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ΟηΪ αΝΈλΰκυ 

 

υθ κθδ ησμΝήΝ πδηΫζ δαμΝΝέεκμΝΚκυλαξΪθβμ 

 

ΚκδθπθδεάΝ φΪζδ βμΝΓ πλΰέαΝΜαυλέ κυ,ΝΜαλέαΝ βηβ λκπκτζκυ 

 

ΚκδθπθδεάΝΠλσθκδαμΝΠαθ ζάμΝΓκτ βμ,Ν δλάθβΝΠαθαΰδυ κυ,ΝΜαλέαΝΚαλκτηπαζβ 

 

Πκζδ δεάΝΤΰ έαμμΝΝέεκμΝΚκυλαξΪθβμ,Ν θ λΫαμΝΝ κτθβμ,ΝΜαέλβΝΥΪρ κυ,ΝΓ πλΰέαΝΜαυλέ κυ,Ν
 αηα έαΝ λΰδΪ κυ 

 

Πκζδ δεάΝ πα ξσζβ βμμΝΚκλέθαΝΚκηβθκτ 

 

επαδ υ δεάΝΠκζδ δεάμΝΓδΪθθβμΝΠΫ αμ,ΝΆλβμΝΚκζζδθ ακΰδαθθΪεβμ,Ν δλάθβΝΠαΰέ α 

 

θ ΰεζβηα δεάΝ Πκζδ δεάμΝ ΓδΪθθβμΝ ΠΫ αμ,Ν δλάθβΝ  αηκτζβ,Ν ζΫιαθ λκμΝ αηΪθβμ,Ν
 αηα έαΝ λΰδΪ κυ 

 

Μ αθα υ δεάΝΠκζδ δεάμΝ άηβ λαΝΓδααδ αά,ΝΝέεκμΝΚκυλαξΪθβμ,ΝΓδΪθθβμΝ ζα σπκυζκμ,Ν
δηδζέαΝΚκθ Ϊλβ,ΝΡαφαΫζαΝΚαζαρ αέ κυ 

 

Πκζδ δεάΝΦτζκυμΝ άηβ λαΝΓδααδ αά,ΝΜαέλβΝΥΪρ κυ 

 

 ΰα δεάΝΠκζδ δεάμΝΝέεκμΝΚκυλαξΪθβμ,ΝΜαλέαΝΚαλκτηπαζβ 

 

Πκζδ δεάΝΠ λδίΪζζκθ κμμΝΝέεκμΝΚκυλαξΪθβμ,ΝΜαλέαΝ βηβ λκπκτζκυ 

 

ΚκδθπθδεάΝΈλ υθαμΝ ΰΰ ζδεάΝΚααΪθβ 
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ΠκυΝ π υγτθ αδΝκΝΟ βΰσμμ 

 

  ΝΦκλ έμΝεαδΝ παΰΰ ζηα έ μΝεκδθπθδεάμΝπκζδ δεάμΝπκυΝ πδγυηκτθΝθαΝπλαΰηα κπκδά κυθΝ
ηδαΝ υΰε θ λπ δεάΝαθααά β βΝ πθΝία δεσ λπθΝφκλΫπθΝεΪγ Νπ έκυΝ βμΝ βθΝ ζζΪ αΝ Ν
τθ κηκΝξλσθκέ 

 

  Ν πσφκδ κυμΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΝ κΝπζαέ δκΝεαζτ λβμΝκλΰΪθπ βμΝ πθΝ
 λα βΰδευθΝ κυμΝΰδαΝαθ τλ βΝ υθαφκτμΝη Ν κΝαθ δε έη θκΝ πθΝ πκυ υθΝ κυμΝ
απα ξσζβ βέ 

 

  κθΝέ δκΝ κθΝ ΚΠΝ κΝπζαέ δκΝηδαμΝκλγκζκΰδεάμΝ αιδθσηβ βμΝ πθΝπλκ λαδκ ά πθΝ κυΝ
κΝπζαέ δκΝ δ ε έεβ βμΝ παΰΰ ζηα δευθΝπλκκπ δευθΝΰδαΝ κυμΝαπσφκδ κυμΝΣηβηΪ πθΝ

ΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμέ 

 

  ΝυπκοάφδκυμΝφκδ β ΫμΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΝπκυΝ θ δαφΫλκθ αδΝθαΝηυβγκτθΝ βθΝ
υλτ β αΝεαδΝ βθΝπκδεδζκηκλφέαΝ βμΝπμΝ φαληκ ηΫθκυΝπ έκυΝεκδθπθδεάμΝ λΪ βμέ 

 

  Νπλκπ υξδαεκτμΝεαδΝη απ υξδαεκτμΝφκδ β ΫμΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΝπκυΝξλ δΪακθ αδΝηδαΝ
τθ κηβ,Ν πδφαθ δαεάΝ-ΝαζζΪΝπ λδ ε δεάΝ-ΝαλξδεάΝ θβηΫλπ βΝΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝ λΰα δυθΝ
κυμΝ ΝΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝπ έκέ 

 

  Ν πδ άηκθ μΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΝπκυΝ θ δαφΫλκθ αδΝθαΝ θ λυφά κυθΝ λ υθβ δεΪΝ βΝ
δΪ α βΝ κυΝλσζκυΝ πθΝΦκλΫπθΝ βΝ δαησλφπ βΝ πθΝεκδθπθδευθΝπκζδ δευθΝ βθΝ
ζζΪ αΝεαδΝ πδγυηκτθΝθαΝπλαΰηα κπκδά κυθΝηδαΝαλξδεάΝαθααά β βέ 

 

ΝΠλκ κδηα έαΝ κυΝΟ βΰκτΝ θΝΫζαί ΝεαηέαΝξλβηα κ σ β βΝεαδΝ δα έγ αδΝ πλ ΪθΝη Ν
εκπσΝ βθΝ υλτ λβΝ υηίκζάΝ κυΝ ΚΠΝ Ναβ άηα αΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΝ βθΝ ζζΪ αέ 
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Π λδ ξση θα 

 

 

Πλσζκΰκμ 

ΝέεκμΝΚκυλαξΪθβμ           ίι 

 

 

Φκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμ         ίλ 

Γ πλΰέαΝΜαυλέ κυ 

 

Φκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝΠλσθκδαμ         γγ 

Παθ ζάμΝΓκτ βμ 

 

Φκλ έμΝΠκζδ δεάμΝΤΰ έαμ 

ΝέεκμΝΚκυλαξΪθβμΝ–Ν θ λΫαμΝΝ κτθβμ        ηγ 

 

Φκλ έμΝΠκζδ δεάμΝ πα ξσζβ βμ         κθ 

ΚκλέθαΝΚκηβθκτ 

 

Φκλ έμΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ         1ίλ 

ΓδΪθθβμΝΠΫ αμ 

 

Φκλ έμΝΜ αθα υ δεάμΝΠκζδ δεάμ        1βι 

άηβ λαΝΓδααδ αάΝ–ΝΝέεκμΝΚκυλαξΪθβμ 
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Φκλ έμΝ θ ΰεζβηα δεάμΝΠκζδ δεάμ        1η1 

ΓδΪθθβμΝΠΫ αμΝ–Ν δλάθβΝ αηκτζβ 

 

Φκλ έμΝΠκζδ δεάμΝΦτζκυ          1θκ 

άηβ λαΝΓδααδ αάΝ–ΝΜαέλβΝΥΪδ κυ 

 

Φκλ έμΝ ΰα δεάμΝΠκζδ δεάμ         1ιλ 

ΝέεκμΝΚκυλαξΪθβμ 

 

Φκλ έμΝΠκζδ δεάμΝΠ λδίΪζζκθ κμ         1λκ 

ΝέεκμΝΚκυλαξΪθβμ 

 

Φκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝΈλ υθα μ         ββζ 

ΰΰ ζδεάΝΚααΪθβ 

 

 

 

δκΰλαφδεΪΝυθ ζ υθ          βζγ 
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Πλσζκΰκμ 

 

Ν αεσζκυγβΝ πλκ πΪγ δαΝ ΰεαδθδΪα δΝ ηδαΝ δλΪΝ η ζ υθΝ κυΝ  ΚΠΝ πκυΝ υπβλ κτθΝ υθ υα δεΪΝ εαδΝ

πκζζαπζΪΝ κυμΝ γ η ζδυ δμΝ δ λυ δεκτμΝ εκπκτμΝ κυέΝ υ κέΝ θΝ έθαδΝ ΪζζκδΝ απσΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ κυΝ

δ πδ βηκθδεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ βμΝ ΚκδθπθδεάμΝ Πκζδ δεάμΝ σ κΝ αεα βηαρεΪ,Ν σ κΝ εαδΝ πμΝ ηΫ κυΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ θα ξσζβ βμέΝ κΝ τ λκΝ εΫζκμ,ΝετλδαΝπλκ λαδσ β αΝαπκ ζ έΝβΝ λαέπ βΝ κυΝυζζσΰκυΝ

πμΝκξάηα κμΝί ζ έπ βμΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝπλκκπ δευθΝ πθΝαπκφκέ πθΝΣηβηΪ πθΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΝ

αζζΪΝεαδΝεαζυ Ϋλ υ βμΝ πθΝ λΰα δαευθΝ υθγβευθΝ κυμέ 

ΈθαΝ ΰξ έλβηαΝπκζυ πέπ βμΝξαλ κΰλΪφβ βμΝφκλΫπθΝεκδθπθδεάμΝπκζδ δεάμΝ ιυπβλ έΝηδαΝ Ϋ κδαΝζκΰδεάΝΰδαΝ

λ δμΝ κυζΪξδ κθΝζσΰκυμέΝΠλυ κθ,Ν υθ δ φΫλ δΝ βθΝαπκ αφάθδ βΝ κυΝ κπέκυΝεαδΝ θδ ξτ δΝ δμΝ υθα σ β μΝ

ικλγκζκΰδ ηκτΝ ηδαμΝ αδ αζυ κυμΝ εαδΝ πκζυ δα πα ηΫθβμΝ ζζβθδεάμΝ εκδθπθδεάμΝ δκέεβ βμέΝ τ λκθ,Ν

πλκ φΫλ δΝ ΫθαΝ πκζτ δηκΝ λΰαζ έκΝ ήΝ πυιέ αΝ πλκ αθα κζδ ηκτΝ ΰδαΝ βθΝ δ λΪλξβ βΝ πθΝ λα βΰδευθΝ

πλκ λαδκ ά πθΝ κυΝ  ΚΠΝ δμΝ παφΫμΝ κυΝ η Ν κυμΝ φκλ έμΝ ΰδαΝ δμΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ πλκκπ δεΫμΝ πθΝ

απκφκέ πθέΝΣλέ κθ,ΝπαλΫξ δΝ υΰε θ λπηΫθκΝεαδΝ αιδθκηβηΫθκΝπλπ κΰ θΫμΝυζδεσΝ κΝκπκέκΝ έθαδΝ δαγΫ δηκΝΰδαΝ

αιδκπκέβ βΝεαδΝη Ϋπ δ αΝ π ι λΰα έαΝαπσΝ αΝηΫζβΝ βμΝαεα βηαρεάμΝεκδθσ β αμέ 

Ν ζκΰδεάΝπκυΝαεκζκυγ έ αδΝ βΝ κηάΝ κυΝ κ βΰκτΝ έθαδΝ βΝ ιάμμΝ η ΪΝ βθΝ δΪελδ βΝ πθΝ π έπθΝεκδθπθδεάμΝ

πκζδ δεάμΝ πδ δυε αδ,Νη Ν βΝη ΰαζτ λβΝ υθα άΝκηκδκΰΫθ δα,Ν βΝ ξαλ κΰλΪφβ βΝ πθΝυπ λ γθδευθ,Ν γθδευθ,Ν

κπδευθΝεαδΝηβΝευί λθβ δευθΝφκλΫπθΝ κυμέΝ ΝετλδαΝπβΰάΝΪθ ζβ βμΝπζβλκφκλδυθΝά αθΝκδΝ δ κ ζέ μΝ πθΝ

φκλΫπθΝ κΝ δα έε υκέΝΣαΝία δεΪΝ κδξ έαΝπκυΝξαλ κΰλαφάγβεαθΝά αθΝβΝκθκηα έα,ΝβΝγ ηδεάΝυπσ α β,ΝβΝ

ξλκθκζκΰέαΝέ λυ βμ,ΝβΝδ κ ζέ α,ΝβΝπ λδΰλαφάΝ πθΝ λΪ πθΝεαδΝκδΝ κη έμΝπαλΫηία βμΝ κυΝεΪγ ΝφκλΫαέΝΓδαΝ

βθΝ επζάλπ βΝ αυ κτΝ κυΝ απαδ β δεκτΝ ΫλΰκυΝ πδξ δλάγβε Ν Ν εΪγ Ν π έκΝ βΝ κπκγΫ β βΝ θσμΝ υθ κθδ άΝ

πέίζ οβμέΝ πδ δυξγβε Ν–ΝεαδΝ δμΝπ λδ σ λ μΝ πθΝπ λδπ υ πθΝ πδ τξγβε Ν–ΝκΝ υθ κθδ άμΝ πέίζ οβμΝ

θαΝ έθαδΝΫθαμΝυπκοάφδκμΝ δ Ϊε πλΝ Ναθ δε έη θκΝ υθαφΫμΝη Ν κΝπ έκΝξαλ κΰλΪφβ βμέΝ 
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Ν ζΫξπ βΝ πθΝκηΪ πθΝ λΰα έαμΝΫΰδθ ΝαπσΝη απ υξδαεκτμΝεαδΝπλκπ υξδαεκτμΝφκδ β ΫμέΝ βθΝ ζδεάΝ κηάΝ

πθΝ πδ λκπυθΝ θΝαπκφ τξγβεαθΝκδΝ υ αθαζκΰέ μΝεαδΝκδΝαπκεζέ δμΝαπσΝ κθΝαλξδεσΝ ξ δα ησέΝΣκΝ ζδεσΝ

απκ Ϋζ ηαΝ κππ άπκ Ν ηφαθέα δΝ α υθαηέ μΝ εαδΝ πδ Ϋξ αδΝ πκζζαπζυθΝ η γκ κζκΰδευθΝ εαδΝ πκδκ δευθΝ

ί ζ δυ πθέΝΧ σ κΝηδαΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝαπσπ δλα,Νπσ κΝηΪζζκθΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝπλαΰηα δεσ β α,Νφαθ Ϊα δΝ

απσΝησθβΝ βμΝξακ δεάέΝΓδαΝ κυμΝπαλαπΪθπΝεαδΝΰδαΝπκζζκτμΝαεσηβΝζσΰκυμΝΫθαμΝηαελκ ε ζάμΝκ βΰσμ,ΝσππμΝ

αυ σμ,Ν θΝ ηπκλ έΝ παλΪΝ θαΝ έθαδΝ ζζ δπ δεσμέΝ ΓδαΝ σζαΝ αυ ΪΝ ΰέθ αδΝ πέεζβ βΝ βθΝ εα αθσβ βΝ εαδΝ βθΝ

πδ έε δαΝ πθΝαθαΰθπ υθΝήΝξλβ υθΝ κυέ 

Κζ έθκθ αμ,Ν γαΝ άγ ζαΝ θαΝ υξαλδ ά πΝ κυμΝ υθα ΫζφκυμΝ πκυΝ υθΫίαζζαθΝ Ν αυ άΝ βθΝ ξλκθκίσλαΝ

πλκ πΪγ δαέΝ ΣκΝ ΰξ έλβηαΝ βλέξγβε Ν ικζκεζάλκυΝ Ν γ ζκθ δεάΝ λΰα έαΝ φκδ β υθΝ εαδΝ απκφκέ πθΝ

εκδθπθδεάμΝπκζδ δεάμΝ πθΝ λδυθΝετεζπθΝ πκυ υθΝεαδΝ πθΝ λδυθΝ ζζβθδευθΝ εα βηαρευθΝΣηβηΪ πθέΝΜδαΝ

θΫαΝ ΰ θδΪΝ πδ βησθπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ βθΝ πζ δκοβφέαΝ κυμΝ ίδυθκυθΝ βθΝ αθ λΰέα,Ν βθΝ υπκαπα ξσζβ βΝ άΝ βθΝ

λκαπα ξσζβ βΝ ’Ν ΫθαΝ λΰα δαεσΝ εαδΝ εκδθπθδεσΝ π λδίΪζζκθΝ πκυ,Ν ηΫξλδΝ δΰηάμ,Ν θΝ πλκηβθτ αδΝ

εαζτ λκέΝ Ν αΰΪπβΝ ΰδαΝ κΝ δ πδ βηκθδεσΝ ηαμΝ αθ δε έη θκΝ υπ λπά β Ν αΝ πκζζαπζΪΝ αυ ΪΝ ηπσ δαέΝ

υ ζπδ κτη ΝππμΝκδΝ υΰ θ έμΝ σξκδΝη Ν κυμΝκπκέκυμΝβΝΚκδθπθδεάΝΠκζδ δεάΝ πδ υθΪπ αδΝαεα βηαρεΪΝγαΝ

ζΪίκυθΝεΪπκδαΝ δΰηάΝαθ δπλκ ππ υ δεσ λκΝπκζδ δεσΝαθ έελδ ηαέΝ πσΝ βθΝπζ υλΪΝ κυΝκΝ ΚΠΝ η τ αδΝ

βγδεΪΝσ δΝη Ν δμΝηδελΫμ,ΝαζζΪΝπβΰαέ μ,Ν κυΝ υθΪη δμΝγαΝ κΝ πδ δυι δέ 

 

 

        ΝΝΝΝΝΝΝΝέεκμΝΚκυλαξΪθβμ 

ΤπκοάφδκμΝ δ Ϊε πλΝΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμ, 

        ΝΝΝΝΝΝΝΠαθ πδ άηδκΝΠ ζκπκθθά κυ 
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Φκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμ 

 

 

 

 

 

ΣβθΝ υγτθβΝ κυΝυθ κθδ ηκτΝΰδαΝ κΝπ έκΝ βμΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝ έξ ΝβΝΓ πλΰέαΝΜαυλέ κυΝΧΚΪ κξκμΝ

Μ Ν Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν ΠΪθ δκΝ Παθ πδ άηδκΝ ήΝ  Ϋζ ξκμΝ Τπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμ,Ν

ΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝ εαδΝ ΠλσθκδαμΨ,Ν θυ,Ν βΝ ξαλ κΰλΪφβ βΝ υθΫίαζζ Ν βΝ ΜαλέαΝ βηβ λκπκτζκυΝ

ΧΠλκπ υξδαεάΝΦκδ ά λδαΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝεαδΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ,ΝΠαθ πδ άηδκΝΠ ζκπκθθά κυΨ 
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Τπ λ γθδεκέΝΦκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμ 
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Ολΰαθδ ησμΝΟδεκθκηδεάμΝυθ λΰα έαμΝεαδΝ θΪπ υιβμΝΧΟΟ Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΟλΰαθδ ησμ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λζκ 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέoecdέorg 

 

Π λδΰλαφάμΝΟΝΟΟ Ν έθαδΝ δ γθάμΝκλΰαθδ ησμΝ ε έθπθΝ πθΝαθαπ υΰηΫθπθΝξπλυθΝπκυΝυπκ βλέακυθΝ δμΝ

αλξΫμΝ βμΝαθ δπλκ ππ υ δεάμΝ βηκελα έαμΝεαδΝ βμΝκδεκθκηέαμΝ βμΝ ζ τγ λβμΝαΰκλΪμέΝ πκ κζάΝ κυΝ έθαδΝβΝ

πλκυγβ βΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝεαδΝεκδθπθδεάμΝαθΪπ υιβμΝ Νπαΰεσ ηδκΝ πέπ κέΝΟΝκλΰαθδ ησμΝπαλΫξ δΝΫθαΝ

π λδίΪζζκθΝσπκυΝκδΝευί λθά δμΝηπκλκτθΝθαΝ υΰελέθκυθΝ φαληκΰΫμΝπκζδ δεάμ,ΝθαΝίλκυθΝαπαθ ά δμΝ αΝ

εκδθΪΝπλκίζάηα α,ΝθαΝπλκ δκλέ κυθΝ δμΝεαζΫμΝπλαε δεΫμΝεαδΝθαΝ υθ κθέ κυθΝ δμΝ π λδεΫμΝεαδΝ δ γθ έμΝ

πκζδ δεΫμέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝΟΝΟΟ ,Νη αιτΝΪζζπθ,ΝπαλΫξ δΝεα υγυθ άλδ μΝΰλαηηΫμΝ δμΝευί λθά δμΝΰδαΝαβ άηα αΝ

α φΪζδ βμΝεαδΝ υθ Ϊι πθέΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝπκζέ μΝελα υθΝπκυΝ ζκτθΝυπσΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ 

http://www.oecd.org/
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δ γθάμΝΟλΰΪθπ βΝ λΰα έαμΝΧ Ο Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΟλΰαθδ ησμ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λ1λ 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέiloέorg 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν δ γθάμΝΟλΰΪθπ βΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝ δ δε υηΫθβΝκλΰΪθπ βΝ κυΝΟ ΝπκυΝ πδ δυε δΝ βθΝ

πλκυγβ βΝ βμΝεκδθπθδεάμΝ δεαδκ τθβμΝεαδΝ πθΝ δ γθυμΝαθαΰθπλδ ηΫθπθΝαθγλππέθπθΝεαδΝ λΰα δαευθΝ

δεαδπηΪ πθέΝΚαγκλέα δΝ αΝ δ γθάΝπλσ υπαΝ λΰα έαμΝη Ν βΝηκλφάΝ υηίΪ πθΝεαδΝ υ Ϊ πθΝκδΝκπκέ μΝ

κλέακυθΝ αΝ ζΪξδ αΝ πέπ αΝ πθΝία δευθΝ λΰα δαευθΝ δεαδπηΪ πθέΝΙ δαέ λα,ΝηΫ πΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ

«SafeWork»,ΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝ φΪζ δαΝεαδΝ βθΝΤΰ έαΝ βθΝ λΰα έαΝεαδΝ κΝΠ λδίΪζζκθ,Ν πδ δευε δΝ βθΝ

παΰεσ ηδαΝ υθ δ β κπκέβ βΝ πθΝ δα Ϊ πθΝεαδΝ πθΝ υθ π δυθΝ πθΝ λΰα δευθΝα υξβηΪ πθ,Ν λαυηα δ ηυθΝ

εαδΝα γ θ δυθ,Ν βθΝ κπκγΫ β βΝ βμΝυΰ έαμΝεαδΝ βμΝα φΪζ δαμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ βΝ δ γθάΝα αΫθ αΝεαδΝ βθΝ

θγΪλλυθ βΝεαδΝ άλδιβΝπλαε δεάΝ λΪ βΝ ΝσζαΝ αΝ πέπ αέ 

 

ληκ δσ β μμΝ Ν Ο ,Νη αιτΝΪζζπθ,Ν λα βλδκπκδ έ αδΝ κΝ ξ δα ησΝεαδΝ βθΝ φαληκΰάΝπλκζβπ δευθΝεαδΝ

πλκ α υ δευθΝπκζδ δευθΝΰδαΝ αΝεκδθπθδεκα φαζδ δεΪΝ υ άηα α 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ λΰααση θκδΝ βησ δκυΝεαδΝδ δπ δεκτΝ κηΫα 

http://www.ilo.org
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υηίκτζδκΝ βμΝ υλυπβμ 

 Ν 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΟλΰαθδ ησμ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λζλ 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέcoeέint 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝυηίκτζδκΝ βμΝ υλυπβμ,ΝηΫ πΝ πθΝλυγηδ δευθΝεαδΝ υθ κθδ δευθΝ κυΝκλΰΪθπθ,ΝΫξ δΝ

δα λαηα έ δΝ βηαθ δεσΝλσζκΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ ζΪξδ κυΝ πδπΫ κυΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝ βθΝ

υλυπβ,Ν βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝ υθ κθδ ηκτΝ βμΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝη αιτΝ πθΝελα υθΝη ζυθΝ βμ,ΝεαγυμΝ

εαδΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βΝ πθΝ ι ζέι πθΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝ βθΝ υλυπβέ 

 

ληκ δσ β μμΝΡτγηδ βΝ ζΪξδ πθΝ πδπΫ πθΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝ-Ν υλππαρεσμΝΚκδθπθδεσμΝΥΪλ βμΝΤΝ

υλππαρεσμΝΚυ δεαμΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζ δαμ,Ν υθ κθδ ησμΝ πθΝ γθδευθΝθκηκγ δυθΝ-Ν υλππαρεάΝτηία βΝ

ΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμ,Ντ βηαΝαηκδίαέαμΝπζβλκφσλβ βμΝΰδαΝ βθΝεκδθπθδεάΝπλκ α έαΝ κυΝυηίκυζέκυΝ

βμΝ υλυπβμΝΧMISSCEOΨ,Ν δη λ έμΝυθ λΰα έ μ,ΝπλκΰλΪηηα αΝεα Ϊλ δ βμ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝπκζέ μΝ πθΝελα υθ- βμΝ υλυπβμ 

http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialsecurity/default_en.asp
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δ γθΫμΝΝκηδ ηα δεσΝΣαη έκΝΧIMFΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝκλΰαθδ ησμ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λζη 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέimfέorg 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝ ΝΣΝ έθαδΝΫθαμΝ δ γθάμΝκλΰαθδ ησμΝπκυΝ λΰΪα αδΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝ

θκηδ ηα δεάμΝ υθ λΰα έαμ,Ν βθΝ ια φΪζδ βΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝ αγ λσ β αμ,Ν βΝ δ υεσζυθ βΝ κυΝ δ γθκτμΝ

ηπκλέκυ,Ν βθΝπλκυγβ βΝυοβζκτΝ πδπΫ κυΝαπα ξσζβ βμΝεαδΝ βμΝίδυ δηβμΝκδεκθκηδεάμΝαθΪπ υιβμ,ΝεαδΝ βΝ

η έπ βΝ βμΝφ υξ δαμΝ ΝσζκΝ κθΝεσ ηκέ 

 

ληκ δσ β μμΝπαλκξάΝ υηίκυζυθΝπκζδ δεάμΝπλκμΝ δμΝευί λθά δμΝεαδΝ δμΝε θ λδεΫμΝ λΪπ α μ,ΝΫλ υθ μ,Ν

α δ δεΫμ,ΝπλκίζΫο δμΝεαδΝαθαζτ δμ,Ν αθ δκ σ β β,Ν ξθδεάΝίκάγ δαΝεαδΝεα Ϊλ δ β,ΝκδεκθκηδεάΝεαδΝ

ξλβηα κπδ π δεάΝ πκπ έα 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝπκζέ μΝελα υθΝπκυΝ ζκτθΝυπσΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ 

http://www.imf.org/
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Παΰεσ ηδαΝΣλΪπ αα 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΟλΰαθδ ησμ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λζη 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.worldbank.org 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝΠαΰεσ ηδαΝΣλΪπ ααΝυπκ βλέα δΝπλκΰλΪηηα αΝεκδθπθδεάμΝπλκ α έαμΝεαδΝ λΰα έαμΝ δμΝ

αθαπ υ ση θ μΝξυλ μΝπμΝε θ λδεσΝηΫλκμΝ βμΝαπκ κζάμΝ βμΝΰδαΝ βΝη έπ βΝ βμΝφ υξ δαμΝηΫ πΝ βμΝίδυ δηβμΝ

