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Την

προηγούμενη εβδο
μάδα επισκέφθηκε το
νησί της Τήλου ομάδα επιστημόνων
του Εργαστηρίου Ήπιων
Μορφών Ενέργειας και
Περιβάλλοντος ΗΜΕ
ΠΡΟΠΕ του ΑΕΙ Πειραιά
TT νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής με σκοπό να διερευνήσει
με τη βοήθεια του
του Δήμου Τήλου και
να καθορίσει τις θέσεις
των φωτοβολταϊκών
πλαισίων καθώς και του σταθμού
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

I

Προστασίας

Ξεκίνησε η υλοποίηση του Ηλιακού Σταθμού φόρτισης
ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο νησί της Τήλου

αποτελέσει παράδειγμα καθαρής
ηλεκτροκίνησης σε όλο το
νησιωτικό χώρο και θα διαθέτει

εγκατάστασης

σε πρώτη φάση εξοπλισμό φόρτισης
για δύο IX ή ένα IX και
δύο δίτροχα Η απαιτούμενη
ενέργεια θα προέρχεται από

Το Έργο αυτό χρηματοδοτείται
από την Επιτροπή Ερευνών
και Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας ΕΛΚΕ του ΑΕΙ Πειραιά
στα πλαίσια της συνεργασίας
του με το Δήμο Τήλου
μέσω του Ευρωπαϊκού

ακριτικών περιοχών επιδιώκει
αφενός την προστασία του
και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής της τοπικής
κοινωνίας αφετέρου την εξαγωγή
επιστημονικών συμπερασμάτων
για την ανάπτυξη
αντίστοιχων πρωτοποριακών
ενεργειακών λύσεων και στα

περιβάλλοντος

Προγράμματος

TILOS-Horizon
2020

δήμαρχο

Ευρώπης

ΠΡΟΠΕ
Εργαστηρίου ΗΜΕ
ο συγκεκριμένος σταθμός θα

προσωπικού

Στο πλαίσιο αυτό ο Δ/ντης
του Εργαστηρίου ΗΜΕ ΠΡΟΠΕ
καθηγητής κ Ιωάννης Καλ
δέλλης συναντήθηκε με τη
της Τήλου κ Μαρία
Καμμά την ενημέρωσε για τις
τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης
του ηλιακού σταθμού και

τονίζοντας ότι η τοπική κοινωνία
αγωνίζεται επί τετραετία
για να αποτελέσει το νησί της
Τήλου το πρώτο νησί της
που καλύπτει τις ανάγκες
του από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας
Σύμφωνα με την πρόταση
της ερευνητικής ομάδας του

την ευχαρίστησε ως την
της τοπικής κοινωνίας
για τη συνεχή και συνεπή
υποστήριξη των κατοίκων της
Τήλου αλλά και της δημοτικής
αρχής στην υλοποίηση του

εκπρόσωπο

πιλοτικού

Ευρωπαϊκού Προγράμ¬

ματος TILOS-Horizon 2020
Καλδέλλης τόνισε ότι το
δημόσιο Πανεπιστήμιο
τη σημασία και
Ο κ

αναγνωρίζοντας

υποστηρίζοντας μέσα από
δράσεις τη νη

ολοκληρωμένες

σιωτικότητα ιδιαίτερα των

υπόλοιπα απομακρυσμένα
νησιά προς όφελος και

ελληνικά

της εθνικής οικονομίας
Η δήμαρχος της Τήλου κ

Καμμά μίλησε τηλεφωνικά και
με τον πρύτανη του ΑΕΙ Πειραιά
TT κ Λάζαρο Βρυζίδη
τον οποίο και ευχαρίστησε για
την προσφορά του Ιδρύματος
στη συνέχεια επιβεβαίωσε τη
σταθερή θέση της κοινωνίας
της Τήλου για πράσινη ανάπτυξη
του νησιού και εξέφρασε
τις προσδοκίες των νησιωτών
για βελτίωση της ποιότητας
και της ασφάλειας της παρεχόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας

την αξιοποίηση της ηλιακής
ακτινοβολίας με τη βοήθεια
σύγχρονων φωτοβολταϊκών
πλαισίων και θα συμβάλει στην
περαιτέρω ενεργειακή αυτονομία
του νησιού της Τήλου
με σαφή περιβαλλοντικά οφέλη
0 Φωτοβολταϊκός σταθμός
φόρτισης θα παραδοθεί από
το ΑΕΙ Πειραιά TT στο Δήμο
της Τήλου στα πλαίσια της
στενής συνεργασίας τους για
την υλοποίηση του πρωτοποριακού
Ευρωπαϊκού Προγράμματος
TILOS-Horizon 2020
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛΟΥ
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ΠΡΟΣΩΠΑ

