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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
1ον ΜΕ ΤΟ EXCEL
2ον ΜΕ ΤΟ THERMOCAD
(σε 2 διδακτικές ώρες)
Τσίλης Βασίλειος
∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Σχολικός Σύµβουλος ∆/θµιας Εκπ/σης ΠΕ12, Πειραιά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Οι µαθητές αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις απαιτούµενες πολλές µαθηµατικές πράξεις µε το
χέρι. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και µε λάθη. Αποσπά την προσοχή του µαθητή και
χάνεται η ουσία του προβλήµατος. Ο διδακτικός χρόνος κατασπαταλάται και ο καθηγητής δεν
προλαβαίνει να παρακολουθήσει και να ελέγξει όλους τους µαθητές. Η εφαρµογή στη διδακτική
διαδικασία συγκεκριµένων προγραµµάτων των ΤΠΕ, όπως θα διαπιστώσουµε παρακάτω, αρχικά
επιλύει τη σχέση που υπολογίζει τις θερµικές απώλειες επιφάνειας Q=F*K*∆t [Kcal/h] για όλα
τα δοµικά στοιχεία του χώρου και κατόπιν υπολογίζει και προσθέτει τις διάφορες προσαυξήσεις
µέχρι την εξαγωγή του τελικού αποτελέσµατος. Συνεπώς η εξοικονόµηση πολύτιµου χρόνου
βοηθά τον καθηγητή να ολοκληρώσει το διδακτικό του έργο, να επεκτείνει τις δυνατότητές του
και σε άλλες διδακτικές εφαρµογές, καθιστά δε τους µαθητές ικανούς να ολοκληρώνουν µε
ακρίβεια και ταχύτητα τους χρονοβόρους υπολογισµούς ρουτίνας και τέλος απαντά µε ευκολία
και αξιοπιστία στο πρόβληµα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Η αναφερόµενη διδακτική ενότητα ανήκει στο προβλεπόµενο Αναλυτικό Πρόγραµµα του
µαθήµατος «Στοιχεία σχεδιασµού Κεντρικών Θερµάνσεων» που διδάσκεται στον 2ο κύκλο της
ειδικότητας ''Συντηρητών Κεντρικής Θέρµανσης'' του Μηχανολογικού τοµέα
των ΤΕΕ.
Πρόκειται για την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας που αφορά τον υπολογισµό των θερµικών
απωλειών των δοµικών στοιχείων ενός δωµατίου διαµερίσµατος (Σχήµα 1) µε δύο τρόπους, ώστε
οι µαθητές:
• Να υπολογίζουν τις θερµικές απώλειες Q των προς θέρµανση ή προς συντήρηση χώρων
µε τη χρήση λογιστικών φύλλων Η/Υ.
• Να υπολογίζουν τις θερµικές απώλειες Q των προς θέρµανση χώρων µε τη χρήση
εξειδικευµένου προγράµµατος υπολογισµού και σχεδίασης Κεντρικών Θερµάνσεων.
• Να διακρίνουν την ποιότητα των δοµικών στοιχείων ως προς τον συντελεστή
θερµοπερατότητας (k) που παρουσιάζουν.
• Να προτείνουν και να εφαρµόζουν στις κατασκευές τη µόνωση των δοµικών στοιχείων,
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς θερµοµόνωσης, καθώς και τους αναµενόµενους
κανονισµούς (Κ.Ο.Χ.Ε., περί ελάττωσης των θερµικών απωλειών – χρήσης
παραδοσιακών υλικών κ.λπ.)
• Να φροντίζουν να εξοικονοµούν ενέργεια κατά την άσκηση των εργασιών τους.
Η χρήση και των δύο προγραµµάτων είναι απλή για τους µαθητές διότι διδάχθηκαν Word και
Excel και την ίδια λογική της Microsoft ακολουθεί και το εξειδικευµένο πρόγραµµα Thermocad,