εαδΝξπλέμΝαπκεζ δ ηκτμΝαθΪπ υιβέ 

 

ληκ δσ β μμΝ αθ δκ σ β β,ΝπλκΰλΪηηα αΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝεαδΝ υθ αιδκ σ β βμ,Ν«World Bank 

βί1β–βίββΝSocial Protection and Labor Strategy» 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝπκζέ μΝ πθΝξπλυθΝπκυΝ ζκτθΝυπσΝ βθΝπλκ α έαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ 

http://www.worldbank.org/en/topic/socialprotectionlabor/overview
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δ γθάμΝυθ αδλδ ησμΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝΧISSAΨ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΟλΰαθδ ησμ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λβι 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέissaέint 

 

Π λδΰλαφάμΝΟΝISSAΝ δΪα δΝ βθΝ ξθδεάΝεαδΝ δκδεβ δεάΝί ζ έπ βΝ βμΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝη αιτΝ πθΝ
η ζυθΝ βμΝεαδΝ λΰΪα αδΝΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ κυΝλσζκυΝ πθΝφκλΫπθΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝ ΝηδαΝ υθκζδεάΝ
υαά β βΝ Ν πέπ κΝ γθδεάμΝπκζδ δεάμΝΰδαΝ βθΝεκδθπθδεάΝα φΪζδ βέ 

 

ληκ δσ β μμΝυπ λΪ πδ β,ΝπαλκξάΝπζβλκφκλδυθΝεαδΝ υηίκυζ υ δεάμΝαπσΝ ηπ δλκΰθυηκθ μ,Ν
πδξ δλβηα δευθΝπλκ τππθ,Νεα υγυθ άλδπθΝΰλαηηυθΝεαδΝπλαε δευθΝΰδαΝ βθΝί ζ έπ βΝ πθΝ υ βηΪ πθΝ
εκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ λΰααση θκδ,ΝεκδθπθδεΪΝαπκεζ δ ηΫθκδ 

http://www.issa.int
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υλππαρεσΝΙθ δ κτ κΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζ δαμΝΧEISSΨ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λθκ 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.eiss.be 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝEISSΝ έθαδΝΫθαμΝ δ γθάμ,Ν πδ βηκθδεσμΝκλΰαθδ ησμΝπκυΝ εκπσΝ κυΝΫξ δΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝ

δ δευθΝ ΝγΫηα αΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμ,Ν σ κΝαπσΝ κΝξυλκΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝσ κΝεαδΝαπσΝκζσεζβλκΝ

κΝεσ ηκ,ΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝηδαμΝίΪ βμΝΰδαΝπλκίζβηα δ ησΝεαδΝαθ αζζαΰάμΝαπσο πθέ 

 

ληκ δσ β μμΝ υθΫ λδαΝεαδΝ ηδθΪλδα,ΝπλκΰλΪηηα αΝεα Ϊλ δ βμΝεαδΝ πδησλφπ βμ,ΝΫλ υθ μΝεαδΝ

βηκ δ τ δμ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ δ δεκέΝ εαδΝ πδ άηκθ μΝ πκυΝ α ξκζκτθ αδΝ η Ν γΫηα αΝ εκδθπθδεάμΝ α φΪζδ βμΝ εαδΝ

εκδθπθδεάμΝπλκ α έαμ 

http://www.eiss.be/
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υλππαρεσΝτ βηαΝ ηκδίαέαμΝΠζβλκφσλβ βμΝΰδαΝ βθΝ 

ΚκδθπθδεάΝΠλκ α έαΝΧMISSOCΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθΫμΝ έε υκ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λλί 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέmissocέorg 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝMISSOCΝαπκ ζ έΝΫθαΝ έε υκΝπκυΝ υθ κθέα αδΝαπσΝ βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝεαδΝΫξ δΝπμΝ

ία δεάΝαπκ κζάΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝαθ αζζαΰάμΝπζβλκφκλδυθΝ ξ δεΪΝη Ναβ άηα αΝεκδθπθδεάμΝπλκ α έαμ,Ν

υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ βμΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμ,Νη αιτΝ πθΝελα υθΝη ζυθΝ βμΝ έΝ 

 

ληκ δσ β μμΝπζβλκφσλβ β,ΝΫε κ βΝ υΰελδ δευθΝπδθΪεπθΝ ξ δεΪΝη Ν αΝ γθδεΪΝ υ άηα αΝεκδθπθδεάμΝ

πλκ α έαμΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΪ κηαΝπκυΝη αεδθκτθ αδΝ ΝΪζζβΝ υλππαρεάΝξυλαΝΰδαΝθαΝαά κυθΝάΝθαΝ λΰα κτθ 

http://www.missoc.org/
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υλππαρεάΝ πδ λκπά 

Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ πα ξσζβ βμ,ΝΚκδθπθδευθΝΤπκγΫ πθΝεαδ 

ΚκδθπθδεάμΝΈθ αιβμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΘ ηδεσΝσλΰαθκΝ βμΝ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1ληκ 

 

Ι κ ζέ αμΝecέeuropaέeuήsocial 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝΓ θδεάΝ δ τγυθ βΝα ξκζ έ αδΝη αιτΝΪζζπθΝη Ναβ άηα αΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ ζ τγ λβΝ

ευεζκφκλέαΝ πθΝ λΰαακηΫθπθ,Ν κΝ υθ κθδ ησΝ πθΝεαγ υ πθΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμ,Ν βθΝί ζ έπ βΝ πθΝ

υθγβευθΝ λΰα έαμΝεαδΝ βθΝεκδθπθδεάΝΫθ αιβέ 

 

ληκ δσ β μμΝ υθ κθδ ησμΝεαδΝπαλαεκζκτγβ βΝ γθδευθΝπκζδ δευθ,Ν επσθβ βΝθσηπθ,Ν υλππαρεάΝΚΪλ αΝ

φΪζδ βμΝ γΫθ δαμ,Ν ζ ε λκθδεάΝαθ αζζαΰάΝπζβλκφκλδυθΝΰδαΝ βθΝεκδθπθδεάΝα φΪζδ βΝΧEESSIΨ,Ν έε υαΝ

ηπ δλκΰθπησθπθΝΧtrESSΨ,Νυ άηα αΝεκδθπθδεάμΝπλκ α έαμΝΧMISSOCΨέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝα φαζδ ηΫθκδΝυπάεκκδΝ βμΝ ,Ν βμΝΙ ζαθ έαμ,Ν κυΝΛδξ θ Ϊδθ,Ν βμΝΝκλίβΰέαμΝάΝ βμΝ

ζί έαμ,ΝαπΪ λδ μΝάΝπλσ φυΰ μ,ΝυπάεκκδΝ λέ πθΝξπλυθέ 

 

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=el
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γθδεκέΝΦκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμ  
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Τπκυλΰ έκΝ λΰα έαμ,ΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμ 

Γ θδεάΝΓλαηηα έαΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝΧΓέΓέΚέ έΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λκη 

 

Ι κ ζέ αμΝμΝwww.ypakp.gr 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝΓέΓέΚέ έΝ έθαδΝκΝηβξαθδ ησμΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝπκυΝα ε έΝ βθΝευί λθβ δεάΝπκζδ δεάΝ

πΪθπΝ ΝγΫηα αΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝεαδΝ πκπ τ δΝ βθΝυζκπκέβ βΝ βμΝεκδθπθδεκα φαζδ δεάμΝ

θκηκγ έαμΝαπσΝ κυμΝ φαζδ δεκτμΝΦκλ έμέΝ δ δεσ λαΝ κΝΫλΰκΝ βμΝΓέΓέΚέ έΝ έθαδμΝ Νθκηκγ δεάΝλτγηδ βΝ

πθΝπζαδ έπθΝεαδΝ πθΝ πδηΫλκυμΝηΫ λπθΝπΪθπΝ ΝγΫηα αΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝεαδΝβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ

εκδθπθδεκα φαζδ δεκτΝ υ άηα κμΝεαγυμΝεαδΝβΝ υθ ξάμΝζάοβΝηΫ λπθΝΰδαΝ βθΝπ λαδ ΫλπΝί ζ έπ άΝ κυέΝ Ν

πκπ έα,ΝκΝΫζ ΰξκμΝεαδΝκΝ υθ κθδ ησμΝσζπθΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ πθΝ φαζδ δευθΝΟλΰαθδ ηυθ,ΝσππμΝ δμΝ

ΠαλκξΫμ,Ν βΝΥλβηα κ σ β β,Ν βΝ δκέεβ β,Ν βΝΜβξαθκλΰΪθπ βΝεέζέπέΝ Ν επλκ υπβ βΝ βμΝΥυλαμΝ Ν

δ γθ έμΝΟλΰαθδ ηκτμΝεαδΝβΝ υθ λΰα έαΝη Ναυ κτμΝεαγυμΝεαδΝη ΝιΫθ μΝΥυλ μΝπΪθπΝ ΝγΫηα αΝΚκδθπθδεάμΝ

φΪζδ βμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝΧΓέΓέΚέ ΨΝυπΪΰ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ

λΰα έαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝεαδΝ άη λαΝ πκπ τ δΝ1ιβΝ φαζδ δεκτμΝΦκλ έμ,Νη αιτΝ πθΝ

κπκέπθΝβζΝΚτλδαμΝ φΪζδ βμ,ΝπκυΝεαζτπ κυθΝ κΝ τθκζκΝ ξ σθΝ κυΝπζβγυ ηκτΝ βμΝΥυλαμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΦκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμ 
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Ί λυηαΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝ–Ν 

θδαέκΝΣαη έκΝ πδεκυλδεάμΝ φΪζδ βμΝΜδ γπ υθΝΧΙΚ Ν-Ν Σ ΜΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λγζ 

 

Ι κ ζέ αμΝΝwwwέikaέgr 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝΙΚ - Σ ΜΝζ δ κυλΰ έΝυπσΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμ,ΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝ

ΤΝΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμΝεαδΝα ξκζ έ αδΝη Ν βθΝετλδαΝεαδΝ πδεκυλδεάΝα φΪζδ βΝ πθΝπλκ υππθΝπκυΝΫξκυθΝ

πμΝετλδκΝ πΪΰΰ ζηαΝ βθΝπαλκξάΝΫηη βμΝ ιαλ βηΫθβμΝ λΰα έαμ,ΝεαγυμΝεαδΝ δ δεΫμΝεα βΰκλέ μΝπλκ υππθέΝΟδΝ

εέθ υθκδΝπκυΝεαζτπ κθ αδΝπ λδζαηίΪθκυθΝ βΝηβ λσ β αΝ,Ν αΝκδεκΰ θ δαεΪΝίΪλβ,Ν βθΝα γΫθ δα,Ν κΝΰάλαμ,Ν βθΝ

αθαπβλέα,Ν κΝγΪθα κ,Ν κΝ λΰα δεσΝα τξβηαΝεαδΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝα γΫθ δα,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝαθ λΰέαέΝ Ν

δα λκφαληαε υ δεάΝπ λέγαζοβΝ κυμΝα φαζδ ηΫθ μΝ κυΝΙΚ - Σ ΜΝ άη λαΝπαλΫξ αδΝαπσΝ κθΝ ΟΠΤΤέ 

 

ληκ δσ β μμΝα φΪζδ β,Ν υθ Ϊι δμ,ΝπαλκξΫμΝηβ λσ β αμ,Νξκλάΰβ βΝ ΜΚ ,ΝίδίζδΪλδκΝυΰ έαμ,ΝπαλκξΫμΝ

αθαπβλέαμ,Νεα ’ΝκέεκθΝφλκθ έ αΝ υθ αιδκτξπθ,ΝΝφαληαε υ δεάΝπ λέγαζοβ,Ν λΰκ κ δεΫμΝεαδΝα φαζδ δεΫμΝ

δ φκλΫμ,Ν δαελα δεΫμΝεκδθπθδεΫμΝα φαζέ δμ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ ηδ γπ κέΝ λΰααση θκδ,Ν Ν Ϊθ λΰκδ,Ν Μ ,Ν υθ αιδκτξκδ,Ν δ δεΫμΝ εα βΰκλέ μΝ -Ν

αέθέ1κζθή1λη1ΝΧπ λέπ π βΝα,ΝπαλΪΰλαφκμΝ1,ΝΪλγλκΝβΨ 

http://www.ika.gr/
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Ολΰαθδ ησμΝ φΪζδ βμΝ ζ υγΫλπθΝ παΰΰ ζηα δυθΝΧΟ Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίίι 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέoaeeέgr 

 

Π λδΰλαφάμΝΟΝΟ Ν ια φαζέα δΝ βθΝα φαζδ δεάΝεΪζυοβΝ πθΝ ζ τγ λπθΝ παΰΰ ζηα δυθΝ Νπ λέπ π βΝ

ΰάλα κμ,Ναθαπβλέαμ,ΝγαθΪ κυ,Να υξάηα κμ,Να γΫθ δαμΝεαδΝηβ λσ β αμέΝ πέ βμΝ ια φαζέα δΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝ

η ζυθΝ πθΝκδεκΰ θ δυθΝ πθΝα φαζδ ηΫθπθΝ κυΝ Νπ λέπ π βΝα γΫθ δαμΝάΝγαθΪ κυΝ κυμέΝ βηδκυλΰάγβε Ν κΝ

βίίιΝαπσΝ βθΝ θκπκέβ βΝ πθΝεα αλΰβγΫθ πθΝ αη έπθΝΧΣ Ψ,ΝΧΣ ΨΝεαδΝΧΣ ΨέΝ πσΝ κΝβίίκΝ κθΝ

κλΰαθδ ησΝ θ ΪξγβεαθΝκδΝεζΪ κδΝ πθΝ αη έπθΝΝαυ δευθΝΠλαε σλπθΝεαδΝΤπαζζάζπθ,ΝΞ θκ σξπθΝεαδΝ

Πλκ ππδεκτΝΙππκ λκηδυθέΝ Ν πδεκυλδεάΝα φΪζδ βΝπαλΫξ αδΝπλκαδλ δεΪΝ Νκλδ ηΫθκυμΝ κη έμΝ

παΰΰ ζηΪ πθέΝ Νδα λκφαληαε υ δεάΝπ λέγαζοβΝ κυμΝα φαζδ ηΫθ μΝ κυΝΟ Ν άη λαΝπαλΫξ αδΝαπσΝ κθΝ

ΟΠΤΤέ 

 

ληκ δσ β μμΝ φΪζδ β,Ν δ φκλΫμ,ΝπαλκξΫμΝ υθ Ϊι πθ,ΝπαλκξΫμΝα γ θ έαμ,ΝπαλκξΫμΝ Νξλάηα 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ αυ καπα ξκζκτη θκδΝ παΰΰ ζηα έ μ,Ν ίδκ Ϋξθ μ,Ν ΫηπκλκδΝ εαδΝ αυ κεδθβ δ Ϋμ,Ν

υθ αιδκτξκδ 

https://www.oaee.gr/
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Ολΰαθδ ησμΝΓ πλΰδευθΝ φαζέ πθΝΧΟΓ Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝκηδεσΝΠλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεΪδκυ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λθ1 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέogaέgr 

 

Π λδΰλαφάμΝΟΝΟΓ Ναπκ ζ έΝελα δεσΝφκλΫαΝετλδαμΝα φΪζδ βμΝεαδΝ πδ δυε δΝ βθΝεΪζυοβΝ υΰε ελδηΫθπθΝ

α φαζδ δευθΝεδθ τθπθΝΰδαΝ αΝΪ κηαΝπκυΝαπα ξκζκτθ αδΝπλκ ππδεΪΝεαδΝεα ΪΝετλδκΝ πΪΰΰ ζηαΝη Ν βθΝ

αΰλκ δεάΝκδεκθκηέαέΝΟΝΟλΰαθδ ησμΝεαζτπ δΝ πέ βμΝ δ δεΫμΝεα βΰκλέ μΝαΰλκ υθΝεαγυμΝεαδΝπλσ ππαΝπκυΝ

ικηκδυθκθ αδΝη Ναΰλσ μΝπμΝπλκμΝ βθΝα φαζδ δεάΝ κυμΝπλκ α έαέΝ Νδα λκφαληαε υ δεάΝπ λέγαζοβΝ κυμΝ

α φαζδ ηΫθ μΝ κυΝΟΓ Ν άη λαΝπαλΫξ αδΝαπσΝ κθΝ ΟΠΤΤέ 

 

ληκ δσ β μμΝεκδθπθδεάΝα φΪζδ β,Ν υθ Ϊι δμ,Νφαληαε υ δεάΝπ λέγαζοβ,Ν δαελα δεΫμΝεκδθπθδεΫμΝ

α φαζέ δμ,Νπκζυ εθδεΪΝ πδ σηα α,ΝπλκΰλΪηηα αΝεκδθπθδεκτΝ κυλδ ηκτ,ΝεΪζυοβΝ απαθυθΝΰδαΝ

πδηκλφπ δεΪΝ ηδθΪλδαΝθΫπθΝαΰλκ υθΝάΝΰδαΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βΝαΰλκ δευθΝ υθ λέπθ,Ν υηη κξάΝ Ν

πλκΰλΪηηα αΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμέ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ αΰλσ μ,Ν αζδ έμ,Ν αΰλ λΰΪ μ,Ν παΰΰ ζηα έ μ,Ν ίδκ Ϋξθ μΝ εαδΝ ΫηπκλκδΝ πκυΝ α εκτθΝ κΝ

πΪΰΰ ζηΪΝ κυμΝ Ν ξπλδΪΝ άΝ κδεδ ηκτμΝ η Ν πζβγυ ησΝ εΪ πΝ πθΝ βέίίίΝ εα κέεπθ,Ν λΰααση θκδΝ Ν άηκυμΝ άΝ

Κκδθσ β μΝπκυΝΫξκυθΝπζβγυ ησΝηΫξλδΝεαδΝηέίίίΝεα κέεκυμέ 

http://www.oga.gr/
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Ναυ δεσΝ πκηαξδεσΝΣαη έκΝΧΝ ΣΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1κθ1 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέnatέgr 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝΝ ΣΝαπκ ζ έΝ κΝπλκπκηπσΝ βμΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ ζ έΝυπσΝ βθΝ

πκπ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ ηπκλδεάμΝΝαυ δζέαμΝη ΝετλδκΝ εκπσΝ βθΝετλδαΝεαδΝ πδεκυλδεάΝα φΪζδ βΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθΝ βΝγΪζα αέΝΝάη λαΝβΝδα λκφαληαε υ δεάΝπ λέγαζοβΝ κυΝΝ ΣΝΝπαλΫξ αδΝ κυμΝθαυ δεκτμΝ

ηΫ πΝ κυΝ ΟΠΤΤέ 

Ν 

ληκ δσ β μμΝπαλκξάΝ υθ Ϊι πθΝΰάλα κμ,Ναθδεαθσ β αμ,ΝγαθΪ κυ,Ν ζΪξδ βμΝα φαζδ δεάμΝπλκ α έαμ,Ν

ηβθδαέαΝ πδεκυλδεάΝ τθ αιβέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΈζζβθ μΝεαδΝΚτπλδκδΝθαυ δεκέΝεαδΝκδΝκδεκΰΫθ δΫμΝ κυμ,ΝυπάεκκδΝιΫθπθΝελα υθΝη ζυθΝ

βμΝ έ έΝπκυΝ λΰΪακθ αδΝ ΝπζκέαΝη Ν ζζβθδεάΝ βηαέαΝάΝιΫθβ,Να φαζδ δευμΝ υηί ίζβηΫθπθΝη Ν κΝΝέ έΣέ 

http://www.nat.gr/


26 

 

 

 

θδαέκΝΣαη έκΝ θ ιΪλ β αΝ πα ξκζκτη θπθΝΧ Σ Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίίκ 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέetaaέgr 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝ Σ Ν έθαδΝ κΝ αη έκΝετλδαμΝεαδΝ πδεκυλδεάμΝ φΪζδ βμΝεαδΝπλσθκδαμΝ πθΝηβξαθδευθΝΤΝ
λΰκζβπ υθΝ βηκ έπθΝΫλΰπθ,Ν πθΝυΰ δκθκηδευθ,Νδα λυθ,Νφαληαεκπκδυθ,Νε βθδΪ λπθ,Ν πθΝθκηδευθ,Ν πθΝ
υηίκζαδκΰλΪφπθΝεαδΝ πθΝ δεβΰσλπθέΝ βηδκυλΰάγβε Ν κΝβίίκΝαπσΝ βθΝ θκπκέβ βΝ πθΝ αη έπθΝΣΜ ,Ν
Σ ΤΝεαδΝΣ ΝέΝ Νδα λκφαληαε υ δεάΝπ λέγαζοβΝ κυμΝα φαζδ ηΫθ μΝ κυΝ Σ Ν άη λαΝπαλΫξ αδΝαπσΝ
κθΝ ΟΠΤΤέ 

 

ληκ δσ β μμΝεκδθπθδεάΝα φΪζδ β,Ν υθ Ϊι δμ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ Ν ηβξαθδεκέΝ εαδΝ λΰκζάπ μΝ βηκ έπθΝ Ϋλΰπθ,Ν υΰ δκθκηδεκέ,Ν ΰδα λκέ,Ν φαληαεκπκδκέ,Ν

ε βθέα λκδ,Νθκηδεκέ,Ν υηίκζαδκΰλΪφκδ,Ν δεβΰσλκδ 

http://www.etaa.gr/
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Σαη έκΝ φΪζδ βμΝΤπαζζάζπθΝΣλαπ αυθΝεαδΝ πδξ δλά πθΝ 

ΚκδθάμΝΧφΫζ δαμΝΧΣ ΤΣ ΚΧΨ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίίκ 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέtaytekoέgr 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝΣ ΤΣ ΚΧΝαπκ ζ έΝ υθΫθπ βΝ έεκ δΝΧβίΨΝπαζδσ λπθΝαθ ιαλ ά πθΝα φαζδ δευθΝ
Σαη έπθΝπκυΝ υΰελκ κτ αθΝ κυμΝΣκη έμΝ κυ,Νη Ν εκπσΝ βθΝαπκθκηάΝ πδεκυλδεάμΝ τθ αιβμ,ΝπαλκξυθΝυΰ έαμΝ
εαδΝ φΪπαιΝίκβγάηα κμΝ κυμΝα φαζδ ηΫθκυμΝ πθΝαθ έ κδξπθΝΣκηΫπθΝ κυέΝΠζΫκθ,ΝκδΝαληκ δσ β μΝπμΝπλκμΝ
βθΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝυΰ έαμΝ Ν έ κμΝ θ Ϊ κθ αδΝ κθΝ ΟΠΤΤΝεαδΝκδΝΣκη έμΝ πδεκυλδεάμΝ φΪζδ βμΝ κΝ
θδαέκΝΣαη έκΝ πδεκυλδεάμΝ φΪζδ βμΝΧ Σ ΨέΝ 

 

ληκ δσ β μμ εκδθπθδεάΝα φΪζδ β,ΝΫε κ βΝίδίζδαλέπθΝα γΫθ δαμ,Νξκλάΰβ βΝα φαζδ δεάμΝ
δεαθσ β αμΝεαδΝ υλππαρεβΝΚΪλ αΝ φΪζδ βμΝ γ θ έαμ,ΝπαλκξΫμΝυΰ έαμΝ Νξλάηα,Ν έ πλαιβΝ πθΝ δ φκλυθΝ
κυΝΛκΰαλδα ηκτΝΠαλκξυθΝ ΝΥλάηα,Νξκλάΰβ βΝ φΪπαιΝπαλκξυθΝπλσθκδαμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝπλκ ππδεσΝ ,ΝΟΣ ,ΝΠέ πμ,ΝΓ θδεάμΝεαδΝAmerican Express,Ν ηπκλδεάμΝΣλΪπ ααμ,Ν

 Π,Ν ΛΠ Π,Ν φαζδ δεάμΝ« Ν γθδεά»,Ν Σ ,ΝΟ ,ΝΙκθδεάμΝεαδΝΛαρεάμΝΣλΪπ ααμέ 

http://www.tayteko.gr/
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θδαέκΝΣαη έκΝ φΪζδ βμΝΠλκ ππδεκτΝ 

αΝΜΫ αΝΜααδεάμΝ θβηΫλπ βμΝΧ Σ Π-ΜΜ Ψ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίίκ 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέetapmmeέgovέgr 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝ Σ Π-ΜΜ Ναπκ ζ έΝελα δεσΝφκλΫαΝετλδαμΝεαδΝ πδεκυλδεάμΝα φΪζδ βμΝ λΰαακηΫθπθΝ αΝ
ΜΜ ΝεαδΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝπλυβθΝ αη έαΝΣ ΙΤΠ,ΝΣΠ Θ,ΝΣΠ ΤΠ -ΘΝεαδΝΣ ΣΣ -Θέ 

 

ληκ δσ β μμΝπαλκξάΝετλδαμΝεαδΝ πδεκυλδεάμΝ τθ αιβμ,ΝπαλκξάΝ φΪπαιΝίκβγάηα κμ,Νεα αίκζάΝ
πδ κηΪ πθΝαθ λΰέαμ,Ν υλπθΝ κλ υθΝεαδΝ πδ σηα κμΝα έαμ,Νπλσθκδα 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ θ απκελδ ΫμΝ ιΫθκυΝ τπκυ,Ν Φπ κλ πσλ λ,Ν Ι δκε ά μ,Ν υθ Ϊε μΝ εαδΝ ΤπΪζζβζκδΝ

Στπκυ,Ν φβη λδ κπυζ δμΝεαδΝΤπΪζζβζκδΝΠλαε κλ έπθ,ΝΣ ξθδεκέΝΣτπκυ 

http://www.etapmme.gov.gr/
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θδαέκΝΣαη έκΝ πδεκυλδεάμΝ φΪζδ βμΝΧ Σ Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβί1β 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέeteaέgovέgrήtempsite 

 

Π λδΰλαφάμΝεκπσμΝ κυΝ Σ Ν έθαδΝβΝπαλκξάΝ πδεκυλδεάμΝ τθ αιβμΝζσΰπΝΰάλα κμ,ΝαθαπβλέαμΝεαδΝγαθΪ κυΝ

κυμΝ λΰααση θκυμΝ κθΝδ δπ δεσ,Ν βησ δκΝεαδΝ υλτ λκΝ βησ δκΝ κηΫα,Ν δμΝ λΪπ α μΝεαδΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ

εκδθάμΝπφΫζ δαμΝεαγυμΝεαδΝ αΝηΫζβΝ πθΝκδεκΰ θ δυθΝ κυμέΝ κΝ Σ Ν θ ΪξγβεαθΝ κΝ θδαέκΝΣαη έκΝ

πδεκυλδεάμΝ φΪζδ βμΝΜδ γπ υθΝΧ Σ ΜΨ,Ν κη έμΝ κυΝΣαη έκυΝ πδεκυλδεάμΝ φΪζδ βμΝΙ δπ δεκτΝΣκηΫαΝ

ΧΣ ΙΣΨ,Ν κΝΣαη έκΝ πδεκυλδεάμΝ φΪζδ βμΝ βηκ έπθΝΤπαζζάζπθΝΧΣ ΤΨ,Ν κΝ θδαέκΝΣαη έκΝ φΪζδ βμΝ

Σλαπ ακςπαζζάζπθΝΧ Σ ΣΨΝπμΝπλκμΝ βθΝ πδεκυλδεάΝα φΪζδ βΝεαδΝκδΝ κη έμΝ κυΝΚζΪ κυΝ πδεκυλδεάμΝ

