
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Σχολική Μονάδα: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ - 0540545
Σχολικό Έτος: 2021 - 2022

Ημερομηνία Εξαγωγής: 09/03/2023

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Ιλίου, είναι μέρος σχολικού συγκροτήματος που αποτελείται από το 1ο ΕΠΑ.Λ.  και το 5ο Ε.Κ., της
 Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας.

Η κατάσταση του σχολείου είναι καλή. Αποτελείται από 15 αίθουσες διδασκαλίας, κατανεμημένες σε 2 επίπεδα,
8 αίθουσες στο ισόγειο και 7 αίθουσες στον 1ο όροφο.

Από αυτές οι 5 είναι χωρητικότητας 28 μαθητών, οι 4 είναι 24 μαθητών και οι υπόλοιπες 6 είναι 20 μαθητών. Οι
αίθουσες του 1ου ορόφου έχουν Η/Υ με απλή σύνδεση στο διαδίκτυο και προτζέκτορα. Επίσης μία αίθουσα
διαθέτει και διαδραστικό πίνακα.

Ακόμη διαθέτει μία λυόμενη αίθουσα με υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο και προτζέκτορα.

Διαθέτει επίσης σε κοινή χρήση με το 1ο ΕΠΑ.Λ. Ιλίου, εργαστήριο Φ.Ε., στοιχειωδώς εξοπλισμένο και αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, με μικροφωνική εγκατάσταση.

Στο κεντρικό κτήριο υπάρχουν τα γραφεία τις διοίκησης, των καθηγητών, αποθηκευτικοί χώροι και wc.

Το κυλικείο τέλος, στεγάζεται σε αυτόνομο χώρο στο ισόγειο του συγκροτήματος.

Οι μαθητές του σχολείου μας, καλύπτουν τις εργαστηριακές τους ώρες στο 5ο Ε.Κ.,  χρησιμοποιώντας τα
εργαστήρια των Τομέων  : Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Διοίκησης, Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων και Πληροφορικής

Στον περίβολο του σχολείου υπάρχει ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ και πολλά φυτά.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Διαπιστώθηκε ότι μετά απο τη δια ζώσης συνάντηση με τη ψυχολόγο



παρατηρήθηκε μια αλλαγή στάσης και ορισμένοι μαθητές φάνηκε να είναι
πρόθυμοι να εισέλθουν στην τάξη

2. Αποσαφηνίστηκαν αρκετοί από τους  λόγους για τους οποίους κάποιοι μαθητές 
απουσιάζουν από το σχολείο ή βρίσκονται στο χώρο του σχολείου, χωρίς να 
είναι πρόθυμοι να εισέλθουν στη σχολική τάξη.

3. Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής
4. Ομαλή ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες

Σημεία προς βελτίωση

1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών η οποία πρέπει να είναι μία συστηματική, 
διαρκής και συνεχής διαδικασία. Για παράδειγμα διοργάνωση επιμορφωτικών 
σεμιναρίων εντός της σχολικής μονάδας με τη βοήθεια της ψυχολόγου πάνω σε 
θέματα διαχείρισης συμπεριφοράς των μαθητών

2. Εθελοντική συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες του σχολείου και 
κινητοποίηση συμμετοχής των μαθητών σε εκδηλώσεις κοινωνικού και 
πολιτιστικού περιεχομένου (ειδικότερα αυτών που απουσιάζουν συστηματικά.

3. Συνίσταται η συχνή τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς-κηδεμόνες απο 
τους υπεύθυνους των τμημάτων στις περιπτώσεις που οι μαθητές αργοπορούν 
τις πρωινές ώρες.

4. Προσπάθεια για ίδρυση και λειτουργία συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
5. Περαιτέρω βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου, με 

εγκατάσταση προβολικών συστημάτων σε αίθουσες του ισογείου

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Ο αρχικός σχεδιασμός της δράσης πραγματοποιήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος 
του και στον μεγαλύτερο βαθμό.   

2. Τα αποτελεσματα ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιητικά καθώς υπήρχε μεγάλη
συμμετοχή των μαθητών/τριών ,ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στα θέματα με τα
οποία ασχοληθήκαμε και άμεση δραστηριοποίηση και ενασχόληση με αυτά . 

3.  Η επικαιρότητα των θεμάτων με τα οποία ασχοληθήκαμε , η ανάληψη 
πρωτοβουλιών απο τους εκπαιδευτικούς , η άριστη συνεργασία εκπαιδευτικών , 
μαθητών/τριών και φορέων όπου χρειάστηκε. 