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ενώ είναι γενική η διαπίστωση ότι υστερούν στις µαθηµατικές πράξεις µε το χέρι. Ο καθηγητής
µπορεί µε ευκολία µέσα στα χρονικά όρια της διδακτικής ώρας να ελέγξει την εισαγωγή των
δεδοµένων και το αποτέλεσµα.
Για την οικονοµία χρόνου και την αποφυγή επαναλήψεων κατά τη διδασκαλία της πρώτης
ενότητας, θεωρούµε ότι το δωµάτιο θερµαίνεται συνεχώς καθ’ όλο το 24ωρο, αποφεύγοντας έτσι
τις επί πλέον προσαυξήσεις, οι οποίες όµως υπολογίζονται αναλυτικά στη δεύτερη ενότητα µε τη
χρήση του προγράµµατος Thermocad.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ
α) Με τη χρήση του λογιστικού φύλλου Excel, που είναι εγκατεστηµένο σε όλα τα ΤΕΕ
εκτός των αναµενόµενων αποτελεσµάτων, οι µαθητές θα κατανοήσουν και θα εµπεδώσουν την
παραµετρική σχέση αριθµού και µεταβλητής και θα ενθαρρυνθούν ώστε να κατευθυνθούν και σε
άλλες εφαρµογές του ενδιαφέροντός τους ( π.χ προµετρήσεις υλικών, στοιχειώδης οργάνωση
αποθήκης κ.λπ).
β) Με τη χρήση του Ελληνικού εξειδικευµένου προγράµµατος υπολογισµού και σχεδίασης
Κεντρικών Θερµάνσεων Thermocad (www.ti-soft.com), το οποίο διδάσκεται στο 2ο κύκλο
Μηχανολόγων, στην ειδικότητα «Συντηρητών Κεντρικής Θέρµανσης» των ΤΕΕ, οι µαθητές
έρχονται σε επαφή µε τα σύγχρονα εργαλεία δουλειάς, και προσεγγίζουν το αναµενόµενο
αποτέλεσµα µε τρόπο ακριβή, γρήγορο και ξεκούραστο. Ταυτόχρονα τα αποτελέσµατα
συνδέονται αυτόµατα µε τους περαιτέρω απαιτούµενους υπολογισµούς (σωληνώσεις, κατακόρυφο
δίκτυο, εκλογή θερµαντικών σωµάτων, υπολογισµός λέβητα –καυστήρα - κυκλοφορητή κ.λπ.).
Και µε τους δύο τρόπους ο µαθητής αλλάζοντας τις τιµές των µεταβλητών παρακολουθεί τη
µεταβολή των θερµικών απωλειών του χώρου και διαπιστώνει την πρωταρχική ανάγκη της
εξοικονόµησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
) 1Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ (Χρήση λογιστικών φύλλων Excel)
Εισαγωγή:
Παρουσιάζεται το λογιστικό φύλλο της εικόνας 2 του αρχείου-βιβλίου
ΥΠΟΛ_ΘΕΡΜ_ΑΠΩΛΕΙΩΝ.XLS
(Το αρχείο-βιβλίο ΥΠΟΛ_ΘΕΡΜ_ΑΠΩΛΕΙΩΝ.XLS
κατάλληλα συµπληρωµένο είναι στη διάθεση των καθηγητών ειδικότητας, αν ζητηθεί).
Χρόνος περίπου 10΄ λεπτά
Εφαρµογή:
• Καταστρώνεται στο Excel η δοµή του λογιστικού φύλλου1, που υπολογίζει τις θερµικές
απώλειες του δωµατίου (εικόνα 2), και προσδιορίζεται η σχέση ανάµεσα στις τιµές που
εισάγει ο µαθητής στα δεδοµένα κελιά µε το κελί -I11- και όχι µόνο.
• Αντιγράφεται το λογιστικό φύλλο1 στα φύλλα 2, 3 και 4 (του αρχείου.xls) και
ολοκληρώνεται το αρχείο- βιβλίο του Εxcel ΥΠΟΛ_ΘΕΡΜ_ΑΠΩΛΕΙΩΝ.XLS.
(ΒΛΕΠΕ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 1)
Χρόνος περίπου 25΄ λεπτά.
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Σχήµα 1. Κάτοψη ∆ωµατίου µε διαστάσεις 4x4 µέτρα του οποίου θα υπολογισθούν οι θερµικές απώλειες

