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Β2. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Φροντίζω το Περιβάλλον-

Περιβάλλον» 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ. 2  

 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος: Φροντίζω το Περιβάλλον  
Επιμέρους Θεματική  Ενότητα/Υποενότητα:  
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ( 
16 Φλεβάρη – τέλη Μάρτη)  

Τίτλος  προγράμματος: 
Ξέρεις για τα 
Ηφαίστεια, τους 
Σεισμούς και τα 
Τσουνάμι;  Μάθε Τώρα 
πώς να 
Προστατευτείς/Οργανι
σμός Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και 
Προστασίας (ΟΑΣΠ) 

Ο δικός μας τίτλος  
 
Μπορώ να προστατευτώ όταν η φύση θυμώνει!! 

 

 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

Αναφορά σε: 
Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν: 
Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Συνεργασία 
Aυτομέριμνα, Ανθεκτικότητα, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, 
Κοινωνικές Δεξιότητες, Οργανωτική ικανότητα, 
Πρωτοβουλία, 
Υπευθυνότητα 
Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα,  δεξιότητες ψηφιακής 
τεχνολογίας -  επικοινωνίας και συνεργασίας 
Κατασκευές, Μελέτη περιπτώσεων, 
Πλάγια σκέψη, Στρατηγική σκέψη 
Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και  τις 
επιμέρους θεματικές) ενότητες: 
  Το εν λόγω πρόγραμμα στόχο έχει την έγκυρη και 
πολύπλευρη ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών/τριών 
σε θέματα φυσικών κινδύνων και καταστροφών, μέσω μιας 
δυναμικής διαδικασίας σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο 
που έχει ως επίκεντρο τη βιωματική και πρακτική εξάσκησή 



 
 
 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
 

2 

 

τους, ώστε να γνωρίζουν τα φυσικά φαινόμενα και να είναι 
προετοιμασμένοι για να τα διαχειριστούν. Οι μαθητές 
προσεγγίζουν θέματα που σχετίζονται με τη Γη και τους 
φυσικούς κινδύνους (σεισμοί, ηφαίστεια, τσουνάμι, 
ανεμοστρόβιλοι, κεραυνοί, χιονθύελλες κλπ), μέσα από την 
παρατήρηση και άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες. 
Το σύγχρονο νηπιαγωγείο οφείλει να προσφέρει 
ολοκληρωμένη ενημέρωση κι εκπαίδευση στους μαθητές για 
τους σεισμούς, τα ηφαίστεια και τις φυσικές καταστροφές 
αλλά και για την αντιμετώπισή τους γενικότερα. Παρόλο που η 
εξειδικευμένη προσέγγιση αυτών των φαινομένων γίνεται από 
ειδικούς επιστήμονες, η γνώση αφορά όλους μας, αφού έχει 
άμεση σχέση με την ίδια μας τη ζωή. Το συγκεκριμένο αυτό 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα είναι η γνωριμία των παιδιών με 
τα φυσικά αυτά φαινόμενα μέσα από διαφορετικές γνωστικές 
περιοχές-πηγές, καθώς και η σωστή προετοιμασία-εκπαίδευσή 
τους σε περίπτωση αντιμετώπισής τους.  
Γ) τους στόχους που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε σύνδεση με 
το πρόγραμμα σπουδών  των γνωστικών αντικειμένων : 
Ενδυνάμωση της  συνεργασίας, της συλλογής πληροφοριών, 

και της χρήσης  νέων τεχνολογιών. Καλλιέργεια  θετικής 

στάσης απέναντι στην αισθητική και συναισθηματική αξία 

της φύσης και το σεβασμό προς τη ζωή. Ενίσχυση του 

προγράμματος με δραστηριότητες εικαστικής έκφρασης. 

