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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) είναι ανεξάρτητη 
αρχή κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Ξεκίνησε τη λει-
τουργία του την 1η Οκτωβρίου 1998 και παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες δωρεάν. 
Η οργάνωση, η στελέχωση και η λειτουργία του ΣτΠ 
καθορίζονται στον Ν. 3094/2003 και στον Κανονι-
σμό Λειτουργίας του (ΠΔ 273/1999), στο πλαίσιο 
που θέτουν οι διατάξεις του Συντάγματος μετά την 
αναθεώρησή του το 2001. Τα πλήρη κείμενα των 
νομοθετικών κειμένων που διέπουν τη λειτουρ-
γία του ΣτΠ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα: www.
synigoros.gr
Αποστολή του ΣτΠ είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ 
της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών για την 
προστασία των δικαιωμάτων τους, την τήρηση της 
νομιμότητας και την καταπολέμηση της κακοδιοίκη-
σης. O ΣτΠ ασχολείται επίσης με την προάσπιση και 
την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.
Το 2004 εντάχθηκε στον ΣτΠ και ο νέος θεσμός του 
Συνηγόρου της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης. Επίσης, με την ψήφιση του Ν. 3304/2005 για την 
«εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανε-
ξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή 
άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετή-
σιου προσανατολισμού», αποστολή της Αρχής απο-
τελεί πλέον και η προώθηση της ίσης μεταχείρισης 
στις δημόσιες υπηρεσίες. 
Τέλος, ο ΣτΠ, με βάση τον Ν. 3488/2006, ορίζεται 

και φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής, στον 
ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την 
πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και ανέλιξη και στις συνθήκες εργασίας. 
Για την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας, δυνάμει 
της οποίας συστάθηκε μία επιπλέον θέση Βοηθού 
Συνηγόρου, τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουρ-
γίας του ΣτΠ και ιδρύθηκε έκτος Κύκλος δραστηριό-
τητας της Αρχής για τα ζητήματα ισότητας των φύλων. 
Δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3769/2009 (άρθρα 11 
και 14) στις αρμοδιότητες του ΣτΠ προστέθηκε η πα-
ρακολούθηση και η προώθηση της εφαρμογής της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. 
Η νέα αρμοδιότητα αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες 
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
Στις 10 Ιουλίου δημοσιεύθηκε ο Ν. 3772/2009, στον 
οποίο επιβεβαιώνεται ρητά η δυνατότητα πρόσβα-
σης του ΣτΠ στα καταστήματα κράτησης. Εξέλιπαν, 
έτσι, τα προσκόμματα που είχαν ανακύψει στο πα-
ρελθόν εξαιτίας παρερμηνειών και έγινε δεκτό το 
αίτημα που επανειλημμένα είχε υποβάλει ο ΣτΠ να 
μπορεί να επισκέπτεται απρόσκοπτα τις φυλακές. 
Ως διαμεσολαβητής, ο Συνήγορος του Πολίτη διατυ-
πώνει συστάσεις και προτάσεις προς τη δημόσια δι-
οίκηση. Δεν επιβάλλει κυρώσεις ούτε ακυρώνει τις 
παράνομες πράξεις της δημόσιας διοίκησης. Στον 
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ΣτΠ μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε έλληνας ή 
αλλοδαπός πολίτης που ζει στην Ελλάδα ή το εξωτερι-
κό και συναλλάσσεται με το ελληνικό δημόσιο. Ειδικά 
ως προς τις προσβολές των δικαιωμάτων του παιδιού, 
στον ΣτΠ μπορεί να προσφύγει το άμεσα ενδιαφερόμε-
νο παιδί, γονέας ή συγγενής του, αλλά και κάθε τρίτο 
πρόσωπο που έχει άμεση αντίληψη της παραβίασης 
ενός δικαιώματος του παιδιού. Τα ίδια ισχύουν και για 
τα νομικά πρόσωπα ή τις ενώσεις προσώπων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη παρεμβαίνει σε προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην επαφή του 
με τη δημόσια διοίκηση. Ενδεικτικά: ελλιπής παρο-
χή ή άρνηση παροχής πληροφοριών, υπερβολική 
καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτημάτων, παρά-
βαση νόμου ή εφαρμογή παράνομης διαδικασίας 
και αθέμιτες διακρίσεις εις βάρος πολιτών.

Ο ΣτΠ είναι αρμόδιος για διαφορές του πολίτη με 
υπηρεσίες:
•   του δημοσίου,
•   των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (κοινότη-

τες, δήμοι, νομαρχίες),
•   άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

(ΝΠΔΔ),
•   των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), 

των επιχειρήσεων και των οργανισμών που ελέγ-
χονται από το κράτος ή από ΝΠΔΔ.

