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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
& ΕΚΔΟΣΕΩΝ – ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
-----------------                

Αρ. Πρωτ. 2669
Αθήνα, 08-02-2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ:
              
Tαχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 26-28, 

ΤΚ 10563, Αθήνα

Πληροφορίες:  Ελίνα Μεγάλου

Τηλέφωνο: 210 3350744

Email: megalou@cti.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

Ανδρέα Παπανδρέου 37,   
Μαρούσι, Τ.Κ. – Πόλη 151 22 Αθήνα

Υπόψη: κας  Α. Πασχαλίδου
κας B. Πελώνη
κου Ι. Καπουτσή

Κοινοποίηση: 
Γραφείο Υφυπουργού 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Διεύθυνση Εκδόσεων 

ΘΕΜΑ: Διόρθωση και ανάρτηση των ενημερωμένων εκδόσεων pdf, pdf για αμβλύωπες και html 
βιβλίων μαθητή στον δικτυακό τόπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (e-books.edu.gr) του 
Ψηφιακού Σχολείου 

Σχετικά: Το με Αρ. Πρωτ. 134926/Δ2/07-10-2020 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση πράξεων ΙΕΠ για 
εφαρμογή Συμφωνίας Πρεσπών στα σχολικά βιβλία»

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν 
πραγματοποιηθεί διορθώσεις /προσθήκες /αλλαγές στις ψηφιακές μορφές α) pdf (για web), β) pdf 
για αμβλύωπες και γ) html για τα παρακάτω βιβλία σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ. 134926/Δ2/07-10-
2020 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση πράξεων ΙΕΠ για εφαρμογή Συμφωνίας Πρεσπών στα σχολικά 
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βιβλία» και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις των μορφών αυτών έχουν αναρτηθεί στο αποθετήριο 
Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (ebooks.edu.gr) του Ψηφιακού Σχολείου:

A. Ψηφιακή μορφή pdf

Αναρτήθηκαν στο αποθετήριο Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία επικαιροποιημένες 
εκδόσεις pdf (για web) που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Εκδόσων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» με 
διορθώσεις/προσθήκες/αλλαγές σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ. 134926/Δ2/07-10-2020 
έγγραφο με θέμα «Απάντηση εγγράφου που αφορά στην εφαρμογή της Συμφωνίας των 
Πρεσπών» για τα ακόλουθα βιβλία:

[1] Εικαστικά A΄ & B΄ Δημοτικού
[2] Εικονογραφημένο Λεξικό Α', Β', Γ' Δημοτικού 
[3] Αγγλικά Δ' Δημοτικού
[4] Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού
[5] Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού
[6] Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Εργασιών)
[7] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού
[8] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Δασκάλου)
[9] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων)
[10] Αγγλικά Στ΄ Δημοτικού
[11] Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού
[12] Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού  (Τετράδιο Ασκήσεων)
[13] Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού
[14] Αγγλικά Αρχαρίων Α΄ Γυμνασίου
[15] Αγγλικά Προχωρημένων Α΄ Γυμνασίου
[16] Αγγλικά Αρχαρίων Β΄ Γυμνασίου
[17] Αγγλικά Προχωρημένων Β΄ Γυμνασίου
[18] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου
[19] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών)
[20] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Εκπαιδευτικού)
[21] Αγγλικά Γ΄ Γυμνασίου
[22] Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
[23] Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
[24] Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
[25] Θεματικοί Κύκλοι (Έκφραση-Έκθεση) Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου
[26] Ιστορία Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου Α΄ ΕΠΑΛ
[27] Ναυτιλιακές Γνώσεις Α΄ ΕΠΑΛ Επιλογής
[28] Γενικά Αγγλικά Β΄ ΕΠΑΛ
[29] Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου Γ΄ ΕΠΑΛ – Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
[30] Τουριστική Γεωγραφία Γ΄ ΕΠΑΛ – Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
[31] Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα Γ΄ ΕΠΑΛ – Τομέας Δομικών Έργων, 

Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Οι σύνδεσμοι στις νέες εκδόσεις της ψηφιακής μορφής pdf των παραπάνω βιβλίων είναι οι 
εξής:

[1] Εικαστικά A΄ & B΄ Δημοτικού
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Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K01
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5377/10-0231-01_Eikastika_A-B-
Dimotikou_Vivlio-Mathiti/

[2] Εικονογραφημένο Λεξικό Α', Β', Γ' Δημοτικού
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K01
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5375/10-0027-01_Eikonografimeno-
Lexiko_A-B-G-Dimotikou/

[3] Αγγλικά Δ' Δημοτικού
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K04 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5378/10-0232-01_Agglika_D-
Dimotikou_Vivlio-Mathiti/

[4] Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K04 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5198/10-0195-01-V2_Meleti-Perivallontos_D-
Dimotikou_Vivlio-Mathiti/

[5] Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K05 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5379/10-0233-01_Agglika_E-
Dimotikou_Vivlio-Mathiti/

[6] Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Εργασιών)
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K05 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5380/10-0234-01_Agglika_E-
Dimotikou_Tetradio-Ergasion/

[7] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K05 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K01
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5377/10-0231-01_Eikastika_A-B-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5377/10-0231-01_Eikastika_A-B-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K01
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5375/10-0027-01_Eikonografimeno-Lexiko_A-B-G-Dimotikou/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5375/10-0027-01_Eikonografimeno-Lexiko_A-B-G-Dimotikou/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K04
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5378/10-0232-01_Agglika_D-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5378/10-0232-01_Agglika_D-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K04
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5198/10-0195-01-V2_Meleti-Perivallontos_D-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5198/10-0195-01-V2_Meleti-Perivallontos_D-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5379/10-0233-01_Agglika_E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5379/10-0233-01_Agglika_E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5380/10-0234-01_Agglika_E-Dimotikou_Tetradio-Ergasion/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5380/10-0234-01_Agglika_E-Dimotikou_Tetradio-Ergasion/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K05
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5196/10-0194-01-V2_Geografia_E-
Dimotikou_Vivlio-Mathiti/

[8] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Δασκάλου)
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K05 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5376/10-0109-01_Geografia_E-
Dimotikou_Vivlio-Ekpaideutikou/

[9] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων)
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K05 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5197/10-0108-02-V2_Geografia_E-
Dimotikou_Tetradio-Ergasion/

[10] Αγγλικά Στ΄ Δημοτικού
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K06
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5381/10-0235-01_Agglika_ST-
Dimotikou_Vivlio-Mathiti/

[11] Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K06
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5382/10-0236-01_Geografia_ST-
Dimotikou_Vivlio-Mathiti/

[12] Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού  (Τετράδιο Ασκήσεων)
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K06
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5383/10-0237-01_Geografia_ST-
Dimotikou_Tetradio-Ergasion/

[13] Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K06
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5203/10-0204-01_Koinoniki-kai-Politiki-
Agogi_ST-Dimotikou_Vivlio-Mathiti

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5196/10-0194-01-V2_Geografia_E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5196/10-0194-01-V2_Geografia_E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5376/10-0109-01_Geografia_E-Dimotikou_Vivlio-Ekpaideutikou/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5376/10-0109-01_Geografia_E-Dimotikou_Vivlio-Ekpaideutikou/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5197/10-0108-02-V2_Geografia_E-Dimotikou_Tetradio-Ergasion/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5197/10-0108-02-V2_Geografia_E-Dimotikou_Tetradio-Ergasion/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K06
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5381/10-0235-01_Agglika_ST-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5381/10-0235-01_Agglika_ST-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K06
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5382/10-0236-01_Geografia_ST-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5382/10-0236-01_Geografia_ST-Dimotikou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K06
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5383/10-0237-01_Geografia_ST-Dimotikou_Tetradio-Ergasion/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5383/10-0237-01_Geografia_ST-Dimotikou_Tetradio-Ergasion/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K06
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5203/10-0204-01_Koinoniki-kai-Politiki-Agogi_ST-Dimotikou_Vivlio-Mathiti
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5203/10-0204-01_Koinoniki-kai-Politiki-Agogi_ST-Dimotikou_Vivlio-Mathiti
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[14] Αγγλικά Αρχαρίων Α΄ Γυμνασίου
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K07 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5384/21-0204-01_Agglika_A-Gymnasiou-
Arch_Vivlio-Mathiti/

