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ΘΕΜΑ: Πλαίςιο Προγράμματοσ πουδϊν για τα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων όλων των τφπων 

ςχολικϊν μονάδων, Νθπιαγωγείων, Δθμοτικϊν και των Γυμναςίων. 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 παρ. 9 περ. α εδαφ. εε και περ. γ όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 53 

του ν. 4807/2021 (Αϋ 96), του άρκρου 4 παρ. 11 εδαφ. ε και του άρκρου 5 παρ. 11 εδαφ. γ του 

ν. 1566/85 (Αϋ 167), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 παρ 1, 2 

του ν. 2525/1997 “Ενιαίο Λφκειο, πρόςβαςθ των αποφοίτων ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, 

αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ” (Αϋ 188). 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του ν. 3966/2011 «Θεςμικό πλαίςιο των 

Πρότυπων Πειραματικϊν χολείων, Κδρυςθ Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, 

Οργάνωςθ του Ινςτιτοφτου Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» και 

λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 118). 

Βακμόσ Αςφαλείασ: 

Να διατθρθκεί μζχρι: 

Βακ. Προτεραιότθτασ: 

 

Ακινα,        29-07-2021 

Αρ. Πρωτ.     94236/ΓΔ4 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Π/ΘΜΙΑ, Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Θ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΘ ΑΓΩΓΘ 

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΤΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΤΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΘ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΤΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΘ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΠΟΦΑΗ 
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3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4692/2020 «Αναβάκμιςθ του χολείου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 

111) όπωσ ιςχφει.. 

4. Σο π.δ. 79/2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν ςχολείων» (Αϋ 109), όπωσ 

ιςχφει. 

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά 

όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Π.Δ. 63/2005 (Αϋ 98). 

6. Σο υπϋ αρικμ. 81/2019 προεδρικό διάταγμα με κζμα «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία 

και κατάργθςθ Τπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά 

υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ Τπουργείων» (Αϋ 119). 

7. Σο υπϋ αρικμ. 83/2019 προεδρικό διάταγμα με κζμα «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ 

Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 121). 

8. Σο υπϋ αρικμ. 84/2019 προεδρικό διάταγμα με κζμα «φςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν 

Γραμματειϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Σομζων Τπουργείων» (Αϋ 123). 

9. Σο υπ’ αρικ. 2/2021 προεδρικό διάταγμα με κζμα: «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 

Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 2). 

10.Σθν υπό ςτοιχεία 168/Τ1/08-01-2021 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και τθσ Τπουργοφ 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτθν Τφυπουργό Παιδείασ 

και Θρθςκευμάτων, Ηωι Μακρι» (Βϋ 33). 

11.Σθν με αρικμ. 20/22-04-2021 πράξθ του Δ.. του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ. 

12. Σο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ, ςφμφωνα με τθν υπ’ 

αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/431/80538/B1/06-07-2021 ειςιγθςθ του άρκρου 24 του ν. 4270/2014 (Αϋ 

143) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

Άρκρο μόνον 

Σο Πρόγραμμα πουδϊν τθσ διδακτικισ ενότθτασ με τίτλο «Εργαςτιρια Δεξιοτιτων» 

όλων των τφπων ςχολικϊν μονάδων, Νθπιαγωγείων, Δθμοτικϊν και των Γυμναςίων ορίηεται 

ωσ εξισ: 

Κεφάλαιο Αϋ 

Φιλοςοφία και Μεκοδολογία των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων 

1.1. κοποί και ςτόχοι 



Σα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων αποτελοφν καινοτόμο, δυναμικι, διδακτικι, εκπαιδευτικι δράςθ, θ 

οποία ςυνίςταται ςτθν προςκικθ νζων Θεματικϊν Ενοτιτων, με εςτίαςθ ςτισ δεξιότθτεσ, ςτο 

υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νθπιαγωγείου, του Δθμοτικοφ και του Γυμναςίου, 

αξιοποιϊντασ ςφγχρονεσ και καινοτόμεσ μεκόδουσ μάκθςθσ. 

Βαςικι αρχι των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων είναι να ςυνδυάηουν το γνωςτικό πεδίο των 

Προγραμμάτων πουδϊν με τθν ανάπτυξθ βαςικϊν ικανοτιτων των μακθτριϊν και των 

μακθτϊν με ςκοπό τθ διάπλαςι τουσ ςε ελεφκερουσ και υπεφκυνουσ πολίτεσ. 

κοπόσ των «Εργαςτθρίων δεξιοτιτων» είναι θ ενίςχυςθ τθσ καλλιζργειασ ιπιων δεξιοτιτων, 

δεξιοτιτων ηωισ και δεξιοτιτων τεχνολογίασ και επιςτιμθσ ςτισ μακιτριεσ και ςτουσ μακθτζσ. 

τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων είναι θ μάκθςθ μζςω 

ομαδοςυνεργατικισ, δθμιουργικισ και κριτικά αναςτοχαηόμενθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ, θ 

ενίςχυςθ των δεξιοτιτων ηωισ, διαμεςολάβθςθσ και υπευκυνότθτασ, θ ενίςχυςθ των 

δεξιοτιτων ψθφιακισ μάκθςθσ, τεχνολογίασ και προγραμματιςτικισ ςκζψθσ. 

 

1.2. Οι Κφκλοι Δεξιοτιτων ςτα Εργαςτιρια 

Θ τυπικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ πρζπει να εφοδιάηει τουσ πολίτεσ με ζνα ευρφ φάςμα 

δεξιοτιτων που ανοίγουν το δρόμο για τθν προςωπικι ολοκλιρωςθ και ανάπτυξθ, τθν 

κοινωνικι ζνταξθ, τθν ιδιότθτα του ενεργοφ πολίτθ και τθν απαςχόλθςθ. ε αυτζσ 

περιλαμβάνονται εκτόσ από τισ ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ γραφισ και ανάγνωςθσ, κετικϊν 

επιςτθμϊν και ξζνων γλωςςϊν, και εγκάρςιεσ δεξιότθτεσ και βαςικζσ ικανότθτεσ, όπωσ οι 

ψθφιακζσ ικανότθτεσ, θ κριτικι ςκζψθ, θ ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων και θ ικανότθτα 

για μάκθςθ. 

Οι δεξιότθτεσ αυτζσ πρζπει να ενιςχφονται δια βίου και να δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ 

πολίτεσ να εξελίςςονται ςε μεταβαλλόμενουσ χϊρουσ εργαςίασ και ςτθν κοινωνία, κακϊσ και 

να ανταπεξζρχονται ςτθν πολυπλοκότθτα και τθν αβεβαιότθτα του ςφγχρονου κόςμου. 

τα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων, οι ςτοχοκετθμζνεσ δεξιότθτεσ ομαδοποιοφνται και 

καλλιεργοφνται ςε τζςςερεισ κφκλουσ ςτοχοκεςίασ ωσ εξισ: 

 

Α) Δεξιότθτεσ 21ου αιϊνα (4cs) 

Α1. Δεξιότθτεσ μάκθςθσ 21ου αιϊνα (4cs) (Κριτικι ςκζψθ, Επικοινωνία, υνεργαςία, 
Δθμιουργικότθτα)  



Α2. Ψθφιακι μάκθςθ 21ου αιϊνα (4cs ςε ψθφιακό περιβάλλον) (Ψθφιακι επικοινωνία, 
Ψθφιακι ςυνεργαςία, Ψθφιακι δθμιουργικότθτα, Ψθφιακι κριτικι ςκζψθ, 
υνδυαςτικζσ δεξιότθτεσ ψθφιακισ τεχνολογίασ, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ) 

Α3. Παραγωγικι μάκθςθ μζςω των τεχνϊν και τθσ δθμιουργικότθτασ  

Β) Δεξιότθτεσ ηωισ 

Β1. Δεξιότθτεσ τθσ κοινωνικισ ηωισ (Αυτομζριμνα, Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, 
Ενςυναίςκθςθ και ευαιςκθςία, Πολιτειότθτα, Προςαρμοςτικότθτα, Ανκεκτικότθτα, 
Τπευκυνότθτα) 

Β2.Δεξιότθτεσ τθσ ψθφιακισ ικαγζνειασ (Ευχζρεια ςτθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, 
Ψθφιακι πολιτειότθτα, Αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο, Προςταςία από εξαρτθτικζσ 
ςυμπεριφορζσ ςτισ τεχνολογίεσ, ανκεκτικότθτα) 

Β3.Δεξιότθτεσ διαμεςολάβθςθσ και κοινωνικισ ενςυναίςκθςθσ (Ενςυναίςκθςθ και 
ευαιςκθςία, Διαμεςολάβθςθ, Επίλυςθ ςυγκροφςεων, Πολιτειότθτα) 

Β4.Δεξιότθτεσ επιχειρθματικότθτασ (Πρωτοβουλία, Οργανωτικι ικανότθτα, 
Προγραμματιςμόσ, Παραγωγικότθτα, Αποτελεςματικότθτα) 

Γ) Δεξιότθτεσ τθσ τεχνολογίασ, τθσ μθχανικισ και τθσ επιςτιμθσ 

Γ1. Δεξιότθτεσ τθσ τεχνολογίασ (Δεξιότθτεσ δθμιουργίασ και διαμοιραςμοφ ψθφιακϊν 
δθμιουργθμάτων, Δεξιότθτεσ ανάλυςθσ και παραγωγισ περιεχομζνου ςε ζντυπα και 
θλεκτρονικά μζςα, Δεξιότθτεσ διεπιςτθμονικισ και διακεματικισ χριςθσ των νζων 
τεχνολογιϊν) 