Ειδικά σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων του 
παιδιού και της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην 
απασχόληση, ο ΣτΠ είναι αρμόδιος και για πράξεις 
ιδιωτών, φυσικών και νομικών προσώπων. 

Ο ΣτΠ δεν είναι αρμόδιος:
•   αν έχουν περάσει περισσότεροι από έξι μήνες από 

τότε που ο πολίτης πληροφορήθηκε την παράνο-
μη πράξη ή την παράλειψη της δημόσιας διοίκη-
σης που τον αφορά,

•   για την παροχή πληροφοριών και νομικών συμ-
βουλών,

•   για ιδιωτικές διαφορές,
•   για υποθέσεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή 

κατάσταση του προσωπικού των δημόσιων υπη-
ρεσιών (εκτός αν πρόκειται για άνιση μεταχείριση 
υπαλλήλων με βάση τον Ν. 3304/2005 και τον Ν. 
3488/2006), στην εθνική άμυνα, στην εξωτερική 
πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, στην 
κρατική ασφάλεια,

•   για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικα-
στηρίων,

•   για πράξεις των δικαστικών αρχών, του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, των ανεξάρτητων αρ-
χών, των θρησκευτικών ΝΠΔΔ,

•   για πράξεις υπουργών και υφυπουργών που αφο-
ρούν τη διαχείριση της πολιτικής λειτουργίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Συνήγορος του Πολίτη επιλαμβάνεται κάθε θέμα-
τος που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, ύστερα από 
ενυπόγραφη αναφορά κάθε άμεσα ενδιαφερομένου, 
φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων. 
Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώ-
πως, ταχυδρομικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ).
Πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη και ακριβή στοι-
χεία του ενδιαφερομένου, σύντομη περιγραφή του 
προβλήματος, το αίτημα του ενδιαφερομένου, την 
εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία ή, σε περιπτώσεις 
παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και 
παραβίασης της αρχής της ισότητας των φύλων στην 
απασχόληση, τον εμπλεκόμενο ιδιώτη, τις ενέργειες 
που έχουν προηγηθεί και το αποτέλεσμά τους, καθώς 
και κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που 
μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος.
Οι αναφορές εξετάζονται κατά θεματικές ενότητες 
που οργανώνονται σε έξι Κύκλους δραστηριότητας: 

Δικαιώματα του ανθρώπου, Κοινωνική προστασία, 
Ποιότητα ζωής, Σχέσεις κράτους–πολίτη, Δικαιώ-
ματα του παιδιού και Ισότητα των φύλων. Η διερεύ-
νησή τους ανατίθεται σε ειδικό επιστήμονα-χειριστή 
του αρμόδιου για την αναφορά Κύκλου.
Ο πολίτης ενημερώνεται γραπτώς και τηλεφωνικά 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια 
της έρευνας ο ΣτΠ απευθύνει έγγραφα προς τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες.
Εφόσον όμως το απαιτεί η φύση της υπόθεσης, η 
Αρχή μπορεί να ενεργοποιήσει τις προβλεπόμενες 
από τον Ν. 3094/2003 θεσμικές της δυνατότητες, 
δηλαδή να προβεί σε διενέργεια αυτοψίας ή να δι-
αβιβάσει την υπόθεση σε εισαγγελικό/πειθαρχικό 
έλεγχο.
Τέλος, όπου κρίνεται απαραίτητο, η έρευνα ολοκλη-
ρώνεται με τη σύνταξη πορίσματος, το οποίο γνω-
στοποιείται και στον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό.
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Επίσης, ο πολίτης ενημερώνεται γραπτώς όταν δεν 
υπάρχει δυνατότητα εξέτασης της αναφοράς του, 
επειδή ο ΣτΠ είναι αναρμόδιος ή η αναφορά είναι 
προφανώς αόριστη, αβάσιμη ή ασκείται κατά τρόπο 
καταχρηστικό.

Ο ΣτΠ μπορεί:
•   Να ζητάει από τις δημόσιες υπηρεσίες κάθε πλη-

ροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο για την υπόθε-
ση, να εξετάζει πρόσωπα, να διενεργεί αυτοψία 
και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.

•   Να θέτει προθεσμία προς τις υπηρεσίες, μέσα 
στην οποία οφείλουν να τον ενημερώσουν για τις 
ενέργειές τους σχετικά με την εφαρμογή των προ-
τάσεών του ή για τους λόγους που δεν επιτρέπουν 
την αποδοχή τους.