0 Κώστας
Μουτζούρης
πρόεδρος του
Πανεπιστημίου

Ο πρώην Πρύτανης του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Κώστας Μουτζούρης ανέλαβε
τη θέση του προέδρου
της Διοικούσας Επιτροπής
του Πανεπιστημίου Δυιπχής
Αττικής που προέκυψε από
τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας
με το ΑΕΙ Πειραιά TT
ΣΕΛ 7
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Με ομιλία Τσίπρα η ιδρυτική εκδήλωση
για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρώτος πρόεδρος
του νέου ΑΕΙ ο Κ Μουτζούρης

Από την πρώτη συνέντευξη του κ Μουτζούρη ως πρώτου προέδρου του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής

πρώην Πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου

0 Πολυτεχνείου Κώστας Μουτζούρης

ανέλαβε

τη θέση του προέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
που προέκυψε από τη συγχώνευση του
ΤΗ Αθήνας με το ΑΕΙ Πειραιά ΤΓ Με πέντε
σχολές και 26 Ακαδημαϊκά τμήματα το νέο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από το
θα βρίσκεται στα νέα μηχανογραφικά
Σεπτέμβριο

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την επιλογή

που έκανε η ηγεσία του υπουργείου και
ταυτόχρονα θα ήθελα να καταθέσω ως
ως τέως πρύτανης ως μηχανικός
που έχει ασχοληθεί με έργα την εκτίμη
τεχνοκράτης

σή μου στους χειρισμούς στην ηγεσία του
υπουργείου για να επιτευχθεί ο στόχος Σε
9 μήνες αφού εξαγγέλθηκε να είναι έτοιμος
ο Νόμος νομίζω ότι είναι ένα επίτευγμα
που πρέπει να καταγραφεί Επετεύχθη επίσης
πλειοψηφική συναίνεση και στη βουλή
Πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς
που συνέβαλαν φοιτητές διοικητικοί

διδάσκοντες εργαστηριακοί και τις ηγεσίες
για τη συγχώνευση των δύο TEL Μας περιμένει
πολλή δουλειά γιατί δεν είναι ένα
που δημιουργείται εκ του μηδενός
και πρέπει να συντήξουμε δύο διαφορετικές
νοοτροπίες τόνισε ο κ Μουτζούρης
κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
με τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρό
Ίδρυμα

Αττικής

γλου
Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του
Κώστας
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττική
Μουτζούρης μιλώντας και στο CNN Greece
έκανε λόγο για ένα πρωτοποριακό εγχείρημα
σε πανελλήνιο επίπεδο στο οποίο
παύει ο διαχωρισμός μεταξύ πανεπιστημιακού

και τεχνολογικού τομέα Η ίδια
γίνεται και σε άλλα μέρη της Ελλάδας
ώστε να μπορέσουν να ενοποιηθούν
ΤΕΙ με Πανεπιστήμια
Ο κ Μουτζούρης διατηρούσε εδώ και μήνες
ανοιχτή γραμμή με τον υπουργό Παιδείας
Κ Γαβρόγλου και από τον περασμένο
Νοέμβριο φαίνονταν ότι υπήρχε κατ αρχήν
θετική απάντηση για τη θέση αυτή.Αλλωστε
και οι δυο τους είναι καθηγητές στο ΕΜΠ
στο οποίο ως γνωστόν φοίτησε και ο Αλ
Τσίπρας έχοντας και τους δυο καθηγητές
προσπάθεια

του γεγονός που έπαιξε το ρόλο του στο

συνοικέσιο
Η Διοικούσα Επιτροπή το Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής έχει εννέα μέλη εκ των
τα τρία έχουν θέσεις Αντιπροέδρων
Τον Κώστα Μουτζούρη παρότι δεν ανήκει
οποίων

στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός

Παιδείας τον θεωρεί ως τον πλέον κατάλληλο
γι αυτό το καινοτόμο εγχείρημα Η Διοικούσα
Επιτροπή θα έχει θητεία δύο ετών
προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει
τη μεταβατική περίοδο
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Β