Γ2. Δεξιότθτεσ διαχείριςθσ των Μζςων (Πλθροφορικόσ γραμματιςμόσ, Ψθφιακόσ 
γραμματιςμόσ, Σεχνολογικόσ γραμματιςμόσ, Γραμματιςμόσ ςτα μζςα, Αςφάλεια ςτο 
διαδίκτυο) 

Γ3. Ρομποτικι (Δεξιότθτεσ μοντελιςμοφ και προςομοίωςθσ, Επιςτθμονικι/ υπολογιςτικι 
ςκζψθ) 

Δ) Δεξιότθτεσ του νου  

Δ1. τρατθγικι κζψθ (Οργανωςιακι ςκζψθ, Μελζτθ περιπτϊςεων και Επίλυςθ 
προβλθμάτων) 

Δ2. Πλάγια ςκζψθ (Δθμιουργικι, παραγωγικι, ολιςτικι ςκζψθ) 

Δ3. Ρουτίνεσ ςκζψθσ και αναςτοχαςμόσ 

Δ4. Καταςκευζσ, παιχνίδια, εφαρμογζσ 

Δ5. Δεξιότθτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ (Επιςτθμονικι/ υπολογιςτικι ςκζψθ 
διαμεςολάβθςθ) 

 



 
 

 

Κεφάλαιο Βϋ 

Εκπαιδευτικό Τλικό και Θεματικζσ Ενότθτεσ 

2.1. Θεματικζσ Ενότθτεσ των Εργαςτθρίων 

Σο πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων» ομαδοποιείται ςε 

τζςςερισ (4) Θεματικζσ Ενότθτεσ. Οι Θεματικζσ Ενότθτεσ προκφπτουν από τουσ Παγκόςμιουσ 

Δείκτεσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ (περιβάλλον, ευ ηθν, αςφάλεια, κοινωνία των πολιτϊν, ςφγχρονθ 

τεχνολογία και επιχειρθματικότθτα) και αφοροφν ςτθ κεματολογία που ακολουκεί, θ οποία 

διαμορφϊκθκε ςτθν τελικι τθσ μορφι από τθν πιλοτικι εφαρμογι των «Εργαςτθρίων 

Δεξιοτιτων» κατά το ςχολικό ζτοσ 2020 - 2021: 



 

 

Σο εκπαιδευτικό υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί αντλείται από τθν ειδικά διαμορφωμζνθ 

ψθφιακι πλατφόρμα του ΙΕΠ και περιλαμβάνει: 

Α) προτάςεισ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ανά Θεματικι Ενότθτα και Σάξθ, 

Β) προτάςεισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ προσ αξιοποίθςθ, όπωσ επίςθσ και ςχετικοφσ 

οδθγοφσ εκπαιδευτικοφ, 

Γ) οπτικοακουςτικό και ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό ι/και φφλλα εργαςίασ, 

προτεινόμενεσ ςχολικζσ δράςεισ για εργαςτθριακι και βιωματικι προςζγγιςθ του προσ 

μελζτθ κζματοσ, φφλλα αξιολόγθςθσ και αυτο-αξιολόγθςθσ και ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ, ενθμερωτικό υλικό προσ τουσ γονείσ, κατάλλθλα διαβακμιςμζνο ανά 

τάξθ. 

τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαςτιρια προβλζπονται οι κατάλλθλεσ 

προςαρμογζσ και διαφοροποιιςεισ για τισ μακιτριεσ και τουσ μακθτζσ με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, αναπθρία, γλωςςικζσ ι πολιτιςμικζσ διαφορζσ ι άλλεσ δυςκολίεσ. 

2.2. Κατανομι Προγραμμάτων των Θεματικϊν Ενοτιτων ανά Σάξθ 



Είναι ςθμαντικό θ κάκε μακιτρια και ο κάκε μακθτισ, με το τζλοσ τθσ υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ να ζχει διδαχκεί ςτα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων ζννοιεσ & δεξιότθτεσ απϋ όλεσ τισ 

Θεματικζσ Ενότθτεσ. Για το λόγο αυτό ςε κάκε τμιμα/τάξθ με ευκφνθ του υλλόγου 

Διδαςκόντων: 

α) δθμιουργείται ειδικόσ φάκελοσ επιτευγμάτων (portfolio) τμιματοσ/τάξθσ, ςτον οποίο 

κα υπάρχουν κατ’ ελάχιςτο τα Προγράμματα Καλλιζργειασ Δεξιοτιτων που κα εφαρμόηονται 

ςτο ίδιο τμιμα ι τάξθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ των μακθτριϊν και των μακθτϊν 

ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ από το Νθπιαγωγείο ζωσ τθν Γ’ Γυμναςίου. 