φΪζδ βμΝ κυΝΣαη έκυΝ φΪζδ βμΝΤπαζζάζπθΝΣλαπ αυθΝΤΝ πδξ δλά πθΝΚκδθάμΝΧφ ζ έαμΝΧΣ ΤΣ ΚΧΨ 

 

ληκ δσ β μμΝ πδεκυλδεάΝα φΪζδ β,Ν υθ Ϊι δμ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ κδΝ θ κπλκ ζαηίαθση θκδΝ κθΝ δ δπ δεσ,Ν βησ δκΝ εαδΝ υλτ λκΝ βησ δκΝ κηΫα,Ν δμΝ

λΪπ α μΝεαδΝ δμΝ πδξ δλά δμΝεκδθάμΝπφΫζ δαμΝη ΪΝ βθΝΫθαλιβΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ Σ ,Ν πθΝκπκέπθΝ αΝ αη έαΝ

κη έμΝάΝεζΪ κδΝ πδεκυλδεάμΝα φΪζδ βμΝ έθαδΝ θ αΰηΫθκδΝ κΝ Σ ΝεαδΝκδΝά βΝα φαζδ ηΫθκδΝ πθΝ αη έπθΝ–Ν

κηΫπθΝεαδΝεζΪ πθΝ πδεκυλδεάμΝα φΪζδ βμΝπκυΝ θ Ϊ κθ αδΝ κΝ Σ έ 

http://www.etea.gov.gr/tempsite/
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Σαη έκΝ πδεκυλδεάμΝ φΪζδ βμΝεαδΝΠλσθκδαμΝ πα ξκζκυηΫθπθΝ α 

υηα αΝ φαζ έαμΝΧΣ Π  Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίίκ 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέteapasaέgr 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝΣ Π  Ν έθαδΝ θδαέκμΝα φαζδ δεσμΝκλΰαθδ ησμΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝ υθ αιδκτξπθΝ βμΝ

ζζβθδεάμΝ υθκηέαμΝεαδΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμέ 

 

ληκ δσ β μμΝπαλκξάΝηβθδαέαμΝ πδεκυλδεάμΝ τθ αιβμ,ΝπαλκξάΝ φΪπαιΝίκβγάηα κμ,Νξκλάΰβ βΝ

υηπζβλπηα δευθΝπαλκξυθΝυΰ έαμ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ υθκηδεκέ,Ν ΤπΪζζβζκδΝ υθκηέαμΝ Πσζ πθ,Ν Υπλκφτζαε μ,Ν ΤπαζζάζπθΝ

Πυλκ ί δεκτΝυηα κμ 

http://www.teapasa.gr/
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Σαη έκΝΠλκθκέαμΝ βηκ έπθΝΤπαζζάζπθΝΧΣΠ ΤΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λγθ 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέtpdyέgr 

 

Π λδΰλαφάμΝεκπσμΝ κυΝΣαη έκυΝ έθαδΝβΝξκλάΰβ βΝ φΪπαιΝίκβγάηα κμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ

κθΝαπκζυση θκΝάΝαπκξπλκτθ αΝα φαζδ ηΫθκΝαπσΝ βΝ βησ δαΝΤπβλ έαΝάΝ βθΝπ λέπ π βΝγαθΪ κυΝαυ κτ,Ν

αΝηΫζβΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμΝ κυέ 

 

ληκ δσ β μμΝεκδθπθδεάΝα φΪζδ β,Νξκλάΰβ βΝ φΪπαιΝίκβγάηα κμ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ βησ δκδΝυπΪζζβζκδ,Ν βηκ δεκέΝεαδΝεκδθκ δεκέΝυπΪζζβζκδ,ΝυπΪζζβζκδΝΝΠ ,ΝησθδηκδΝ

υπΪζζβζκδΝ κυΝ Σαη έκυΝ ΝκηδευθΝ ιαδλκυηΫθπθΝ πθΝ πέΝ υηίΪ δ,Ν υπΪζζβζκδΝ πθΝ ηπκλδευθ,Ν

δκηβξαθδευθ,Ν παΰΰ ζηα δευθΝ εαδΝ δκ ξθδευθΝ πδη ζβ βλέπθΝ κυΝ ΚλΪ κυμΝ εαδΝ κδΝ α φαζδ ηΫθκδΝ κυΝ

Ολγκ σικυΝ φβη λδαεκτΝΚζάλκυέ 

http://www.tpdy.gr/
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Σαη έκΝΠλσθκδαμΝΙ δπ δεκτΝΣκηΫαΝΧΣ ΠΙΣΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίίκ 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέtapitέgr 

 

Π λδΰλαφάμΝεκπσμΝ κυΝΣ ΠΙΣΝ έθαδΝβΝεα αίκζάΝ φΪπαιΝ κβγάηα κμΝαπσΝ κυμΝαθ έ κδξκυμΝΣκη έμΝ

ΠλσθκδαμΝ Ναπα ξκζκτη θκυμΝ κθΝΙ δπ δεσΝΣκηΫαΝάΝ αΝηΫζβΝ βμΝκδεκΰΫθ δΪμΝ κυμΝ Νπ λέπ π βΝγαθΪ κυΝ

κυμ 

 

ληκ δσ β μμΝεκδθπθδεάΝα φΪζδ β,Νξκλάΰβ βΝ φΪπαιΝίκβγάηα κμ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ ι θκ κξκςπΪζζβζκδ,Ν υπΪζζβζκδΝ ηπκλδευθΝ εα α βηΪ πθ,Ν λΰα κςπΪζζβζκδΝ

η Ϊζζκυ,Ν ζδη θ λΰΪ μ,Ν υπΪζζβζκδΝ κλΰαθδ ηκτΝ ζδηΫθκμΝ Π δλαδυμ,Ν πλκ ππδεκτΝ αδλ δυθΝ δηΫθ πθ,Ν

πλκ ππδεκτΝ αδλ δυθΝζδπα ηΪ πθ,Νπλκ ππδεκτΝ δππκ λκηδυθ,Νπλκ ππδεκτΝΟλΰαθδ ηκτΝ γθδεκτΝΘ Ϊ λκυ,Ν

πλκ ππδεκτΝζδηΫθκμΝΘ αζκθέεβμ,Νπλκ ππδεκτΝΟλΰαθδ ηκτΝΤ λ τ πμΝΘ αζκθέεβμ 

http://www.tapit.gr/
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Φκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝΠλσθκδαμ 

 

 

 

 

 

ΣβθΝ υγτθβΝ κυΝ υθ κθδ ηκτΝ ΰδαΝ κΝ π έκΝ πθΝ ΦκλΫπθΝ ΚκδθπθδεάμΝ ΠλσθκδαμΝ έξ Ν κΝ Παθ ζάμΝ Γκτ βμΝ

ΧΜ απ υξδαεσμΝ Φκδ β άμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ εαδΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμΝ Παθ πδ άηδκΝ

Π ζκπκθθά κυΨΝ ,Ν θυ,Ν βΝ ξαλ κΰλΪφβ βΝ υθΫίαζζαθΝ κδΝΜαλέαΝΚαλκτηπαζβΝ ΧΚΪ κξκμΝΜ ΝΣηάηα κμΝ

ΚκδθπθδεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν ΠΪθ δκΝ Παθ πδ άηδκΨΝ εαδΝ δλάθβΝ Παθαΰδυ κυΝ ΧΠ υξδκτξκμΝ Σηάηα κμΝ

Κκδθπθδκζκΰέαμ,ΝΠαθ πδ άηδκΝΚλά βμΨέ 
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Τπ λ γθδεκέΝΦκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝΠλσθκδαμ 
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Σαη έκΝ υλππαρεάμΝ κάγ δαμΝ πσλπθΝΧΣ ΨΝ 

ήΝFund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΌλΰαθκΝ βμΝ πδ λκπάμΝ πα ξσζβ βμ,Ν 

ΚκδθπθδευθΝΤπκγΫ πθΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝΈθ αιβμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=el 

 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝΣαη έκΝ υλππαρεάμΝ κάγ δαμΝπλκμΝ κυμΝ πσλκυμΝΧΣ ΨΝ βλέα δΝ δμΝ λΪ δμΝ πθΝξπλυθΝ

βμΝ Ν ΰδαΝπαλκξά υζδεάμΝίκάγ δαμΝ κυμΝαπσλκυμΝ Χ λσφδηα,Νλκυξδ ησμΝεαδΝ ΪζζαΝαθαΰεαέαΝ έ βΝα κηδεάμΝ

ξλά βμ,Ν σππμΝ παπκτ δα,Ν απκτθδ,Ν αηπκυΪθέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν φαλησακθ αδΝ ηΫ λαΝ εκδθπθδεάμΝ Ϋθ αιβμ,Ν

υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ εαγκ άΰβ βΝ εαδΝ άλδιβ,Ν πλκε δηΫθκυΝ κδΝ ζάπ μΝ πθΝ παλκξυθΝ αυ υθΝ θαΝ

αθ δη ππέ κυθΝ βθΝ φ υξ δαΝ εαδΝ κθΝ εκδθπθδεσΝ απκεζ δ ησέΝ πέ βμ,Ν κδΝ γθδεΫμΝ αλξΫμΝ ηπκλκτθΝ πέ βμΝ θαΝ

βλέακυθΝ βθΝ παλκξά ηβΝ υζδεάμΝ ίκάγ δαμ πλκμΝ κυμΝ απσλκυμ,Ν υ Ν θαΝ κυμΝ ίκβγκτθΝ θαΝ θ πηα πγκτθΝ

εαζτ λαΝ βθΝεκδθπθέαέ 

 

ληκ δσ β μμΝΠαλκξάΝ πδ δ δ δεάμΝεαδΝία δεάμΝυζδεάμΝυπκ άλδιβμΝπλκμΝ κυμΝΪπκλκυμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆπκλκδ,ΝΆ κηαΝπκυΝπζά κθ αδΝαπσΝφ υξ δαΝεαδΝεκδθπθδεσΝαπκεζ δ ησέ 
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υλππαρεσΝΣαη έκΝΠλκ αληκΰάμΝ βθΝΠαΰεκ ηδκπκέβ βΝΧ ΣΠΨΝ 

ήΝEuropean Globalisation Adjustment Fund (EGF) 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΌλΰαθκΝ βμΝ πδ λκπάμΝ πα ξσζβ βμ,Ν 

ΚκδθπθδευθΝΤπκγΫ πθΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝΈθ αιβμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝ υλππαρεσΝΣαη έκΝπλκ αληκΰάμΝ βθΝπαΰεκ ηδκπκέβ βΝ Χ ΣΠΨΝ Ϋγβε Ν Ν δ ξτΝ δμΝαλξΫμΝ

κυΝ βίίιέΝ βλέα δΝ βθ παθΫθ αιβΝ πθΝ υλππαέπθΝ λΰαακηΫθπθ πκυΝπζά κθ αδΝ απσΝαπκζτ δμΝπμΝΪη κΝ

απκ Ϋζ ηαΝ πθΝίαγδυθΝη α ξβηα δ ηυθΝ δμΝ δ γθ έμΝ ηπκλδεΫμΝαθ αζζαΰΫμέΝ υ άΝβΝ άλδιβΝξκλβΰ έ αδΝ

α κηδεΪΝεαδΝΰδαΝηδελσΝξλκθδεσΝ δΪ βηαέΝΜαελκπλσγ ηα,Ν αΝηΫ λαΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κΝΣαη έκΝΫξκυθΝ

σξκΝθαΝίκβγά κυθΝ κυμΝαπκζυηΫθκυμΝ λΰααση θκυμΝθαΝίλκυθΝηδαΝθΫαΝαπα ξσζβ βΝεαδΝθαΝ βΝ δα βλά κυθέ 

 

ληκ δσ β μμΝΠαλκξάΝυπκ άλδιβμΝ εαδΝ υηίκυζ υ δεάμΝ Ν Ν ηααδεΫμΝ απκζτ δμΝ ιαδ έαμΝ πθΝ πδπ υ πθΝ

βμΝπαΰεκ ηδκπκέβ βμΝη Ν σξκΝ βθΝ λΰα δαεάΝ παθΫθ αιβέΝΤπβλ έ μΝ επαέ υ βμΝεαδΝεα Ϊλ δ βμέ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ πκζυηΫθκδΝ ιαδ έαμΝ πθΝ πδπ υ πθΝ πθΝ κηδευθΝαθα δαλγλυ πθΝπκυΝ πδφΫλ δΝβΝ

παΰεκ ηδκπκέβ β,Ν πλυβθΝ αυ καπα ξκζκτη θκδ,Ν λΰααση θκδΝ κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυέ,ΝΝΫκδΝ ε σμΝ απα ξσζβ βμ,Ν

επαέ υ βμΝεαδΝεα Ϊλ δ βμέ 
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υλππαρεσΝΠλσΰλαηηαΝΰδαΝ βθΝ πα ξσζβ βΝεαδΝ βθΝΚκδθπθδεάΝΚαδθκ κηέαΝ 

ήΝEmployment and Social Innovation Programme ( aSI) 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΌλΰαθκΝ βμΝ πδ λκπάμΝ πα ξσζβ βμ,Ν 

ΚκδθπθδευθΝΤπκγΫ πθΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝΈθ αιβμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081  
 

Π λδΰλαφάμΝ  Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ υλππαρεσΝ ΚκδθπθδεσΝ Σαη έκΝ Χ ΚΣΨΝ εαδΝ κΝ υλππαρεσΝ Σαη έκΝ

Παΰεκ ηδκπκέβ βμΝΧ ΣΠΨ,Ν κΝπλσΰλαηηαΝ aSI υΰελκ έΝΫθαΝ υθ ε δεσΝ τθκζκΝ θπ δαευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ

ΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝβί1ζ-βίβί,Νη Ν εκπσΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝαπα ξσζβ βμ,Ν βμΝεκδθπθδεάμΝπλκ α έαμΝεαδΝ βμΝ

εκδθπθδεάμΝ Ϋθ αιβμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ υθγβευθΝ λΰα έαμέΝ ΟδΝ σξκδΝ κυΝ EaSI ζ δ κυλΰκτθΝ

υηπζβλπηα δεΪΝ η Ν ηδαΝ δλΪΝ ΪζζπθΝ πλσ φα πθΝ πλπ κίκυζδυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ ΰδαΝ βθΝ

αθ δη υπδ βΝεκδθπθδευθΝεαδΝκδεκθκηδευθΝπλκεζά πθ,Νσππμ,Νδ έπμ,ΝκδΝ Ϋ η μΝηΫ λπθΝΰδαΝ βθΝαπα ξσζβ β,Ν

δμΝεκδθπθδεΫμΝ π θ τ δμΝεαδΝ βθΝαπα ξσζβ βΝ πθΝθΫπθέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ θέ ξυ βΝ βμΝ κδε δκπκέβ βμΝ πθΝ σξπθΝ βμΝ Ν εαδΝ κυΝ υθ κθδ ηκτΝ βμΝ λΪ βμΝ Ν

θπ δαεσΝεαδΝ γθδεσΝ πέπ κΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝαπα ξσζβ βμ,Ν πθΝεκδθπθδευθΝυπκγΫ πθΝεαδΝ βμΝεκδθπθδεάμΝ

Ϋθ αιβμέΝ Τπκ άλδιβΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ παλευθΝ υ βηΪ πθΝ εκδθπθδεάμΝ πλκ α έαμΝ εαδΝ πκζδ δευθΝ ΰδαΝ βθΝ

αΰκλΪΝ λΰα έαμ,Ν ηΫ πΝ βμΝ πλκαΰπΰάμΝ βμΝ ξλβ άμΝ δαευίΫλθβ βμ,Ν βμΝ αηκδίαέαμΝ ηΪγβ βμΝ εαδΝ βμΝ

εκδθπθδεάμΝ εαδθκ κηέαμέ ε υΰξλκθδ ησμΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ βμΝ Ν εαδΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ απκ ζ ηα δεάμΝ

φαληκΰάμΝ βμέ Πλκυγβ βΝ βμΝ ΰ πΰλαφδεάμΝ εδθβ δεσ β αμΝ εαδΝ ατιβ βΝ πθΝ υεαδλδυθΝ απα ξσζβ βμΝ ηΫ πΝ

βμΝ αθΪπ υιβμΝ ηδαμΝ αθκδε άμΝ αΰκλΪμΝ λΰα έαμέ θέ ξυ βΝ βμΝ δαγ δησ β αμΝ εαδΝ βμΝ πλκ ία δησ β αμΝ

ηδελκξλβηα κ κ ά πθΝΰδαΝ υΪζπ μΝΣκη έμΝεαδΝπκζτΝηδελΫμΝ πδξ δλά δμ,ΝεαδΝαθαίΪγηδ βΝ βμΝπλσ ία βμΝ

Νξλβηα κ σ β βΝΰδαΝ δμΝεκδθπθδεΫμΝ πδξ δλά δμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ υΪζπ μΝΚκδθπθδεΪΝΟηΪ μ,ΝΓυθαέε μ,ΝΜαελκξλσθδαΝΆθ λΰκδ 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
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δ γθάμΝ πδ λκπάΝ λυγλκτΝ αυλκτ 

 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΟλΰΪθπ β 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.eapn.eu/  

 

 

Π λδΰλαφάμΝ Σκ δ γθΫμΝ Κέθβηα λυγλκτΝ  αυλκτ εαδΝ λυγλΪμΝ ηδ ζάθκυ έθαδΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ

αθγλππδ δεσΝ έε υκΝ κθΝ εσ ηκέΝ ΣκΝ ΚέθβηαΝ π λδζαηίΪθ δΝ β δ γθάΝ πδ λκπάΝ κυΝ λυγλκτΝ  αυλκτΝ

ΧICRC), β δ γθάΝ Οηκ πκθ έαΝ υζζσΰπθΝ λυγλκτΝ  αυλκτΝ εαδ λυγλΪμΝ ηδ ζάθκυΝ ΧIFRC) εαδΝ

κυμ γθδεκτμΝυζζσΰκυμΝΧNS) η Νπαλκυ έαΝεαδΝ λα βλδσ β μΝ  1κθΝξυλ μέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝΣκΝ δ γθΫμΝΚέθβηαΝ λυγλκτΝ αυλκτΝεαδΝ λυγλΪμΝ ηδ ζάθκυ,ΝπκυΝ βηδκυλΰάγβε ΝαπσΝ βθΝ

πδγυηέαΝπαλκξάμΝίκβγ έαμΝξπλέμΝ δΪελδ βΝ κυμΝ λαυηα έ μΝ κυΝπ έκυΝ βμΝηΪξβμ,Νπλκ παγ έ,ΝυπσΝ βΝ δ γθάΝ

εαδΝ γθδεάΝ κυΝ δ δσ β αΝθαΝπλκζΪί δΝεαδΝθαΝαθαεκυφέ δΝ κθΝπσθκΝκπκυ άπκ ΝπδγαθσθΝίλ γ έέΝεκπσμΝ κυΝ

έθαδΝθαΝπλκ α τ δΝ βΝαπάΝεαδΝ βθΝυΰ έαΝεαδΝθαΝ ια φαζέα δΝ κθΝ ία ησΝπλκμΝ κθΝΪθγλππκέΝΠλκΪΰ δΝ βθΝ

αηκδίαέαΝεα αθσβ β,Νφδζέα,Ν υθ λΰα έαΝεαδΝ δαλεάΝ δλάθβΝη αιτΝ πθΝζαυθέΝ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ Τπβλ έ μΝ πλκμΝ Σλαυηα έ μΝ ΠκζΫηκυ,Ν Ά κηαΝ Σλέ βμΝ ζδεέαμ,Ν Μ αθΪ μ,Ν

Πλσ φυΰ μέ 

http://www.eapn.eu/
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υλππαρεσΝ έε υκΝΰδαΝ βθΝΚα απκζΫηβ βΝ βμΝΦ υξ δαμ 

ήΝEuropean Antipoverty Network (EAPN) 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ θ ιΪλ β κΝΜβΝΚυί λθβ δεσΝ έε υκΝ υλππαρευθΝΟλΰαθυ πθ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.eapn.eu/  

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ EAPNΝ -Ν European Anti-Poverty Network έθαδΝ ΫθαΝ αθ ιΪλ β κΝ έε υκΝ ηβΝ ευί λθβ δευθΝ

κλΰαθυ πθΝ ΧΜΚΟΨΝ εαδΝ πθΝ Ν κηΪ πθΝ Ν πκυΝ υηη ΫξκυθΝ βθΝ εα απκζΫηβ βΝ βμΝ φ υξ δαμΝ εαδΝ κυΝ

εκδθπθδεκτΝαπκεζ δ ηκτΝ αΝελΪ βΝηΫζβΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ,ΝπκυΝδ λτγβε Ν κΝ1λλίέ πκ ζ έ αδΝαπσΝ

βλΝ γθδεΪΝ έε υαΝ γ ζκθ δευθΝ κλΰαθυ πθΝ εαδΝ κηΪ πθΝ ίΪ βμ,Ν εαδΝ 1κΝ υλππαρεΫμΝ κλΰαθυ δμΝ Σκ EAPNΝ

υηη Ϋξ δΝ Ν ηδαΝ πκδεδζέαΝ λα βλδκ ά πθΝ πκυΝ κξ τκυθΝ βθΝ εα απκζΫηβ βΝ βμΝ φ υξ δαμΝ εαδΝ κυΝ

εκδθπθδεκτΝαπκεζ δ ηκτ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθ,Ν λα βλδσ β μΝ επαέ υ βμΝεαδΝεα Ϊλ δ βμ,Ν βθΝπαλκξάΝ

υπβλ δυθΝεαδΝ λα βλδκ ά πθΝπκυΝαπκ εκπκτθΝ βθΝ υηη κξάΝεαδΝ βθΝ θ υθΪηπ βΝ πθΝαθγλυππθΝπκυΝ

ίδυθκυθΝ βΝφ υξ δαΝεαδΝ κθΝεκδθπθδεσΝαπκεζ δ ησέ 

 

ληκ δσ β μμΝΚα απκζΫηβ βΝ βμΝΦ υξ δαμΝεαδΝ κυΝΚκδθπθδεκτΝ πκεζ δ ηκτ,Νυπβλ έ μΝεα Ϊλ δ βμΝεαδΝ

θ υθΪηπ βμΝφ πξυθΝεαδΝεκδθπθδεΪΝαπκεζ δ ηΫθπθέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆπκλκδ,ΝΦ πξκέΝεαδΝΚκδθπθδεΪΝ πκεζ δ ηΫθκδέ 

http://www.eapn.eu/
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Caritas Europa 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ θ ιΪλ β κΝΜβΝΚυί λθβ δεσΝ υλππαρεσΝ έε υκΝΟλΰαθυ πθ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.caritas-europa.org/ 

 

 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝCaritas Europa απκ ζ έΝΫθαΝ έε υκΝκλΰαθυ πθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ π έλκυΝη ΝζλΝηΫζβΝ εΝ πθΝ

κπκέπθΝ αΝ ζθΝ αθάεκυθΝ Ν υλππαρεΫμΝ ξυλ μέΝ α έα αδΝ βθΝ απσε β βΝ ξθκΰθπ έαμΝ απσΝ κυμΝ γθδεκτμΝ

αθ δπλκ υπκυμΝ βμ,Ν βθΝΫλ υθαΝεαδΝ δμΝ λα βΰδεΫμΝ υθ λΰα έ μΝη Νγ ηκτμΝεαδΝφκλ έμΝπκυΝπλκΪΰκυθΝ βθΝ

εκδθπθδεάΝυπκ άλδιβ,ΝσππμΝβΝ εεζβ έα,ΝκδΝεκδθπθδεκέΝφκλ έμΝεαδΝβΝεκδθπθέαΝ πθΝπκζδ υθέ 

 

ληκ δσ β μμΝ Ν Caritas EuropaΝ πδε θ λυθ αδΝ Ν αβ άηα αΝ φ υξ δαμ,Ν εκδθπθδεκτΝ απκεζ δ ηκτ,Ν

αθδ σ β αμ,Νη αθΪ υ βμΝεαδΝπλκ φτΰπθέΝ Νπαΰεσ ηδαΝεζέηαεαΝβΝCaritas λα βλδκπκδ έ αδΝ Ναβ άηα αΝ

αθγλππδ δεάμΝ ίκάγ δαμΝ εαδΝ δ γθκτμΝ αθΪπ υιβμέΝ δκλΰαθυθ δΝ ε λα έ μΝ υαδ γβ κπκέβ βμΝ ΰδαΝ βθΝ

αθγλππδ δεάΝαθΪπ υιβ,Ν βθΝαθγλυπδθβΝεδθβ δεσ β αΝεαδΝ βθΝεκδθπθδεάΝ δεαδκ τθβΝ βθΝ υλυπβέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΦ πξκέ,ΝΚκδθπθδεΪΝ πκεζ δ ηΫθκδ,ΝΜ αθΪ μ,ΝΠλσ φυΰ μέ 
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υλππαρεάΝΠζα φσληαΝΰδαΝ βθΝ πκεα Ϊ α β 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ θ ιΪλ β κΝΜβΝΚυί λθβ δεσΝ υλππαρεσΝ έε υκΝΟλΰαθυ πθ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.epr.eu/ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν υλππαρεάΝΠζα φσληαΝΰδαΝ βθΝ πκεα Ϊ α βΝ έθαδΝΫθαΝ υλππαρεσΝ έε υκΝ πθΝυπβλ δυθΝ

απκεα Ϊ α βμΝ ΰδαΝ αθγλυπκυμΝ η Ν αθαπβλέαΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ υΪζπ μΝ ΚκδθπθδεΪΝ ΟηΪ μέΝ Ν Πζα φσληαΝ

πδεκυλ έΝ δμΝ γθδεΫμΝκλΰαθυ δμΝθαΝ πδ τξκυθΝ κυμΝ σξκυμΝ κυμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ σξκμΝ κυΝ δε τκυΝ έθαδΝβΝυπκ άλδιβΝ πθΝη ζυθ-κλΰαθυ πθΝ κυΝθαΝ πδ τξκυθΝ βθΝ υθ ξάΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ ί ζ έπ βΝ κυμ,Ν βθΝ αθΪ διβΝ πθΝ ίΫζ δ πθΝ πλαε δευθΝ εαδΝ βμΝ ίδυ δηβμΝ αθΪπ υιβμΝ βθΝ

παλκξάΝυπβλ δυθΝΰδαΝΪ κηαΝη Ναθαπβλέ μΝεαδΝΪζζαΝη δκθ ε άηα αέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ κηαΝη Ν θαπβλέαέ 
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υλππαρεσΝ έε υκΝΟλΰαθυ πθΝΠαλκξάμΝΤπβλ δυθΝ ΝΆ κηαΝη Ν θαπβλέα 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ θ ιΪλ β κΝΜβΝΚυί λθβ δεσΝ έε υκΝ υλππαρευθΝΟλΰαθυ πθ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.easpd.eu/en/content/about-us 

 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ υλππαρεσΝ έε υκΝ Ολΰαθυ πθΝ ΠαλκξάμΝ Τπβλ δυθΝ Ν Ά κηαΝ η Ν θαπβλέαΝ