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας Εμβληματική
πρωτοβουλία

το Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής
ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ πρωτοβουλία χαρακτήρισε
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής μιλώντας στο
Μίλησε για νέο θεσμό που
αποτελεί σημαντικό βήμα προς μια νέα
εποχή για την ανώτατη εκπαίδευση
Ο πρωθυπουργός είπε ότι γνωρίζει
πολύ καλά ότι η πρωτοβουλία αυτή
δεν άρεσε σε κάποιους ιδιαίτερα Σε
αυτούς που θεωρούν ότι η γνώση η
έρευνα η ακαδημαϊκή εξέλιξη οφείλουν
να υπόκεινται σε ταξικούς διαχωρισμούς
Σε αυτούς που θεωρούν ότι η εκπαίδευση
συγκροτεί ένα μικρόκοσμο της
αγοράς στον οποίο κάποια ιδρύματα
πρέπει να αποτελούν την ελίτ για τους
λίγους τους ικανούς τους άξιους και
κάποια άλλα να είναι σε δεύτερο πλάνο
σε μια άλλη ταχύτητα Υπογράμμισε
ότι η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση
που προστατεύεται σε αυτή τη χώρα
από το ίδιο της το Σύνταγμα αποτελεί
καθολικό κοινωνικό αγαθό Μιλώντας
για τα ΤΕΙ της Αθήνας και του Πειραιά
ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε ότι υπάρχει
Αιγάλεω

αναντιοτοιχία ανάμεσα στην ακαδημαϊκή

πραγματικότητα των δύο Ιδρυμάτων
και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
τους για να τονίσει ότι αυτό ακριβώς
θεραπεύει η ίδρυση του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής Αναγνωρίζει είπε
την ακαδημαϊκή πραγματικότητα που
έχει διαμορφωθεί στα δύο Ιδρύματα

Ακαδημαϊκά κριτήρια
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η

διαμόρφωση

του νέου Πανεπιστημίου
έγινε έχοντας ως γνώμονα ακαδημαϊκά
κριτήρια αντίθετα με λογικές επικαλύψεων
πολυδιάσπασης και υπερε
ξειδίκευσης Ταυτόχρονα είπε υπήρξε
μέριμνα ώστε καμία εργαστηριακή ή
κτηριακή επένδυση να μη χάσει τον
ρόλο της και σε καμία περίπτωση να
μη θιγεί το εργασιακό καθεστώς του
προσωπικού των Ιδρυμάτων και τα
επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων
απεναντίας μάλιστα είναι προφανές
ότι θα υπάρξει αναβάθμιση
ότι αποτελεί παρακαταθήκη
και σπόρο ανάπτυξης του πολυτιμότερου
αγαθού των ίδιων των νέων
με όλο το συμβολικό αλλά
και πραγματικό φορτίο της δημουργίας
ενός φάρου εκπαίδευσης μόρφωσης
καπολπισμού Πρόσθεσε σπ αποτελεί
μία ακόμα τομή στην κατεύθυνση της
αντιμετώπισης των ανισοτήτων και της
ταξικών διαχωρισμών και είναι δεδομένο
ότι θα συνδράμει στην περαιτέρω
της περιοχής Ο Αλέξης Τσίπρας
τόνισε ότι η περίπτωση του νέου
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν
είναι μια περίπτωση τεχνητής δήθεν
ανωτατοποίησης των ΤΕΙ σαν αυτή
που είχε γίνει πριν 1 7 χρόνια το 200 1
Σημείωσε

ανθρώπων

αναβάθμιση

Με δική τους ευθύνη
Είπε ότι εκείνη ήταν μια εντελώς
κίνηση η οποία πρόσθεσε
ένα Α στον τίτλο των ΤΕΙ και τα έκανε
ΑΤΕΙ σαν η τότε πολιτική ηγεσία να
επικοινωνιακή

έβγαλε με αυτά τα μικρά βαφτίσια
την υποχρέωση της απένανπ στα παιδιά
που σπούδαζαν στα ΤΕΙ και στους
των ιδρυμάτων Ο πρωθυπουργός
διδάσκοντες

κατηγόρησε όσους κόπτονται

για τους αποφοίτους των ΤΕΙ προκειμένου
να βρουν κάτι να πουν για το
εγχείρημα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής σπ με δική τους ευθύνη πολλές
γενιές αποφοίτων των ΤΕΙ κλήθηκαν
να βρουν τη θέση τους στην αγορά
εργασίας χωρίς να έχουν θεσμοθετημένα
επαγγελματικά δικαιώματα
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Ορίστηκε

