζε πνπ επηβάιιεη ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. 
ηηο ελόηεηεο ηνπ Κεθαιαίνπ 16, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ Ηιεθηξνκαγλεηηζκό, ζηελ Δπαγσγή 
θαη ζην Δλαιιαζζόκελν ξεύκα, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ζύλδεζε κε αληίζηνηρεο ελόηεηεο πνπ 
δηδάζθνληαη ζηε Φπζηθή Β’ Σάμεο. Βαζηθόο ζηόρνο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο 
απηέο, ώζηε λα επηθεληξσζνύλ ζηηο αξρέο επηθνηλσλίαο πνπ αθνινπζνύλ. 
ηα Κεθάιαηα 17 θαη 18 αθαηξνύληαη νη ελόηεηεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ζπζθεπέο πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα (π.ρ. γξακκόθσλν, καγλεηόθσλα).  
 

 

 

Μ α ζ ή κ α η α  Δ π η ι ν γ ή ο 

 
... 

 

Δθαξκνγέο Τπνινγηζηώλ Β΄ ή Γ΄ Γεληθνύ Λπθείνπ 

 
Λακβάλνληαο ππόςε ην Πξόγξακκα πνπδώλ (Π) ηνπ καζήκαηνο, ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 
πνπδώλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γπκλαζίνπ αιιά θαη ηηο ηαρύηαηεο αιιαγέο ζην ρώξν ησλ 
Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ θαη κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ γλώζεσλ θαη 
ησλ δεμηνηήησλ Πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζην Γπκλάζην, θαζώο θαη λα βνεζεζνύλ 
νπζηαζηηθά νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα 
δεμηνηήησλ κεζνδνινγηθνύ ραξαθηήξα, ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζα νξγαλσζεί ζύκθσλα κε ηα 
δηαιακβαλόκελα ζηνλ αθόινπζν πίλαθα. 
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Δλόηεηα ηνπ Π Πεξηερόκελν 
Βηβιίν 

Μαζεηή 

Πξνηεηλόκελεο 

δηδαθηηθέο 

ώξεο 

Παξαηεξήζεηο 

Ο Κόζκνο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο 

Δζηηαζκέλε 
επηζθόπεζε ησλ 
εθαξκνγώλ ηεο 
Πιεξνθνξηθήο 

Κεθ10 3  

Πνιπκέζα Κεθ11 Γελ ζα δηδαρζεί 

Τπάξρεη 
αιιεινεπηθάιπςε 
ύιεο κε ην κάζεκα 
«Πνιπκέζα-
Γίθηπα» ηεο Γ΄ 
Λπθείνπ 

Δπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα Κεθ12 8  

Γηεξεπλώ - 

Γεκηνπξγώ - 

Αλαθαιύπηω 

πλζεηηθέο εξγαζίεο κε 
ινγηζκηθό εθαξκνγώλ 
γεληθήο ρξήζεο, 
ινγηζκηθό αλάπηπμεο 
πνιπκέζσλ, ινγηζκηθό 
δηθηύσλ, εθπαηδεπηηθό 
ινγηζκηθό θαη 
πξνγξακκαηηζηηθά 
πεξηβάιινληα 

 37  

Πιεξνθνξηθή 

θαη ύγρξνλνο 

Κόζκνο 

Σν κέιινλ ... Κεθ13 2  

 
ηόρνο είλαη λα εληζρπζνύλ νη γλώζεηο θαη νη δεμηόηεηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ απνθηεζεί από 
ηηο πξνεγνύκελεο ηάμεηο θαη λα βνεζεζνύλ νπζηαζηηθά νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζηελ αλάπηπμε 
ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ κεζνδνινγηθνύ ραξαθηήξα. Να δνζεί έκθαζε 
ζηε δηαζύλδεζε ησλ δηαθόξσλ ελλνηώλ κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ καζεηώλ θαη όρη ζε ηερληθά 
ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην βηβιίν. Δπίζεο, ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηηο ππεξεζίεο 
αλαδήηεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό, ζηελ αλάπηπμε, από ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, 
πιεξνθνξηαθώλ δεμηνηήησλ (αλαδήηεζε, εύξεζε, θξηηηθή αμηνιόγεζε, εγθπξόηεηα, απνηειεζκαηηθή 
αμηνπνίεζε θαη ζύλζεζε ησλ πιεξνθνξηώλ) θαη ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ (ζρεηηθά ζην 
http://www.saferinternet.gr/), ζηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ζηελ αζθαιή 
δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ζηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα, θαζώο θαη ζηε 
ρξεζηκόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ θαη αλνηρηνύ θώδηθα ινγηζκηθνύ. Σέινο, ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιεθζνύλ ζύγρξνλεο έλλνηεο θαη εθαξκνγέο, όπσο είλαη ν Web 2.0 θαη νη ππεξεζίεο ηνπ 
(π.ρ. blogs, wikis, εξγαιεία δηακνίξαζεο πεξηερνκέλνπ, θνηλσληθή δηθηύσζε θαη αζθαιείο θαλόλεο 
θνηλσληθήο δηθηύσζεο), νη δηθηπαθέο εθαξκνγέο γηα ηελ θηλεηή ηειεθσλία (mobile internet 
applications) θ.ά.  

Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Σν κάζεκα είλαη εξγαζηεξηαθό θαη πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. Οη ηξεηο 
ελόηεηεο ηνπ Π.. δελ είλαη απαξαίηεην λα δηδαρζνύλ ζεηξηαθά ελώ ε πξνηεηλόκελε θαηαλνκή ηνπ 
δηδαθηηθνύ ρξόλνπ είλαη ελδεηθηηθή. Ο εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα θάλεη ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκό 
θαη ην ζρεδηαζκό ηεο δηάξζξσζεο ηεο ύιεο κε βάζε ηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα 
ελδηαθέξνληα θαη ην ππόβαζξν ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο ηνπ. Πξνηείλεηαη λα εληάμεη, ζε όιεο ηηο 
ελόηεηεο, ζπλζεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα εθπνλεζνύλ από ηνπο καζεηέο, ηόζν αηνκηθά όζν θαη 
νκαδνζπλεξγαηηθά.  
Η ζεκαηνινγία ησλ ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ κπνξεί λα αληιείηαη από ην γλσζηηθό πεδίν ηεο 
Πιεξνθνξηθήο ή/θαη λα είλαη δηαζεκαηηθέο - δηεπηζηεκνληθέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 
άιισλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. Ο εθπαηδεπηηθόο αμηνπνηώληαο ηε κέζνδν project ζα πξέπεη λα 
θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο θαη λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζηάδηα ηεο δηεξεύλεζεο ζέκαηνο, ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνύ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. 
Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ είλαη ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηζηνινγίνπ ηεο 

http://www.saferinternet.gr/
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ηάμεο, ηζηνζειίδσλ γεληθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα αλαξηεζνύλ ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ζρνιείνπ, 
ειεθηξνληθώλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθώλ, ειεθηξνληθώλ forum θ.ά. 
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξν ινγηζκηθό. 
Δλδεηθηηθά πξνηείλεηαη ινγηζκηθό γεληθήο ρξήζεο (open office, gimp, audacity θ.ά.), ινγηζκηθό 
δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ (KompoZer, NVU, Joomla θ.ά.), δεκηνπξγίαο forum (SMF, Simple 
Machines Forum) θ.ιπ. Η πινπνίεζε ησλ ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη από 
δηαδηθηπαθά εξγαιεία δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ (Learning Management Systems), 
όπσο ην ε-Σαμε ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ (http://eclass.sch.gr), ην Moodle (ειεύζεξν 
ινγηζκηθό αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο) θ.α. Σέινο, ην δηδαθηηθό παθέην ην «Σαμίδη ζε έλα δίθηπν» 
πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ Πιεηάδεο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε 
ζεσξεηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο. 
 

 ... 
 

 

Πνιπκέζα – Γίθηπα Γ΄ Γεληθνύ Λπθείνπ (Μάζεκα Δπηινγήο) 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ην Πξόγξακκα πνπδώλ (Π) ηνπ καζήκαηνο, θαζώο θαη ησλ άιισλ 
καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζα νξγαλσζεί 
ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηνλ αθόινπζν πίλαθα. 

