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 ΚΟΙΝ.:  
 
 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διορθώσεων εγκεκριμένου διδακτικού βιβλίου «Ανατομία – Φυσιολογία» του 

μαθήματος ειδικότητας «Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ» του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – 

Ευεξίας της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. 

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις (α) του άρθρου 60 του ν.1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 

9 και 27 του ν.1824/1988 (Α΄ 296), (β) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.2525/1997 (Α΄ 188) και (γ) του 

άρθρου 88 του ν.1566/1985 (Α΄ 167).  

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 3) και 22 έως 34 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό Πλαίσιο των 

Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως 

ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Μαρούσι,  06-10-2020 
Αριθ. Πρωτ.:  Φ1/133976/Δ4 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
----- 

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα 
Τηλέφωνο: 210-344 33 09 
Fax: 210 344 23 65 
e-mail: depek@minedu.gov.gr 

  
 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας  Υπολογιστών  
και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) "Διόφαντος" 
Μητροπόλεως 26-28, 10563 Αθήνα 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 
Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα 

 

 
 [Πληκτρολογήστε μια φράση από το έγγραφο ή τη 

σύνοψη για ένα ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 

τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου οπουδήποτε 

στο έγγραφο. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 

"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για να αλλάξετε τη 

μορφοποίηση της ελκυστικής φράσης.] 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
  ----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

-----     

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄  
 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek@minedu.gov.gr
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6. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

7. Το π.δ. 84/2019 (Β’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

8. Την υπ’ αριθμ. 7922/Υ1/05-08-2020 (Β΄ 3298) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 

Παιδείας  και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Σοφία Ζαχαράκη». 

9. Την υπ΄ αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 (Β΄ 1489) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των Τομέων και 

των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας 

μεταξύ τους».  

10. Την υπ΄ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β΄ 1426) Υπουργική Απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 

μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ 

τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Την υπ΄ αριθμ. Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (Β΄ 2636) Υπουργική Απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 

μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Τις υπ΄ αριθμ 12/31-03-2016, 11/09-03-2017, 47/16-11-2017 και 34/02-07-2020 Πράξεις του Δ.Σ. του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 

13. Τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σε 

διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2020-2021. 

 

Αποφασίζουμε  

 

την έγκριση διορθώσεων του εγκεκριμένου διδακτικού βιβλίου «Ανατομία Φυσιολογία» (Β΄ τάξης 1ου 

κύκλου TEE, συγγραφείς: Τ. Παπαδόπουλος, Ε. Ρίζου, Μ. Διαμαντοπούλου, Π. Μαρκαντωνάκης, εκδ. ΙΤΥΕ 

«Διόφαντος») του μαθήματος ειδικότητας «Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ» του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – 

Ευεξίας της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.,  σύμφωνα με τα παροράματα του ακόλουθου πίνακα:  

 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ανατομία – Φυσιολογία»  

(Β΄ τάξη 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε. των Παπαδόπουλου Τ., Ρίζου Ε., Διαμαντοπούλου Μ., Μαρκαντωνάκη Π., 

εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος») 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

σ. 62 

5η σειρά 

τελευταίας 

παραγράφου 

«… το οποίο φράζει η 

μιτροειδής βαλβίδα που 

έχει δύο γλωχίνες….» 

«…το οποίο φράζει η 

μιτροειδής ή διγλώχινα 

βαλβίδα που έχει δύο 

γλωχίνες ….» 

η λέξη «μιτροειδής» 

αντικαθίσταται από τη 

φράση «μιτροειδής ή 

διγλώχινα» 

σ. 65 
5η σειρά της 1ης 

παραγράφου 

«Σε ορισμένους 

ενδοκρινείς αδένες ….. 