Συζήτηση µε τους διδασκόµενους
Από το αρχείο-βιβλίο του Excel, ΥΠΟΛ_ΘΕΡΜ_ΑΠΩΛΕΙΩΝ.XLS ανοίγονται τα λογιστικά
φύλλα 2, 3 και 4, (εικόνες 3, 4 και 5). Οι µαθητές µεταβάλλουν τις τιµές του (k) και της (∆t) σε
αυτά προκαλώντας την µεταβολή των θερµικών απωλειών. Οι µαθητές αλλάζουν τιµές στις
µεταβλητές, παρατηρούν και σχολιάζουν το αποτέλεσµα και στη συνέχεια περιγράφουν τις
περιπτώσεις καλής ποιότητας των δοµικών στοιχείων από τις οποίες προκύπτει σηµαντική
εξοικονόµηση ενέργειας (εικόνα 1).
Χρόνος περίπου 10΄ λεπτά.
(ΒΛΕΠΕ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 2)
Αξίζει να παραθέσουµε εδώ το διάγραµµα του Excel της εικόνας 1 (προτείνεται η
κατάστρωσή του), που δείχνει τη µεταβολή των θερµικών απωλειών της οροφής του δωµατίου
για διάφορες τιµές k µονωτικών υλικών.
Μεταβολή θερµικών απωλειών οροφής