 

Δλόηεηα ηνπ 

Π 
Πεξηερόκελν 

Βηβιίν 

Μαζεηή 

Πξνηεηλόκ

ελεο 

δηδαθηηθέο 

ώξεο 

Παξαηεξήζεηο 

1. Πνιπκέζα 

Ο Κόζκνο ηωλ 

πνιπκέζωλ  
   

Δηζαγσγή ζηα πνιπκέζα 
 

Κεθ. 1 4  

Σα δνκηθά ζηνηρεία ησλ 
πνιπκέζσλ 
 

Κεθ. 2 2  

Λνγηζκηθό ζπγγξαθήο 
πνιπκέζσλ 

Κεθ. 3 2  

Αλάιπζε - ρεδίαζε 

εθαξκνγήο πνιπκέζωλ 
   

Μεζνδνινγία ζρεδίαζεο 
εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ 

Κεθ. 4 18  

ρεδηαζκόο ηνπ 
πεξηβάιινληνο δηεπαθήο 

Κεθ. 5 4  

Τινπνίεζε εθαξκνγήο 

πνιπκέζωλ  
Κεθ. 6 16  

Οη εθαξκνγέο 

πνιπκέζωλ ζηε δωή 

καο  

Κεθ. 7 4  

2. Γίθηπα  Κεθ. 8-13 
Γελ ζα 

δηδαρζεί 

Τπάξρεη 
αιιεινεπηθάιπςε ύιεο 
κε ην κάζεκα επηινγήο 
«Δθαξκνγέο 
Τπνινγηζηώλ»  
 

 

http://eclass.sch.gr/
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ηόρνο είλαη λα εληζρπζνύλ νη γλώζεηο θαη νη δεμηόηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί από ηηο 
πξνεγνύκελεο ηάμεηο θαη λα βνεζεζνύλ νπζηαζηηθά νη καζεηέο ζηελ αλάπηπμε ηεο 
δεκηνπξγηθόηεηαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη δεμηνηήησλ κεζνδνινγηθνύ ραξαθηήξα. Να δνζεί 
έκθαζε ζε δηαρξνληθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο θαη όρη ζε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην ζρνιηθό βηβιίν.  

Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Σν κάζεκα είλαη εξγαζηεξηαθό θαη πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. Η 
πξνηεηλόκελε θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ είλαη ελδεηθηηθή. Ο εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα 
θάλεη ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκό θαη ην ζρεδηαζκό ηεο δηάξζξσζεο ηεο ύιεο κε βάζε ηα 
καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην ππόβαζξν ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο ηνπ. 
Πξνηείλεηαη, ζε όιεο ηηο ελόηεηεο, ε έληαμε ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ πνπ ζα εθπνλεζνύλ από ηνπο 
καζεηέο, ηόζν αηνκηθά όζν θαη νκαδνζπλεξγαηηθά. Η ζεκαηνινγία ηνπο κπνξεί λα αληιείηαη από ην 
γλσζηηθό πεδίν ηεο Πιεξνθνξηθήο ή/θαη λα είλαη δηαζεκαηηθέο –δηεπηζηεκνληθέο ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο άιισλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. Ο εθπαηδεπηηθόο αμηνπνηώληαο ηε κέζνδν 
project ζα πξέπεη λα θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο θαη λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζηάδηα ηεο 
δηεξεύλεζεο ζέκαηνο, ηεο κεζνδνινγίαο ζρεδηαζκνύ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ δξαζηεξηνηήησλ, 
ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πνιπκεζηθώλ εξγαζηώλ.  
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξν ινγηζκηθό. ηε 
δηδαθηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ  

 ην δηδαθηηθό παθέην «Πνιπκέζα», ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

Πιεηάδεο/Νεξηήδεο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ . 

 ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ επηκόξθσζεο 

εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ19 (ΔΑΙΣΤ, 2008). 

 

Δθαξκνγέο Λνγηζκηθνύ Γ΄ Γεληθνύ Λπθείνπ (Μάζεκα Δπηινγήο) 
 
Γηα ην κάζεκα επηινγήο «Δθαξκνγέο Λνγηζκηθνύ» ζα αθνινπζεζνύλ όζα πξνβιέπνληαη ζην Π. 
 

 ... 
 

Οη δηδάζθνληεο λα ελεκεξωζνύλ ελππόγξαθα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζωη. Γηαλνκή 

 Γξαθείν Τθππνπξγνύ 

 Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

 Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα 

 Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ.,  Σκήκα Α΄ 

 Γ/λζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Ιδησηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Π.Ο.Γ.Δ. 

 Γ/λζε Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθώλ ρνιείσλ 

 Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο 

 ΔΠΔΓ 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 