Σύνδεση με το Π.Σ: Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, 

Γεωγραφία, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική, Φυσικές 

επιστήμες. 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα 
αναπτύξουμε με τους μαθητές/μαθήτριές μας αξιοποιώντας 
την ταυτότητα του εκάστοτε προγράμματος 
ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ  ΓΗ; 
  1η Δραστηριότητα : Αξιοποίηση  εποπτικού οργάνου 
 (Υδρόγειος Σφαίρα), έντυπου και ψηφιακού υλικού για  να 
γνωρίσουν οι μαθητές μας τον πλανήτη Γη καθώς τους 
πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος 
2η Δραστηριότητα Εκπαιδευτικό video:  
https://video.link/w/AHYYb 

https://video.link/w/AHYYb
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Εργαστήριο 2  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ; 
    1η Δραστηριότητα : Αξιοποιούμε εικόνες που απεικονίζουν  
έντονα φυσικά φαινόμενα και τις καταστροφές που 
προκαλούν. Τα παιδιά παρατηρούν, περιγράφουν, εκφράζουν 
προϋπάρχουσες γνώσεις, εκφράζουν συναισθήματα, αντλούν 
πληροφορίες για τις ονομασίες των φαινομένων.  
 2η Δραστηριότητα : Ενεργητική Μουσική-Ζωγραφική 
 

Εργαστήριο 3  ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 
1Η Δραστηριότητα: Τι είναι και πως Δημιουργούνται τα 
Ηφαίστεια/Εκπαιδευτικό βίντεο: 
https://video.link/w/dt9Sb 
Απαριθμούν,  μαθαίνουν τις ονομασίες των στρωμάτων της 
Γης. Βοηθητικό μέσο:  

 
 
2Η Δραστηριότητα: Η νηπιαγωγός  αναπαριστά   με 
πλαστελίνη τα στρώματα της γης, κόβει κάθετα τη γη-
πλαστελίνη  και καλεί τα παιδιά  να παρατηρήσουν να 
ονομάσουν τα στρώματα της Γης. 
Τα παιδιά  αναπαράγουν  το εσωτερικό της ΓΗΣ 
χρησιμοποιώντας το ίδιο υλικό.  
Επεξήγηση των στρωμάτων   της γης μέσω της ανατομής 
αυγών 
3Η Δραστηριότητα: Παιχνίδι. Τα παιδιά χωρίζονται σε   ομάδες 
που η κάθε μια εκπροσωπεί ένα στρώμα της Γης. Η 
νηπιαγωγός παίζει από ένα μουσικό όργανο ντέφι εσωτ. 
Πυρήνας, μαράκα-εξωτ. πυρήνας, ξυλάκια-μανδύας, 
ταμπουρίνο φλοιός και το αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα. Η κάθε  
ομάδα ανταποκρίνεται  να ακούει το μουσικό όργανο και να 
περπατά  λέγοντας το όνομα του στρώματος  που εκπροσωπεί. 
4Η Δραστηριότητα: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Η ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΗΣ. Τα παιδιά χρωματίζουν:  α) φύλλο εργασίας: Γη και 
β)φύλλο εργασίας: Εσωτερικό της Γης.  Ενσωματώνουν  Τα 
δύο φύλλα χρησιμοποιώντας κόλλα στις άκρες τους. 

https://video.link/w/dt9Sb
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Εργαστήριο 4 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ 
1Η Δραστηριότητα:  Γλωσσική Καλλιέργεια. Συζήτηση, 
Εμπλουτισμός Λεξιλογίου. Τα παιδιά Δημιουργούν  Πίνακα 
Αναφοράς μέσα από Εικαστική Δραστηριότητα( κιμωλία και 
νερό) 
2Η Δραστηριότητα:  Ηφαίστεια του κόσμου. Ενεργητική 
Μουσική-Ζωγραφική 
https://video.link/w/uE9Sb 

Εργαστήριο 5 ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΣΕΙΣΜΟΥ  

1Η Δραστηριότητα:  Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού 
και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Τι θα πρέπει να προβλέψουμε για 
την περίπτωση που συμβεί σεισμική δόνηση και βρισκόμαστε 
μέσα στην τάξη; 

 
 https://video.link/w/8WJUb 
2Η Δραστηριότητα: Τι να κάνω την ώρα του σεισμού: 
https://video.link/w/kmKUb 
3Η Δραστηριότητα: Εκπαιδευτικό βίντεο για την προστασία 
από τους σεισμούς. 
https://video.link/w/TK8Sb  
4Η Δραστηριότητα:  Άσκηση ετοιμότητας σεισμού 

Εργαστήριο 6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
 (Δασικές πυρκαγιές Σεισμοί, Τσουνάμι, Κατολισθήσεις 
Πλημμύρες, Έντονα καιρικά φαινόμενα, Θυελλώδεις άνεμοι, 
Καταιγίδες, Χιονοπτώσεις, Παγετός, Καύσωνας)  
1Η Δραστηριότητα: Η νηπιαγωγός  χρησιμοποιώντας έντυπο 
υλικό ( ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) αναλαμβάνει ρόλο να δώσει στα 
παιδιά  τις βασικότερες οδηγίες για να προφυλαχτούν τα ίδια 
και αυτοί που αγαπούν από μια καταστροφή και να 
καταλάβουν τη σημασία της προετοιμασίας.  