[15] Αγγλικά Προχωρημένων Α΄ Γυμνασίου
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K07 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5385/21-0205-01_Agglika_A-Gymnasiou-
Proch_Vivlio-Mathiti/

[16] Αγγλικά Αρχαρίων Β΄ Γυμνασίου
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K08 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5386/21-0206-01_Agglika_B-Gymnasiou-
Arch_Vivlio-Mathiti/

[17] Αγγλικά Προχωρημένων Β΄ Γυμνασίου
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K08 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι: 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5202/21-0112-02_Agglika_B-Gymnasiou-
Proch_Vivlio-Mathiti/

[18] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K08 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5199/21-0074-02-v2_Geologia-Geografia_B-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/

[19] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών)
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K08 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5200/21-0075-02-V3_Geologia-
Geografia_B-Gymnasiou_Tetradio-Ergasion/

[20] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Εκπαιδευτικού)
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K08 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K07
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5384/21-0204-01_Agglika_A-Gymnasiou-Arch_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5384/21-0204-01_Agglika_A-Gymnasiou-Arch_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K07
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5385/21-0205-01_Agglika_A-Gymnasiou-Proch_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5385/21-0205-01_Agglika_A-Gymnasiou-Proch_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5386/21-0206-01_Agglika_B-Gymnasiou-Arch_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5386/21-0206-01_Agglika_B-Gymnasiou-Arch_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5202/21-0112-02_Agglika_B-Gymnasiou-Proch_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5202/21-0112-02_Agglika_B-Gymnasiou-Proch_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5199/21-0074-02-v2_Geologia-Geografia_B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5199/21-0074-02-v2_Geologia-Geografia_B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5200/21-0075-02-V3_Geologia-Geografia_B-Gymnasiou_Tetradio-Ergasion/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5200/21-0075-02-V3_Geologia-Geografia_B-Gymnasiou_Tetradio-Ergasion/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K08
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Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5397/21-0076-01_Geologia-Geografia_B-
Gymnasiou_Vivlio-Ekpaideutikou/

[21] Αγγλικά Γ΄ Γυμνασίου
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K09 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5387/21-0208-01_Agglika_G-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/

[22] Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K09 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5388/21-0209-01_Koinoniki-kai-Politiki-
Agogi_G-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/

[23] Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K09 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5201/21-0148-02_Neoelliniki-Glossa_G-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/

[24] Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K09 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5396/21-0207-01_Neoteri-kai-Sygchroni-
Istoria_G-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/

[25] Θεματικοί Κύκλοι (Έκφραση-Έκθεση) Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K10 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5389/22-0268-01_Thematikoi-
Kykloi_Ekfrasi-Ekthesi_Lykeiou/

[26] Ιστορία Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου Α΄ ΕΠΑΛ
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K10.T
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5395/24-0624-01_Istoria-tou-Neoterou-kai-
Sygchronou-Kosmou_A-EPAL_Vivlio-Mathiti/