β) ςε κάκε τάξθ δθμιουργοφνται προγράμματα καλλιζργειασ δεξιοτιτων από τισ 

υποενότθτεσ, όπωσ αποτυπϊνονται ςτον πίνακα που ακολουκεί, με ςφνδεςθ κατά το δυνατό 

και με τα γνωςτικά αντικείμενα των Προγραμμάτων πουδϊν (όπου είναι εφικτό). Για 

παράδειγμα θ υποενότθτα Παγκόςμια & τοπικι φυςικι κλθρονομιά, μπορεί να ςυνδεκεί με 

τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ Γεωλογίασ - Γεωγραφίασ τθσ Αϋ Γυμναςίου, ι θ 

υποενότθτα Διατροφι με τθ Μελζτθ Περιβάλλοντοσ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ, ι θ Οδικι αςφάλεια με 

τθν ενότθτα «Αςφαλϊσ … κυκλοφορϊ» τθσ Γλϊςςασ τθσ Δϋ Δθμοτικοφ κ.λπ. 

γ) τθν Γϋ Γυμναςίου οι Θεματικζσ Ενότθτεσ των εργαςτθρίων ςυνδζονται με τον χολικό 

Επαγγελματικό Προςανατολιςμό ωσ Θεματικι Ενότθτα «ομπρζλα». Για παράδειγμα ςτθν 

πρϊτθ Θεματικι Ενότθτα μποροφν να ςυνδυαςτοφν κζματα ςεξουαλικισ διαπαιδαγϊγθςθσ με 

επαγγελματικό προςανατολιςμό από το χϊρο τθσ Τγείασ, ςτθ δεφτερθ από το χϊρο του 

περιβάλλοντοσ κ.λπ. 

Σο πρόγραμμα που ακολουκεί τθρείται υποχρεωτικά ωσ προσ τισ κεματικζσ που 

αναφζρονται ςε κάκε τάξθ και βακμίδα. 

 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 

1. ΖΩ ΚΑΛΤΣΕΡΑ – ΕΤ ΖΗΝ  Α Β Γ Δ Ε Σ Α Β Γ 
1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφι- Αυτομζριμνα, Οδικι 
Αςφάλεια 

Χ Χ   Χ   Χ   

2. Ψυχικι και υναιςκθματικι Υγεία - Πρόλθψθ   Χ   Χ    Χ-ΕΠ 

3. Γνωρίηω το ςϊμα μου- εξουαλικι 
Διαπαιδαγϊγθςθ 

   Χ   Χ  Χ  

2. ΦΡΟΝΣΙΖΩ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ           

1. Οικολογία - Παγκόςμια και τοπικι Φυςικι 
κλθρονομιά 

Χ Χ   Χ   Χ   

2. Φυςικζσ Καταςτροφζσ, Πολιτικι προςταςία   Χ   Χ   Χ  

3. Παγκόςμια & τοπικι Πολιτιςτικι Κλθρονομιά     Χ   Χ   Χ-ΕΠ 



3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ - 
Κοινωνικι υναίςκθςθ & Ευκφνθ 

          

1. Ανκρϊπινα δικαιϊματα Χ Χ   Χ   Χ   

2. Εκελοντιςμόσ διαμεςολάβθςθ   Χ   Χ   Χ  

3. υμπερίλθψθ: Αλλθλοςεβαςμόσ, 
διαφορετικότθτα 

   Χ   Χ   Χ-ΕΠ 

4. ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ - 
Δθμιουργικι κζψθ & Πρωτοβουλία 

          

1 STEM - Εκπαιδευτικι Ρομποτικι X X   Χ Χ  Χ Χ  

2.Επιχειρθματικότθτα - Αγωγι ταδιοδρομίασ- 
Γνωριμία με επαγγζλματα 

  Χ X   Χ   Χ-ΕΠ 

 

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ: καταςκευζσ, παρουςιάςεισ, παιχνίδια, δθμιουργία παιχνιδιϊν, 

κεατρικό παιχνίδι, οργάνωςθ ζρευνασ ι ςυνζντευξθσ, ςυμμετοχι ςτο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο 

ι ςτθν εκπαιδευτικι τθλεόραςθ, εργαςτθριακι δθμιουργία εικονικισ επιχείρθςθσ, γνωριμία και 

ςυνζντευξθ κάποιου επαγγελματία ι προςωπικότθτασ και διοργάνωςθ εκδθλϊςεων. 

Θ ιςχφσ αυτισ τθσ απόφαςθσ αρχίηει από το ςχολικό ζτοσ 2021-2022. 

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ. 
 

 

Ακινα,   29-07-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ 