κολποειδή τριχοειδή» 

               ------- διαγράφεται η πρόταση 

σ. 66 
1η σειρά της 2ης 

παραγράφου 

«α) η κάτω φρενική 

αρτηρία, για το 

διάφραγμα» 

«α) οι κάτω φρενικές 

αρτηρίες, για το 

διάφραγμα» 

η φράση «η κάτω 

φρενική αρτηρία» 

αντικαθίσταται από τη 

φράση «οι κάτω 

φρενικές αρτηρίες» 
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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ανατομία – Φυσιολογία»  

(Β΄ τάξη 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε. των Παπαδόπουλου Τ., Ρίζου Ε., Διαμαντοπούλου Μ., Μαρκαντωνάκη Π., 

 εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος») 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

σ. 66 
2η σειρά της 3ης 

παραγράφου 

«….. α) την αριστερή 

λαγόνια και β) τη δεξιά 

λαγόνια.» 

«….. α) την αριστερή 

κοινή λαγόνια και β) τη 

δεξιά κοινή λαγόνια.» 

προστίθεται η λέξη 

«κοινή» 

σ. 67 
3η σειρά της 6ης 

παραγράφου 

«.…. γ) η άνω και κάτω 

μεσεντερία» 

«.…. γ) η άνω 

μεσεντέρια και δ) η 

κάτω μεσεντέρια» 

αντικατάσταση της γ) 

περίπτωσης με τις γ) και 

δ) περιπτώσεις  

σ. 81 
2η σειρά της 1ης 

παραγράφου 

«…. τα οποία παράγουν  

τα πλασματοκύτταρα » 

«…. τα οποία 

διαφοροποιούνται  

σε πλασματοκύτταρα » 

η λέξη «παράγουν» 

αντικαθίσταται από τη 

λέξη 

«διαφοροποιούνται» 

σ. 81 

1η σειρά της 

παραγράφου 

«Αντισώματα» 

«(γ - σφαιρίνες)» «(ανοσοσφαιρίνες)» 

η λέξη «γ - σφαιρίνες» 

αντικαθίσταται από τη 

λέξη «ανοσοσφαιρίνες» 

σ. 81 

2η σειρά της 

παραγράφου 

«Αντισώματα» 

«Έχουν μοριακό βάρος 

150000 – 200000.» 

«Έχουν μοριακό βάρος 

150000 – 900000.» 

Αντικατάσταση του 

αριθμού «200000» από 

τον αριθμό «900000» 

σ. 101 

1η – 4η  σειρά της 

παραγράφου 

«Η νήστιδα» 

«Το εσωτερικό της 

παρουσιάζει …. 

λεμφοζίδια.» 

«Το εσωτερικό της 

παρουσιάζει:  

1) κυκλοτερείς πτυχές, 

μόνιμες αναδιπλώσεις 

στον αυλό του εντέρου, 

2) λάχνες, οι οποίες 

είναι λεπτές 

προσεκβολές του 

βλεννογόνου,  

3) λεμφοζίδια, δηλαδή 

αθροίσματα 

λεμφοκυττάρων και  

4) πλάκες Peyer, 

δηλαδή μικρά 

επάρματα του 

βλεννογόνυ που 

περιέχουν 

λεμφοζίδια.» 

αντικατάσταση της 

πρότασης 

σ. 105 
1η σειρά της 2ης 

παραγράφου 

«Η ενδοκρινής μοίρα 

παράγει την ινσουλίνη, η 

οποία ρυθμίζει την 

ανταλλαγή των 

υδατανθράκων στον 

οργανισμό.» 

«Η ενδοκρινής μοίρα 

παράγει την ινσουλίνη 

και τη γλυκαγόνη, οι 

οποίες ρυθμίζουν  την 

ανταλλαγή των 

υδατανθράκων στον 

οργανισμό.» 