αθ δπλκ ππ τ δΝ1ίέίίίΝκλΰαθυ δμΝπαλκξάμΝεκδθπθδευθΝυπβλ δυθΝΰδαΝΪ κηαΝη ΝαθαπβλέαΝπκυΝαπ υγτθ αδΝ

Ν πΪθπΝαπσΝκε υΝ εα κηητλδαΝαθγλυπκυμΝη ΝαθαπβλέαΝ ΝσζβΝ βθΝ υλυπβέΝ α δεσμΝ σξκμΝ βμΝ έθαδΝ βΝ

πλκαΰπΰάΝ εαδΝ δα φΪζδ βΝ έ πθΝ υεαδλδυθΝ ΰδαΝ αΝ Ϊ κηαΝ η Ν αθαπβλέαΝ ηΫ πΝ απκ ζ ηα δευθΝ εαδΝ υοβζάμΝ

πκδσ β αμΝ υ βηΪ πθΝυπβλ δυθέ 

 

ληκ δσ β μμΝ υλππαρεσμΝυθ κθδ ησμΝεαδΝ θ αζζαΰάΝΠζβλκφκλδυθΝΰδαΝ δμΝπκζδ δεΫμΝεαδΝ δμΝυπβλ έ μΝ

ΰδαΝΪ κηαΝη Ναθαπβλέαέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ κηαΝη Ν θαπβλέα 
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υλππαρεάΝΟηκ πκθ έαΝ σηπθΝη ΝΠλκίζάηα αΝΌλα βμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ υλππαρεάΝΜβΝΚυί λθβ δεάΝΟλΰΪθπ β 

 

Ι κ ζέ αμΝebu@euroblind.org  

 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν υλππαρεάΝΟηκ πκθ έαΝ σηπθΝη ΝΠλκίζάηα αΝΌλα βμΝδ λτγβε Ν κΝ1λκζΝεαδΝαπκ ζ έΝΫθαΝ

απσΝ αΝ ΫιδΝ Ν π λδφ λ δαεΪΝ σλΰαθαΝ βμΝ αθ έ κδξβμΝ Παΰεσ ηδαμΝ ΟλΰΪθπ βμέΝ Ν θ σμΝ βμΝ υηη ΫξκυθΝ ζηΝ

γθδεΫμΝαθ δπλκ ππ έ μέ 

 

ληκ δσ β μμΝ  σξκμΝ βμΝ έθαδΝ βΝ αθ αζζαΰάΝ πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ αηκδίαέαμΝ ηΪγβ βμΝ η αιτΝ πθΝ γθδευθΝ

κλΰαθυ πθέΝ Πλκυγβ βΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ εαδΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ δ σ β αμΝ πθΝ υεαδλδυθΝ ΰδαΝ αΝ Ϊ κηαΝ η Ν

πλκίζάηα αΝσλα βμΝ βθΝ υλυπβέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ κηαΝη ΝΠλκίζάηα αΝΌλα βμέ 

mailto:%20ebu@euroblind.org
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γθδεκέΝΦκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝΠλσθκδαμ 
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Γ θδεάΝΓλαηηα έαΝΠλσθκδαμ 

Τπκυλΰ έκΝ λΰα έαμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβί1β 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ypakp.gr/ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝτηφπθαΝη Ν βθΝδ κ ζέ αΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝία δεσμΝ σξκμΝ βμΝ έθαδΝκΝγ ηδεσμΝεαδΝ
πδξ δλβ δαεσμΝ ε υΰξλκθδ ησμΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ εκδθπθδεάμΝ πλσθκδαμ,Ν πκυΝ γαΝ εα κξυλυ δΝ βθΝ α δαεάΝ
η ιΫζδιάΝ κυΝ Ν ΫθαΝ τΰξλκθκΝ τ βηαΝ φλκθ έ αμΝ η Ν ΰθά δκυμΝ αθαπ υιδαεκτμΝ σξκυμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ γαΝ
αηίζτθκυθΝ κυμΝηκθκ δΪ α κυμΝ πδ κηα δεκτμΝπλκ αθα κζδ ηκτμΝ πθΝεκδθπθδευθΝπλκΰλαηηΪ πθέΝ ΝΓ θδεάΝ
Γλαηηα έαΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝεΪ πΝαπσΝ βθΝκηπλΫζαΝ βμΝ βθΝΓ θδεάΝ δ τγυθ βΝΠλσθκδαμΝεαδΝ δμΝ δ υγτθ δμΝ
Πλκ α έαμΝ ΟδεκΰΫθ δαμ,Ν ΚκδθπθδεάμΝ θ έζβοβμΝ εαδΝ ζζβζ ΰΰτβμ,Ν Πλκ α έαμΝ Μ Ν εαδΝ Πλκ ππδεκτΝ
ΦκλΫπθΝΠλσθκδαμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ Μ αιτΝ ΪζζπθΝ βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ Ϋξ δΝ πμΝ αληκ δσ β μΝ βθΝ η ζΫ β,Ν εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ
παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ φαληκΰάμΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝζάοβΝηΫ λπθΝεκδθπθδεάμΝπλκ α έαμΝα σηπθΝάΝκηΪ πθΝ
α σηπθ,Ν πκυΝ π λδΫλξκθ αδΝ Ν εα Ϊ α βΝ ε Ϊε κυΝ αθΪΰεβμ,Ν υθ π έαΝ γ κηβθδυθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ απλσίζ π πθΝ
ΰ ΰκθσ πθέΝ πέ βμ,Ν βθΝ η ζΫ β,Ν εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εκδθπθδεάμΝ
πλκ α έαμΝάΝκδεκθκηδεάμΝ θέ ξυ βμΝ πθΝκδεκθκηδεΪΝα υθΪ πθ,Ν πθΝεκδθπθδεΪΝαπλκ Ϊληκ πθΝΧ παδ υθΝ -Ν
αζβ υθΨΝεαδΝ πθΝπαζδθθκ κτθ πθΝκηκΰ θυθΝεαδΝ παθαπα λδαση θπθΝ ζζάθπθΝΧ ηφυζέκυΝπκζΫηκυΨΝεαδΝ πθΝ
ζζάθπθΝη αθα υθ,ΝΧΝεαγυμΝεαδΝαυ υθΝπκυΝπλκ φ τΰκυθΝ βθΝ ζζΪ αΝαπσΝΪζζ μΝξυλ μΝ υθ π έαΝίέαδπθΝ

ΰ ΰκθσ πθΝάΝΪζζπθΝζσΰπθΝαθΪΰεβμΨΝεαδΝΪζζπθΝ υπαγυθΝκηΪ πθΝπζβγυ ηκτέΝΣΫζκμ,Ν κθΝεαγκλδ ησΝ πθΝσλπθΝ
εαδΝπλκςπκγΫ πθΝπαλκξάμΝεκδθπθδεάμΝπλκ α έαμΝ αΝαθπ ΫλπΝΪ κηαΝάΝΣκη έμΝα σηπθ,Ν Ν υθ υα ησΝη Ν
υπκξλ υ δμΝπκυΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ κθΝΚκδθπθδεσΝΥΪλ β,Ν βθΝ υλππαρεάΝτηία βΝΚκδθπθδεάμΝεαδΝ Ια λδεάμΝ
θ έζβοβμ,ΝπμΝεαδΝζκδπκτμΝ δ γθ έμΝΟλΰαθδ ηκτμέΝ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ Άπκλκδ,Ν Μ αθΪ μ,Ν Πλσ φυΰ μ,Ν Παζδθθκ κτθ μ,Ν Ά κηαΝ η Ν θαπβλέα,Ν
 δ ησπζβε κδ,ΝΘ κηβθδσπζβε κδΝεαδΝΰ θδεΪΝ υΪζπ μΝΚκδθπθδεΪΝΟηΪ μ 
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γθδεσΝΚΫθ λκΝΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμΝΧ ΚΚ Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίίγ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ekka.org.gr/ 

 

Π λδΰλαφάμΝ  εκπσμΝ κυΝ έΚέΚέ έΝ έθαδΝκΝ υθ κθδ ησμΝ κυΝ δε τκυΝ πθΝυπβλ δυθΝεκδθπθδεάμΝφλκθ έ αμΝ

βμΝ ξυλαμΝ ηαμΝ εαδΝ βΝ παλκξάΝ υπβλ δυθΝ π έΰκυ αμΝ εκδθπθδεάμΝ εαδΝ ουξκζκΰδεάμΝ άλδιβμΝ Ν Ν Ϊ κηα,Ν

κδεκΰΫθ δ μΝεαδΝ υΪζπ μΝπζβγυ ηδαεΫμΝΣκη έμΝπκυΝ δΫλξκθ αδΝελέ βΝάΝπ λδΫλξκθ αδΝ Νεα Ϊ α βΝΫε αε βμΝ

αθΪΰεβμέΝ Ν Ν Μ Ν κΝ θσηκΝ γκληήβί1ίΝ ΧΦ ΚΝ βίθΝ ΆΝ ήκέ1βέβί1ίΨΝ κδΝ εκπκέΝ πθΝ εα αλΰβγΫθ πθΝ γθδεκτΝ

Παλα βλβ βλέκυΝ σηπθΝ η Ν θαπβλέαΝ ΧΝέγ1ίθήβίίγΝ ΤΝ γζηζήβίίθΨΝ εαδΝ Ν Ιθ δ κτ κυΝ ΚκδθπθδεάμΝ

Πλκ α έαμΝεαδΝ ζζβζ ΰΰτβμΝΧΠέ έΝηηΝήβίίκΨΝυζκπκδκτθ αδΝαπσΝ κΝ ΚΚ έ 

 

ληκ δσ β μμΝυηίκυζ υ δεάΝεαδΝ θβηΫλπ βΝ πθΝπκζδ υθΝ Ναβ άηα αΝεκδθπθδεάμΝπλσθκδαμέΝΦυξκζκΰδεάΝ

εαδΝεκδθπθδεάΝ άλδιβΝ ΝΪ κηα,ΝκδεκΰΫθ δ μΝεαδΝΣκη έμΝ Νεα Ϊ α βΝελέ βμΝΫε αε βμΝαθΪΰεβμέΝ π έΰκυ αΝ

υπκ κξάΝεαδΝπλκ πλδθάΝπλκ α υηΫθβΝφδζκι θέαΝ Νι θυθ μ—εα αφτΰδαΝ Ν υΪζπ αΝΪ κηαΝ Νελέ βΝάΝ Ν

εα Ϊ α βΝ Ϋε αε βμΝ αθΪΰεβμέΝ υθ κθδ ησμ,Ν παλαπκηπάΝ εαδΝ δα τθ βΝ ΰδαΝ πλσ ία βΝ πθΝ πκζδ υθΝ Ν

υπβλ έ μΝεκδθπθδεάμΝπλκ α έαμΝπκυΝπλκ φΫλκθ αδΝαπσΝΪζζκυμΝφκλ έμέΝ π έΰκυ αΝ πδ σπδαΝπαλΫηία βΝ Ν

εα α Ϊ δμΝ ε Ϊε κυΝ αθΪΰεβμέΝ υθ κθδ ησμ,Ν δα τθ βΝ εαδΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ ΜκθΪ πθΝ ΚκδθπθδεάμΝ

Φλκθ έ αμέ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ υΪζπ μΝΚκδθπθδεΪΝΟηΪ μ 
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ΚΫθ λκΝ επαέ υ βμΝεαδΝ πκεα Ϊ α βμΝΣυφζυθΝΧΚ ΣΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λίθ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.keat.gr/ 

 

Π λδΰλαφάμΝ  ΟΝ εκπσμΝεαδΝβΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυ Κέ έ έΣέ κλέα αδΝαπσΝ κΝΠλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝβθηή1ι-ζ-ιλέΝ

α δεκέΝ εκπκέΝ κυ Κέ έ έΣέ έθαδΝβΝ επαέ υ βΝεαδΝ πδησλφπ βΝ πθΝ υφζυθΝπαδ δυθΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμΝ

αθΪπ υιβμ,ΝβΝΫθ αιάΝ κυμΝαπσΝ βθΝπλκθβπδαεάΝβζδεέαΝ βΝεκδθπθέαΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝ δ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθ,Ν

η Ν σξκΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ αΰπΰάμΝ κυΝ εαδΝ βΝ απσε β βΝ βμΝ

αθ ιαλ β έαμΝ κυέΝ  κ Κέ έ έΣέ έθ αδΝ βΝ υθα σ β αΝ επαέ υ βμΝ σηπθΝ η Ν Πλκίζάηα α Ν Όλα βμΝ Ν

δΪφκλαΝ πέπ αΝεαδΝη ΝπκδεδζέαΝ σξπθέΝΚα ΪΝίΪ βΝπλκ φΫλ αδΝ επαέ υ άΝ Νπαδ δΪΝπλκ ξκζδεάμΝβζδεέαμΝ

εαδΝφλκθ δ βλδαεάΝ επαέ υ βΝ Ν παδ δΪΝ ξκζδεάμΝβζδεέαμΝ Χ ήγηδαμΝ επαέ υ βμΨέΝ πδπζΫκθ,Ν κΝΚΫθ λκΝ

ζ δ κυλΰ έΝ δ δεσΝ βηκ δεσΝξκζ έκΝΣυφζυθ,Ν δ δεσΝ βηκ δεσΝξκζ έκΝΣυφζκεπφυθΝεαδΝ δ δεσΝΝβπδαΰπΰ έκΝ

υπσΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ επαέ υ βΝεαδΝ πδησλφπ βΝ υφζυθΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμΝη Ν εκπσΝ βθΝεκδθπθδεάΝΫθ αιβέ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ κηαΝη Νπλκίζάηα αΝσλα βμ 
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γθδεσΝΊ λυηαΝΚπφυθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λίι 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.idrimakofon.gr/ 

 

 

 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ  ΣκΝ γθδεσΝΊ λυηαΝΚπφυθΝΧ έΙέΚέΨΝ έθαδΝΝΠ ,Νυπαΰση θκΝ κθΝΫζ ΰξκΝεαδΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝ

Τπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμέΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ κυΝ ΙΚΝ γάθαμΝεαδΝ αΝΠαλαλ άηα αΝΘ αζκθέεβμΝεαδΝΠΪ λαμΝ

ζ δ κυλΰκτθΝ ξκζΫμΝ ζζβθδεάμΝ Νκβηα δεάμΝ Γζυ αμέΝ  κΝ ΠαλΪλ βηαΝ ΠΪ λαμ ζ δ κυλΰ έΝ λ φκ υηά

ίκυζ υ δεσμΝ αγησμΝπαλΫξκθ αμΝυπβλ έ μΝπλυδηβμΝαθέξθ υ βμΝεαδΝ υηίκυζ υ δεάμΝΰκθΫπθέ 

 

ληκ δσ β μμΝΟδΝ εκπκέΝ κυΝΙ λτηα κμ,ΝσππμΝαυ κέΝπλκετπ κυθΝαπσΝ κθΝΟλΰαθδ ησΝ κυΝΙ λτηα κμΝεαδΝ πθΝ

π λδεσΝΚαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμ,Ν έθαδΝκδΝ ιάμμΝβΝΫΰεαδλβΝ δΪΰθπ βΝ βμΝευφπ βμΝεαδΝίαλβεκ αμ,ΝβΝπαλκξάΝ

δ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝπ λέγαζοβμ,ΝβΝπαλκξάΝεΪγ ΝηκλφάμΝίκάγ δαμΝ αΝΪ κηαΝαυ ΪΝεαδΝ δμΝκδεκΰΫθ δ μΝ κυμ,ΝβΝ

επαέ υ βΝ πθΝεπφυθΝη Ν εκπσΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝαπκεα Ϊ α βέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ κηαΝη Νπλκίζάηα αΝαεκάμέ 
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ΣκπδεκέΝΦκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝΠλσθκδαμ 
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ΚΫθ λαΝΚκδθπθδεάμΝΠλσθκδαμΝΠ λδφ λ δυθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝκηδεΪΝΠλσ ππαΝ βηκ έκυΝ δεαέκυ 

 

 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ  ΣαΝ ΚΫθ λαΝ ΚκδθπθδεάμΝ ΠλσθκδαμΝ Π λδφ λ δυθΝ έθαδΝ αλησ δαΝ ΰδαΝ κθΝ υθ κθδ ησΝ εαδΝ βθΝ

παλαεκζκτγβ βΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝσζπθΝ πθΝκλΰαθδευθΝηκθΪ πθΝπκυΝυπΪΰκθ αδΝ Ναυ Ϊ,Ν βθΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ

τλυγηβμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝεαδΝ πθΝυπκγΫ πθΝαληκ δσ β ΪμΝ κυμέΝ

Οφ έζκυθΝ θαΝ ίλέ εκθ αδΝ Ν υθ ξάΝ υθ λΰα έαΝ η Ν αΝ εαγ’Ν τζβθΝ αλησ δαΝ Τπκυλΰ έαΝ ΰδαΝ βθΝ εαζτ λβΝ

αθ δη υπδ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝεαδΝ πθΝυπκγΫ πθΝαληκ δσ β ΪμΝ κυμέ 

 

 

ληκ δσ β μμΝΣαΝΚΫθ λαΝΚκδθπθδεάμΝΠλσθκδαμΝα εκτθΝπλκθκδαεκτΝξαλαε άλαΝπαλ ηίΪ δμΝπκυΝαφκλκτθΝ

βθΝκδεκΰΫθ δα,Ν κΝπαδ έ,Ν κυμΝβζδεδπηΫθκυμ,ΝΪ κηαΝη Ναθαπβλέ μΝεαδΝ υπαγ έμΝπζβγυ ηδαεΫμΝΣκη έμ,ΝεαγυμΝ

εαδΝαληκ δσ β μΝπκυΝαθΪΰκθ αδΝ βθΝεκδθπθδεάΝεαδΝκδεκθκηδεάΝ άλδιβΝ υπαγυθΝκηΪ πθΝ κυΝπζβγυ ηκτ,Ν

βΝ δ ιαΰπΰάΝ λ υθυθΝΰδαΝ βθΝπλσζβοβΝεαδΝαθ δη υπδ βΝπλκίζβηΪ πθΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ

βμΝ εκδθπθέαμΝ εαδΝ ΫζκμΝ Ν γΫηα αΝ πκυΝαφκλκτθΝ βθΝ θέ ξυ βΝεαδΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ κυΝαγζβ δ ηκτΝεαδΝ κυΝ

πκζδ δ ηκτέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ υΪζπ μΝΚκδθπθδεΪΝΟηΪ μ 
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ΚκδθπθδεΫμΝΤπβλ έ μΝ άηπθ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΟδΝΚκδθπθδεΫμΝΤπβλ έ μΝ πθΝ άηπθΝαπ υγτθκθ αδΝ ΝσζκυμΝ κυμΝεα κέεκυμ,ΝπκυΝ

αθ δη ππέακυθΝεΪπκδαΝ υ εκζέαΝ βθΝπλκ ππδεάΝάΝ βθΝκδεκΰ θ δαεάΝαπάΝ κυμΝεαδΝαθααβ κτθΝυπκ άλδιβέΝ

ΠαλΫξκυθΝυπβλ έ μΝουξκζκΰδεάμΝεαδΝ υηίκυζ υ δεάμΝυπκ άλδιβμΝεαδΝπζβλκφσλβ βμ,ΝπαλΪζζβζαΝ ,Ν

αθαπ τ κυθΝ λΪ δμΝεαδΝ κηΫμΝη Ν εκπσΝ βθΝαθ δη υπδ βΝεκδθπθδευθ-ΝκδεκθκηδευθΝπλκίζβηΪ πθέ 

 

 

ληκ δσ β μμΝΟδΝΚκδθπθδεΫμΝΤπβλ έ μΝ πθΝ άηπθΝαπ υγτθκθ αδΝ δμΝ υαέ γβ μΝπζβγυ ηδαεΫμΝΣκη έμΝ

εαδΝευλέπμΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝεκδθπθδεάμΝεαδΝουξκζκΰδεάμΝυπκ άλδιβμ,Ν πθΝπαλκξυθΝ Ν έ κμΝεαδΝ ΝξλάηαΝ

εαδΝ βμΝπαλαπκηπάμΝ κυμΝ Ναλησ δ μΝεκδθπθδεΫμΝυπβλ έ μΝαθαζσΰπμΝ κυΝεκδθπθδεκτΝπλκίζάηα κμέ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ υΪζπ μΝΚκδθπθδεΪΝΟηΪ μ 
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ΜΚΟΝΚκδθπθδεάμΝΠλσθκδαμ 

 

 

 

 

 

 

 

ΩΛσΰπΝ κυΝη ΰΪζκυΝσΰεκυΝ πθΝΠδ κπκδβηΫθπθΝΦκλΫπθΝΚκδθπθδεάμΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝΦλκθ έ αμΝ
απκφα έ γβε ΝαπσΝ κθΝυπ τγυθκΝ υθ κθδ ηκτΝ βμΝ θσ β αμΝβΝπαλαπκηπάΝ κΝ ξ δεσΝαθαλ βηΫθκΝεα ΪζκΰκΝ
βμΝαλησ δαμΝυπβλ έαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμ,ΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝεαδΝΠλσθκδαμέ 

 

ΟΝΚα ΪζκΰκμΝίλέ ε αδΝ δαγΫ δηκμΝ βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝΤπκυλΰ έκυμ 

 

http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/pronoiaka/FOREIS_NPID_2013-07-08.pdf 

 

 

Ν ξ δεάΝαθααά β βΝπλαΰηα κπκδάγβε ΝυπσΝ βθΝ υγτθβΝ κυΝΠαθ ζάΝΓκτ βέ 
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Φκλ έμΝΠκζδ δευθΝΤΰ έαμ 

 

 

 

 

 

ΣβθΝ υγτθβΝ κυΝυθ κθδ ηκτΝΰδαΝ κΝπ έκΝ πθΝΠκζδ δευθΝΤΰ έαμΝ έξαθΝκδΝΝέεκμΝΚκυλαξΪθβμΝΧΤπκοάφδκμΝ

δ Ϊε πλΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝεαδΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ,ΝΠαθ πδ άηδκΝΠ ζκπκθθά κυΨΝεαδΝ θ λΫαμΝ

Ν κτθβμΝΧΚΪ κξκμΝΜ ΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμ,ΝΠΪθ δκΝΠαθ πδ άηδκΨ,Ν θυ,Ν βΝξαλ κΰλΪφβ βΝ

υθΫίαζζαθΝ κδΝ Γ πλΰέαΝ Μαυλέ κυΝ ΧΚΪ κξκμΝ Μ Ν Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν ΠΪθ δκΝ

Παθ πδ άηδκΝ ήΝ  Ϋζ ξκμΝΤπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμ,ΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝ εαδΝ ΠλσθκδαμΨ,ΝΜαέλβΝΥΪδ κυΝ

ΧΠ υξδκτξκμΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν ΠΪθ δκΝ Παθ πδ άηδκΝ ήΝ LL.M.Ν Ια λδεκτΝ δεαέκυ,Ν Cardiff 

UniversityΨΝ εαδΝ αηα έαΝ  λΰδΪ κυΝ ΧΠλκπ υξδαεάΝΦκδ ά λδαΝ Σηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν ΠΪθ δκΝ

Παθ πδ άηδκΨέ 
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Τπ λ γθδεκέΝΦκλ έμΝΠκζδ δευθΝΤΰ έαμ 
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Παΰεσ ηδκμΝΟλΰαθδ ησμΝΤΰ έαμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΟλΰαθδ ησμ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λζκΝ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.who.int/en/Ν 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝΠαΰεσ ηδαΝΟλΰΪθπ βΝΤΰ έαμΝ έθαδΝβΝ δκδεβ δεάΝεαδΝ υθ κθδ δεάΝαλξάΝΰδαΝ βθΝΤΰ έαΝ θ σμΝ
κυΝ υ άηα κμΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθέΝ έθαδΝΫθαμΝαυ σθκηκμΝ δ γθάμΝ δαελα δεσμΝκλΰαθδ ησμΝπκυΝ υθ Ϋ αδΝ
η Ν κθΝΟέ έ ,Ν κυΝκπκέκυΝεαδΝαπκ ζ έΝ ι δ δε υηΫθβΝκλΰΪθπ βέΝΙ λτγβε Ν πέ βηαΝ κΝ1λζκΝεαδΝ λ τ δΝ βΝ
Γ θ τβέΝ έθαδΝ υπ τγυθβΝ ΰδαΝ βθΝ παλκξάΝ βΰ έαμΝ Ν αβ άηα αΝ παΰεσ ηδαμΝ υΰ έαμ,Ν πλκ φΫλ δΝ υπβλ έ μΝ Ν
παΰεσ ηδαΝεζέηαεαΝ ΝεΪγ ΝελΪ κμ,Νεαγκλέα δΝ βθΝα αΫθ αΝ πθΝ λ υθυθΝυΰ έαμ,ΝγΫ κθ αμΝθσλη μΝεαδΝπλσ υπαΝ
εαδΝ δαλγλυθ δΝ πδζκΰΫμΝ πκζδ δευθΝ υΰ έαμΝ ίΪ δΝ απ υθΝ απκ έι πθΝ παλΫξκθ αμΝ ξθδεάΝ υπκ άλδιβΝ δμΝ
ξυλ μΝεαδΝπαλαεκζκυγυθ αμΝ δμΝ Ϊ δμΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝυΰ έαέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ πδ ζδεΫμΝεαδΝ υθ κθδ δεΫμΝαληκ δσ β μΝ Νελέ δηαΝαβ άηα αΝΰδαΝ βθΝυΰ έα,ΝκΝεαγκλδ ησμΝ
βμΝ λ υθβ δεάμΝα αΫθ αμΝ κΝπ έκΝ βμΝυΰ έαμΝ εαδΝβΝπλκυγβ βΝ βμΝ παλαΰπΰάμ,Νη Ϊφλα βμΝ εαδΝ δΪ κ βμΝ
πκζτ δηπθΝθΫπθΝΰθυ πθ,ΝκΝεαγκλδ ησμΝπλκ τππθΝΰδαΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ
πζαδ έπθ,ΝβΝ δΪλγλπ βΝ κθ κζκΰδευθΝεαδΝία δαση θπθΝ Ν κδξ έαΝ πδζκΰυθΝπκζδ δεάμ,ΝβΝπαλκξάΝ ξθδεάμΝ
υπκ άλδιβμ,Ν βΝ υπκ άλδιβΝ ΰδαΝ βθΝ αζζαΰάΝ εαδΝ βΝ κδεκ σηβ βΝ ίδυ δηβμΝ γ ηδεάμΝ δεαθσ β αμΝ εαδΝ βΝ
παλαεκζκτγβ βΝ βμΝεα Ϊ α βμΝυΰ έαμΝεαδΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝ Ϊ πθΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝυΰ έαέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚλΪ β,Ν λ υθβ δεκέΝΟλΰαθδ ηκέΝεαδΝζκδπκέΝφκλ έμΝυΰ έαμ 

 

http://www.who.int/en/
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υλππαρεάΝ πδ λκπάΝ 

υλππαρεάΝ πδ λκπάΝ–ΝΓ θδεάΝ δ τγυθ βΝΤΰ έαμΝεαδΝ φΪζ δαμΝ πθΝΣλκφέηπθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΓ θδεάΝ δ τγυθ βΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1ληκ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/about_us/who_we_are_en.htm  

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ Τΰ έαμΝ εαδΝ φΪζ δαμΝ πθΝ ΣλκφέηπθΝ κξ τ δΝ βθΝ –Ν πλκ α έαΝ εαδΝ