 
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/
mini_edition_2018.pdf 

https://video.link/w/uE9Sb
https://video.link/w/8WJUb
https://video.link/w/kmKUb
https://video.link/w/TK8Sb
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/mini_edition_2018.pdf
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/mini_edition_2018.pdf
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2Η Δραστηριότητα: ΠΡΟΒΟΛΗ VIDEO: 
 ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ; ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
https://video.link/w/aU8Sb 
3Η Δραστηριότητα:  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Video: 
ΗΜΙΣΚΟΥΜΠΡΙΑ - ΣΕΙΣΜΟΣ, ΦΙΛΑΡΑΚΟ ΜΗ ΣΕ ΠΙΑΝΕΙ 
ΠΑΝΙΚΟΣ:: https://video.link/w/RsUYb 

Εργαστήριο 7 Τα παιδιά μαθαίνουν τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. 
Ανάρτηση σε Πίνακα Αναφοράς.  
Παιχνίδι γνώσεων. Το κάθε παιδί τραβάει μια κάρτα από μια 
σειρά ερωτήσεων που σχετίζονται με το θέμα. Νικητής το  
παιδί που απαντά σωστά τις περισσότερες απαντήσεις. 
  
QUIZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
 
https://blogs.sch.gr/nipapadim/category/fysikes-katastrofes/ 
 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την 
ένταξη όλων των 
μαθητών/τριών 
 

Περιγραφή (π.χ. δίνονται οδηγίες για τη διαφοροποίηση, 
δίνεται σε πολύγλωσση μορφή, προβλέπονται κατάλληλες 
προσαρμογές ή κατάλληλα προσαρμοσμένες δράσεις, 
αναφέρονται παραδείγματα προσαρμογών)  
Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της ομάδας  δεν 
προβλέπονται προσαρμογές. 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας 

 

Τελικά προϊόντα που 
παρήχθησαν από 
τους/τις μαθητές/τριες  
κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

Άλμπουμ  με ζωγραφική των παιδιών  από τις φάσεις του 
προγράμματος. 
Εικαστική δημιουργία- Ταμπλό με το μήνυμα: 
ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΗΣ 
 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
παρήχθησαν από 
τους/τις  μαθητές/τριες 
κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

 

https://video.link/w/aU8Sb
https://video.link/w/RsUYb
https://blogs.sch.gr/nipapadim/category/fysikes-katastrofes/
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Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός πάνω 
στην υλοποίηση 