4. Αξιοποιήσαμε το υλικό που μας παρέχει η Διεθνής Αμνηστία στα πλαίσια του 
προγράμματος ΄΄ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ'' και στειλαμε γράμματα στήριξης προς 
συγκεκριμένους ακτιβιστές.
Στείλαμε γράμματα στην Υπουργό Παιδείας και στον Δήμαρχο Ιλίου που 
αφορούσαν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και κατατέθηκαν προτάσεις 
βελτίωσης του από τους μαθητές/τριες .
Κατασκευάσαμε κάρτες με σκοπό την αποτύπωση των Ανθρωπίνων 



Δικαιωμάτων και αφού οι μαθητές/τριες τα πλαισίωσαν με μουσική και τα 
επεξεργάστηκαν ηλεκτρονικά , ακολούθησε προβολή αυτών στις οθόνες που 
βρίσκονται στο διδακτήριο του σχολείου μας .
Προωθήσαμε προτάσεις προς το Ι.Ε.Π. με σκοπό την προβολή της ισότητας των 
φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία αφού μελετησαμε τον τρόπο που είναι 
γραμμένα τα σχολικά βιβλία  (π.χ. το βιβλίο τωνμΜαθηματικών , της Φυσικής , 
των Αγγλικών). Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες τις αποτυπώσαμε σε video .

5. Πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές συναντήσεις διαδικτυακά απο τη Διεθνή 
Αμνηστία στα πλαίσια του προγράμματος ''ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ'' .
- Συμμετοχή στο διαδραστικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών που 
πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας.
- Πραγματοποίηση διαδραστικών σεμιναρίων πυρόσβεσης . 

 

 

 

Σημεία προς βελτίωση

1. Η συνεργασία που είχαμε προγραμματίσει με τον ΦΑΕΘΩΝΑ δεν 
πραγματοποιήθηκε λόγω φόρτου στο πρόγραμμά του. Επιφυλασσόμαστε ότι η 
συνεργασία με το συγκεκριμένο φορέα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 
σχολική χρονιά.

2. Απουσίες μαθητών/τριών λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που βιώσαμε την 
τρέχουσα σχολική χρονιά . Δυσκολίες στην αναπαραγωγή του υλικού των 
Δράσεων λόγω μη συμβατότητας των ηλεκτρονικών συσκευών με το 
βιντεοληπτικό υλικό ( π.χ. παλαιότερο λογισμικό, απουσία σύγχρονων 
ηλεκτρονικών συσκευών)

3. Απουσία συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1. Βελτίωση του Τρόπου Διδασκαλίας και της Διαχείρισης της Τάξης
(Αποδεικτικό: Ερωτηματολόγιο σε μαθητές, Ετεροπαρατήρηση της διδασκαλίας
από συνάδελφο της ίδιας ειδικότητας: δέχθηκαν ετεροπαρατήρηση &
ανατροφοδότηση 6 μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων)

2. Μείωση των παραβατικών συμπεριφορών (Αποδεικτικό: Μείωση των
καταχωρήσεων στο ποινολόγιο και μείωση των ωριαίων αποβολών)



3. Βελτίωση της σχολικής εικόνας των μαθητών (Αποδεικτικό: Βαθμολογία Α & Β
τετραμήνου, Επίδοση στην Τράπεζα θεμάτων)

4. Το 2ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ τέλεσε υπό κατάληψη μόνο 5 ημέρες καθ' όλο το έτος
2021-22

5. Μείωση του ποσοστού σχολικής διαρροής κατά το σχολικό έτος 2021-22, σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια 

Σημεία προς βελτίωση

1.  Δεν έγινε η ανάρτηση της αποτίμησης της δράσης για το E-twinning , που
υλοποιήθηκε στις 15/6, αφού έκλεισε η σχετική πλατφόρμα του ΙΕΠ.

2. Κρίνεται αναγκαία η στήριξη των εκπαιδευτικών στα εξής θέματα :
1. burn out εκπαιδευτικών.
2. Πνεύμα συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων.
3. Μαθησιακές Δυσκολίες και αντιμετώπισή τους στο σύνολο του Συλλόγου
Διδασκόντων.
4. Χρήση του θεσμού του Ψυχολόγου για τους εκπαιδευτικούς.
5. Διαχείριση Συμπεριφοράς Μαθητών που φοιτούν σε ΕΠΑΛ.
6. Ανεστραμμένη Τάξη.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
6
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν



2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Δεν έγινε η ανάρτηση της αποτίμησης της δράσης για το E-twinning , που
υλοποιήθηκε στις 15/6, αφού έκλεισε η σχετική πλατφόρμα του ΙΕΠ.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

1. Διαπιστώθηκε ότι μετά απο τη δια ζώσης συνάντηση με τη ψυχολόγο
παρατηρήθηκε μια αλλαγή στάσης και ορισμένοι μαθητές φάνηκε να είναι
πρόθυμοι να εισέλθουν στην τάξη

2. Αποσαφηνίστηκαν αρκετοί από τους  λόγους για τους οποίους κάποιοι μαθητές 
απουσιάζουν από το σχολείο ή βρίσκονται στο χώρο του σχολείου, χωρίς να 
είναι πρόθυμοι να εισέλθουν στη σχολική τάξη.

3. Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής
4. Ομαλή ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες
5. Αξιοποιήσαμε το υλικό που μας παρέχει η Διεθνής Αμνηστία στα πλαίσια του 

προγράμματος ΄΄ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ'' και στειλαμε γράμματα στήριξης προς 
συγκεκριμένους ακτιβιστές.
Στείλαμε γράμματα στην Υπουργό Παιδείας και στον Δήμαρχο Ιλίου που 
αφορούσαν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και κατατέθηκαν προτάσεις 
βελτίωσης του από τους μαθητές/τριες .
Κατασκευάσαμε κάρτες με σκοπό την αποτύπωση των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αφού οι μαθητές/τριες τα πλαισίωσαν με μουσική και τα 
επεξεργάστηκαν ηλεκτρονικά , ακολούθησε προβολή αυτών στις οθόνες που 
βρίσκονται στο διδακτήριο του σχολείου μας .
Προωθήσαμε προτάσεις προς το Ι.Ε.Π. με σκοπό την προβολή της ισότητας των 
φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία αφού μελετησαμε τον τρόπο που είναι 
γραμμένα τα σχολικά βιβλία  (π.χ. το βιβλίο τωνμΜαθηματικών , της Φυσικής , 
των Αγγλικών). Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες τις αποτυπώσαμε σε video .

6. Πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές συναντήσεις διαδικτυακά απο τη Διεθνή 
Αμνηστία στα πλαίσια του προγράμματος ''ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ'' .

7. Πραγματοποίηση διαδραστικού σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών.
8. Πραγματοποίηση διαδραστικού σεμιναρίου πυρόσβεσης.
9. Οργάνωση Αιμοδοσίας



10. Βελτίωση του Τρόπου Διδασκαλίας και της Διαχείρισης της Τάξης
11. Μείωση των παραβατικών συμπεριφορών 
12. Βελτίωση της σχολικής εικόνας των μαθητών
13. Το σχολείο μας τέλεσε υπό κατάληψη μόνο 5 ημέρες καθ' όλο το έτος 2021-22
14. Μείωση του ποσοστού σχολικής διαρροής κατά το σχολικό έτος 2021-22, σε 

σχέση με τα προηγούμενα χρόνια

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

1. Η μη ύπαρξη συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

2. Απουσίες μαθητών/τριών λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που βιώσαμε την τρέχουσα σχολική χρονιά . 

3. Δυσκολίες στην αναπαραγωγή του υλικού των Δράσεων λόγω μη συμβατότητας των ηλεκτρονικών συσκευών 
με το βιντεοληπτικό υλικό ( π.χ. παλαιότερο λογισμικό, απουσία σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών)

4. Τεχνικά προβλήματα δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ανάρτηση της αποτίμησης της δράσης για το E-twinning. Η 
δράση υλοποιήθηκε τελικά στις 15/6, αφού έκλεισε όμως η σχετική πλατφόρμα του ΙΕΠ.

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Πρακτική 1

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Τίτλος Δράσης

Ανθρώπινα δικαιώματα και βιώσιμο περιβάλλον

Στόχος Βελτίωσης



Στα πλαίσια του προγραμματισμού δράσεων του άξονα “ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ” θα ασχοληθούμε με το θέμα
“Ανθρώπινα δικαιώματα και βιώσιμο περιβάλλον”.

Στόχοι είναι η ενημέρωση, αφύπνιση, εγρήγορση συνειδήσεων, ευαισθητοποίηση, υιοθέτηση καλών πρακτικών
διαβίωσης, μεταλαμπάδευση γνώσης και βιωματικής εμπειρίας από τους μαθητές μας στο ευρύτερο μαθητικό και
κοινωνικό περιβάλλον.

Θα προγραμματίσουμε ενημερωτικές συναντήσεις με φορείς όπως : Διεθνείς Αμνηστία, Πανελλήνιος Οργανισμός
Υγείας,  Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Συνήγορος του Παιδιού,  Χαμόγελο του Παιδιού, Κέντρο Πρόληψης
ΦΑΕΘΩΝ.

Ακόμη θα πραγματοποιήσουμε βιωματικούς περιπάτους για έρευνα τοπίου και συμμετοχή σε αθλητικές
δραστηριότητες.