η φράση «την 

ινσουλίνη, η οποία 

ρυθμίζει» 

αντικαθίσταται από τη 

φράση «την ινσουλίνη 

και τη γλυκαγόνη, οι 

οποίες ρυθμίζουν» 

ΑΔΑ: ΩΝ1Α46ΜΤΛΗ-9ΣΦ
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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ανατομία – Φυσιολογία»  

(Β΄ τάξη 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε. των Παπαδόπουλου Τ., Ρίζου Ε., Διαμαντοπούλου Μ., Μαρκαντωνάκη Π., 

 εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος») 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

σ. 105 

15η – 17η σειρά της 

παραγράφου 

«Σπλήνας» 

«Στη σπλαγχνική 

επιφάνεια βρίσκονται 

οι πύλες του σπλήνα 

από τις οποίες 

διέρχονται η σπληνική 

αρτηρία, η σπληνική 

φλέβα, τα 

λεμφογάγγλια και 

νεύρα.» 

«Στη σπλαγχνική 

επιφάνεια βρίσκεται η 

πύλη του σπλήνα από 

την οποία διέρχονται η 

σπληνική αρτηρία, η 

σπληνική φλέβα, 

λεμφαγγεία και 

νεύρα.» 

Α) η φράση «βρίσκονται 

οι πύλες» 

αντικαθίσταται από τη 

λέξη «βρίσκεται η πύλη» 

Β) η λέξη «τα 

λεμφογάγγλια» 

αντικαθίσταται από τη 

λέξη «λεμφαγγεία» 

σ. 107 

4η – 5η σειρά της 

παραγράφου 

«Η γαστρική 

έκκριση» 

«… (πρόκειται για 

ένζυμο το οποίο 

παράγεται από τα 

θεμέλια κύτταρα του 

στομάχου και διασπά 

τις πρωτεΐνες)» 

«… (πρόκειται για 

ένζυμο που διασπά τις 

πρωτεΐνες)» 

διαγράφεται η φράση 

«το οποίο παράγεται 

από τα θεμέλια κύτταρα 

του στομάχου» 

σ. 108 

3η – 4η σειρά της 

παραγράφου 

«Η κινητικότητα 

του λεπτού 

εντέρου» 

«…. Με τις εκκρίσεις 

του λεπτού εντέρου, 

της χολής και του 

παγκρεατικού 

υγρού….» 

«…. Με τις εκκρίσεις 

του λεπτού εντέρου, τη 

χολή και το 

παγκρεατικό υγρό….» 

αντικατάσταση της 

φράσης «της χολής και 

του παγκρεατικού 

υγρού» από τη φράση 

«τη χολή και το 

παγκρεατικό υγρό» 

σ. 116 

5η – 6η σειρά της 

4ης παραγράφου 

 

« (Οι παριρρινικοί 

κόλποι είναι το 

ιγμόρειο άνδρο, ο 

μετωπιαίος κόλπος, οι 

πρόσθιες και οι 

οπίσθιες ηθμοειδείς 

κυψέλες και ο 

σφηνοειδής κόλπος). » 

« (Οι παραρρινικοί 

κόλποι είναι τα 

ιγμόρεια άντρα, οι 

μετωπιαίοι κόλποι, οι 

ηθμοειδείς κυψέλες και 

οι σφηνοειδείς κόλποι). 

» 

αντικατάσταση της 

πρότασης 

σ. 117 

1η σειρά της 

3ης παραγράφου 

 

«Η επιγλωττίδα 

βρίσκεται μπροστά 

από το επάνω στόμιο 

του λάρυγγα.» 

«Η επιγλωττίδα 

προβάλλει μπροστά 

από το επάνω στόμιο 

του λάρυγγα.» 

η λέξη «βρίσκεται» 

αντικαθίσταται από τη 

λέξη «προβάλλει» 

σ. 120 

3η σειρά της 

1ης παραγράφου 

 

«…. μέσα στην οποία 

υπάρχει μικρή 

ποσότητα υγρού που 

ονομάζεται πλευρικό 

υγρό.» 

«…. μέσα στην οποία 

υπάρχει μικρή 

ποσότητα υγρού.» 