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5397/21-0076-01_Geologia-Geografia_B-Gymnasiou_Vivlio-Ekpaideutikou/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5397/21-0076-01_Geologia-Geografia_B-Gymnasiou_Vivlio-Ekpaideutikou/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K09
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5387/21-0208-01_Agglika_G-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5387/21-0208-01_Agglika_G-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K09
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5388/21-0209-01_Koinoniki-kai-Politiki-Agogi_G-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5388/21-0209-01_Koinoniki-kai-Politiki-Agogi_G-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K09
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5201/21-0148-02_Neoelliniki-Glossa_G-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5201/21-0148-02_Neoelliniki-Glossa_G-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K09
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5396/21-0207-01_Neoteri-kai-Sygchroni-Istoria_G-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5396/21-0207-01_Neoteri-kai-Sygchroni-Istoria_G-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K10
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5389/22-0268-01_Thematikoi-Kykloi_Ekfrasi-Ekthesi_Lykeiou/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5389/22-0268-01_Thematikoi-Kykloi_Ekfrasi-Ekthesi_Lykeiou/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K10.T
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5395/24-0624-01_Istoria-tou-Neoterou-kai-Sygchronou-Kosmou_A-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5395/24-0624-01_Istoria-tou-Neoterou-kai-Sygchronou-Kosmou_A-EPAL_Vivlio-Mathiti/
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[27] Ναυτιλιακές Γνώσεις Α΄ ΕΠΑΛ Επιλογής
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K10.T
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5390/24-0017-01_Nautiliakes_Gnoseis_A-
EPAL-Epilogis_Vivlio-Mathiti/

[28] Γενικά Αγγλικά Β΄ ΕΠΑΛ
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K11.T
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5393/24-0622-01_Genika-Agglika-B-
EPAL_Vivlio-Mathiti/

[29] Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου Γ΄ ΕΠΑΛ – Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K12.T
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5391/24-0196-01_Ergasies-Sygchronou-
Grafeiou_B-EPAL_Vivlio-Mathiti/

[30] Τουριστική Γεωγραφία Γ΄ ΕΠΑΛ – Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K12.T
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5392/24-0466-01_Touristiki-Geografia_G-
EPAL_Vivlio-Mathiti/

[31] Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα Γ΄ ΕΠΑΛ – Τομέας Δομικών Έργων, 
Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Η ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K12.T
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5394/24-0623-01_Efarmoges-
Geopliroforikis-sta-Technika-Erga_G-EPAL_Vivlio-Mathiti/

B. Ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες

Αναρτήθηκαν στο αποθετήριο Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία επικαιροποιημένες 
εκδόσεις pdf για αμβλύωπες που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Εκδόσων του ΙΤΥΕ 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» με διορθώσεις/προσθήκες/αλλαγές σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ. 
134926/Δ2/07-10-2020 έγγραφο με θέμα «Απάντηση εγγράφου που αφορά στην εφαρμογή 
της Συμφωνίας των Πρεσπών» για τα ακόλουθα βιβλία:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K10.T
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5390/24-0017-01_Nautiliakes_Gnoseis_A-EPAL-Epilogis_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5390/24-0017-01_Nautiliakes_Gnoseis_A-EPAL-Epilogis_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K11.T
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5393/24-0622-01_Genika-Agglika-B-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5393/24-0622-01_Genika-Agglika-B-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K12.T
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5391/24-0196-01_Ergasies-Sygchronou-Grafeiou_B-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5391/24-0196-01_Ergasies-Sygchronou-Grafeiou_B-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K12.T
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5392/24-0466-01_Touristiki-Geografia_G-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5392/24-0466-01_Touristiki-Geografia_G-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K12.T
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5394/24-0623-01_Efarmoges-Geopliroforikis-sta-Technika-Erga_G-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5394/24-0623-01_Efarmoges-Geopliroforikis-sta-Technika-Erga_G-EPAL_Vivlio-Mathiti/