ί ζ έπ βΝ βμΝ βησ δαμΝυΰ έαμΝ –Ν βΝ δα φΪζδ βΝ σ δΝ αΝ λσφδηαΝ βθΝ υλυπβΝ έθαδΝ υΰδ δθΪΝ εαδΝ α φαζάΝ –Ν

πλκ α έαΝ βμΝυΰ έαμΝεαδΝ βμΝ υβη λέαμΝ πθΝαυπθΝαΰλκε άηα κμΝ–Ν βθΝπλκ α έαΝ βμΝυΰ έαμΝ πθΝ α υθΝεαδΝ

πθΝεαζζδ λΰ δυθ 

 

ληκ δσ β μμΝΠλκ πΪγ δαΝ πέ υιβμΝ πθΝ σξπθΝ βμΝηΫ πΝ βμΝ πκπ έαμ,Ν βμΝ υθβΰκλέαμΝεαδΝ πθΝ δ δευθΝ

λΪ πθΝ -Ν ΝΠαλαεκζκτγβ βΝ –Ν απσΝ βΝ δΰηάΝ πκυΝ βΝ Νοβφέ δΝ θσηκυμΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ α φΪζ δαΝ πθΝ

λκφέηπθΝεαδΝ πθΝπλκρσθ πθ,Ν πθΝ δεαδπηΪ πθΝ πθΝεα αθαζπ υθΝάΝ βΝ βησ δαΝυΰ έα,Ν παφέ αδΝπζΫκθΝ δμΝ

γθδεΫμ,Νπ λδφ λ δαεΫμΝάΝ κπδεΫμΝευί λθά δμΝθαΝ φαλησ κυθΝαυ κτμΝ κυμΝθσηκυμΝ–Νυ ΝκδΝΫηπκλκδΝεαδΝκδΝ

παλαΰπΰκέΝ λκφέηπθΝ θαΝ υηηκλφυθκθ αδΝ η Ν κυμΝ εαθκθδ ηκτμΝ αυ κτμέΝ υθβΰκλέαΝ -Ν ΓδαΝ θαΝ έθαδΝ

απκ ζ ηα δεΫμΝκδΝπκζδ δεΫμΝ βμΝΓ ΝΤΰ έαμΝεαδΝΚα αθαζπ υθ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζαηίΪθκυθΝυπσοβΝ δμΝ ξ δεΫμΝ

υλππαρεΫμΝ Πκζδ δεΫμΝ κΝ π έκΝ κυΝ ηπκλέκυ,Ν κυΝ αθ αΰπθδ ηκτΝ εαδΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαγυμΝ εαδΝ πθΝ

αθβ υξδυθΝ πθΝφκλΫπθΝη Ν π θ υηΫθκΝ υηφΫλκθΝηΫ πΝ βμΝπλαε δεάμΝ βμΝ υλ έαμΝ δα δεα έαμΝ υθβΰκλέαμΝ

απσΝ σζαΝ αΝ θ δαφ λση θαΝ ηΫλβέΝ λΪ βΝ –Ν σπκυΝ απαδ έ αδΝ λΪ βΝ Ν πέπ κΝ έ έΝ βΝ Γ Ν Τΰ έαμΝ εαδΝ

Κα αθαζπ υθΝπλαΰηα κπκδ έΝπλκ Ϊ δμΝξλβ δηκπκδυθ αμΝΫθαΝηέΰηαΝθσηπθ,Νυπκ άλδιβμΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝ

ΪζζπθΝηΫ λπθέΝ πέ βμ,Ν βλέα δΝ βΝ λΪ βΝ γθδευθΝάΝπ λδφ λ δαευθΝαλξυθέΝ 

 

Σκη έμΝ παλΫηία βμμΝ ΚλΪ β-ΜΫζβ,Ν ΠαλαΰπΰκέΝ Σλκφέηπθ,Ν δκηβξαθέ μ,Ν παΰΰ ζηα έ μΝ Τΰ έαμ,Ν Φκλ έμΝ

Πκζδ δεάμΝΤΰ έαμέ 
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υλππαρεσΝΚΫθ λκΝΠλσζβοβμΝεαδΝ ζΫΰξκυΝΝκ βηΪ πθΝΧECDC)Ν 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΟλΰαθδ ησμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίίη 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspxΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ πκ κζάΝ κυΝ υλππαρεκτΝ ΚΫθ λκυΝ ΠλσζβοβμΝ εαδΝ ζΫΰξκυΝ Νσ πθΝ έθαδΝ κΝ θ κπδ ησμ,Ν βΝ
αιδκζσΰβ βΝεαδΝβΝ εκδθκπκέβ βΝ πθΝαπ δζυθΝπκυΝηπκλ έΝ θαΝαθ δπλκ ππ τκυθΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝκδΝ η α κ δεΫμΝ
θσ κδέΝ ΜΫ αΝ κΝ πζαέ δκΝ βμΝ απκ κζάμΝ κυΝ κΝ ΚΫθ λκμΝ αθααβ Ϊ,Ν υΰε θ λυθ δ,Ν αιδκζκΰ έΝ εαδΝ δα έ δΝ
ξ δεΪΝ πδ βηκθδεΪΝεαδΝ ξθδεΪΝ κδξ έαέΝ ε έ δΝ πδ βηκθδεΫμΝΰθπηκ κ ά δμΝεαδΝπαλΫξ δΝ πδ βηκθδεάΝ
εαδΝ ξθδεάΝ ίκάγ δα,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ εα Ϊλ δ βμέΝ ΠαλΫξ δΝ πζβλκφκλέ μΝ βθΝ
πδ λκπά,Ν αΝελΪ βΝηΫζβ,Ν κυμΝεκδθκ δεκτμΝεαδΝ δ γθ έμΝκλΰαθδ ηκτμΝπκυΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ κθΝ κηΫαΝ
βμΝ βησ δαμΝυΰ έαμέΝυθ κθέα δΝ αΝ υλππαρεΪΝ έε υαΝ κυμΝ κη έμΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝαπκ κζάΝ κυΝεαδΝ
δαξ δλέα αδΝ αΝ έε υαΝ απκεζ δ δεάμΝ πδ άλβ βμέΝ δα φαζέα δΝ βθΝ αθ αζζαΰάΝ πζβλκφκλδυθ,Ν
ηπ δλκΰθπηκ τθβμΝεαδΝκλγυθΝπλαε δευθ,ΝεαδΝ δ υεκζτθ δΝ κθΝεαγκλδ ησΝεαδΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝεκδθκ δευθΝ
θ λΰ δυθέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝΚτλδαΝεαγάεκθ αΝ κυΝΚΫθ λκυΝ έθαδΝβΝ πδ βηδκζκΰδεάΝ πδ άλβ β,ΝκΝΫΰεαδλκμΝ υθαΰ λησμΝεαδΝ
αθ έ λα β,Ν κδΝ πδ βηκθδεΫμΝ ΰθπηκ κ ά δμ,Ν βΝ ξθδεάΝ ίκάγ δαΝ πλκμΝ αΝ ελΪ βΝ ηΫζβΝ εαδΝ δμΝ λέ μΝ ξυλ μ,Ν
εαγυμΝεαδΝκδΝ θΫλΰ δ μΝυπκ άλδιβμΝεαδΝαθΪπ υιβμΝΰδαΝ βθΝ κδησ β αΝσ κθΝαφκλΪΝθΫ μΝαπ δζΫμΝΰδαΝ βθΝυΰ έαέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚλΪ βΝΜΫζβ,Ν λ υθβ δεκέΝεαδΝΠκζδ δεκέΝΦκλ έμΝΤΰ έαμ 

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
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υλππαρεσμΝΟλΰαθδ ησμΝΰδαΝ βθΝ φΪζ δαΝεαδΝ βθΝΤΰ έαΝ βθΝ λΰα έαΝΧEU-OSHA) 

 

 

Θ ηδεάΝυπσ α βμΝ υλππαρεσμΝΟλΰαθδ ησμΝ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλζ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttps://osha.europa.eu/el  

 

Π λδΰλαφάμΝ πκ κζάΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ έθαδΝ βΝ παλκξάΝ αΝ εκδθκ δεΪΝ σλΰαθα,Ν αΝ ελΪ βΝ ηΫζβΝ εαδΝ κυμΝ

θ δαφ λση θκυμΝ ετεζκυμΝ πθΝ ξθδευθ,Ν πδ βηκθδευθΝεαδΝ κδεκθκηδευθΝπζβλκφκλδυθΝπκυΝ έθαδΝ ξλά δη μΝ

κθΝ κηΫαΝ βμΝα φΪζ δαμΝεαδΝ βμΝυΰ έαμΝεα ΪΝ βθΝ λΰα έαέ 

 

ληκ δσ β μμΝ υζζκΰάΝ εαδΝ αθΪζυ βΝ ξθδευθ,Ν πδ βηκθδευθΝ εαδΝ κδεκθκηδευθΝ πζβλκφκλδυθΝ ξ δεΪΝ η Ν

βθΝυΰ έαΝ εαδΝ βθΝα φΪζ δαΝ αΝελΪ βΝηΫζβΝεαδΝ βΝ δΪ κ βΝαυ υθΝ θυπδκθΝ πθΝεκδθκ δευθΝκλΰΪθπθ,Ν πθΝ

ελα υθΝ η ζυθΝ εαδΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝ ετεζπθέΝ υζζκΰάΝ εαδΝ αθΪζυ βΝ πθΝ ξθδευθ,Ν πδ βηκθδευθΝ εαδΝ

κδεκθκηδευθΝ πζβλκφκλδυθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ Ϋλ υθαΝ ΰδαΝ βθΝ α φΪζ δαΝ εαδΝ βθΝ υΰ έαΝ βθΝ λΰα έαΝ εαδΝ βθΝ

δΪ κ βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ αυ άμέΝ ΠλκαΰπΰάΝ εαδΝ υπκ άλδιβΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ εαδΝ βμΝ

αθ αζζαΰάμΝπζβλκφκλδυθΝεαδΝ ηπ δλδυθΝη αιτΝ πθΝελα υθΝη ζυθΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝα φΪζ δαμΝεαδΝ βμΝυΰ έαμΝ

βθΝ λΰα έα,Νπ λδζαηίαθση θβμΝ βμΝ θβηΫλπ βμΝ πέΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝεα Ϊλ δ βμ,Νεέαέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚλΪ β-ΜΫζβΝ βμΝ ,ΝΚκδθκ δεΪΝΌλΰαθα,Ν πδξ δλά δμΝ 
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υλππαρεσμΝΟλΰαθδ ησμΝΦαληΪεπθΝ 
 

Θ ηδεάΝυπσ α βμΝ πκε θ λπηΫθκμΝφκλΫαμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ,ΝΈ λαΝΛκθ έθκ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλη 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/home/Home_Page.jsp&midοΝΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝετλδαΝ υγτθβΝεαδΝαληκ δσ β αΝ κυΝ υλππαρεκτΝΟλΰαθδ ηκτΝΦαληΪεπθΝΧEuropean Medicines 

Agency (EMA) έθαδΝβΝπλκ α έαΝεαδΝβΝπλκαΰπΰάΝ βμΝ βησ δαμΝυΰ έαμΝεαδΝ βμΝυΰ έαμΝ πθΝαυπθ,ΝηΫ πΝ βμΝ

αιδκζσΰβ βμΝεαδΝ πκπ έαμΝ πθΝφαληΪεπθΝΰδαΝαθγλυπδθβΝεαδΝε βθδα λδεάΝξλά βέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ πκπ έαΝ πθΝ ΦαληΪεπθέΝ ΟΝ εαθσθαμΝ αυ σμΝ έθαδΝ απαλαέ β κμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ βμΝ

βησ δαμΝυΰ έαμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝπλκζαηίΪθκθ αδ,Ναθδξθ τκθ αδΝεαδΝαιδκζκΰκτθ αδΝκδΝαθ πδγτηβ μΝ θΫλΰ δ μΝ

πθΝ φαληΪεπθΝ ΰδαΝ αθγλυπδθβΝ ξλά βΝ πκυΝ ευεζκφκλκτθΝ βθΝ αΰκλΪΝ βμΝ ,Ν φ’Ν σ κθΝ κΝ πζάλ μΝ πλκφέζΝ

α φΪζ δαμΝ πθΝφαληΪεπθΝΰδαΝαθγλυπδθβΝξλά βΝΰέθ αδΝΰθπ σΝησθκΝαφκτΝευεζκφκλά κυθΝ βθΝαΰκλΪέΝΜ Ν

ίΪ βΝ βθΝε βγ έ αΝ ηπ δλέα,ΝεαδΝτ λαΝαπσΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝ υ άηα κμΝφαληαεκ παΰλτπθβ βμΝ βμΝ Ν

πκυΝ Ϋΰδθ Ν απσΝ βθΝ πδ λκπά,Ν εα Ϋ βΝ αφΫμΝ σ δΝ ξλ δΪακθ αδΝ ηΫ λαΝ ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ υλππαρεκτΝ

υ άηα κμΝφαληαεκ παΰλτπθβ βμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚλΪ βΝΜΫζβ,Ν δκηβξαθέ μΝΦαληΪεπθ 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/home/Home_Page.jsp&mid
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γθδεκέΝΦκλ έμΝΠκζδ δευθΝΤΰ έαμ 
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Γ θδεάΝΓλαηηα έαΝ βησ δαμΝΤΰ έαμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίίη 

 

Ι κ ζέ αμΝΝwww.moh.gov.gr 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝΫξ δΝ βθΝπκζδ δεάΝ υγτθβΝ βμΝξΪλαιβμ,ΝΪ εβ βμΝεαδΝ
πκπ έαμΝ βμΝπκζδ δεάμΝ βησ δαμΝΤΰ έαμ,ΝεαγυμΝεαδΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝυπβλ δυθΝ βησ δαμΝΤΰ έαμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ Νεαγκ άΰβ βΝεαδΝυπκ άλδιβΝ κυΝ υ άηα κμΝ βησ δαμΝΤΰ έαμ,ΝβΝ δαησλφπ βΝ πθΝ
εα ΪζζβζπθΝπλκςπκγΫ πθΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝδ ξυλκτΝεαδΝαπκ ζ ηα δεκτΝ υ άηα κμΝ βησ δαμΝ
Τΰ έαμ,ΝβΝ πέίζ οβΝεαδΝβΝεαγκ άΰβ βΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝθΫπθΝκλΰαθδ ηυθΝάΝ πΫε α βμΝ πθΝυφδ Ϊη θπθΝ
κλΰαθδ ηυθΝεαδΝυπβλ δυθΝ βΝ βησ δαΝΤΰ έα,ΝβΝαθΪπ υιβΝ θάμΝ υθ λΰα έαμΝη Ν δμΝυπβλ έ μΝ
π λέγαζοβμΝεαδΝφλκθ έ αμΝΰδαΝγΫηα αΝ βησ δαμΝΤΰ έαμ,ΝβΝ υθ λΰα έαΝη ΝΪζζαΝΤπκυλΰ έαΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ
δα κη αευθΝπκζδ δευθΝεαδΝπλκΰλαηηΪ πθΝΰδαΝ βΝ βησ δαΝΤΰ έα,ΝβΝ υθ λΰα έαΝη Ν κυμΝΓ θδεκτμΝ
Γλαηηα έμΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝεαδΝί ζ έπ βΝ πθΝπαλ ηίΪ πθΝ βΝ βησ δαΝΤΰ έαέΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝα φαζδ ηΫθκδΝεαδΝαθα φΪζδ κδΝ Ν γθδεάΝεζέηαεαέ 
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γθδεσΝυηίκτζδκΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝΧ έΤέ έΤέΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ θ ιΪλ β βΝ λξά 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίίγ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ έΤέ έΤέΝ υπΪΰ αδΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Τΰ έαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμ,Ν αζζΪΝ πμΝ
αθ ιΪλ β βΝαλξά,ΝΫξ δΝ δεσΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ησΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝεαδΝ θΝυπσε δ αδΝ Νκπκδκθ άπκ Ν δκδεβ δεσΝ
Ϋζ ΰξκέΝ ΣκΝ έΤέ έΤέΝ έθαδΝ πδ βηκθδεά,Ν πκπ δεά,Ν υθ κθδ δεά,Ν ΰθπηκ κ δεάΝ εαδΝ δαδ β δεάΝ αλξά,Ν πκυΝ
βλέα αδΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝη ΝίΪ βΝαπκ δΰηΫθ μ,Ν εηβλδπηΫθ μΝεαδΝαθαΰθπλδ ηΫθ μΝΰθυ δμΝ κΝξυλκΝ βμΝ
βησ δαμΝΤΰ έαμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ε έΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝ πκπ έαΝ πθΝφκλΫπθΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝπκυΝ πκπ τκθ αδΝ δκδεβ δεΪΝ
απσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΤΰ έαμΝεαδΝ θαληκθέα δΝ πδ βηκθδεΪ,Ν κΝπλκΰλαηηα δεσΝ κυμΝΫλΰκ,ΝηΫ αΝ κΝπζαέ δκΝεαδΝ
δμΝ πλκ λαδσ β μΝ βμΝ γθδεάμΝ πκζδ δεάμΝ ΰδαΝ βΝ βησ δαΝ Τΰ έαέΝ υθ Ϊ δΝ ά δαΝ αθαφκλΪΝ ΰδαΝ βθΝ
εα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝπζβγυ ηκτ,ΝβΝκπκέαΝυπκίΪζζ αδΝ βΝίκυζάέΝΓθπηκ κ έΝΰδαΝγΫηα αΝ
βησ δαμΝ Τΰ έαμ,Ν έ Ν αυ πΪΰΰ ζ α,Ν έ Ν εα σπδθΝ λπ άηα κμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Τΰ έαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδεάμΝ
ζζβζ ΰΰτβμέΝ δ υγ έΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ βθΝ πδεΪζυοβΝ αληκ δκ ά πθΝ πθΝ φκλΫπθΝ
βησ δαμΝ Τΰ έαμέΝ ιδκζκΰ έΝ βθΝ πκδσ β αΝ πθΝ θ λΰ δυθΝ δαξ έλδ βμΝ ελέ πθΝ απσΝ κυμΝ ηπζ εση θκυμΝ

φκλ έμΝ εαδΝ απκ δηΪΝ βΝ υηησλφπ άΝ κυμΝ η Ν υ Ϊ δμΝ εαδΝ εα υγυθ άλδ μΝ κ βΰέ μέΝ υθ λΰΪα αδΝ η Ν
αθ έ κδξ μΝαλξΫμΝΪζζπθΝελα υθ,Νκλΰαθδ ηκτμΝεαδΝ δ λτηα α,Ν Ναβ άηα αΝπκυΝΪπ κθ αδΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ
βμΝεαδΝ δ βΰ έ αδ,Ν ξ δεΪΝ κθΝΤπκυλΰσΝΤΰ έαμέΝυηη Ϋξ δΝ κθΝεαγκλδ ησΝ πθΝ κδξ έπθΝεαδΝ δε υθΝπκυΝ
υζζΫΰκθ αδΝαπσΝ κθΝυΰ δκθκηδεσΝξΪλ β,Ν ξ δεΪΝη Ν βθΝυΰ έαΝ πθΝπκζδ υθΝεαδΝ βΝξλά βΝεαδΝπκδσ β αΝ πθΝ
υπβλ δυθΝυΰ έαμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΦκλ έμΝΤΰ έαμΝ Ν γθδεάΝΚζέηαεα 
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γθδεάΝξκζάΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λβλΝ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.nsph.gr  

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν γθδεάΝξκζάΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝΧ  ΤΨΝαπκ ζ έΝ κΝ επαδ υ δεσΝεαδΝ λ υθβ δεσΝέ λυηαΝ κΝ

κπκέκΝυπσΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΤΰ έαμΝ

πλκ φΫλ δΝ επαέ υ βΝαπκφκέ πθΝ Ι,ΝΣ ΙΝ αΝΠλκΰλΪηηα αΝΜ απ υξδαευθΝπκυ υθΝ βΝ βησ δαΝΤΰ έα,Ν

βθΝ δκέεβ βΝΤπβλ δυθΝΤΰ έαμ,Ν βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝεαδΝΠ λδίαζζκθ δεάΝΤΰ έαΝεαδΝ βθΝ φαληκ ηΫθβΝ

βησ δαΝΤΰ έαέΝ Ν  ΤΝΫξ δΝαθαπ τι δΝ επαδ υ δεάΝεαδΝ λ υθβ δεάΝ λΪ βΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝαθαΰευθΝ

βμΝ βησ δαμΝ Τΰ έαμΝ εαδΝ πθΝ Τπβλ δυθΝ Τΰ έαμΝ κζκεζβλυθκθ αμΝ Ϋλ υθ μ,Ν παλΫξκθ αμΝ υηίκυζ υ δεΫμΝ

υπβλ έ μΝεαδΝπλκ κδηΪακθ αμΝζ δ κυλΰκτμΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝκδεκθκηέαμΝ βμΝπζβλκφκλέαμΝεαδΝ βμΝεκδθπθέαμΝ

βμΝΰθυ βμέ 

 

ληκ δσ β μμΝΠλκ φκλΪΝη απ υξδαεάμΝ επαέ υ βμΝ απκφκέ πθΝ ΙΝ εαδΝΣ ΙΝ Ν γΫηα αΝ βησ δαμΝ υΰ έαμΝ

εαδΝ δκέεβ βμΝ υπβλ δυθΝ υΰ έαμέΝ υθ δ φκλΪΝ πδ βηκθδεάμΝ Ϋλ υθαμΝ αΝ παλαπΪθπΝ π έαέΝ ΠαλκξάΝ

υπβλ δυθΝ εαδΝ υηίκυζυθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ βησ δαΝ υΰ έα,Ν βθΝ πλκαΰπΰάΝ υΰ έαμ,Ν βΝ δκέεβ βΝ υπβλ δυθΝ

υΰ έαμΝεαδΝ βθΝεκδθπθδεάΝπκζδ δεάέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ πσφκδ κδΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ η Ν θ δαφΫλκθΝ Ν πκυ ΫμΝ υΰ έαμ,Ν υΰ δκθκηδεκέΝ

φκλ έμέ 
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γθδεσμΝΟλΰαθδ ησμΝΦαληΪεπθΝ ΟΦΝ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λκγΝ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.eof.gr  

 

Π λδΰλαφάμΝΠλκ α έαΝ βμΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝευεζκφκλέαΝ βθΝ ζζΪ αΝφαληαε υ δευθΝ

πλκρσθ πθΝαθγλυπδθβμΝεαδΝε βθδα λδεάμΝξλά βμ,ΝφαληαεκτξπθΝαπκ λκφυθΝεαδΝπλκ γ δευθΝαπκ λκφυθ,Ν

λκφέηπθΝ δ δεάμΝ δα λκφάμΝεαδΝ υηπζβλπηΪ πθΝ δα λκφάμ,Νίδκε σθπθ,Νδα λδευθΝίκβγβηΪ πθ,Ν

εαζζυθ δευθέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝΟΝ ΟΦΝ έθαδΝαλησ δκμΝΰδαΝ βθΝΫΰελδ βΝα δυθΝευεζκφκλέαμΝφαληαε υ δευθΝπλκρσθ πθΝ

αθγλυπδθβμΝεαδΝε βθδα λδεάμΝξλά βμ,ΝΰδαΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βΝεζδθδευθΝ κεδηυθ,ΝΰδαΝ δμΝ δα δεα έ μΝΫΰελδ βμΝ

εαδΝευεζκφκλέαμΝζκδπυθΝπλκρσθ πθΝ βμΝαληκ δσ β αμΝ κυέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ δκηβξαθέ μΝΦαληΪεπθ,ΝΛκδπκέΝΦαληαε υ δεκέΝΦκλ έμέ 
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ΚΫθ λκΝ ζΫΰξκυΝεαδΝΠλσζβοβμΝΝκ βηΪ πθΝΧΚ έ ΛέΠέΝΟέΨ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λλβ 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.keelpno.gr 
 

 

Π λδΰλαφάμΝ Aπκ ζ έΝ κθΝ γθδεσΝ φκλΫαΝ ΰδαΝ βθΝ πλσζβοβΝ εαδΝ βΝ γ λαπ υ δεάΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ δ δευθΝ
η α κ δευθΝ θκ βηΪ πθ,Ν η Ν Ϋηφα βΝ κΝ τθ λκηκΝ πέε β βμΝ αθκ κπκδβ δεάμΝ αθ πΪλε δαμΝ ΧAIDS),Ν αΝ
ικυαζδευμΝ η α δ ση θαΝ θκ άηα αΝ εαδΝ δμΝ δκΰ θ έμΝ βπα έ δ μέΝ πσΝ κΝ βίίη,Ν κΝ ΚΫθ λκΝ ζΫΰξκυΝ εαδΝ

ΠλσζβοβμΝΝκ βηΪ πθΝΧΚ έ ΛέΠέΝΟέΨΝ π ε έθ δΝ δμΝ λα βλδσ β ΫμΝ κυΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ βησ δαμΝ
Τΰ έαμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝξλσθδπθΝηβΝζκδηπ υθΝθκ βηΪ πθ,Ν πθΝα υξβηΪ πθ,Ν βμΝπ λδίαζζκθ δεάμΝ
υΰδ δθάμΝ εέζπέ,Ν θυΝ θ πηα υθκθ αδΝ Ν αυ σΝ κΝ Κ θ λδεσΝ λΰα άλδκΝ βησ δαμΝ Τΰ έαμΝ ΧΚέ έ έΤέΨ,Ν αΝ
Π λδφ λ δαεΪΝ λΰα άλδαΝ βησ δαμΝ Τΰ έαμΝ ΧΠέ έ έΤέΨΝ σππμΝ πέ βμΝ εαδΝ κΝ γθδεσΝ λξ έκΝ Ν κπζα δυθέΝ
πέ βμ,Ν Ϋξ δΝ βθΝ αληκ δσ β αΝ αθαΰθυλδ βμΝ λΰα βλέπθ,Ν ΣηβηΪ πθΝ έ έΙέ,Ν έέ έΤέΝ εαδΝ ΜκθΪ πθΝ

Νκ κεκη έπθΝ άΝ ΪζζπθΝ φκλΫπθΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ πμΝ ΚΫθ λαΝ θαφκλΪμ,Ν ΰδαΝ υΰε ελδηΫθαΝ
γΫηα αΝ βησ δαμΝΤΰ έαμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ Ν πδ βηδκζκΰδεάΝ πδ άλβ βΝ εαδΝ Ϋζ ΰξκμΝ ζκδηπ υθΝ θσ πθ,Ν βΝ ζάοβΝ ηΫ λπθΝ ΰδαΝ βθΝ
αθ δη υπδ βΝ κυΝHIV/AIDS,ΝβΝζάοβΝ λΪ πθΝΰδαΝ βθΝεα απκζΫηβ βΝδκΰ θυθΝβπα δ έ πθ,ΝβΝαθ δη υπδ βΝ
πθΝίδκζκΰδευθΝεαδΝ κιδευθΝεδθ τθπθ,ΝβΝαθΪπ υιβΝ λΪ πθΝΰδαΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝυΰ έαμ,Νσ κθΝαφκλΪΝ κυμΝ
η αεδθκτη θκυμΝπζβγυ ηκτμ,ΝβΝαθ δη υπδ βΝφυηα έπ βμΝεαδΝαπκαθγλππκθσ πθ,ΝβΝαθΪζβοβΝ λΪ πθΝΰδαΝ
βθΝ πδ άλβ βΝ εαδΝ πλσζβοβΝ ζκδηυι πθΝ Ν ξυλκυμΝ παλκξάμΝ υΰ έαμ,Ν εαδΝ ξ δα ησμΝ εαδΝ υζκπκέβ βΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ θβηΫλπ βμΝ κυΝπζβγυ ηκτέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ κηαΝη Νη α κ δεΪΝθκ άηα αέ 

http://www.keelpno.gr
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ζζβθδεσΝΚΫθ λκΝΦυξδεάμΝΤΰδ δθάμΝεαδΝ λ υθυθΝ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ Ν 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1ληθΝ 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.hcmhr.gr  