Εικόνα 1. Μεταβολή των θερµικών απωλειών της οροφής Q, ανάλογα µε τη µεταβολή του συντελεστή
θερµοπερατότητας k. Είναι εντυπωσιακή η πτώση των θερµικών απωλειών άρα και η εξοικονόµηση ενέργειας
καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος στην περίπτωση πολύ καλής ποιότητας µόνωσης µε τιµή
k=0.6[w/m2K]
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Εικόνα 2. Το λογιστικό φύλλο1 υπολογισµού θερµικών απωλειών χωρίς µόνωση των δοµικών στοιχείων

Εικόνα 3. Το λογιστικό φύλλο 2, υπολογισµού θερµικών απωλειών µε περιττή αύξηση της ∆t κατά 2Co

Εικόνα 4. Το λογιστικό φύλλο 3, υπολογισµού θερµικών απωλειών µε µονωµένο τον εξωτερικό τοίχο και
διπλό παράθυρο
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Εικόνα 5. Το λογιστικό φύλλο 4, υπολογισµού θερµικών απωλειών µε επιπλέον µόνωση, στο δάπεδο και στην
οροφή

 2Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ (Χρήση του προγράµµατος Thermocad)
Εισαγωγή:
Συνοπτική παρουσίαση του προγράµµατος και ξενάγηση των µαθητών σε αυτό (Το αρχείο
Import.tsb µε έτοιµη τη ΜΕΛΕΤΗ-Π.Ι., κατάλληλα συµπληρωµένο είναι στη διάθεση των
καθηγητών ειδικότητας, αν ζητηθεί).
Χρόνος περίπου 10΄λεπτά
Εφαρµογή:
Συµπλήρωση του φύλλου υπολογισµού θερµικών απωλειών του προγράµµατος κατά DIN
4701. Μεταβολή των παραµέτρων (µήκος, πλάτος, ύψος, k, ∆t, ανανεώσεις αέρα, προσαυξήσεις
λόγω διακοπών λειτουργίας, κ.λπ.) παρακολούθηση των αποτελεσµάτων. Εκλογή του
θερµαντικού σώµατος µε σωστά µονωµένο το δωµάτιο και µη. Οπτική αντίληψη επί του σχεδίου.
Εκτύπωση των αποτελεσµάτων και σύγκρiση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών και του κόστους
του θερµαντικού σώµατος και στις δύο περιπτώσεις
(ΒΛΕΠΕ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 3)
Χρόνος περίπου 30΄λεπτά.
Συζήτηση µε τους επιµορφούµενους:
Συζήτηση, συµπεράσµατα, αξιολόγηση της διδασκαλίας µε τη χρήση του προγράµµατος.
Χρόνος περίπου 5΄λεπτά.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι µαθητές και οι διδάσκοντες έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον, ανταποκρίθηκαν µε µεγάλη
ευκολία και οπωσδήποτε ικανοποιήθηκαν από το αποτέλεσµα της εφαρµογής των ΤΠΕ.
Επιφυλάξεις διατυπώθηκαν από τους διδάσκοντες α) για την ύπαρξη διαθέσιµου εργαστηρίου
πληροφορικής αποκλειστικά για τη διδασκαλία των τεχνολογικών µαθηµάτων β) για την ευκολία
προµήθειας τεχνικού λογισµικού και γ) Για την ανάγκη επιµόρφωσης των καθηγητών στα
προγράµµατα αυτά των ΤΠΕ, ώστε να αποτελέσουν στην πράξη το καθηµερινό και επίκαιρο µέσο
διδασκαλίας.
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
∆ιδακτική υπόδειξη 1
• Στα αντίστοιχα κελιά της οριζόντιας γραµµής 3 πληκτρολογούµε τους τίτλους των
κατακόρυφων στηλών (από τη στήλη Α µέχρι τη στήλη Ι).
• Στις γραµµές από 4 έως και 8 εισάγουµε τα δεδοµένα του φύλλου 1.
• Στο κελί G4 εισάγουµε συνάρτηση πολλαπλασιασµού πληκτρολογώντας =D4*E4*F4
=G4*5%
(προσαύξηση κατά 5% της τιµής στο G4)
• Στο κελί Η4 εισάγουµε
• Στο κελί Ι4 εισάγουµε
=G4+Η4
(πρόσθεση των τιµών των G4 και Η4)
• Στο κελί Ι11 εισάγουµε
=SUM(I4:I8) (συνάρτηση αθροίσµατος των τιµών των
κελιών από Ι4 µέχρι Ι8 κατακόρυφα).
∆ιδακτική υπόδειξη 2
Στο βιβλίο - αρχείο του Excel, ΥΠΟΛ_ΘΕΡΜ_ΑΠΩΛΕΙΩΝ.XLS µε κλικ στα φύλλα του
(στο φύλλο 2, εικόνα 3 - στο φύλλο 3, εικόνα 4 - και στο φύλλο 4, εικόνα 5) µεταβάλλονται οι
θερµικές απώλειες Q του δωµατίου σε κάθε µεταβολή του συντελεστή θερµοπερατότητας k και
της διαφοράς θερµοκρασίας ∆t.
• Κλικ στο φύλλο 3, αλλαγή του συντελεστή k στον εξωτερικό τοίχο και στην
µπαλκονόπορτα (δηλαδή προσθήκη µόνωσης) στα κελιά Ε(5,6,7) συνεπάγεται αυτόµατη
µείωση των θερµικών απωλειών στο κελί Ι11.
• Κλικ στο φύλλο 4, αλλαγή της διαφοράς θερµοκρασίας ∆t από 20Co σε 22Co
συνεπάγεται αυτόµατη αύξηση των θερµικών απωλειών στο κελί Ι11.
1.

2.