Σελ.  8 / 17

[1] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 18pt - Τόμος 1
[2] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 18pt - Τόμος 2
[3] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 18pt - Τόμος 3
[4] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων) 18pt
[5] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 28pt - Τόμος 1
[6] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 28pt - Τόμος 2
[7] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 28pt - Τόμος 4
[8] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων) 28pt - Τόμος 1
[9] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων) 28pt - Τόμος 2
[10] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 1
[11] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 2
[12] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 3
[13] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 4
[14] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 5
[15] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 6
[16] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 7
[17] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 8
[18] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών) 28pt - Τόμος 1
[19] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών) 28pt - Τόμος 2
[20] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 18pt - Τόμος 1
[21] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 18pt - Τόμος 2
[22] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 18pt - Τόμος 3
[23] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 18pt - Τόμος 4
[24] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών) 18pt
[25] Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 7
[26] Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 18pt - Τόμος 4

Οι σύνδεσμοι στις νέες εκδόσεις της ψηφιακής μορφής pdf για αμβλύωπες των παραπάνω 
βιβλίων είναι οι εξής:

[1] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 18pt - Τόμος 1
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5410/19-0114_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-
Mathiti_18pt_Tomos-1-Kefalaia-1-15_p1-55/ 

[2] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 18pt - Τόμος 2
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05   
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5411/19-0115_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-
Mathiti_18pt_Tomos-2-Kefalaia-16-31_p56-105/

[3] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 18pt - Τόμος 3
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5410/19-0114_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-1-Kefalaia-1-15_p1-55/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5410/19-0114_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-1-Kefalaia-1-15_p1-55/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5411/19-0115_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-2-Kefalaia-16-31_p56-105/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5411/19-0115_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-2-Kefalaia-16-31_p56-105/
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05   
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5398/19-0116_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-
Mathiti_18pt_Tomos-3-Kefalaia-32-47_p106-155/

[4] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων) 18pt
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05   
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5412/19-0117_Geografia-E-
Dimotikou_Tetradio-Ergasion_18pt/

[5] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 28pt - Τόμος 1
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05 
Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5399/19-0165_Geografia-E-
Dimotikou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-1-Kefalaia-1-11_p1-43/ 

[6] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 28pt - Τόμος 2
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05 

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5400/19-0166_Geografia-E-
Dimotikou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-2-Kefalaia-12-23_p44-80/ 

[7] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 28pt - Τόμος 4
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05   

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5401/19-0168_Geografia-E-
Dimotikou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-4-Kefalaia-36-47_p118-155/ 

[8] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων) 28pt - Τόμος 1
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05   

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5413/19-0169_Geografia-E-
Dimotikou_Tetradio-Ergasion_28pt_Tomos-1-Kefalaia-1-23_p1-35/ 

[9] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων) 28pt - Τόμος 2
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5398/19-0116_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-3-Kefalaia-32-47_p106-155/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5398/19-0116_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-3-Kefalaia-32-47_p106-155/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5412/19-0117_Geografia-E-Dimotikou_Tetradio-Ergasion_18pt/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5412/19-0117_Geografia-E-Dimotikou_Tetradio-Ergasion_18pt/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5399/19-0165_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-1-Kefalaia-1-11_p1-43/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5399/19-0165_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-1-Kefalaia-1-11_p1-43/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5400/19-0166_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-2-Kefalaia-12-23_p44-80/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5400/19-0166_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-2-Kefalaia-12-23_p44-80/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5401/19-0168_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-4-Kefalaia-36-47_p118-155/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5401/19-0168_Geografia-E-Dimotikou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-4-Kefalaia-36-47_p118-155/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5413/19-0169_Geografia-E-Dimotikou_Tetradio-Ergasion_28pt_Tomos-1-Kefalaia-1-23_p1-35/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5413/19-0169_Geografia-E-Dimotikou_Tetradio-Ergasion_28pt_Tomos-1-Kefalaia-1-23_p1-35/
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05   

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5414/19-0170_Geografia-E-
Dimotikou_Tetradio-Ergasion_28pt_Tomos-2-Kefalaia-24-47_p36-67/ 

[10] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 1
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5415/26-0179_Geografia-B-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-1_p1-31/ 