Περιγράφουμε τη μεθοδολογία με την οποία υποστηρίζει το 
πρόγραμμα την αξιολόγηση, με φύλλα από το προτεινόμενο 
υλικό, με άλλους τρόπους, δομημένη συζήτηση με τους 
μαθητές, εννοιολογικοί χάρτες αρχικοί -τελικοί , ...) και 
επισυνάπτουμε τα εργαλεία 
Η αξιολόγηση του προγράμματος αφορά τις αντιλήψεις των 
νηπίων για τις φυσικές καταστροφές, που μελετήθηκαν πριν 
τη διεξαγωγή, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίησή του. 
Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της συνέντευξης 
και της έκφρασης μέσω ζωγραφικής, για την ερμηνεία  των  
φυσικών φαινομένων.  
Ενώ στις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους για τα φυσικά 
φαινόμενα δεν υπήρχε επιστημονικός τρόπος εξήγησής τους, 
οι γνώσεις και οι απόψεις τους διαφοροποιήθηκαν, 
αποκτήθηκαν νέες γνώσεις με επιστημονική τεκμηρίωση. 
Αρκετά παιδιά κατάφεραν να εκφράζονται επιστημονικά όταν 
τους τίθενται σχετικά ερωτήματα. Τα νήπια καλλιέργησαν 
δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, μαθηματικών, δημιουργικής 
έκφρασης, επίλυσης προβλημάτων κριτικής σκέψης. 
Εξοικειώθηκαν με τη χρήση των Τ.Π.Ε. Επιτεύχθηκαν οι στόχοι 
για την εμπλοκή των παιδιών με τις Φυσικές Επιστήμες μέσω 
της παρατήρησης και διατύπωσης συμπερασμάτων. 
Ανέπτυξαν περιβαλλοντική συνείδηση συνδέοντας τις γνώσεις 
τους με τη καθημερινή ζωή , την αυτοπροστασία αλλά και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Γενικότερα επιτεύχθηκαν οι 
στόχοι αλλά και ο αρχικός σκοπός υλοποίησης του 
περιβαλλοντικού αυτού προγράμματος. 
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος ξεκινήσαμε από αυτά 
που γνωρίζουν τα παιδιά για το θέμα και οργανώσαμε τις 
δράσεις σχετικά με το τι θα ήθελαν να μάθουν. Κατά την 
προσέγγιση των νέων εννοιών και γνώσεων χρησιμοποιήσαμε  
διδακτικές στρατηγικές όπως:  
Διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων με στόχο να 
προβληματιστούν τα παιδιά σχετικά με μια έννοια ή τις 
προσωπικές θεωρίες τους. 

Μοντέλο  Ομαδοσυνεργατικής – Ανακαλυπτικής Μάθησης, 
μέσω της συνεργασίας των παιδιών και της ανάληψης 
πρωτοβουλιών στα πλαίσια των ομάδων τους.  
 Τακτική αξιολόγηση που προώθησε την έρευνα . 

Δραστηριότητες - δράσεις των παιδιών/ Δραστηριότητες 
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΒΙΝΤΕΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ;  
https://video.link/w/TL8Sb 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 
https://video.link/w/TK8Sb 
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΑΝΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ! 
https://video.link/w/0VHYb 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 
ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
https://video.link/w/BeIYb 
ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
https://video.link/w/vpIYb 
ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
http://racce.nhmc.uoc.gr/downloads/phenomena/phainomena.html 
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ  ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ/ΑΦΙΣΑ 
https://www.oasp.gr/sites/default/files/Afisa_OASP_FINAL.PDF 
ΣΕΙΣΜΟΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ 
https://www.oasp.gr/sites/default/files/_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%C
E%B1_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE
%B1%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE
%B9%CE%AC.pdf 
ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΑΣΠ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
https://www.oasp.gr/entypaΣ 

προτεινόμενες από τη νηπιαγωγό /Δραστηριότητες από τη 
διαπραγμάτευση παιδιών και νηπιαγωγού.  

Ενημέρωση της νηπιαγωγού  σε ζητήματα που αφορούν το 

περιεχόμενο του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου για  

την καθοδήγηση και την υποστήριξη της οικοδόμησης της νέας 

γνώσης από τα παιδιά.  

Εκδηλώσεις διάχυσης 
και Συνολική 
αποτίμηση της 
υλοποίησης της 
υποδράσης  

Κείμενο έως 100 λέξεις (με βάση την αξιολόγηση και τον 
αναστοχασμό) και σε μορφή λίστας. 

• Σελίδα του σχολείου  

• Οργανωμένη Έκθεση φωτογραφιών από τις φάσεις 

υλοποίησης του προγράμματος  

• Ψηφιακός  Φάκελος  φωτογραφίας  

• Ατομικός Φάκελος με προσωπικά δείγματα εργασιών 

από την υλοποίηση του προγράμματος.  

https://video.link/w/TL8Sb
https://video.link/w/TK8Sb
https://video.link/w/0VHYb
https://video.link/w/BeIYb
https://video.link/w/vpIYb
http://racce.nhmc.uoc.gr/downloads/phenomena/phainomena.html
https://www.oasp.gr/sites/default/files/Afisa_OASP_FINAL.PDF
https://www.oasp.gr/sites/default/files/_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC.pdf
https://www.oasp.gr/sites/default/files/_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC.pdf
https://www.oasp.gr/sites/default/files/_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC.pdf
https://www.oasp.gr/sites/default/files/_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC.pdf
https://www.oasp.gr/entypa