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝ ζζβθδεσΝΚΫθ λκΝΦυξδεάμΝΤΰδ δθάμΝ εαδΝ λ υθυθΝ Χ έΚ έΦέΤέ έΨΝ απκ ζ έΝ κθΝ η ΰαζτ λκΝ

φκλΫαΝπαλκξάμΝ ιπθκ κεκη δαευθΝυπβλ δυθΝουξδεάμΝυΰ έαμΝ Νπαθ ζζα δεσΝ πέπ κέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝΚκδθπθδεάΝΦυξδα λδεά,ΝΘ λαπ έαΝυηπ λδφκλΪμ,ΝΠλσζβοβΝεαδΝ θ δη υπδ βΝ ιαλ β δευθΝ

Κα α Ϊ πθ,ΝΦυξκγ λαπ έαΝυ βηδεάμΝΠλκ Ϋΰΰδ βμ,Ν δ δεάΝπαδ αΰπΰδεάμ,ΝΓθπ δαεάΝΦυξκγ λαπ έαμέΝ 

 

Σκη έμΝ παλΫηία βμμΝ Παδ δΪ,Ν Έφβίκδ,Ν θάζδε μ,Ν Ά κηαΝ η Ν δΪξυ βΝ αθαπ υιδαεάΝ δα αλαξά,Ν Υλά μΝ

ιαλ β δκΰσθπθΝκυ δυθ,ΝΆ κηαΝη Νθκβ δεάΝεαγυ Ϋλβ β,Ν θΪ κξ μΝκδεκΰΫθ δ μέΝ 
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Π λδφ λ δαεΫμΝ δ υγτθ δμΝ βησ δαμΝΤΰ έαμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝκηδεσΝπλσ ππαΝ βηκ έκυΝ δεαέκυ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λλι 

 

Ι κ ζέ αμΝαθΪΝπ λδφΫλ δα 

 

Π λδΰλαφάμΝΟδΝΠ λδφ λ δαεΫμΝΤπβλ έ μΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝδ λτγβεαθΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝη Ν κυμΝθσηκυμΝβηίγΝ

εαδΝ βη1ιΝ κυΝ 1λλι,Ν πμΝ δ υγτθ δμΝ Τΰ έαμΝ εαδΝ ΠλσθκδαμΝ θ αΰηΫθ μΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ

π λδφ λ δυθέΝΜ Ν δμΝΤέ έΝγηιή1λλκΝεαδΝηίλή1λλλ,Νεαγκλέ βεαθΝκδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝπλκ ππδεκτΝ κυμέΝ βΝ

υθΫξ δα,Ν η Ν κΝ Νέγ1ιβήβίίγκδΝ υπβλ έ μΝ αυ ΫμΝ η κθκηΪ γβεαθΝ Ν δ υγτθ δμΝ βησ δαμΝ Τΰ έαμΝ εαδΝ

ΠλσθκδαμέΝΜ Ν κΝΝέγγιίήβίίη,ΝκδΝΠ λδφ λ δαεΫμΝ δ υγτθ δμΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝεαδΝΠλσθκδαμΝ δαδλΫγβεαθΝ Ν

τκ,Ν εΝ πθΝκπκέπθΝ κΝη θΝ ηάηαΝπλσθκδαμΝπαλΫη δθ Ν δμΝπ λδφΫλ δ μ,Ν θυΝβΝ δ τγυθ βΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝ

π λδάζγ Ν βθΝ αληκ δσ β αΝ βμΝ αθ έ κδξβμΝ Τΰ δκθκηδεάμΝ Π λδφΫλ δαμέΝ Μ ΪΝ βΝ υΰξυθ υ βΝ πθΝ 1ιΝ

Τΰ δκθκηδευθΝΠ λδφ λ δυθΝ Ν θΝ Τΰ δκθκηδεΫμΝ Π λδφΫλ δ μ,Ν παλαηΫθ δΝ α αφΫμΝ ΪθΝ πάζγ Ν εαδΝ αθ έ κδξβΝ

υΰξυθ υ βΝ πθΝΠ λδφ λ δαευθΝ δ υγτθ πθΝ βησ δαμΝΤΰ έαμέ 

 

 

ληκ δσ β μμΝ ΝΠ λδφ λ δαεάΝ δ τγυθ βΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝυζκπκδ έΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ δμΝπκζδ δεΫμΝεαδΝ δμΝ

παλ ηίΪ δμΝ κυΝ γθδεκτΝ ξ έκυΝ λΪ βμ,Ν πκπ τ δΝ δμΝ NκηαλξδαεΫμΝ Yπβλ έ μΝ βησ δαμΝ Τΰ έαμ,Ν θυΝ

κλΰαθυθ δ,Ν ησθβΝ βμΝ άΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν Ϊζζ μΝ υπβλ έ μΝ βησ δαμΝ Τΰ έαμ,Ν δ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ ΰδαΝ βθΝ

πλκ α έαΝ εαδΝ πλκαΰπΰάΝ βμΝ βησ δαμΝ Τΰ έαμ,Ν έ Ν κΝ τθκζκΝ βμΝ π λδφΫλ δαμΝ έ Ν Ν υΰε ελδηΫθαΝ

ηάηα α,Νπ λδκξΫμΝάΝΣκη έμΝ κυΝπζβγυ ηκτέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΟΝπζβγυ ησμΝ δμΝπ λδφΫλ δ μΝπκυΝυπΪΰκθ αδ 
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ζζβθδεσΝΙθ δ κτ κΝΠ Σ ΡΝ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λβίΝ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.pasteur.gr/  

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝ ζζβθδεσΝ Ιθ δ κτ κΝΠ Σ ΡΝΧ ΙΠΨΝ έθαδΝηβΝε λ κ εκπδεσμΝκλΰαθδ ησμΝπκυΝ πκπ τ αδΝ

απσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ βμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΤΰ έαμέΝ

Λ δ κυλΰ έΝ η Ν ίΪ βΝ κθΝ ζζβθδεσΝ ΝσηκΝ πκυΝ αφκλΪΝ αΝ λ υθβ δεΪΝ εΫθ λα,Ν εαδΝ ηδαΝ δη λάΝ υηφπθέαΝ

Χγιγγήβκ-1-βίίλΨΝαθΪη αΝ κΝ ζζβθδεσΝελΪ κμΝεαδΝ κΝΙθ δ κτ κΝΠα ΫλΝ κΝΠαλέ δέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΠλσζβοβΝ εαδΝ γ λαπ έαΝ Μκζυ ηα δευθΝ θκ βηΪ πθΝ ηΫ πΝ βμΝ α δεάμΝ Έλ υθαμ,Ν βμΝ

επαέ υ βμΝεαδΝ βμΝπλκ φκλΪμΝΤπβλ δυθΝ βΝ βησ δαΝΤΰ έαέΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ λ υθβ δεΪΝΚΫθ λα,ΝΦκλ έμΝ βησ δαμΝΤΰ έαμ,ΝΆ κηαΝη Νηκζυ ηα δεΪΝθκ άηα αέ 
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Κ θ λδεσΝ λΰα άλδκΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λβί 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.depanom.gr 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ Κ θ λδεσΝ λΰα άλδκΝ βησ δαμΝ Τΰ έαμΝ ΧΚέ έ έΤέΨΝ δ λτγβε Ν κΝ 1λβίέΝ ΜΫξλδΝ κΝ βίίη,Ν

ζ δ κυλΰκτ Ν υπσΝ βθΝ Ϊη βΝ υγτθβΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΤΰ έαμ,Ν πμΝ κλΰαθδεάΝ ηκθΪ αΝ αυ κτ,Ν υπαΰση θβΝ βΝ

Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ βησ δαμΝ Τΰ έαμέΝ πσΝ κΝ βίίη,Ν η Ν κΝ γγιίήβίίη,Ν βΝ αληκ δσ β ΪΝ κυΝ π λδάζγ Ν κΝ

Κ έ ΛέΠέΝΟέΝ Ν ίκάγ δαΝ βΝ δΪΰθπ β,Ν πδ άηαθ βΝ εαδΝ ζτ βΝ βηαθ δευθΝ υΰ δκθκηδευθΝ εαδΝ

πδ βηδκζκΰδευθΝ πλκίζβηΪ πθΝ βμΝ ξυλαμ,Ν η Ν λΰα βλδαεάΝ υπκ άλδιβΝ ελα δευθΝ φκλΫπθΝ Χ ήθ δμΝ βηέΝ

Τΰδ δθάμ,Ν έΦέ έΣέ,ΝΚ έ ΛέΠέΝΟέ,ΝΝκ κεκη έα,Ν λα δπ δεΫμΝηκθΪ μ,ΝεέζπέΨΝΰδαΝηδελκίδκζκΰδεκτμΝ ζΫΰξκυμΝ

πκ έηπθΝθ λυθ,Ν ηφδαζπηΫθπθΝθ λυθ,Νθ λυθΝαθαουξάμ,Ν λκφέηπθ,ΝίδκζκΰδευθΝπλκρσθ πθέ 

 

ληκ δσ β μμΝ Ν Ϊ εβ βΝ πλκζβπ δεκτΝ εαδΝ εα α αζ δεκτΝ υΰ δκθκηδεκτΝ ζΫΰξκυΝ αΝ πσ δηαΝ θ λΪ,Ν

αθαουε δεΪ,Ν ΰΪζα,Ν λσφδηα,Ν πκυΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν βΝ ηδελκίδκζκΰδεάΝ ιΫ α βΝ αΝ έ βΝ αυ ΪέΝ ΟΝ

ηδελκίδκζκΰδεσμΝΫζ ΰξκμΝγαζΪ δπθΝθ λυθΝΰδαΝ κΝξαλαε βλδ ησΝ βμΝεα αζζβζσζβ αμΝ κυμΝΰδαΝεκζτηίβ βέΝ

ΟδΝηδελκίδκζκΰδεΫμ,ΝίδκζκΰδεΫμΝεαδΝζκδπΫμΝ ι Ϊ δμΝίδκζκΰδευθΝπλκρσθ πθΝπλκμΝ δαπέ π βΝ βμΝ δλσ β ΪμΝ

κυμ,Ν βμΝΫζζ δοβμΝ κιδεσ β αμΝάΝπυλ κΰσθκυΝ λΪ βμέΝ Ν ε Ϋζ βΝ δαΰθπ δευθΝεαδΝζκδπυθΝ ι Ϊ πθΝπκυΝ

ιυπβλ κτθΝ βθΝπλκΪ πδ βΝ βμΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝΧ δαΰθπ δεσΝΚΫθ λκΝΥκζΫλαμΨ,Νεέαέή 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΣκΝ τθκζκΝ κυΝπζβγυ ηκτΝ Ν γθδεάΝ ηίΫζ δαέ 

http://www.depanom.gr


70 

 

 

 

Ιθ δ κτ κΝΤΰ έαμΝ κυΝΠαδ δκτ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λθη 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ich.gr/el/ 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ Ιθ δ κτ κΝ Τΰ έαμΝ κυΝ Παδ δκτΝ έθαδΝ ΝΠΙ Ν πκυΝ αθάε δΝ κθΝ υλτ λκΝ βησ δκΝ κηΫαέΝ
ΤπΪΰ αδΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Τΰ έαμΝ εαδΝ πκπ τ αδΝ απσΝ αυ σΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ δΫπ αδΝ απσΝ κΝ Πέ έΝ
κθιή1λιλέέ 
 

ληκ έσ β μμΝ δ θΫλΰ δαΝ λ υθυθΝ πέΝ κπκδκυ άπκ Ν γΫηα κμΝ ξ δαση θκυΝ η Ν βΝ πηα δεάΝ εαδΝ ουξδεάΝ
υΰ έαΝπμΝεαδΝ βθΝεκδθπθδεάΝπλκ α έαΝ κυΝπαδ δκτΝ βθΝ ζζΪ αέΝ ιδκπκέβ βΝ δαΝπαθ σμΝπλσ φκλκυΝηΫ κυΝ
πθΝ πμΝ πκλδ ηΪ πθΝ πθΝ ΪθπΝ λ υθυθΝ εαδΝ υπκίκζάΝ πλκ Ϊ πθΝ δαΝ βθΝ υπσΝ κυΝ ΚλΪ κυμΝ ζάοβΝ ηΫ λπθΝ
παδ δεάμΝπλκ α έαμέΝ ι δ έε υ βΝεαδΝ πδησλφπ βΝΰδα λυθ,Ν πδ βησθπθΝ υθαφυθΝ δ δεκ ά πθΝεαδΝζκδπυθΝ
απα ξκζκτη θπθΝη Ν βθΝυΰ έαΝ κυΝπαδ δκτέΝ θ αζζαΰάΝεαδΝ δΪ κ βΝ πδ βηκθδευθΝεαδΝ ηπ δλδευθΝΰθυ πθ,Ν
πκλδ ηΪ πθΝεαδΝαπσο πθΝ πέΝπαθ σμΝγΫηα κμΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝ θΝΰΫθ δΝ πηα δεάΝεαδΝουξδεάΝυΰ έαΝ κυΝπαδ δκτέΝ
ε Ϋζ βΝ λ υθβ δευθΝεαδΝζκδπυθΝ πδ βηκθδευθΝΫλΰπθέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΠαδ δΪ 
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θδαέκμΝΦκλΫαμΝ ζΫΰξκυΝΣλκφέηπθΝΧ έΦέ έΣέΨ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ Ν 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1999 

 

Ι κ ζέ αμΝ: http://www.efet.gr 

 

Π λδΰλαφάμΝΟΝ έΦέ έΣέ,Ν υ Ϊγβε Νη Ν κΝΝέΝβιζ1ήΦ ΚΝ1λλήβκ-ίλ-1λλλέΝ έθαδΝΝέΠέ έ έΝεαδΝ ζ έΝυπσΝ βθΝ
πκπ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝεαδΝΣλκφέηπθέΝΧμΝβΝ υθαηδεΪΝαθαπ υ ση θβΝαπσΝπζ υλΪμΝ
αληκ δκ ά πθΝ εαδΝ πλκ δαΰλαφυθΝ υπβλ έα,Ν υθδ ΪΝ κθΝ ετλδκΝ ΦκλΫαΝ ζΫΰξκυΝ ΣλκφέηπθΝ κθΝ ζζα δεσΝ
ξυλκέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΝΚαγκλδ ησμΝ πθΝπλκ δαΰλαφυθΝπκδσ β αμΝ πθΝπλκμΝεα αθΪζπ βΝ λκφέηπθέΝ ΝΚαγκλδ ησμΝ
πλκ τππθΝ εαδΝ αλξυθΝ ΰδαΝ βθΝ η ζΫ βΝ εαδΝ φαληκΰάΝ πθΝ υ βηΪ πθΝ παλαΰπΰάμΝ υΰδ δθυθΝ πλκρσθ πθέΝΝ
Καγκλδ ησμΝάΝ πδετλπ βΝεαθσθπθΝκλγάμΝυΰδ δθάμΝπλαε δεάμέΝΣάλβ βΝηβ λυκυΝ πδξ δλά πθΝ λκφέηπθΝεαδΝ
εαγκλδ ησμΝ δ θ λΰκτη θπθΝ ζΫΰξπθέΝυηη κξάΝ αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝ βμΝ ΝεαδΝ πθΝ δ γθυθΝΟλΰαθδ ηυθΝ
ΰδαΝ βΝ δαησλφπ βΝ πθΝ ξ δευθΝη Ν δμΝαληκ δσ β ΫμΝ κυΝαπκφΪ πθέΝΜΫλδηθαΝΰδαΝ επσθβ βΝ λ υθβ δευθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ υθαφυθΝ η Ν κΝ αθ δε έη θκΝ κυέΝ Ν υζζκΰά,Ν π ι λΰα έαΝ εαδΝ άλβ βΝ πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ
α δ δευθΝ κδξ έπθέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΈζ ΰξκμΝΣλκφέηπθ,Ν ΰλκ δεΪΝεαδΝΚ βθκ λκφδεΪΝΠλκρσθ αέ 
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Ί λυηαΝΙα λκίδκζκΰδευθΝ λ υθυθΝ εα βηέαμΝ γβθυθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλθ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.bioacademy.gr/?lang=gr 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝΊ λυηαΝΙα λκίδκζκΰδευθΝ λ υθυθΝ βμΝ εα βηέαμΝ γβθυθΝδ λτγβε Νη Ν κΝΠέ έΝγιβή1λλθ,Νη Ν
εκπσΝ βΝ δα τθ βΝ βμΝ ία δεάμΝ η Ν βθΝ φαληκ ηΫθβΝ ίδκρα λδεάΝ Ϋλ υθα,Ν κΝ πζαέ δκΝ πθΝ τΰξλκθπθΝ
υλππαρευθΝαθ δζάο πθέΝ έθαδΝ δαλγλπηΫθκΝ ΝκΝη έακθαΝ λ υθβ δεΪΝεΫθ λαΝία δεάμΝεαδΝεζδθδεάμΝΫλ υθαμ,Ν
αΝκπκέαΝαπσΝ δ έαμΝαθαπ τ κυθΝ βηαθ δεάΝ λ υθβ δεάΝ λα βλδσ β αέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΚΫθ λκΝ Πλκζβπ δεάμΝ Ια λδεάμμΝ ΣκΝ εΫθ λκΝ α ξκζ έ αδΝ λ υθβ δεΪΝ η Ν κθΝ κηΫαΝ βμΝ
Πλκζβπ δεάμΝ Ια λδεάμ,Ν απκ υπυθ δΝ αΝ πλκίζάηα αΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝ εαδΝ φαλησα δΝ ηΫ λαΝ πλκ α έαμΝ εαδΝ
πλκαΰπΰάμΝ βμΝυΰ έαμέέΝΚΫθ λκΝΠ λδίαζζκθ δεάμΝΤΰ έαμμΝΣκΝεΫθ λκΝΫξ δΝαθ δε έη θκΝ βΝη ζΫ βΝ πθΝ κδξ έπθΝ
εαδΝεα α Ϊ πθΝπκυΝ βηδκυλΰκτθΝπ λδίαζζκθ δεάΝλτπαθ βΝεαδΝησζυθ βΝεαδΝ βΝη ζΫ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ
βησ δαμΝ Τΰ έαμέΝ ΚΫθ λκΝ Ν υλκ πδ βηυθΝ εαδΝ ΚκδθπθδεάμΝ Φυξδα λδεάμμΝ ΣκΝ εΫθ λκΝ Ϋξ δΝ αθ δε έη θκΝ βΝ

η ζΫ βΝ πθΝ κδξ έπθΝ εαδΝ εα α Ϊ πθΝ πκυΝ βηδκυλΰκτθΝ π λδίαζζκθ δεάΝ λτπαθ βΝ εαδΝ ησζυθ βΝ εαδΝ βΝ
η ζΫ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ βησ δαμΝΤΰ έαμέΝΚΫθ λκΝΠ λδίαζζκθ δεάμΝΤΰ έαμμΝΣκΝεΫθ λκΝΫξ δΝαθ δε έη θκΝ βΝ
η ζΫ βΝ πθΝ κδξ έπθΝ εαδΝ εα α Ϊ πθΝ πκυΝ βηδκυλΰκτθΝ π λδίαζζκθ δεάΝ λτπαθ βΝ εαδΝ ησζυθ βΝ εαδΝ βΝ
η ζΫ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ βησ δαμΝΤΰ έαμέΝΚΫθ λκΝΚζδθδεάμΝΈλ υθαμμΝΣκΝΚΫθ λκΝΚζδθδεάμΝΈλ υθαμΝΫξ δΝπμΝ
αθ δε έη θκΝ βΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ παγκφυ δκζκΰέαμΝ πθΝ θκ βηΪ πθΝ εαδΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ γ λαπ υ δευθΝ
η γσ πθέΝ ΣκΝ εΫθ λκΝ αθαπ τ δΝ λ υθβ δεάΝ λα βλδσ β αΝ βθΝ πλσζβοβΝ εαδΝ γ λαπ υ δεάΝ αθ δη υπδ βΝ
πθΝπαγά πθΝ κυΝεαλ δαΰΰ δαεκτ,Ν πθΝπαγά πθΝ κυΝαθαπθ υ δεκτ,Ν πθΝθ κπζα δυθΝεαδΝ πθΝη αίκζδευθΝ
θκ βηΪ πθέΝ α δεάΝ Έλ υθαΝ ξ δαση θβΝ η Ν υξθΪΝ Νκ άηα αμΝ ΠΫλαθΝ βμΝ αηδΰκτμΝ εζδθδεάμΝ Ϋλ υθαμ,Ν κΝ
έ λυηαΝαθαπ τ δΝ λα βλδσ β αΝ κΝ πέπ κΝ βμΝία δεάμΝΫλ υθαμΝΰδαΝθκ άηα αΝ βηαθ δεΪΝΰδαΝ βΝ βησ δαΝ
Τΰ έα,ΝσππμΝβΝθσ κμΝ κυΝParkinson, κΝAlzheimer εέζπέΝΣλΪπ α μΝ δκζκΰδευθΝΤζδευθΝμΝΣκΝέ λυηαΝ δα βλ έμΝ
ΧαΨΝ βΝ βησ δαΝ ΣλΪπ ααΝ λξΫΰκθπθΝ δηκπκδβ δευθΝ Κυ ΪλπθΝ εαδΝ ΧίΨΝ βθΝ γθδεάΝ ΣλΪπ ααΝ δκζκΰδεκτΝ
ΤζδεκτΝΰδαΝ βΝ δ λ τθβ βΝ πθΝ βηαθ δεσ λπθΝθκ βηΪ πθέέ 
 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΦκλ έμΝΠκζδ δδευθΝΤΰ έαμ,ΝΙα λδεάΝΈλ υθαέ 
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γθδεσΝΚΫθ λκΝΈλ υθαμ,ΝΠλσζβοβμΝεαδΝΘ λαπ έαμΝ κυΝαεξαλυ βΝ δαίά βΝΧ έΚ έ ΙέΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ Ν 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλγ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.hndc.gr/ 

 

Π λδΰλαφάμΝ Κκδθπφ ζΫμΝ Ί λυηαΝ η Ν θκηδεάΝ ηκλφάΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ πκυΝ δ λτγβε Ν υθΪη δΝ κυΝ ΝέΝ

βίι1ή1λλβέΝεκπσμΝ κυΝΚΫθ λκυΝ έθαδΝβΝ υ βηα δεάΝαθ δη υπδ βΝεαδΝπαλαεκζκτγβ β,ΝκΝ υθ κθδ ησμΝεαδΝβΝ

υπκίκάγβ βΝ πθΝ θ λΰ δυθΝΰδαΝ βθΝΫλ υθαΝ ΝσζαΝ αΝ πέπ α,ΝβΝπλσζβοβΝεαδΝγ λαπ έαΝ σ κΝ κυΝ αεξαλυ βΝ

δαίά βΝσ κΝεαδΝ πθΝ πδπζκευθΝαυ κτέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ Πλκΰλαηηα δ ησμ,Ν υθ κθδ ησμΝ εαδΝ πκπ έαΝ βμΝ παλκξάμΝ Ν υπβλ δυθΝ π λέγαζοβμΝ κυμΝ

πΪ ξκθ μΝ απσΝ αεξαλυ βΝ δαίά βέΝ δ ιαΰπΰάΝ εαδΝ υθ κθδ ησμΝ λ υθυθΝ κΝ π έκΝ κυΝ αεξαλυ κυμΝ

δαίά β,Νέ λυ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝΠλσ υπκυΝ λΰα βλέκυΝΜκλδαεάμΝ δκζκΰέαμΝη Ν υθ ξάΝεαδΝαιδσζκΰβΝ

παλκυ έαΝ πθΝπκλδ ηΪ πθΝ πθΝη ζ υθΝ κυΝ Ν δ γθ έμΝ πδ βηκθδεΫμΝ υθαθ ά δμ, ξκλβΰέαΝυπκ λκφδυθΝ

ΰδαΝ βΝη επαέ υ βΝ Ν λ υθβ δεΪΝεΫθ λαΝ κυΝ π λδεκτΝάΝ ιπ λδεκτ,ΝΫε κ βΝίδίζέπθΝάΝπ λδκ δευθΝ

ε σ πθέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΠΪ ξκθ μΝαπσΝαεξαλυ βΝ δαίά β 
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ΜΚΟΝΤΰ έαμ 
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ζζβθδεσμΝ λυγλσμΝ αυλσμ 

 

Θ ηδεάΝυπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1κιι 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέredcrossέgrΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝΜβΝευί λθβ δεσμΝκλΰαθδ ησμΝη Ν εκπσΝ βθΝαθγλππδ δεάΝ λΪ βΝεαδΝίκάγ δαΝ Νπ λδσ κυμΝ

πκζΫηκυΝεαδΝ δλάθβμΝ ΝεκδθπθδεΪΝ υΪζπ κυμΝπζβγυ ηκτμέ 

 

ληκ δσ β μμΝΝκ βζ υ δεάΝπ λέγαζοβΝ λαυηα δυθΝεαδΝα γ θυθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝπλκ α έαΝ πθΝαδξηαζυ πθ,Ν

κυΝΪηαξκυΝπζβγυ ηκτΝεαδΝ πθΝγυηΪ πθΝπκζΫηκυ, βΝαλπΰάΝεαδΝ υηπαλΪ α βΝ αΝγτηα αΝγ κηβθδυθΝεαδΝ

πδ βηδυθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝαυ σθκηβΝάΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν κΝΚλΪ κμΝεαδΝεκδθπθδεκτμΝφκλ έμ,Ναθγλππδ δεάΝ

λα βλδσ β αέ 

 

Σκη έμΝπαλΫηία βμμΝπλσ φυΰ μ,Νη αθΪ μ,Νγτηα αΝπκζΫηκυέ 

http://www.redcross.gr
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Γδα λκέΝΥπλέμΝτθκλαΝΧEζζβθδεσΝΣηάηαΨ 

 

Θ ηδεάΝυπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλί 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέmsfέgrΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ δ γθάμΝαθγλππδ δεσμΝκλΰαθδ ησμΝη ΝπαλΪλ βηαΝ βθΝ ζζΪ αΝπκυΝπαλΫξ δΝδα λδεάΝίκάγ δαΝ Ν

πζβγυ ηκτμΝπκυΝΫξκυθΝαθΪΰεβΝζσΰπΝπκζΫηκυ,Νφυ δευθΝεα α λκφυθΝεαέ 

 

ληκ δσ β μμΝ π έΰκυ αΝίκάγ δαΝ ΝΪ κηαΝπκυΝΫξκυθΝπζβΰ έΝαπσΝΫθκπζ μΝ υΰελκτ δμ,Ν πδ βηέ μ,Ν