Τέλος, θα συνεργαστούμε με άλλες σχολικές μονάδες προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και αλληλεπίδραση
στην ευρύτερη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Ενέργειες Υλοποίησης

Στο πλαίσιο της επαφής και διαδρομής του σχολείου μας με την κοινωνία και την ευρύτερη μαθητική κοινότητα
πραγματοποιήσαμε τις ακόλουθες δράσεις :

- Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Διεθνούς Αμνηστίας ''Εγώ και εσύ μαζί'' .

- Συμμετοχή στο πρόγραμμα twinning και οργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια αυτού με θέμα           "
Υπευθυνότητα , Δικαιώματα , Συνεργασία , Αλληλοσεβασμός''.

- Εκπροσώπηση του σχολείου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων του Δήμου Ιλίου και               καταθέτηση
ζωτικών προτάσεων .

- Συμμετοχή στους σχολικούς ρητορικούς αγώνες .

- Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα λυκείων 2021-2022 .

- Εκδήλωση για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο . 

- Συμμετοχή σε περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράματτα .

- Ομιλία με θέμα τη σχολική βία .

- Ομιλία με θέμα ''Εργασία στο χώρο του Τουρισμού και Επισιτισμού . 

- Συγκέντρωση τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιλίου με συνεργασία  μαθητών/τριών και
εκπαιδευτικών . 

- Φιλανθρωπική δράση των μαθητών/τριών μας οι οποίοι συγκέντρωσαν χρήματα από την πώληση ημερολογίων
σκέψης και τη διέθεσαν στην Παιδοογκολογική κλινική του Νοσοκομείου ''Πάγνη'' στην Κρήτη .

- Οργανώθηκε παζάρι με πασχαλινά είδη τα οποία κατασκευάστηκαν απο τους μαθητές/τριες και με προιόντα τα
οποία κατασκευάστηκαν απο τους μαθητές/τριες του τμήματος τεχνολογίας τροφίμων , κατόπιν επεξεργασίας
πρώτων υλών .

- Συμμετοχή στο πρόγραμμα ''Υπερασπιζόμαστε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Παρεμβαίνουμε στο Περιβάλλον μας ,
Αποφασίζουμε για τη Ζωή μας''. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά στα
πλαίσια του προγράμματος Μ.Ν.Α.Ε.



- Δημιουργήσαμε το blog s-e-k-a-t.blogspot.com για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού (bullying) όπου οι
μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν για τις απόψεις τους και τα ερωτήματα τους .

- Πραγματοποιήθηκε διήμερη αιμοδοσία στο χώρο του σχολείου μας

- Πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικές εκδρομές στο Νομισματικό Μουσείο , σε τουριστικές επιχειρίσεις της πόλης
μας , στο Ιστορικό Μουσείο , στο μουσείο της Τράπεζας Ελλάδος , στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας , στο
μουσείο ''Θωρηκτό Αβέρωφ'' στο ΠΑΔΑ για γνωριμία των μαθητών με το χώρο, εκδρομές στο χιονοδρομικό
κέντρο Καιμακτσαλάν Αγίου Νικολάου στη Νάουσα, στα λουτρά Πόζαρ και στο Λιτόχωρο.

 

 

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://www.youtube.com/watch?v=PmQj2ixhw_I

Πρακτική 2

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής

Στόχος Βελτίωσης

- Στο πλαίσιο της εφαρμογής καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και διαφοροποιημένης μάθησης η πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών του σχολείου μας χρησιμοποιεί ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς οι 
περισσότερες αίθουσες του σχολείου μας διαθέτουν Η/Υ, εικονοπροβολέα και ηχεία. Στόχος είναι οι αίθουσες 
που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό να τον αποκτήσουν.

Ενέργειες Υλοποίησης

Μετά από επικοινωνία με συγκεκριμένη εταιρία έγινε δωρεά ηλεκτρονικων υπολογιστών στο σχολείο μας. Η
τοποθέτηση βιντεοπροβολέα στις αίθουσες του ισογείου δεν πραγματοποιήθηκε και η ανάγκη για προβολή
καλύφθηκε πλήρως με αλλάγες των τμημάτων στις αίθουσες και στο πρόγραμμα μαθημάτων.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://2epal-iliou.edu.gr/



Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Κρίνεται αναγκαία η στήριξη των εκπαιδευτικών στα εξής θέματα : 1. Βurn out
εκπαιδευτικών. 2. Διαχείριση τάξης και κρίσεων 3. Διοίκηση σχολικών μονάδων 4.
Ανεστραμμένη τάξη

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