[11] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 2
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5416/26-0180_Geografia-B-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-2_p32-51/ 

[12] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 3
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5417/26-0181_Geografia-B-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-3_p52-71/ 

[13] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 4
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5418/26-0182_Geografia-B-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-4_p72-89/ 

[14] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 5
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5419/26-0183_Geografia-B-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-5_p90-110/ 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5414/19-0170_Geografia-E-Dimotikou_Tetradio-Ergasion_28pt_Tomos-2-Kefalaia-24-47_p36-67/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5414/19-0170_Geografia-E-Dimotikou_Tetradio-Ergasion_28pt_Tomos-2-Kefalaia-24-47_p36-67/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5415/26-0179_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-1_p1-31/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5415/26-0179_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-1_p1-31/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5416/26-0180_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-2_p32-51/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5416/26-0180_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-2_p32-51/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5417/26-0181_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-3_p52-71/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5417/26-0181_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-3_p52-71/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5418/26-0182_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-4_p72-89/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5418/26-0182_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-4_p72-89/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5419/26-0183_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-5_p90-110/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5419/26-0183_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-5_p90-110/
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[15] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 6
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5402/26-0184_Geografia-B-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-6_p111-134/ 

[16] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 7
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5403/26-0185_Geografia-B-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-7_p135-156/ 

[17] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 8
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5404/26-0186_Geografia-B-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-8_p157-175/ 

[18] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών) 28pt - Τόμος 1
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5420/26-0187_Geografia-B-
Gymnasiou_Tetradio-Ergasion_28pt_Tomos-1_p1-32/ 

[19] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών) 28pt - Τόμος 2
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5405/26-0188_Geografia-B-
Gymnasiou_Tetradio-Ergasion_28pt_Tomos-2_p33-59/ 

[20] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 18pt - Τόμος 1
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5402/26-0184_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-6_p111-134/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5402/26-0184_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-6_p111-134/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5403/26-0185_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-7_p135-156/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5403/26-0185_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-7_p135-156/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5404/26-0186_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-8_p157-175/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5404/26-0186_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-8_p157-175/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5420/26-0187_Geografia-B-Gymnasiou_Tetradio-Ergasion_28pt_Tomos-1_p1-32/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5420/26-0187_Geografia-B-Gymnasiou_Tetradio-Ergasion_28pt_Tomos-1_p1-32/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5405/26-0188_Geografia-B-Gymnasiou_Tetradio-Ergasion_28pt_Tomos-2_p33-59/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5405/26-0188_Geografia-B-Gymnasiou_Tetradio-Ergasion_28pt_Tomos-2_p33-59/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5421/26-0228_Geografia-B-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-1_p1-54/ 

[21] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 18pt - Τόμος 2 
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5422/26-0229_Geografia-B-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-2_p55-96/ 

[22] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 18pt - Τόμος 3
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5423/26-0230_Geografia-B-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-3_p97-141/ 

[23] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 18pt - Τόμος 4
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5406/26-0231_Geografia-B-
Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-4_p142-175/ 

[24] Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Τετράδιο Εργασιών) 18pt
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5407/26-0232_Geografia-B-
Gymnasiou_Tetradio-Ergasion_18pt/ 

[25] Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 28pt - Τόμος 7
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K09 

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5408/26-0263_Istoria-C-Gymnasiou_Vivlio-
Mathiti_28pt_Tomos-7_p150-170/ 

[26] Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 18pt - Τόμος 4
Η ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5421/26-0228_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-1_p1-54/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5421/26-0228_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-1_p1-54/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5422/26-0229_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-2_p55-96/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5422/26-0229_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-2_p55-96/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5423/26-0230_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-3_p97-141/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5423/26-0230_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-3_p97-141/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5406/26-0231_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-4_p142-175/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5406/26-0231_Geografia-B-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-4_p142-175/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5407/26-0232_Geografia-B-Gymnasiou_Tetradio-Ergasion_18pt/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5407/26-0232_Geografia-B-Gymnasiou_Tetradio-Ergasion_18pt/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K09
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5408/26-0263_Istoria-C-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-7_p150-170/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5408/26-0263_Istoria-C-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_28pt_Tomos-7_p150-170/
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K09 