η διοικούσα
επιτροπή του

νέου ΑΕΙ

24.119 θα φοιτούν
στο Διπ Αττικής
ΠΑΡΟΥΣΙΑ του υπουργού
Παιδείας Κώστα Γα
βρόγλου θα πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα το μεσημέρι

στην Αίθουσα Ιωάννης Α
Παντής η πρώτη συνεδρίαση
της Διοικούσας Επιτροπής
του Πανεπιστημίου Δυ
ηκής Αττικής
Υπενθυμίζεται ότι το νέο
πανεπιστήμιο θα είναι το τρίτο
μεγαλύτερο της χώρας σε
αριθμό φοιτητών καθώς θα
φοιτούν σε αυτό 24 1 1 9 φοιτητές
Το νέο πανεπιστήμιο
θα συνεχίσει τη λειτουργία
του στις ήδη υπάρχουσες
κτιριακές υποδομές των δύο
ΤΕΙ ωστόσο οι νέες ανάγκες
που θα προκύψουν ιδιαίτερα
και με τη λειτουργία των
διετών δομών αναμένεται
να καλυφθούν από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
Πρόεδρος είναι ο
Μουτζούρης ομότιμος
καθηγητής του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου
και αντιπρόεδρος ο Λάζαρος
Βρυζίδης καθηγητής
του ΑΓΕΙ Πειραιά
Κωνσταντίνος

Τα μέλη
Μέλη της Διοικούσας
του νέου πανεπιστημίου
είναι οι Βασιλική
Αργυροπούλου καθηγήτρια
ΤΕΙ Αθήνας Σάββας
Βασιλειάδης καθηγητής
του ΑΓΕΙ Πειραιά Μαρία
Βενετίκου καθηγήτρια του
ΤΕΙ Αθήνας Ιωάννης Ευδο
κιμίδης ομότιμος καθηγητής
του Εθνικού και Καπο
διστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών Αντώνης Μωυσί
δης καθηγητής του Παντεί
Επιτροπής

ου Πανεπιστημίου

Κλεομένης

Οικονόμου ομότιμος
καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας
Γραμματή Πάντζιου καθηγήτρια
ΤΕΙ Αθήνας Γεώργιος
Πολυχρονόπουλος
ΤΕΙ Αθήνας και
κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας Ελένη
Τουρνά καθηγήτρια ΤΕΙ
Αθήνας Δήμος Τριάντης
καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
Δημήτριος Τσελές καθηγητής
καθηγητής

ΑΤΕΙ Πειραιά Αριστοτέλης
Τύμπας αναπληρωτής

καθηγητής του ΕΚΠΑ και
Κωστής Χατζημιχάλης

καθηγητής

Χαροκόπειου

Πανεπιστημίου
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
«αλλάζει» τις Πανελλαδικές 2018
ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΚΙΑΘΑ

Η ίδρυση και λειτουργία του νέου Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής αμέσως από το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα προκαλέσει
στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Το εν λόγω Πανεπιστήμιο θα προκύψει από τη συγ¬
χώνευση του ΤΕΙ Αθηνών και του ΤΕΙ Πειραιώς, τα οποία έχουν
συνολικά 42 τμήματα και στα οποία την προηγούμενη χρονιά
5457 υποψήφιοι. Στο νέο Πανεπιστήμιο θα ιδρυθούν
26 τμήματα στα οποία θα περιλαμβάνονται και τα συναφή των
δύο ΤΕΙ που θα καταργηθούν. Αναμένεται ο αρθμός των εισακτέων
φέτος να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, λίγο πάνω από τους
70.000. Το 2017 οι εισακτέοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έφτασαν
τους 70726 δίχως να υπολογίζονται σ' αυτό τον αριθμό οι
θέσεις που αφορούν τα σώματα ασφαλείας και τις Ακαδημίες
του Εμπορικού Ναυτικού.
Το γεγονός ότι προβλέπεται σχεδόν ίδιος αριθμός εισακτέων με
αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην κατανομή
των θέσεων που θα δοθούν σης σχολές καθώς και στα κοινώς
λεγόμενα περιζήτητα τμήματα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες,
αναμένεται να παρατηρηθεί μικρή αύξηση αριθμού
στα τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης. Επιπροσθέτως,
με την κατάργηση του 4ου πεδίου, τα παιδαγωγικά τμήματα
στα υπόλοιπα τέσσερα πεδία ανακηρύσσοντας τους
υποψήφιους της ομάδας των Ανθρωπιστικών Σπουδών «φαβορί»
για την κστάκτησή τους. Ανατροπές σης φετινές Πανελλαδικές θα
προκληθούν όχι μόνο από τη μερική διαφοροποίηση των θέσεων
των εισακτέων στα διάφορα τμήματα αλλά και από την καινούρια
κατανομή των σχολών και των τμημάτων των ΑΕΙ/ΤΕΙ σε τέσσερα
επιστημονικά πεδία. Μια αλλαγή που ισχύει μόνο για τους
του 90%, διότι γι' αυτούς του 10%, στο πλαίσιο της ίσης
μεταχείρισης, θα ισχύει το περσινό καθεστώς των πέντε πεδίων.
Συμπερασμαηκά οι διαφοροποιήσεις που θα επιφέρει στις
η λειτουργία από φέτος του Πανεπιστημίου Δυτικής
είναι:
Στο σύνολό τους οι υποψήφιοι θα έχουν λιγότερες επιλογές σχολών
στο μηχανογραφικό τους από αυτές των 454 σχολών και τμημάτων
ΑΕΙ και ΤΕΙ που υπήρχαν πέρυσι.
Από το 2018-2019 η Αττική, η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας
δεν θα διαθέτει κανένα ΤΕΙ ύστερα από την κατάργηση των ΤΕΙ
Αθηνών και Πειραιώς.
θα μεγαλώσει η ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα στον αριθμό εισακτέων
στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ της χώρας. Το ακαδημαϊκό έτος 201 7-201 8 οι
εισακτέοι στα ΑΕΙ ήταν 43.758 (61,89%) και στα ΤΕΙ 26.968 (38,1 1 ).
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα προσφέρει περισσότερες
θέσεις στους υποψηφίους του Λεκανοπεδίου
ανατροπές

εισήχθησαν

πέρυσι

εισακτέων

μοιράζονται

υποψηφίους

Πανελλαδικές

Αττικής

πανεπιστημιακές

Αττικής.

Ευνοούνται οι υποψήφιοι της Αττικής και της ευρύτερης περιοχής
που θα συγκεντρώσουν υψηλές βαθμολογίες ή από την αρχή
στοχεύουν σε πανεπιστημιακά τμήματα.
Αναμφβολα χαμένοι πρέπει να θεωρούνται οι υποψήφιοι του
Αττικής οι οποίοι θα συγκεντρώσουν χαμηλές
και οι επιλογές τους θα περιορισθούν μόνο στα ΤΕΙ της
ελληνικής περιφέρειας.
Η αδυναμία μετεγγραφής αυτών των υποψηφίων το ακαδημαϊκό
έτος 201 7-2018 από τα ΤΕΙ της επαρχίας θα περιορίσει ακόμη
τις επιλογές τους στο μηχανογραφικό τους δελη'ο
να μην αποκλεισθούν σε ΤΕΙ της περιφέρειας.
Στην κατηγορία των χαμένων βρίσκονται και οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ
που διεκδικούν σε συντριπτικό βαθμό ετησίως την εισαγωγή τους
στα TEL Η απόφαση του υπουργείου να αυξήσει από το 1 % στο
5% τις διεκδικούμενες θέσεις για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ
στα ΑΕΙ δεν θα περιορίσει το πρόβλημα.
Καταστρατηγείται η αρχή ίσης μεταχείρισης για τους υποψήφιους του
2016 και του 2017 που θα διεκδικήσουν χωρίς εξετάσεις το 10%
των θέσεων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ειδικότερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ
για το 10% των θέσεων δεν θα έχουν στις ήδη λιγοστές επιλογές
της κάθε ειδικότητας, τα ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιώς του
Λεκανοπεδίου

βαθμολογίες

περισσότερο

προκειμένου

καταργούνται.

Όλες οι παραπάνω αιτιάσεις είναι λογικό να επηρεάσουν τους
στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Μια
υποψηφίους

σημανηκή ενέργεια, η οποία αποτελεί κάθε χρόνο κύριο παράγοντα
για τη διαμόρφωση των βάσεων των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η επιμονή
της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας να εντάξει από φέτος
το νέο πανεπιστήμιο στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων

θα αλλάξει για μια ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια, το χαρακτήρα
των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2018.