Άρνηση δημόσιου λειτουργού, υπαλλήλου κ.λπ. να 
συνεργαστεί με τον Συνήγορο του Πολίτη κατά τη 
διεξαγωγή της έρευνας συνιστά, ανάλογα με την πε-
ρίπτωση, πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθή-
κοντος ή λόγο αντικατάστασης. Αν προκύπτει από εκ-
θέσεις του ΣτΠ ότι λειτουργός ή υπάλληλος δημόσιας 
υπηρεσίας παρακωλύει, για δεύτερη φορά μέσα σε 
μια τριετία, το έργο της έρευνας ή αρνείται χωρίς σο-
βαρό λόγο να συμπράξει στην επίλυση του προβλή-
ματος, μπορεί να του επιβληθεί η ποινή της οριστικής 
παύσης. Τέλος, αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις 
για τέλεση αξιόποινης πράξης, ο ΣτΠ διαβιβάζει την 
έκθεση και στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ 
31.12.2009

Συνήγορος του Πολίτη 1 

Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη 6

Ειδικοί επιστήμονες (με απόσπαση) 25

Ειδικοί επιστήμονες (με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) 118

Βοηθοί επιστήμονες (με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) 1

Προσωπικό γραφείου Συνηγόρου του Πολίτη και Βοηθών Συνηγόρων 9

Γραμματεία 44

ΣΥΝΟΛΟ 204

Η αποτελεσματική λειτουργία του ΣτΠ προϋποθέτει 
οργανωτικό πλαίσιο ικανό να ανταποκρίνεται στις κα-
τευθυντήριες γραμμές που έχει χαράξει ο νομοθέτης 
και να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες υπο-
στήριξης του έργου του. Η δομή της Αρχής εξειδικεύ-
εται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας της και 
απεικονίζεται σχηματικά στο Διάγραμμα 1.
Τον Δεκέμβριο του 2009 το σύνολο των απασχολου-
μένων, συμπεριλαμβανομένων του Συνηγόρου του 
Πολίτη και των έξι Βοηθών Συνηγόρων, ήταν 204 
άτομα, 62 άνδρες και 142 γυναίκες.
Το σύνολο του επιστημονικού προσωπικού ανέρχε-
ται σε 144 άτομα και του προσωπικού διοικητικής 
και γραμματειακής υποστήριξης σε 53 άτομα.
Από το επιστημονικό προσωπικό, 39 άτομα (27,08%) 
είναι διδάκτορες, 78 άτομα (54,16%) κατέχουν τίτλο 
μεταπτυχιακών σπουδών και 27 άτομα (18,75%) εί-
ναι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Από το διοικητικό προσωπικό, 11 άτομα (20,75%) 
κατέχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, 16 άτομα 

(30,19%) είναι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 6 άτο-
μα (11,32%) κατέχουν πτυχίο ΤΕΙ, 15 άτομα (28,30%) 
κατέχουν τίτλους σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και 5 άτομα (9,43%) κατέχουν τίτλους υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης.

Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό καλύπτει 
ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων. Μεταξύ 
όσων κατέχουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών από ΑΕΙ περιλαμβάνονται: 86 νομικοί, 13 πολι-
τικοί επιστήμονες, 8 φιλόλογοι, 7 οικονομολόγοι, 9 
κοινωνιολόγοι, 7 αρχαιολόγοι, 4 επικοινωνιολόγοι, 
4 αρχιτέκτονες, 6 ψυχολόγοι, 3 γεωλόγοι, 3 ωκεα-
νογράφοι, 3 χημικοί, 2 πολιτικοί μηχανικοί, 3 επι-
στήμονες παιδαγωγικής, 2 επιστήμονες στατιστικής 
και ασφαλιστικής επιστήμης, 1 γιατρός, 1 τοπογρά-
φος μηχανικός, 1 μαθηματικός, 1 μηχανικός χωρο-
τάκτης-πολεοδόμος, 4 επιστήμονες πληροφορικής, 
1 βιβλιοθηκονόμος, 1 μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, 
5 επιστήμονες μάνατζμεντ. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣτΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1   ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

 Περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και το 
προσωπικό του ΣτΠ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής www.synigoros.gr
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ 
KOINΩNIKHΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ 
ΠΟΙOΤΗΤΑΣ

ΖΩΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ 
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΡΑΤΟΥΣ–ΠΟΛΙΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ
 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ  
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



H χρονιά με μια ματιά

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 200918

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

24 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

24  ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
24  ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

25 ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

25  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

25  ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 

26 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ

26 ΑΥΤΟΨΙΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

26 ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
26  ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

26  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

27  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΝΑΓΚΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ

27  Η ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ  

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ;

27 Ο ΣτΠ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

28 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

28 ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

28 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

29 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΚΟ

30 ΕΚΔΟΣΕΙΣ