διαγράφεται η φράση 

«που ονομάζεται 

πλευρικό υγρό» 

ΑΔΑ: ΩΝ1Α46ΜΤΛΗ-9ΣΦ



 
 

 5 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ανατομία – Φυσιολογία»  

(Β΄ τάξη 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε. των Παπαδόπουλου Τ., Ρίζου Ε., Διαμαντοπούλου Μ., Μαρκαντωνάκη Π., 

 εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος») 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

σ.125 

Περιπτώσεις Γ και Ε 

της  

παραγράφου 

«Ανταλλαγή των 

Αερίων» 

«Αυτή αποτελείται 

από: 

Α. Μία στιβάδα… 

Β. Το κυψελιδικό…. 

Γ. Τη βασική μεμβράνη 

των τριχοειδών 

αγγείων 

Δ. Πολύ λεπτό….. 

Ε. Τη βασική μεμβράνη 

των τριχοειδών 

αγγείων 

ΣΤ. Το ενδοθήλιο…….» 

«Αυτή αποτελείται από: 

Α. Μία στιβάδα… 

Β. Το κυψελιδικό…. 

Γ. Τη βασική μεμβράνη 

των κυψελίδων 

Δ. Πολύ λεπτό….. 

Ε. Τη βασική των 

πνευμονικών 

τριχοειδών 

ΣΤ. Το ενδοθήλιο…….» 

αντικατάσταση των 

περιπτώσεων Γ και Ε 

σ.126 
1η σειρά της 3ης 

παραγράφου 

«Ο ατμοσφαιρικός 

αέρας που 

αναπνέουμε 

περιέχει….» 

«Ο ατμοσφαιρικός 

αέρας που εισπνέουμε 

περιέχει….» 

αντικατάσταση της 

λέξης «αναπνέουμε» 

από τη λέξη  

«εισπνέουμε» 

σ.145 

τελευταία πρόταση 

της 2ης 

παραγράφου 

«Τα όργανα που 

βρίσκονται έξω από τη 

μικρή πύελο λέγονται 

έξω γεννητικά όργανα 

και χρησιμεύουν για 

τη συνουσία και τη 

συνένωση των 

γεννητικών κυττάρων 

των δύο φύλων.» 

«Τα όργανα που 

βρίσκονται έξω από τη 

μικρή πύελο λέγονται 

έξω γεννητικά όργανα 

και χρησιμεύουν για τη 

συνουσία.» 

διαγράφεται η φράση 

«και τη συνένωση των 

γεννητικών κυττάρων 

των δύο φύλων» 

σ.145 

προτελευταία σειρά 

της τελευταίας 

παραγράφου 

«….. τις δύο 

σπερματοδόχους 

κύστες,» 

«….. τις δύο 

σπερματοδόχες 

κύστεις» 

αντικατάσταση της 

φράσης 

«σπερματοδόχους 

κύστες» από τη φράση 

«σπερματοδόχες 

κύστεις» 

σ.146 
1η σειρά της 1ης 

παραγράφου 

«Στην εμβρυΐκή ζωή οι 

όρχεις….» 

«Στην εμβρυική ζωή οι 

όρχεις….» 

αντικατάσταση της 

λέξης «εμβρυΐκή» από  

τη λέξη  «εμβρυική» 

σ.146 

5η – 6η σειρά της  

 παραγράφου 

 «Οι Επιδιδυμίδες» 

«Είναι ένας ελικοειδής 

σωλήνας μήκους 5-6 

μέτρων ….» 

«Είναι ένας ελικοειδής 

σωλήνας μήκους 5-6 

μέτρων περίπου ….» 