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή pdf για αμβλύωπες του βιβλίου είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5409/26-0315_Istoria-C-Gymnasiou_Vivlio-
Mathiti_18pt_Tomos-4_p147-187/ 

C. Ψηφιακή μορφή html

Πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις /προσθήκες /αλλαγές στην ψηφιακή μορφή html των 
βιβλίων μαθητή σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ. 134926/Δ2/07-10-2020 έγγραφο με θέμα 
«Απάντηση εγγράφου που αφορά στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών» για τα 
ακόλουθα βιβλία:

[1] Εικαστικά  A΄ & B΄ Δημοτικού
[2] Εικονογραφημένο Λεξικό Α', Β', Γ' Δημοτικού 
[3] Αγγλικά Δ' Δημοτικού
[4] Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού
[5] Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού
[6] Γεωγραφία Ε΄  Δημοτικού
[7] Αγγλικά Στ΄ Δημοτικού
[8] Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού 
[9] Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού
[10] Αγγλικά Αρχαρίων Α΄ Γυμνασίου
[11] Αγγλικά Προχωρημένων Α΄ Γυμνασίου
[12] Αγγλικά Αρχαρίων Β΄ Γυμνασίου
[13] Αγγλικά Προχωρημένων Β΄ Γυμνασίου
[14] Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου
[15] Αγγλικά Γ΄ Γυμνασίου
[16] Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
[17] Νεοελληνική Γλώσσα  Γ΄ Γυμνασίου
[18] Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
[19] Θεματικοί Κύκλοι (Έκφραση-Έκθεση) Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου

και αναρτήθηκαν στο αποθετήριο Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-
books.edu.gr) του Ψηφιακού Σχολείου.

Οι σύνδεσμοι στις νέες εκδόσεις της ψηφιακής μορφής html των παραπάνω βιβλίων είναι οι 
εξής:

[1] Εικαστικά  A΄ & B΄ Δημοτικού

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K01  

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespt.jsp?classcode=K09
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5409/26-0315_Istoria-C-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-4_p147-187/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5409/26-0315_Istoria-C-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti_18pt_Tomos-4_p147-187/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K01
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2344/Eikastika-A-B-Dimotikou_html-empl/  

[2]  Εικονογραφημένο Λεξικό Α', Β', Γ' Δημοτικού 

Η ψηφιακή μορφή (μη εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcourseshtml.jsp?classcode=K01 

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2350/Lexiko_A-B-G-Dimotikou_html-apli/ 

[3] Αγγλικά Δ' Δημοτικού

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K04 

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2266/Agglika_D-Dimotikou_html-empl/ 

[4] Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K04 

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2280/Meleti-Perivallontos_D-Dimotikou_html-
empl/ 

[5] Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K05 

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2268/Agglika_E-Dimotikou_html-empl/ 

[6] Γεωγραφία Ε΄  Δημοτικού

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K05 

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2278/Geografia_E-Dimotikou_html-empl/

[7] Αγγλικά Στ΄ Δημοτικού

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2344/Eikastika-A-B-Dimotikou_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcourseshtml.jsp?classcode=K01
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2350/Lexiko_A-B-G-Dimotikou_html-apli/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K04
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2266/Agglika_D-Dimotikou_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K04
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2280/Meleti-Perivallontos_D-Dimotikou_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2280/Meleti-Perivallontos_D-Dimotikou_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2268/Agglika_E-Dimotikou_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K05
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2278/Geografia_E-Dimotikou_html-empl/
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K06  

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2270/Agglika_ST-Dimotikou_html-empl/

[8] Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού 

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K06  

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/

[9] Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού

Η ψηφιακή μορφή (μη εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcourseshtml.jsp?classcode=K06 