∆ιδακτική υπόδειξη 3
Από τη δισκέτα ή το CD, κάνουµε εισαγωγή του αρχείου Import.tsb ως εξής:
Από το µενού Μελέτες, κλικ στο Import – Export.
Το πρόγραµµα ψάχνει στη δισκέτα η στο CD και µας καθοδηγεί για την εισαγωγή της
µελέτης ΜΕΛΕΤΗ-Π.Ι, σε αυτό.
Για να εισάγουµε (καταστρώσουµε) µόνοι µας τη µελέτη, ακολουθούµε την παρακάτω
πορεία:
 Φορτώνουµε το πρόγραµµα κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόµευσης της φλόγας
που βρίσκεται στην οθόνη εργασίας των Windows.
 Στο κύριο µενού του προγράµµατος κάνουµε κλικ στο Μελέτες και πάλι κλικ στο
Μελέτες
 ∆εξιό κλικ και εµφανίζεται το νέα µελέτη, κλικ στο νέα µελέτη και δίνουµε το όνοµα
ΜΕΛΕΤΗ-Π.Ι.
Τις παραµέτρους της µελέτης, τις αποδεχόµαστε όπως είναι. ∆ηλαδή κρατάµε τις Default
τιµές που δίνει το πρόγραµµα κάθε φορά που ξεκινάει µία νέα µελέτη.
 Συµπληρώσαµε τα πεδία της καρτέλας γενικά (εικόνα 10), ως εξής:
o ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
o Περιοχή: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π-2 (ΘΕΜΑ 2)
o Πελάτης: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
o Μελετήθηκε από: ---------o Ελέγχθηκε από: --------- Κλειδώνουµε για ευκολία στους χειρισµούς της ΜΕΛΕΤΗ-Π.Ι. µε δεξιό κλικ πάνω της
(στον κατάλογο ΜΕΛΕΤΗ-Π.Ι. του δένδρου βιβλιοθήκη Μελετών) και επιλογή Lock
στο αναδυόµενο µενού.
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 Από το κύριο µενού του προγράµµατος επιλέγουµε:
µελέτη
κλικ
τυπικά δοµικά στοιχεία
Στο παράδειγµά µας κατά κατηγορία ορίσαµε:
o Εξωτερικό τοίχο: Τεξ,1
o Ανοίγµατα:
Α1 Μπαλκονόπορτα µε µήκος 1 και ύψος 2.20 µέτρα
o Οροφές:
Ο1
o ∆άπεδα:
∆1
 Από το κύριο µενού του προγράµµατος επιλέγουµε:
µελέτη
κλικ
διαµερίσµατα - δωµάτια κτιρίου
o Με δεξιό κλικ στο επίπεδο 1 εµφανίζεται στο αναδυόµενο µενού: νέο
διαµέρισµα
o Κάνουµε κλικ στο νέο διαµέρισµα και εµφανίζεται το διαµέρισµα ∆1.
o Κλικ στο διαµέρισµα ∆1 και εµφανίζεται το λογιστικό φύλλο στο οποίο
καταχωρίζουµε το δωµάτιο ∆1.
 Από το κύριο µενού του προγράµµατος επιλέγουµε:
Μελέτη
κλικ
θερµικές απώλειες.
Στο δένδρο του κτιρίου κάνουµε:
o -Κλικ στο κτίριο – Κλικ στο επίπεδο 1 – διπλό κλικ στο διαµέρισµα ∆1 - Κλικ
στο καθιστικό
o Συµπληρώνουµε το λογιστικό φύλλο (στα δεξιά) του παραθύρου Θερµικές
απώλειες, (εικόνες 6α και 6β). Για κάθε επιφάνεια του καθιστικό εισάγουµε τα
παρακάτω:
9 Είδος επιφάνειας
9 Προσανατολισµός επιφάνειας
9 Μήκος – ύψος – όµοιες επιφάνειες κ.λπ.
9 Κλικ στο εικονίδιο calculator και αυτόµατα υπολογίζονται οι θερµικές
απώλειες του δωµατίου, (καθιστικό).
Άσκηση
Επαναλάβατε τις αντίστοιχες µεταβολές των παραµέτρων ∆t και k όπως κάνατε µε το αρχείοβιβλίο του Excel στην πρώτη διδακτική ώρα, µε τη χρήση τώρα του προγράµµατος θέρµανσης.
Ακολούθως σχολιάστε τα αποτελέσµατα.
Συζήτηση µε τους διδασκόµενους:
Συζήτηση, συµπεράσµατα, αξιολόγηση της διδασκαλίας µε τη χρήση του προγράµµατος.
Επαναλαµβάνοντας τις ίδιες µεταβολές των παραµέτρων ∆t και k όπως κάνατε µε το αρχείοβιβλίο του Excel στην πρώτη διδακτική ώρα, προκύπτουν οι αντίστοιχες µεταβολές των θερµικών
απωλειών µε το πρόγραµµα Thermo-cad
(εικόνες 6 και 7). Επίσης προκύπτουν διαφορετικά
θερµαντικά σώµατα µε διαφορετική ισχύ - διαστάσεις και κόστη (εικόνες 8, 9 και 11)
Χρόνος περίπου 10΄ λεπτά.
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Εικόνα 6. Το λογιστικό φύλλο υπολογισµού θερµικών απωλειών του προγράµµατος (χωρίς µόνωση των
δοµικών στοιχείων), µε επί πλέον προσαυξήσεις α) λόγω διακοπών λειτουργίας, β) από χαραµάδες και την
δυνατότητα ανανεώσεων του αέρα