προσθήκη της λέξης 

«περίπου»  
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σ.147 15η σειρά 

«την βουβωνική 

μοίρα, η οποία 

βρίσκεται στο πλάγιο 

τοίχωμα της πυέλου» 

«τη βουβωνική μοίρα, 

η οποία βρίσκεται μέσα 

στο βουβωνικό πόρο» 

Α) αντικατάσταση του 

άρθρου «την» από το 

άρθρο «τη»  και  

Β) αντικατάσταση της 

φράσης «στο πλάγιο 

τοίχωμα της πυέλου» 

από τη φράση «μέσα 

στο βουβωνικό πόρο»  

σ.147 16η σειρά 

«την πυελική μοίρα, η 

οποία βρίσκεται στο 

πλάγιο τοίχωμα» 

«την πυελική μοίρα, η 

οποία βρίσκεται στο 

πλάγιο τοίχωμα της 

πυέλου» 

αντικατάσταση της 

φράσης «στο πλάγιο 

τοίχωμα» από τη φράση 

«στο πλάγιο τοίχωμα 

της πυέλου»  

σ.147 
τίτλος τελευταίας 

παραγράφου 

«Σπερματοδόχες 

Κύστες» 
«Σπερματοδόχες Κύστεις» 

αντικατάσταση της 

λέξης «Κύστες» από  τη 

λέξη  «Κύστεις» 

σ.147 

2η σειρά της  

 παραγράφου 

 «Σπερματοδόχες 

κύστες» 

«…. προς τα έξω από 

την κυστική του μοίρα 

του σπερματικού 

πόρου.» 

«…. προς τα έξω από 

την κυστική μοίρα του 

σπερματικού πόρου.» 

διαγράφεται η 

αντωνυμία «του» 

μεταξύ των λέξεων 

«κυστική» και «μοίρα» 

σ.153 
2η σειρά της  

 3ης παραγράφου 

«Η κοιλότητα της 

μήτρας είναι 

σχισμοειδής και 

διακρίνεται στην 

κοιλότητα του 

σώματος και στην 

κοιλότητα του 

αυχένα» 

«Η κοιλότητα της 

μήτρας είναι 

σχισμοειδής και 

διακρίνεται στην 

κοιλότητα του σώματος 

και στην κοιλότητα του 

τραχήλου» 

αντικατάσταση της 

λέξης «αυχένα» από  τη 

λέξη  «τραχήλου» 

σ.163 

2η σειρά της  

  παραγράφου 

«Ορμόνες 

θυροειδούς» 

«….. είναι η θυροξίνη 

και η 

τριϊωδιοθυρονίνη» 

«….. είναι η θυροξίνη 

και η 

τριϊωδοθυρονίνη» 

αντικατάσταση της 

λέξης 

«τριϊωδιοθυρονίνη» 

από  τη λέξη  

«τριϊωδοθυρονίνη» 

σ.167 

4η σειρά της  

  παραγράφου 

«Παραθυρεοειδείς 

Αδένες» 

«….. και ζυγίζουν γύρω 

στα 35 χιλιοστά ο 

καθένας» 

«….. και ζυγίζουν γύρω 

στα 35 χιλιοστά του 

γραμμαρίου ο 

καθένας» 

αντικατάσταση της 

φράσης «35 χιλιοστά» 

από  τη φράση  «35 

χιλιοστά του 

γραμμαρίου» 

ΑΔΑ: ΩΝ1Α46ΜΤΛΗ-9ΣΦ



 
 

 7 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ανατομία – Φυσιολογία»  

(Β΄ τάξη 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε. των Παπαδόπουλου Τ., Ρίζου Ε., Διαμαντοπούλου Μ., Μαρκαντωνάκη Π., 

 εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος») 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

σ.173 

προτελευταία 

σειρά της 

τελευταίας 

  παραγράφου  

«….. και εκκρίνουν 

προς το αίμα το 

γλυκαγόνο ή 

γλυκαγόνη» 

«….. και εκκρίνουν 

προς το αίμα τη 

γλυκαγόνη» 

αντικατάσταση της 

φράσης «το γλυκαγόνο 

ή γλυκαγόνη» από  τη 

φράση  «τη γλυκαγόνη» 

 

 

Παρακαλείται το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.), να 

προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. 
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