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2348/Koinoniki-kai-Politiki-Agogi_ST-
Dimotikou_html-apli/

[10]   Αγγλικά Αρχαρίων Α΄ Γυμνασίου

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K07   

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2292/Agglika_A-Gymnasiou-Arch_html-empl/

[11]   Αγγλικά Προχωρημένων Α΄ Γυμνασίου

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K07   

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2322/Agglika_A-Gymnasiou-Proch_html-empl/

[12]   Αγγλικά Αρχαρίων Β΄ Γυμνασίου

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K08    

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2302/Agglika_B-Gymnasiou-Arch_html-empl/

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K06
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2270/Agglika_ST-Dimotikou_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K06
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcourseshtml.jsp?classcode=K06
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2348/Koinoniki-kai-Politiki-Agogi_ST-Dimotikou_html-apli/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2348/Koinoniki-kai-Politiki-Agogi_ST-Dimotikou_html-apli/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K07
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2292/Agglika_A-Gymnasiou-Arch_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K07
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2322/Agglika_A-Gymnasiou-Proch_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2302/Agglika_B-Gymnasiou-Arch_html-empl/
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[13]   Αγγλικά Προχωρημένων Β΄ Γυμνασίου

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K08    

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2320/Agglika_B-Gymnasiou-Proch_html-empl/

[14]   Γεωλογία – Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K08    

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2294/Geografia_B-Gymnasiou_html-empl/

[15]   Αγγλικά Γ΄ Γυμνασίου

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K09 

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2324/Agglika_G-Gymnasiou_html-empl/

[16]   Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου

Η ψηφιακή μορφή (μη εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcourseshtml.jsp?classcode=K09 Ο απ’ ευθείας 
σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/4720/Koinoniki-kai-Politiki-Agogi_G-
Gymnasiou_html-apli/

[17]   Νεοελληνική Γλώσσα  Γ΄ Γυμνασίου

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K09 

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2216/Neoelliniki-Glossa_G-Gymnasiou_html-
empl/

[18]   Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

Η ψηφιακή μορφή (εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K09 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2320/Agglika_B-Gymnasiou-Proch_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K08
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2294/Geografia_B-Gymnasiou_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K09
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2324/Agglika_G-Gymnasiou_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcourseshtml.jsp?classcode=K09
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/4720/Koinoniki-kai-Politiki-Agogi_G-Gymnasiou_html-apli/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/4720/Koinoniki-kai-Politiki-Agogi_G-Gymnasiou_html-apli/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K09
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2216/Neoelliniki-Glossa_G-Gymnasiou_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2216/Neoelliniki-Glossa_G-Gymnasiou_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursesdiadrastika.jsp?classcode=K09
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Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/

[19]   Θεματικοί Κύκλοι (Έκφραση-Έκθεση) Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου

Η ψηφιακή μορφή (μη εμπλουτισμένη) html του βιβλίου είναι αναρτημένη στη σελίδα:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcourseshtml.jsp?classcode=K10  

Ο απ’ ευθείας σύνδεσμος στην ψηφιακή μορφή html του Βιβλίου Μαθητή είναι:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2722/Thematikoi-Kykloi_A-B-G-Lykeiou_html-
apli/

Οι επικαιροποιήσεις που υλοποιήθηκαν στις παραπάνω html μορφές των βιβλίων μαθητή 
βασίστηκαν στις  αντίστοιχες διορθώσεις/προσθήκες/αλλαγές των pdf μορφών που δόθηκαν 
από τη Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην 
ακόλουθη σελίδα https://publications.cti.gr/2020-21/symfwnia-prespwn. 

Στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες.

Με εκτίμηση,

Δρ. Ελίνα Μεγάλου
Διευθύντρια Δ/νσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Υπεύθυνη υπηρεσιών Ψηφιακού Σχολείου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΩΤ. ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
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