Εικόνα 7. Συνέχεια του λογιστικού φύλλου υπολογισµού θερµικών απωλειών του προγράµµατος µε τα
υπόλοιπα πεδία συµπληρωµένα
Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου – www.epyna.gr
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Εικόνα 8. Το λογιστικό φύλλο του προγράµµατος υπολογισµού του υδραυλικού βρόχου, µε τη σύνδεση τον τύπο
και το µέγεθος του απαιτουµένου θερµαντικού σώµατος του δωµατίου

Εικόνα 9. Το λογιστικό φύλλο του προγράµµατος προµέτρησης και κοστολόγησης των θερµαντικών σωµάτων

Εικόνα 10. Οι βιβλιοθήκη µελετών του µενού µελέτες και οι καρτέλες εισαγωγής στοιχείων του προγράµµατος
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Εικόνα 11. Τµήµα του κατακόρυφου διαγράµµατος θέρµανσης (σχέδιο που δηµιουργεί αυτόµατα το
Thermocad) µε το θερµαντικό σώµα του δωµατίου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ashrae Handbook (1989) Tεχνικά εγχειρίδια. U.S.A.
2. Thermo_cad (1999). Οδηγός χρήστη για Windows 95/98/NT. Αθήνα Ti – Soft
3. ∆ιαβάτης Ηλίας - Καρβέλης Ιωάννης - Κοτζάµπασης Γεώργιος (2000). "Στοιχεία Σχεδιασµού
4.
5.
6.

Κεντρικών Θερµάνσεων" για το 2ο κύκλο Μηχανολόγων ειδικότητας Συντηρητών Κεντρικής
Θέρµανσης των ΤΕΕ. Αθήνα ΥΠΕΠΘ / Π.Ι.
Καραγιαννίδης Αβραάµ - Τσίλης Βασίλειος (2000). "Ειδικές Εφαρµογές Η/Υ" για το 2ο κύκλο
ειδικότητας «Συντηρητών Κεντρικής Θέρµανσης» των ΤΕΕ. Αθήνα ΥΠΕΠΘ / Π.Ι.
Κοτζάµπασης Γεώργιος (1970). "Κεντρικές Θερµάνσεις" Αθήνα G. C. Kojabassis
Μαχιάς Απόστολος (1972). " Κεντρικαί Θερµάνσεις – Εναλλάκται Θερµότητος" Αθήνα Α. Β. ΜΑΧΙΑΣ

Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου – www.epyna.gr

