
 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ 

 Τα βιβλία για τη σχ. χρονιά 2019 – 20 

 Βιβλίο επιλογής: Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων. 
 Το βιβλίο Ιστορίας Γ΄Λυκείου, Ομάδας Ανθρωπιστικών σπουδών. 
 Για τα Αγγλικά : 1. ECPE Honors – Students book, Express Pub-lishing 

                       

 Τα Βιβλιοτετράδια με σημειώσεις των Καθηγητών του σχολείου θα δοθούν 
στους μαθητές  από τους καθηγητές των αντίστοιχων μαθημάτων. 

 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

 1 τετράδιο Α4, 3 θεμάτων (για Φυσική). 

 1 Τετράδιο Α4 - (για τη Βιολογία). 2 θέματα  

 1 τετράδιο 50 φύλλων με σκληρό εξώφυλλο για Λογοτεχνία. 

 1 τετράδιο A4 - 2 θεμάτων για Χημεία  

 4 τετράδια 80 φύλλων για την Άλγεβρα (πρόχειρο και καλό), Γεωμετρία 

(πρόχειρο-καλό). 

 5 τετράδια 50 φύλλων με μπλε εξώφυλλο  για: Αρχαία Ελληνικά, 

Θρησκευτικά, Ιστορία, Αγγλικά, έκθεση (ασκήσεις). 

 1 Τετράδιο σπιράλ Α4 ενός θέματος για Ιστορία Προσανατολισμού 

 1 τετράδιο 50 φύλλων με πράσινο εξώφυλλο για έκθεση (για  θεωρία). 

 5 σουλπ με 20 διαφάνειες για τα Αρχαία Ελληνικά, τη Νεοελληνική 

λογοτεχνία, Ιστορία Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικές σπουδές και Πολιτική 

Παιδεία.  

 1 τετράδιο 80 φύλλων με μπλε εξώφυλλο για Αρχαία Ελληνικά 

(Γραμματικής – Συντακτικού για ανθρωπιστικές σπουδές) 

 1 Τετράδιο Spiral  2 θεμάτων μεγάλο για την Αλγεβρα εμβάθυνσης 

 1 Τετράδιο 50 φύλλων (Πολιτική Παιδεία)  
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ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

 1 διαβήτη – 2 τρίγωνα – 1 κανόνα –1 μοιρογνωμόνιο. 
 3 πακέτα φύλλα Α4 (φωτοτυπίας 80 gr) και100 Κόλλες αναφοράς (σε 

πακέτα των 10) που θα παραδώσετε στο γραφείο Διεύθυνσης.  
 

  Παρακαλούμε το αργότερο μέχρι 20/09/2019 , όλοι οι μαθητές να έχουν όλα 
τα βιβλία  και τετράδια και τα υλικά  του μαθητικού εξοπλισμού. 
            Για τις φωτοτυπίες και τα έντυπα εξέτασης λεξιλογίου ορθογραφίας 
των μαθημάτων ξένων γλωσσών οι μαθητές θα χρησιμοποιούν το σουλπ γενικής 
χρήσης .  

 
Σχετικά με το νέο Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) 
Με την υπ΄ αριθ. Φ.6/304/75662/Γ1 (ΦΕΚ1296/τ.Β΄/21.5.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση καθιερώνεται πλέον 
το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) - τροποποιώντας παλαιότερες διατάξεις, α) ως ιατρικό 
πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησης αυτών στις σχολικές 
μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε. & Δ.Ε.), και β) ως δικαιολογητικό εγγραφής 
των παιδιών στο Νηπιαγωγείο καθώς και για την Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Επιπρόσθετα το Α.Δ.Υ.Μ. 
αποτελεί γνωμάτευση για τη συμμετοχή ή μη του παιδιού στο μάθημα φυσικής αγωγής, σε αθλητικές και άλλες 
δραστηριότητες του σχολείου. 
◦ Σας παρακαλούμε να προσκομίσετε το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 
στο σχολείο ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή του μαθητή στις δραστηριότητες Φ.Α. 
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