απκεζ δ ησΝαπσΝ βθΝπαλκξάΝδα λδεάμΝφλκθ έ αμΝεαδΝφυ δεΫμΝεα α λκφΫμ,Ν υαδ γβ κπκέβ β,Ναε δίδ ησμ,Ν

Ϋλ υθαΝυΰ έαμΝίΪ δΝ βμΝ ηπ δλέαμΝ κΝπ έκΝπαλ ηίΪ πθέ 

 

Σκη έμΝπαλΫηία βμμΝΪηαξκδ,Νπλσ φυΰ μ,Νη αθΪ μΝ 

http://www.msf.gr
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Γδα λκέΝ κυΝΚσ ηκυ 

 

Θ ηδεάΝυπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λλί 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέmdmgreeceέgrΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝΟδΝΓδα λκέΝ κυΝΚσ ηκυΝ έθαδΝηέαΝ δ γθάμ,Νδα λδεά,Ναθγλππδ δεάΝΜβΝΚυί λθβ δεάΝΟλΰΪθπ βΝβΝ
κπκέαΝπαλΫξ δΝ π έΰκυ αΝδα λδεάΝίκάγ δαΝ αΝγτηα αΝφυ δευθΝεα α λκφυθ,ΝπκζΫηπθΝεαδΝ υΰελκτ πθέ 

 

ληκ δσ β μμΝΙα λδεάΝφλκθ έ α,ΝξΪλαιβΝεαδΝ φαληκΰάΝπκζδ δεάμΝυΰ έαμ 

 

Σκη έμΝπαλΫηία βμμΝΪηαξκδ,Νπλσ φυΰ μ,Νη αθΪ μ,ΝΪπκλκδ,Ναθα φΪζδ κδ 

http://www.mdmgreece.gr
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Praksis 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝΊ λ υ βμμΝ1λλθ 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.praksis.gr 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν PRAKSIS έθαδΝ ΜβΝ Κυί λθβ δεάΝ ΟλΰΪθπ βΝ πκυΝ Ϋξ δΝ αθΝ ετλδκΝ σξκΝ κΝ ξ δα ησ,Ν
φαληκΰάΝεαδΝυζκπκέβ βΝπλκΰλαηηΪ πθΝαθγλππδ δεάμΝεαδΝδα λδεάμΝ λΪ βμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ θ δε έη θκΝ βμΝ PRAKSIS απκ ζ έΝ κΝ ξ δα ησμ,Ν βΝ φαληκΰάΝ εαδΝ βΝ υζκπκέβ βΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ αθγλππδ δεάμΝ λΪ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ θβηΫλπ βμΝ ΰδαΝ πκδεέζαΝ αβ άηα αέΝ δ δεσ λα,Ν βΝ
κλΰΪθπ βΝ κξ τ δμΝ βΝ πλ ΪθΝπαλκξάΝεκδθπθδευθΝεαδΝ δα λδευθΝυπβλ δυθ,Ν κυμΝ κη έμΝ βμΝγ λαπ έαμ,Ν
βμΝ πλσζβοβμ,Ν βμΝ επαέ υ βμ,Ν βμΝ υΰ δκθκηδεάμΝ υπκ κηάμΝ εέζπέΝ  βθΝ παλκξάΝ υθκ υ δευθΝ
υπκ βλδε δευθΝ υπβλ δυθ,Ν εκδθπθδεάμΝ εαδΝ ουξκζκΰδεάμΝ υπκ άλδιβμ,Ν θκηδεάμΝ υηίκυζ υ δεάμ,Ν εζδθδευθΝ
εαδΝ λΰα βλδαευθΝ ι Ϊ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝΪζζπθΝ θ λΰ δυθΝπλσζβοβμ,Ν ξθδεάμΝυΰ δκθκηδεάμΝυπκ άλδιβμέΝ
 βθΝ αθΪπ υιβΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εα απκζΫηβ βμΝ κυΝ εκδθπθδεκτΝ εαδΝ κδεκθκηδεκτΝ απκεζ δ ηκτΝ υπαγυθΝ
πζβγυ ηδαευθΝα σηπθΝεαδΝκηΪ πθέ,Νεέαέ 

 

Σκη έμΝπαλΫηία βμμΝΪπκλκδ,ΝΪ ΰκδ,Ναθα φΪζδ κδ,ΝκδεκθκηδεκέΝη αθΪ μ,Ναδ κτθ μΝΪ υζκΝήΝπλσ φυΰ μ,Ν
α υθσ υ αΝ παδ δΪ,Ν γτηα αΝ δ γθδεάμΝ πηα ηπκλέαμΝ Χtrafficking), ε δ ση θαΝ Ϊ κηα,Ν παδ δΪΝ κυΝ λσηκυ,Ν
ξλά μΝθαλεπ δευθΝκυ δυθ,Νroma, κλκγ δεκέΝΧHIV/AIDS)/ PLWA, πΪ ξκθ μΝ Νβπα έ δ αΝ ,ΝC, msm (men 
having sex with men), ελα κτη θκδ,Ναπκφυζαεδ ηΫθκδέΝ 
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αδλ έαΝΠλκ α έαμΝπα δευθ 

 

Θ ηδεάΝυπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμ1λιβ 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.eps-ath.grΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν αδλ έαΝΠλκ α έαμΝπα δευθΝΫξ δΝπμΝία δεσΝ σξκΝ βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ υ βηα δεάΝ

παλκξάΝπκζυπκέεδζπθΝυπβλ δυθ,ΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝ λα βλδκ ά πθΝπκυΝαπκίζΫπκυθΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ

αθαΰευθ,Ν βθΝί ζ έπ βΝεα α Ϊ πθΝεαδΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ πθΝαθγλυππθΝπκυΝπΪ ξκυθΝαπσΝ

ΰε φαζδεάΝπαλΪζυ βΝ βθΝ ζζΪ αέ 

 

ληκ δσ β μμΝΤπκ άλδιβΝκδεκΰ θ έαμΝπκυΝφλκθ έα δΝΫθαΝαθΪπβλκΝπαδ έ,ΝουξκζκΰδεάΝυπκ άλδιβΝ κυΝέ δκυΝ

κυΝα σηκυΝη Ναθαπβλέα,Ν επαέ υ βΝ ι δ δε υηΫθπθΝ ζ ξυθ,Ν θγΪλλυθ βΝ πδ βηκθδεάμΝΫλ υθαμέ 

 

Σκη έμΝπαλΫηία βμμΝΆ κηαΝη Ν ΰε φαζδεάΝπαλΪζυ β 

http://www.eps-ath.gr
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δ γθάμΝ αδλ έαΝΤπβλ δυθΝΦυξδεάμΝΤΰ έαμ 

 

Θ ηδεάΝυπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίί1Ν 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέdeypsyέgrΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ α δεσΝΫλΰκΝ βμΝ έ έΤέΦέΤΝ έθαδΝβΝέ λυ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κηυθΝαπκα υζκπκέβ βμΝεαδΝ

ουξκεκδθπθδεάμΝαπκεα Ϊ α βμΝΰδαΝΪ κηαΝη ΝουξδεΫμΝ δα αλαξΫμΝεαδΝ κίαλΪΝουξκεκδθπθδεΪΝπλκίζάηα α,Ν

αΝπζαέ δαΝ βμΝουξδα λδεάμΝη αλλτγηδ βμ 

 

ληκ δσ β μμΝΠλκαΰπΰάΝ πδ βηκθδευθΝ κηΫπθΝεαδΝ λα βλδκ ά πθΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝπλσζβοβΝεαδΝ

γ λαπ έα,ΝεΪζυοβΝ πθΝΝαθαΰευθΝ βμΝουξδεάμΝυΰ έαμΝ κυΝπζβγυ ηκτΝ υηίΪζζκθ αμΝ βθΝ επαέ υ β,Ν βθΝ

παΰΰ ζηα δεάΝεαδΝΰ θδεσ λαΝεκδθπθδεάΝαπκεα Ϊ α βΝ βμΝη λέ αμΝ κυΝπζβγυ ηκτΝη Ν δ δεΫμΝ

ουξκεκδθπθδεΫμΝαθΪΰε μ,Ν υηίκζάΝ βθΝ επαέ υ βΝεαδΝ ι δ έε υ βΝ παΰΰ ζηα δυθΝαπσΝ κΝξυλκΝ βμΝουξδεάμΝ

υΰ έαμΝεαδΝΪζζπθΝ θ δαφ λση θπθΝκηΪ πθΝ ΝγΫηα αΝεκδθπθδεάμ-εκδθκ δεάμΝουξδα λδεάμ,ΝΝ δκλΰΪθπ βΝ

υθ λέπθ,Νβη λέ πθ,Ν ηδθαλέπθΝη ΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝπλκμΝ κυμΝ εκπκτμΝ βμΝ αδλ έαμΝ 

 

Σκη έμΝπαλΫηία βμμΝΆ κηαΝη ΝουξδεΫμΝ δα αλαξΫμΝεαδΝουξκεκδθπθδεΪΝπλκίζάηα α 

http://www.deypsy.gr
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ΟΚ Ν  

 

Θ ηδεάΝυπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λλη 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέokanaέgrΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝυηίκζάΝ κΝ ξ δα ησ,Ν βθΝπλκυγβ β,Ν βθΝ φαληκΰάΝ γθδεάμΝπκζδ δεάμΝεαδΝπλκΰλαηηΪ πθΝ

ξ δεΪΝη Ν βθΝπλσζβοβΝ βμΝξλά βμΝεαδΝ δΪ κ βμΝ πθΝθαλεπ δευθΝεαδΝ βΝγ λαπ έα,Ν θβηΫλπ βΝεαδΝ

υαδ γβ κπκέβ βΝεκδθάμΝΰθυηβμ 

 

ληκ δσ β μμΝΠλσζβοβ,Νγ λαπ έα,ΝεκδθπθδεάΝ παθΫθ αιβ,ΝΫλ υθαΝεαδΝυπβλ έ μΝη έπ βμΝίζΪίβμ 

 

Σκη έμΝπαλΫηία βμμΝΆ κηαΝ γδ ηΫθαΝ Νθαλεπ δεΫμΝκυ έ μ,ΝΫφβίκδ,ΝεκδθπθδεΪΝ υΪζπ μΝΣκη έμ 

http://www.okana.gr
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ΚΫθ λκΝΘ λαπ έαμΝ ιαλ βηΫθπθΝ σηπθΝΧΚ Θ Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ Ν 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λκγΝ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.kethea.gr/  

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝΚΫθ λκΝΘ λαπ έαμΝ ιαλ βηΫθπθΝ σηπθΝΧΚ Θ ΨΝ έθαδΝ κΝη ΰαζτ λκΝ έε υκΝυπβλ δυθΝ

απ ιΪλ β βμΝεαδΝεκδθπθδεάμΝ παθΫθ αιβμΝ βθΝ ζζΪ αέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝυηίκυζ υ δεάΝεαδΝγ λαπ έαΝαπ ιΪλ β βμ,Νυπκ άλδιβΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμ,Νφλκθ έ αΝΰδαΝγΫηα αΝ

υΰ έαμΝεαδΝθκηδεΫμΝ εελ ησ β μ,Ν επαέ υ βΝεαδΝεα Ϊλ δ β,Ν παθΫθ αιβΝ βθΝεκδθπθέαΝεαδΝ κθΝεσ ηκΝ βμΝ

λΰα έαμέΝ 

 

Σκη έμΝπαλΫηία βμμΝΆ κηαΝ γδ ηΫθαΝ Νθαλεπ δεΫμΝκυ έ μ 
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1κ+ΝΝ ΝΧ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.18ano.gr 

 

Π λδΰλαφάμΝH ΜκθΪ αΝ π ιΪλ β βμΝ1κΝΆθπΝπλκ φΫλ δΝ ι δ δε υηΫθ μΝυπβλ έ μΝπλσζβοβμ,Νγ λαπ έαμΝεαδΝ

εκδθπθδεάμΝ παθΫθ αιβμΝπκυΝαπ υγτθκθ αδΝ ΝσζκυμΝ κυμΝξλά μέΝΞ εέθβ Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝ κΝ1λθλΝΫπμΝ

κΝ 1λληΝ πκυΝ ξπλέ βε Ν Ν τκΝ αθ ιΪλ β αΝ ηάηα αΝ ζεκκζδευθΝ εαδΝ ΣκιδεκηαθυθΝ αΝ κπκέαΝ ίλέ εκθ αδΝ

πζΫκθΝ Νι ξπλδ ΪΝε έλδαΝ θ σμΝ κυΝΦέΝέ έ 

 

ληκ δσ β μμΝ δ θΫλΰ δαΝ Θ λαπ υ δευθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθ,Ν υηίκυζ υ δεάμΝ Θ λαπ υ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ
υαδ γβ κπκέβ βμ,Ν ουξκζκΰδεάμΝ απ ιΪλ β βμΝ εαδΝ εκδθπθδεάμΝ παθΫθ αιβμ,Ν Ν ΠλσΰλαηηαΝ Πλσζβοβμ,Ν
ΠλσΰλαηηαΝ ΦυζαευθΝ δμΝ φυζαεΫμΝ Κκλυ αζζκτΝ Χ δεα δεΫμ,Ν Γυθαδε έ μ,Ν Φυξδα λδεσΝ Νκ κεκη έκΝ
Κλα κυηΫθπθΨ,Ν δ δεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ Γυθαδευθ,Ν ΠλσΰλαηηαΝ φάίπθΝ εαδΝ ΝΫπθ,Ν δ δεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ ΰδαΝ
ιαλ βηΫθ μΝΜβ Ϋλ μΝΤΝ αΝπαδ δΪΝ κυμ,ΝΠλκΰλΪηηα αΝ υηίκυζ υ δεάμΝΰκθΫπθΝεαδΝγ λαπ έαμΝκδεκΰΫθ δαμ,Ν

ΠλσΰλαηηαΝ δα λκφδευθΝ δα αλαξυθΝ Χίκυζδηέα-αθκλ ιέαΨέΝ Έλ υθαμΝ Κα αΰλαφάΝ λα βλδκ ά πθΝ εαδΝ
θ λΰ δυθΝ βμΝ ΜκθΪ αμΝ π ιΪλ β βμ,Ν Έλ υθα,Ν πλκ αθα κζδ ηΫθβΝ βθΝ εζδθδεάΝ κυζ δΪΝ βμΝ ΜκθΪ αμΝ
π ιΪλ β βμΝεαδΝ ΝγΫηα αΝΰ θδεσ λκυΝ θ δαφΫλκθ κμΝπκυΝαφκλκτθΝ δμΝ ιαλ ά δμέ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ ιαλ βηΫθαΝ Ϊ κηα,Ν φυζαεδ ηΫθκδΝ κιδεκηαθ έμ,Ν ΫφβίκδΝ εαδΝ θΫκδΝ θάζδε μΝ ξλά μΝ
κιδευθΝκυ δυθ,Ν ιαλ βηΫθ μΝΰυθαέε μΝη Νπαδ δΪ,ΝΪ κηαΝη Ν δα λκφδεΫμΝ δα αλαξΫμέ 
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ΠΤΞΙ  

 

ΝΘ ηδεάΝυπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίίη 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέpixidamkoέgrΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝΦκλΫαμΝουξδεάμΝεαδΝεκδθπθδεάμΝυπκ άλδιβμΝη Ν σξκΝ βθΝ άλδιβΝ υαέ γβ πθΝεκδθπθδευθΝ

κηΪ πθ  

 

ληκ δσ β μμΝΝΠλκΪ πδ βΝ πθΝαθγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθ,ΝεΪγ ΝκηΪ αμΝπκυΝ λκτθ αδΝ κδξ δπ υθΝ

υθγβευθΝ δαίέπ βμ,Ναπκ κξάΝ βμΝ δαφκλ δεσ β αμΝαπσΝ κΝεκδθπθδεσΝ τθκζκ,Ν ιΪζ δοβΝ κυΝ έΰηα κμΝ βμΝ

ουξδεάμΝθσ κυ,Ν υαδ γβ κπκέβ βΝ βμΝεκδθάμΝΰθυηβμ 

 

Σκη έμΝπαλΫηία βμμΝ υΪζπ μΝΚκδθπθδεΪΝΟηΪ μ,ΝουξδεΪΝθκ άηα α 

http://www.pixidamko.gr
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ΝΙΜ  

 

Θ ηδεάΝυπσ α βμΝΜΚΟΝ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίίη 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέanimahomeέgrΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝΚΪζυοβΝσζπθΝ πθΝαθαΰευθΝ πθΝαθγλυππθΝ Ν πέπ κΝ υ άηα κμΝουξδεάμΝυΰ έαμ,ΝεκδθπθδεάμΝ

κδεκθκηέαμ,Ν επαέ υ βμΝεαδΝ πδ βηκθδεάμΝ εηβλέπ βμ 

 

ληκ δσ β μμΝΠλκ φκλΪΝυπβλ δυθΝ άλδιβμ,Νγ λαπ έαμΝεαδΝ επαέ υ βμΝ ΝσπκδκθΝ δμΝΫξ δΝαθΪΰεβΝ

πλκε δηΫθκυΝθαΝθδυγ δΝυΰδάμΝεαδΝ βηδκυλΰδεσμΝ 

 

Σκη έμΝπαλΫηία βμμΝ υΪζπ μΝΚκδθπθδεΪΝΟηΪ μ,ΝΪ κηαΝη ΝουξκεκδθπθδεΪΝπλκίζάηα α 

http://www.animahome.gr
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Φκλ έμΝΠκζδ δευθΝ πα ξσζβ βμ 

 

 

 

ΣβθΝ υγτθβΝ κυΝυθ κθδ ηκτΝεαδΝ βμΝΥαλ κΰλΪφβ βμΝΰδαΝ κΝΠ έκΝ πθΝΠκζδ δευθΝ πα ξσζβ βμΝ έξ ΝβΝ 

ΚκλέθαΝΚκηβθκτΝ ΧΤπκοάφδαΝ δ Ϊε πλΝΠκζδ δευθΝ πα ξσζβ βμ,Ν ΣηάηαΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμ,ΝΠΪθ δκΝ

Παθ πδ άηδκ,Ν Ϋζ ξκμΝΟ Ψέ 
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Τπ λ γθδεκέΝΦκλ έμΝΠκζδ δευθΝ πα ξσζβ βμ 



88 

 

 

 

δ γθάμΝΟλΰΪθπ βΝ λΰα έαμΝΧ Ο Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΟλΰαθδ ησμ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λ1λ 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέiloέorg 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν δ γθάμΝΟλΰΪθπ βΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝ δ δε υηΫθβΝκλΰΪθπ βΝ κυΝΟ ΝπκυΝ πδ δυε δΝ βθΝ

πλκυγβ βΝ βμΝεκδθπθδεάμΝ δεαδκ τθβμΝεαδΝ πθΝ δ γθυμΝαθαΰθπλδ ηΫθπθΝαθγλππέθπθΝεαδΝ λΰα δαευθΝ

δεαδπηΪ πθέΝΚαγκλέα δΝ αΝ δ γθάΝπλσ υπαΝ λΰα έαμΝη Ν βΝηκλφάΝ υηίΪ πθΝεαδΝ υ Ϊ πθΝκδΝκπκέ μΝ

κλέακυθΝ αΝ ζΪξδ αΝ πέπ αΝ πθΝία δευθΝ λΰα δαευθΝ δεαδπηΪ πθέΝΙ δαέ λα,ΝηΫ πΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ

«SafeWork»,ΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝ φΪζ δαΝεαδΝ βθΝΤΰ έαΝ βθΝ λΰα έαΝεαδΝ κΝΠ λδίΪζζκθ,Ν πδ δευε δΝ βθΝ

παΰεσ ηδαΝ υθ δ β κπκέβ βΝ πθΝ δα Ϊ πθΝεαδΝ πθΝ υθ π δυθΝ πθΝ λΰα δευθΝα υξβηΪ πθ,Ν λαυηα δ ηυθΝ

εαδΝα γ θ δυθ,Ν βθΝ κπκγΫ β βΝ βμΝυΰ έαμΝεαδΝ βμΝα φΪζ δαμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ βΝ δ γθάΝα αΫθ αΝεαδΝ βθΝ

θγΪλλυθ βΝεαδΝ άλδιβΝπλαε δεάΝ λΪ βΝ ΝσζαΝ αΝ πέπ αέ 

 

ληκ δσ β μμΝΚαγκλέα δΝ αΝ δ γθάΝπλσ υπαΝ λΰα έαμΝη Ν βΝηκλφάΝ υηίΪ πθΝεαδΝ υ Ϊ πθΝκδΝκπκέ μΝ

κλέακυθΝ αΝ ζΪξδ αΝπλσ υπαΝ πθΝία δευθΝ δεαδπηΪ πθΝ λΰα έαμέΝ Ν δ γθάμΝΟλΰΪθπ βΝ λΰα έαμΝΝ δαγΫ δΝ

κΝInternational Institute for Labour Studies http://www.ilo.org/inst/lang--en/index.htm#a1ΝΰδαΝ βθΝη ζΫ βΝ πθΝ

αβ βηΪ πθΝ λΰα έαμΝεαδΝΰδαΝθ βθΝ πδ βηκθδεάΝ κυμΝ εηβλέπ β  

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ λΰααση θκδΝ βησ δκυΝεαδΝδ δπ δεκτΝ κηΫα 

http://www.ilo.org
http://www.ilo.org/inst/lang--en/index.htm#a1


89 

 

 

 

Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝΰδαΝ βθΝ πα ξσζβ β,Ν δμΝΚκδθπθδεΫμΝΤπκγΫ δμΝεαδΝ βθΝΈθ αιβ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ δεάΝ δ τγυθ βΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://ec.europa.eu 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝΓ θδεάΝ δ τγυθ βΝΰδαΝ βθΝ πα ξσζβ β,Ν δμΝΚκδθπθδεΫμΝΤπκγΫ δμΝεαδΝ βθΝΈθ αιβΝίκβγΪΝ

πλαε δεΪΝ κυμΝ υλππαέκυμΝπκζέ μΝ Νπλαε δεΪΝαβ άηα αΝσππμΝ βθΝ τλ βΝ λΰα έαμΝεαδΝ βΝη αεέθβ βΝ Ν

ΪζζκΝελΪ κμΝηΫζκμΝΰδαΝ λΰα έαΝ,Ν βθΝαθαίΪγηδ βΝ πθΝ ιδκ ά πθΝεέαέΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν δμΝ γθδεΫμΝαλξΫμ,Ν

κυμΝεκδθπθδεκτμΝ αέλκυμ,Ν δμΝκλΰαθυ δμΝ βμΝεκδθπθέαμΝ πθΝπκζδ υθΝεαδΝΪζζκυμΝ θ δαφ λση θκυμΝφκλ έμΝβΝ

Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝαθ δη ππέα δΝπλκεζά δμΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝπαΰεκ ηδκπκέβ β,Ν βΝΰάλαθ βΝ κυΝ

πζβγυ ηκτΝ βμΝ υλυπβμΝεαδΝ βθΝαζζαΰάΝ βμΝεκδθπθδεάμΝπλαΰηα δεσ β αμέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝΠλκ φΫλ δΝυπκ άλδιβΝ κυμΝ υλππαέκυμΝπκζέ μμΝ βθΝ ι τλ βΝπ λδ σ λπθΝεαδΝ

εαζτ λπθΝγΫ πθΝ λΰα έαμ,Ν βθΝ ζ τγ λβΝη αεέθβ βΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝαζζΪΝεαδΝ κθΝ υΰξλκθδ ησΝ πθΝ

υ βηΪ πθΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμ,Ν βθΝ ια φΪζδ βΝεαζτ λπθΝ υθγβευθΝ λΰα έαμ,Ν βθΝπλκυγβ βΝ βμΝ

εκδθπθδεάμΝΫθ αιβμΝηΫ πΝ πθΝπλκ παγ δυθΝΰδαΝη έπ βΝ κυΝεκδθπθδεκτΝαπκεζ δ ηκτΝεαδΝ βμΝφ υξ δαμέ 

 

ΟΝLászló Andor έθαδΝκΝ πέ λκπκμΝΰδαΝαυ άΝ βΝ δ τγυθ βέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚλΪ βΝΜΫζβ,ΝΦκλ έμΝ πα ξσζβ βμ,Ν πδξ δλά δμ,Ν λΰααση θκδέ 
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ΟδεκθκηδεάΝεαδΝΚκδθπθδεάΝ πδ λκπάΝΧΟΚ Ψ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝυθ αΰηα δεΪΝΚα κξυλπηΫθκμΝΘ ησμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝΚλΪ κυμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίί1 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.oke.gr 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝΟΚ Ν βλέα αδΝ κθΝ λδη λάΝ δαξπλδ ησΝ πθΝ επλκ ππκτη θπθΝ υηφ λσθ πθ,Ν δαξπλδ ησΝ

βζα άΝ Ν λ δμΝΣκη έμ,ΝηέαΝ πθΝ λΰκ κ υθΝ -Ν πδξ δλβηα δυθ,ΝηέαΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ -Ν κθΝ δ δπ δεσΝεαδΝ κΝ

βησ δκΝ κηΫα,Ν εαδΝ ηέαΝ πθΝ ζκδπυθΝ εα βΰκλδυθΝ βθΝ κπκέαΝ επλκ ππκτθ αδΝ κδΝ αΰλσ μ,Ν κδΝ ζ τγ λκδΝ

παΰΰ ζηα έ μ,Ν κδΝ εα αθαζπ Ϋμ,Ν κδΝ κλΰαθυ δμΝ πλκ α έαμΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν α σηπθΝ η Ν αθαπβλέαΝ εαδΝ

δ σ β αμΝ πθΝ τκΝ φτζπθΝ εαδΝ βΝ ΣκπδεάΝ υ κ δκέεβ βέΝ Ν ΟΚ Ν απκ ζ έΝ βηαθ δεσΝ γ ησΝ εκδθπθδεκτΝ

δαζσΰκυΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ υθκζδεΪΝ βθΝ εκδθπθέαΝ άΝ πδηΫλκυμΝ ηάηα ΪΝ βμΝ σππμΝ έθαδΝ κδΝ

λΰααση θκδέΝΟΝλσζκμΝ βμΝ έθαδΝαπκεζ δ δεΪΝΰθπηκ κ δεσμ,ΝΝΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ Ν ΟΚ Ν η Ν δμΝ πλκ Ϊ δμΝ βμΝ εαδΝ δμΝ ΰθπηκ κ ά δμΝ βμΝ πδξ δλ έΝ βΝ η ΰδ κπκέβ βΝ κυΝ

εκδθπθδεκτΝ κφΫζκυμΝ άΝ βθΝ ζαξδ κπκέβ βΝ πθΝ πδγαθυθΝ παλ θ λΰ δυθΝ απσΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ πδηΫλκυμΝ

απκφΪ πθΝ βμΝ ε ζ δεάμΝεαδΝ βμΝθκηκγ δεάμΝ ικυ έαμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚκδθπθδεκέΝ αέλκδ,Ντθ ηκδΝ λΰκ κ υθ,Ντθ ηκδΝ λΰαακηΫθπθέ 

http://www.oke.gr/
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υλππαρεσΝΊ λυηαΝΝΰδαΝ βΝ ζ έπ βΝ πθΝυθγβευθΝ δαίέπ βμΝεαδΝ λΰα έαμΝ

ΧEurofoundΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ πκε θ λπηΫθκμΝΟλΰαθδ ησμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λιη 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.eurofound.europa.euή 

Ν 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝEurofound δ λτγβε Νη Ν σξκΝθαΝ υηίΪζζ δΝ κΝ ξ δα ησΝεαδΝ βθΝεαγδΫλπ βΝεαζτ λπθΝ
υθγβευθΝ δαίέπ βμΝεαδΝ λΰα έαμΝ βθΝ υλυπβέΝΠαλΫξ δΝ δμΝευί λθά δμ,Ν κυμΝ λΰκ σ μ,Ν δμΝ
υθ δεαζδ δεΫμΝκλΰαθυ δμΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝ βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝπκλέ ηα α,Νΰθυ δμΝεαδΝ υηίκυζΫμΝ
πκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝαθ ιΪλ β βΝεαδΝ υΰελδ δεάΝΫλ υθαέ 

 

ληκ δσ β μμΝΟλΰΪθπ βΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυΝΰτλπΝαπσΝ λ δμΝία δεκτμΝ κη έμΝ ηπ δλκΰθπηκ τθβμ,Νη Ν
πέε θ λκΝ αΝαεσζκυγαΝγΫηα αμΝπλυ κθ,Ν δμΝ υθγάε μΝ λΰα έαμμΝη αιτΝ πθΝΪζζπθ,ΝκλΰΪθπ βΝ βμΝ λΰα έαμ,Ν
γΫηα αΝ ξ δεΪΝη Ν κΝξλσθκΝ λΰα έαμ,Ν υ ζδιέα,Νπαλαεκζκτγβ βΝ πθΝαζζαΰυθΝ δμΝ υθγάε μΝ λΰα έαμέΝ
τ λκθ,Ν δμΝ υθγάε μΝ δαίέπ βμμΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝεαγβη λδθάΝαπάΝ πθΝ υλππαέπθΝπκζδ υθ,Ν

η αιτΝ πθΝΪζζπθΝβΝδ κλλκπέαΝη αιτΝ παΰΰ ζηα δεάμΝεαδΝκδεκΰ θ δαεάμΝαπάμ,ΝβΝπαλκξάΝ βησ δπθΝ
εκδθπθδευθΝυπβλ δυθΝεαδΝβΝπλκυγβ βΝ βμΝΫθ αιβμΝ βθΝαπα ξσζβ βέΝΣλέ κθ,Ν δμΝ λΰα δαεΫμΝ ξΫ δμμΝ
ίδκηβξαθδεΫμΝαζζαΰΫμΝεαδΝαθα δΪλγλπ βΝ πθΝ πδξ δλά πθ,Ν υηη κξάΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ βΝ δα δεα έαΝ
ζάοβμΝαπκφΪ πθ,Ν υλππαρεάΝ δΪ α βΝ πθΝ λΰα δαευθΝ ξΫ πθέΝ βθΝ ζζΪ αΝ κΝEurofound υθ λΰΪα αδΝ
απκεζ δ δεΪΝη Ν κΝΙΝ ΝΓ ΝΣκΝEurofound δαγΫ δΝΫθαΝ έε υκΝ υλππαρευθΝΠαλα βλβ βλέπθΝ πθΝ
λΰα δαευθΝ ξΫ πθΝεαδΝ πθΝπκζδ δευθΝαπα ξσζβ βμμΝEuropean Industrial ObservatoryΝΧEIROΨΝhttpμήή

wwwέeurofoundέeuropaέeuήeiroή,ΝΝEuropean Working Conditions Observatory (EWCO) http://
www.eurofound.europa.eu/ewco/ΝΝand the European Restructuring Monitor (ERM) Ν
www.eurofound.europa.eu/emccΝ 

 

Π έαΝΠαλΫηία βμμΝΚλΪ βΝΜΫζβ,ΝΦκλ έμΝΠκζδ δευθΝ πα ξσζβ βμ,ΝΚκδθπθδεκέΝ αέλκδ 

 

http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/
http://www.eurofound.europa.eu/emcc
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υλππαρεσμΝΟλΰαθδ ησμΝΰδαΝ βθΝ φΪζ δαΝεαδΝ βθΝΤΰ έαΝ βμΝ λΰα έαμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ πκε θ λπηΫθκμΝΟλΰαθδ ησμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλζ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttps://osha.europa.eu 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν υθ ξάμΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ α φΪζ δαμΝ εαδΝ βμΝ υΰ έαμΝ βθΝ λΰα έαΝ απκ ζ έΝ ία δεσΝ σξκΝ βμΝ

υλππαρεάμΝεκδθπθδεάμΝπκζδ δεάμΝεαδΝ πθΝπκζδ δευθΝαπα ξσζβ βμέΝΣαυ σξλκθαΝ κΝ τλκμΝεαδΝβΝπκδεδζέαΝ πθΝ

γ ηΪ πθΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ α φΪζ δαμΝ εαδΝ υΰ έαμΝ Χ ΤΨΝ πκυΝ απα ξκζκτθΝ βθΝ υλυπβΝ υπ λίαέθκυθΝ κυμΝ

πσλκυμΝεαδΝ δμΝ δ δεΫμΝΰθυ δμΝ θσμΝησθκυΝελΪ κυμΝηΫζκυμΝάΝκλΰαθδ ηκτέΝ υ σμΝ έθαδΝεαδΝκΝζσΰκμΝέ λυ βμΝ

κυΝ υλππαρεκτΝ Ολΰαθδ ηκτΝ ΰδαΝ βθΝ φΪζ δαΝ εαδΝ βθΝ Τΰ έαΝ βθΝ λΰα έαμΝ θαΝ υΰε θ λυθ δΝ εαδΝ θαΝ

δα έ δΝ κΝη ΰΪζκΝ τλκμΝΰθυ πθΝεαδΝπζβλκφκλδυθΝ βθΝ υλυπβΝ ΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ Τ,Νδ έπμΝ

Ν ξΫ βΝη Ν δμΝεαζΫμΝπλαε δεΫμΝπλσζβοβμέ 

 

ληκ δσ β μμΝΟΝλσζκμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝ έθαδΝεα αζυ δεσμΝ Νσ, δΝαφκλΪΝ βθΝαθΪπ υιβ,Ν βθΝαθΪζυ βΝεαδΝ βΝ

δΪξυ βΝ πθΝπζβλκφκλδυθΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝα φΪζ δαμΝεαδΝυΰ έαμΝ βθΝ υλυπβέΝ ε σμΝ

απσΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ θσμΝ κζκεζβλπηΫθκυΝ δε τκυΝ δε υαευθΝ σππθΝ ΰδαΝ βθΝ α φΪζ δαΝ εαδΝ βθΝ υΰ έα,Ν κΝ

κλΰαθδ ησμΝ δ ιΪΰ δΝ ε λα έ μΝεαδΝαθαπ τ δΝΫθαΝ υθαηδεσΝπλσΰλαηηαΝ ε σ πθ,Ν κΝκπκέκΝπ λδζαηίΪθ δΝ

απσΝ δ δεΫμΝ θβη λπ δεΫμΝ εγΫ δμΝΫπμΝ ξθδεΪΝ ζ έαΝπκυΝεαζτπ κυθΝη ΰΪζκΝ τλκμΝαβ βηΪ πθΝ Τέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚλΪ βΝΜΫζβ,Ν πδξ δλά δμ,Ν λΰααση θκδ 

https://osha.europa.eu/
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υλππαρεσΝΚΫθ λκΝΰδαΝ βθΝ θΪπ υιβΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ πκε θ λπηΫθκμΝΟλΰαθδ ησμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.cedefop.europa.eu 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝ υλππαρεσΝΚΫθ λκΝΰδαΝ βθΝ θΪπ υιβΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝ υθ λΰΪα αδΝ θΪΝ

η Ν βθΝ πδ λκπά,Ν αΝ ελΪ βΝηΫζβ,Ν επλκ υπκυμΝ λΰκ κ δευθΝ εαδΝ υθ δεαζδ δευθΝ κλΰαθυ πθ,Ν λ υθβ ΫμΝ

εαδΝ παΰΰ ζηα έ μ,ΝπαλΫξκθ αμΝ αΝπζΫκθΝπλσ φα αΝ κδξ έαΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝ ι ζέι δμΝ βθΝ ΚΝεαδΝ έθκθ αμΝ

βθΝ υεαδλέαΝΰδαΝ δΪζκΰκΝ ΝγΫηα αΝπκζδ δεάμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ θαΝπαλΫξ δΝ ξθδεΫμΝ υηίκυζΫμΝεαδΝπλκ Ϊ δμΝπκζδ δεάμ,ΝθαΝεαζτπ δΝΰθπ δεΪΝε θΪΝεαδΝθαΝ

θ κπέα δΝ Ϊ δμΝεαδΝπλκεζά δμ,ΝθαΝαυιΪθ δΝ βθΝ υαδ γβ κπκέβ βΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ πκυ αδσ β αΝ βμΝ Κ,ΝθαΝ

φΫλθ δΝ Ν παφάΝπκζδ δεκτμΝ δγτθκθ μ,ΝεκδθπθδεκτμΝ αέλκυμ,Ν λ υθβ ΫμΝεαδΝ επλκ υπκυμΝ παΰΰ ζηα δευθΝ

εζΪ πθΝ ΰδαΝ κθΝ θ κπδ ησΝ λσππθΝί ζ έπ βμΝ πθΝπκζδ δευθ,Ν θαΝ βλέα δΝ εκδθΫμΝ υλππαρεΫμΝ πλκ ΰΰέ δμ,Ν

αλξΫμΝεαδΝ λΰαζ έαΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝ Κέ 

Μ κπλσγ η μΝπλκ λαδσ β μΝ βί1β-1ζμΝ άλδιβΝ κυΝ ε υΰξλκθδ ηκτΝ πθΝ υ βηΪ πθΝ Κ,Νπλκυγβ βΝ

βμΝ υθ ξδαση θβμΝ επαέ υ βμ,Ν βμΝ πδησλφπ βμΝ θβζέεπθΝ εαδΝ βμΝ ηΪγβ βμΝ κθΝ ξυλκΝ λΰα έαμΝ εαδΝ

αθΪζυ βΝ πθΝαθαΰευθΝ Ν ιδσ β μ 

 

ΣκΝCedefop Ϋξ δΝ βΝίΪ βΝ κυΝ βΝΘ αζκθέεβΝΧΠυζΫαΨέ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝΚλΪ βΝΜΫζβ,ΝΦκλ έμΝΠκζδ δευθΝ πα ξσζβ βμ,ΝΦκλ έμΝεαδΝΚΫθ λαΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ

Κα Ϊλ δ βμ 

http://www.cedefop.europa.eu/
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γθδεκέΝΦκλ έμΝΠκζδ δευθΝ πα ξσζβ βμ 
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Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ λΰα έαμΝεαδΝΈθ αιβμΝ βθΝ πα ξσζβ β 

Τπκυλΰ έκΝ λΰα έαμ,ΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ Ν 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ypakp.gr/ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμ,Ν ΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝ εαδΝ ΠλσθκδαμΝ η Ν

αθ δε έη θκΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝαπα ξσζβ βμΝεαδΝ βμΝΫθ αιβμΝ βθΝαπα ξσζβ βέ 

 

ληκ δσ β μμΝξ δα ησμ,ΝΟλΰΪθπ β,Ν φαληκΰάΝεαδΝ πκπ έαΝπλκΰλαηηΪ πθΝπκζδ δευθΝαπα ξσζβ βμΝεαδΝ

πκζδ δευθΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋθ αιβΝ βθΝ αΰκλΪΝ λΰα έαμΝ εκδθπθδευθΝ κηΪ πθΝ πκυΝ αθ δη ππέακυθΝ πλκίζάηα αΝ

πλσ ία βμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆθ λΰκδ,Ν πκεζ δ ηΫθκδΝαπσΝ βθΝ ΰκλΪΝ λΰα έαμ 
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υηαΝ πδγ υλβ βμΝ λΰα έαμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ δεάΝΤπβλ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλλ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ypakp.gr 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝέ Πέ έΝΫξ δΝπμΝΫλΰκμΝΠλυ κθ,Ν βθΝ πέίζ οβΝεαδΝ κθΝΫζ ΰξκΝ φαληκΰάμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ

λΰα δεάμΝ θκηκγ έαμέΝ τ λκθ,Ν βθΝ Ϋλ υθα,Ν αθαεΪζυοβΝ εαδΝ έπιβΝ πθΝ π λδπ υ πθΝ παλΪία βμΝ βμΝ

λΰα δεάμΝθκηκγ έαμΝεαδΝπαλΪθκηβμΝαπα ξσζβ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝΫλ υθαΝΰδαΝ βθΝα φαζδ δεάΝεΪζυοβΝ πθΝ

λΰαακηΫθπθέΝ Σλέ κθ,Ν βθΝ παλκξάΝ πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ υπκ έι πθΝ ΰδαΝ βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ φαληκΰάΝ πθΝ

δα Ϊι πθΝ βμΝ λΰα δεάμΝθκηκγ έαμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ Πλυ κθ,Ν ΝαΝ ζΫΰξ δΝ σζ μΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ κυΝ δ δπ δεκτΝ εαδΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαέΝ ΝαΝ

πλκίαέθ δΝ Ν ζΫΰξκυμ,Νη λά δμ,Ν δΰηα κζβοέ μΝεαδΝΫλ υθ μΝΰδαΝθαΝ δαπδ υ δΝαθΝ βλκτθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ

βμΝ λΰα δεάμΝθκηκγ έαμέΝΝαΝ λ υθΪΝ αΝαέ δαΝ πθΝγαθα βφσλπθΝεαδΝ κίαλυθΝ λΰα δευθΝα υξβηΪ πθΝεαδΝ

πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ α γ θ δυθέΝ ΝαΝ ι Ϊα δΝ δμΝ υπκίαζζση θ μΝ εα αΰΰ ζέ μΝ εαδΝ αδ άηα αΝ λΰαακηΫθπθέΝ

βη δυθ αδΝσ δΝκδΝεα αΰΰ ζέ μΝυπκίΪζζκθ αδΝΰλαπ ΪΝάΝπλκφκλδεΪ,Ν πυθυηαΝάΝαθυθυηαέΝΝαΝ πδίΪζζ δΝ κυμΝ

παλαίΪ μΝ δκδεβ δεΫμΝ ευλυ δμΝ άΝ θαΝ πλκ φ τΰ δΝ βΝ δεαδκ τθβΝ ΰδαΝ πδίκζάΝ πκδθδευθΝ ευλυ πθέΝ ΝαΝ

παλ ηίαέθ δΝ υηφδζδπ δεΪΝ ΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝ πθΝ α κηδευθΝ άΝ υζζκΰδευθΝ δαφκλυθΝ λΰα έαμέΝ ΣκΝ  Π Ν

δαλγλυθ αδΝ Νε θ λδεάΝεαδΝπ λδφ λ δαεΫμΝυπβλ έ μέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ λΰααση θκδΝ κθΝδ δπ δεσΝ κηΫαέ 

 

http://www.ypakp.gr/
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Ολΰαθδ ησμΝ πα ξσζβ βμΝ λΰα δεκτΝ υθαηδεκτΝΧΟ Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ Ν 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λθλ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.oaed.gr 

 

Π λδΰλαφάμΝΟΝΟέ έ έ έΝ λΪα αδΝ Ν λ δμΝπυζυθ μΝζ δ κυλΰέαμμΝαΨΝ βθΝπλκυγβ βΝ βθΝαπα ξσζβ β,ΝίΨΝ βθΝ

α φΪζδ βΝ βμΝ αθ λΰέαμΝ εαδΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ πλκ α έαΝ βμΝ ηβ λσ β αμΝ εαδΝ βμΝ κδεκΰΫθ δαμ,Ν εαδΝ ΰΨΝ βθΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ βΝεαδΝεα Ϊλ δ βέ 

 

ληκ δσ β μμΝ Πλκυγβ βΝ βμΝ πα ξσζβ βμ,Ν η Ν πλκΰλΪηηα αΝ η έπ βμΝ αΨΝ κυΝ ηδ γκζκΰδεκτΝ εσ κυμΝ

λΰα έαμ,ΝίΨΝ κυΝηβΝηδ γκζκΰδεκτΝεσ κυμΝ λΰα έαμΝηΫ πΝ βμΝ πδξκλάΰβ βμΝ πθΝα φαζδ δευθΝ δ φκλυθ,Ν

δ υεκζτθκθ αμΝ βΝ η Ϊία βΝ βθΝ λΰα έα,Ν η Ν Ϋηφα βΝ δμΝ Σκη έμΝ πκυΝ πζά κθ αδΝ π λδ σ λκΝ απσΝ βθΝ

αθ λΰέα,ΝεαγυμΝεαδΝ Ν υΪζπ μΝπζβγυ ηδαεΫμΝΣκη έμέΝυθ λΰα έαΝη ΝεκδθπθδεκτμΝεαδΝ κπδεκτμΝφκλ έμΝ Ν

κπδεΪΝπλκΰλΪηηα αΝαπα ξσζβ βμΝη Νε θ λδεσΝλσζκΝ πθΝΚέΠέ έβΝ κυΝΟέ έ έ έΝΤπβλ έ μΝυηίκυζ υ δεάμέΝ

Πλκυγβ βΝ βμΝπλκ αληκ δεσ β αμΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝ πδξ δλά πθΝη ΝπαλΪζζβζκΝ σξκΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝ

απα ξσζβ βμέΝ Θ ησμΝ Μαγβ έαμΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝ Χ Π ΨΝ κΝ τθκζκΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ

ΫλΰκυΝ κυΝΟ έΝΛ δ κυλΰέαΝ λ φκθβπδαευθΝ αγηυθέΝτα υιβΝΠλκ φκλΪμΝεαδΝ ά β βμΝ λΰα έαμΝη Ν βθΝ

υπκ άλδιβΝ λΰα δαευθΝ υηίκτζπθΝαζζΪΝεαδΝβζ ε λκθδεΪ,ΝηΫ πΝ βμΝθΫαμΝ δα δε υαεάμΝπτζβμΝΧportal)Ν κυΝ

Ολΰαθδ ηκτέΝ έε υκΝEURESΝ ΰδαΝ βΝ τα υιβΝ πλκ φκλΪμΝ εαδΝ αά β βμΝ λΰα έαμΝ Ν υλππαρεσΝ πέπ κέΝ ΟΝ

Ο Ν απκ ζ έ αδμΝ αΨΝ απσΝ βθΝ ε θ λδεάΝ δκέεβ βμΝ 1ΨΝ Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ λΰα δεκτΝ υθαηδεκτΝ βΨΝ Γ θδεάΝ

δ τγυθ βΝ Τπκ άλδιβμΝ γΨΝ Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ Κα Ϊλ δ βμΝ ίΨΝ απσΝ δμΝ

Π λδφ λ δαεΫμΝ δ υγτθ δμΝ ΰΨΝ απσΝ αΝ ΚΫθ λαΝ Πλκυγβ βμΝ βθΝ πα ξσζβ βΝ ΧΚΠ βΨΝ Ν ΨΝ θΝ Γλαφ έαΝ

λΰα έαμΝ δ δευθΝΚκδθπθδευθΝΟηΪ πθΝ ΨΝαπσΝ δμΝΜκθΪ μΝ επαέ υ βμΝεαδΝΚα Ϊλ δ βμΝΧ παΰΰ ζηα δεΫμΝ

ξκζΫμΝΜαγβ έαμ-Ι ΚΝΟ -Κ ΚΝΟ Ψ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆθ λΰκδ,ΝΚα αλ δαση θκδ 
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γθδεσΝΙθ δ κτ κΝ λΰα έαμΝεαδΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί11Ν 

Χη ΪΝαπσΝ υΰξυθ υ βΝ πθΝ αδλ δυθΝ παΰΰ ζηα δεάΝΚα Ϊλ δ βΝ έ έΝεαδΝΠαλα βλβ άλδκΝ πα ξσζβ βμΝ

λ υθβ δεάΝΠζβλκφκλδεάΝ έ έ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.eiead.gr 

 

Π λδΰλαφάμΝ πκ κζάΝ κυΝ έΙέ έ έ έΝ έθαδΝ βΝ παλκξάΝ πδ βηκθδεάμΝ εηβλέπ βμΝ πλκμΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ

λΰα έαμ,Ν ΠλσθκδμΝ εαδΝ ΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝ ξ δευμΝ η Ν δμΝ πκζδ δεΫμ,Ν δμΝ κπκέ μΝ ξ δΪα δΝ εαδΝ

φαλησα δ,ΝβΝπαλκξάΝ υηίκυζ υ δευθΝυπβλ δυθΝπλκμΝ κΝ πκπ τκθΝΤπκυλΰ έκ,ΝεαδΝβΝ άλδιβΝ πθΝ λΪ πθΝ

εαδΝ πθΝπκζδ δευθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝη Ν λΰαζ έα,Νη γσ κυμΝεαδΝ ξθδεΫμΝπκυΝαθαπ τ κθ αδ,Ν υΰελκ κτθ αδΝ

εαδΝ έθαδΝ δαγΫ δηαΝαπσΝ κΝ έΙέ έ έ έ,ΝπαλΫξκθ αμΝεΪγ Ν υθα άΝυπκ άλδιβΝ αΝ ι δ δε υηΫθαΝγΫηα αΝ αΝ

κπκέαΝεαζ έ αδΝθαΝ υηίΪζ δ,Ν Ν γθδεσ,Νπ λδφ λ δαεσ,Ν κπδεσΝεαδΝεζα δεσΝ πέπ κέ 

 

ληκ δσ β μμΝπαλκξάΝ υηίκυζ υ δευθΝυπβλ δυθΝπλκμΝ κΝ πκπ τκθΝΤπκυλΰ έκέΝ άλδιβΝ πθΝ λΪ πθΝεαδΝ

πθΝπκζδ δευθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝη Ν λΰαζ έα,Νη γσ κυμΝεαδΝ ξθδεΫμΝπκυΝαθαπ τ κθ αδ,Ν υΰελκ κτθ αδΝεαδΝ

έθαδΝ δαγΫ δηαΝαπσΝ κΝ έΙέ έ έ έέΝ επσθβ βΝη ζ υθΝεαδΝπζαδ έπθΝ φαληκΰάμΝ αΝγΫηα αΝαληκ δσ β ΪμΝ

κυέΝ επσθβ βΝεαδΝβΝΫε κ βΝ βμΝ γθδεάμΝ ά δαμΝΈεγ βμΝΰδαΝ βθΝ ΰκλΪΝ λΰα έαμΝεαδΝ βθΝ πα ξσζβ βΝ

βθΝ ζζΪ αέΝΠλκυγβ βΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝεα Ϊλ δ βμΝεαδΝ βμΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμΝΰδαΝ κΝαθγλυπδθκΝ

υθαηδεσΝ βμΝξυλαμΝ Ν ξΫ βΝη Ν δμΝ γθδεΫμΝπκζδ δεΫμΝαπα ξσζβ βμέΝ θΪπ υιβΝ λΰαζ έπθΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ

εαδΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝ υθ ξδαση θβμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝεα Ϊλ δ βμΝεαδΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμέΝξ δα ησμΝεαδΝβΝ

ε Ϋζ βΝ λΪ πθΝεα Ϊλ δ βμΝεαδΝ παθαεα Ϊλ δ βμΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝεαδΝβΝυζκπκέβ βΝ δ δευθΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝεα Ϊλ δ βμΝΰδαΝ υπαγ έμΝεκδθπθδεΪΝΣκη έμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝδ ξτκυ αΝθκηκγ έαΝΰδαΝ βθΝ

παΰΰ ζηα δεάΝΚα Ϊλ δ βΝεαδΝ βΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ βέΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΤπκυλΰ έκΝ λΰα έαμ,ΝΦκλ έμΝΠκζδ δευθΝ πα ξσζβ βμ 
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Γ θδεάΝυθκηκ πκθ έαΝ λΰαακηΫθπθΝ ζζΪ κμΝΧΓ Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΣλδ κίΪγηδαΝυθ δεαζδ δεάΝΟλΰΪθπ β 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λ1κ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.gsee.gr/ 

 

Π λδΰλαφάμΝ Γ θδεάΝυθκηκ πκθ έαΝ λΰα υθΝ ζζΪ αμΝΧΓ ΨΝ έθαδΝβΝ λδ κίΪγηδαΝκλΰΪθπ βΝ κυΝ

υθ δεαζδ δεκτΝεδθάηα κμΝ βμΝξυλαμΝηαμ,Ν βθΝκπκέαΝ επλκ ππκτθ αδΝσζ μΝκδΝ υθ δεαζδ δεΫμΝπαλα Ϊι δμέΝ

ΝΓ ΝυπκΰλΪφ δΝ επλκ ππυθ αμΝ βθΝπζ υλΪΝ βμΝ λΰα έαμΝ βθΝ γθδεάΝυζζκΰδεάΝτηία βΝ λΰα έαμέΝ 

Ι λτγβε Ν κΝ1λ1κΝεαδΝΫξ δΝπμΝηΫζβΝ βμΝ1ηιΝ υ λκίΪγηδ μΝκλΰαθυ δμΝΧκηκ πκθ έ μΝεαδΝ λΰα δεΪΝεΫθ λαΨ,Ν

κδΝκπκέ μΝ επλκ ππκτθΝπ λδ σ λκυμΝαπσΝβΝ εα κηητλδαΝ λΰααση θκυμΝη Ν ιαλ βηΫθβΝ ξΫ βΝ λΰα έαμΝ

Χηδ γπ άΝ λΰα έαΨέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΝΓ Ν υθ Ϋ δΝεαδΝ υθγΫ δΝ κυμΝ σξκυμΝεαδΝ δμΝ λΪ δμΝ πθΝ λΰα δευθΝ υθ δεΪ πθ,Ν αΝ

κπκέαΝαΰπθδασηα ΝθαΝ έθαδΝμηααδεΪΝΧθαΝ κξ τκυθΝθαΝ θ ΪικυθΝ κθΝη ΰαζτ λκΝ υθα σΝαλδγησΝ

λΰαακηΫθπθΨ,Ν αιδεΪΝΧθαΝυπ λα πέακθ αδΝ αΝ υηφΫλκθ αΝ πθΝ υθΪη πθΝ βμΝ λΰα έαμΨ,Νπκζδ δεκπκδβηΫθαΝΧθαΝ

ΫξκυθΝ υθ έ β βΝ πθΝ υλτ λπθΝαθαΰευθΝ βμΝκδεκθκηέαμΝεαδΝ βμΝεκδθπθέαμΝξπλέμΝεκηηα δεάΝξ δλαΰυΰβ βΨΝ

εαδ 

αυ σθκηα,Ν Νσ δΝαφκλΪΝ βΝ λα βΰδεά,Νζ δ κυλΰέαΝεαδΝ λΪ βΝ κυμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ λΰααση θκδΝΙ δπ δεκτΝΣκηΫα 
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θυ α βΝ δκέεβ βΝ θυ πθΝ βηκ έπθΝΤπαζζάζπθΝΧ ΤΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΣλδ κίΪγηδαΝυθ δεαζδ δεάΝΟλΰΪθπ βΝ πθΝ βηκ έπθΝΤπαζζάζπθ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λβθ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://adedy.grή 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν λδ κίΪγηδαΝ υθ δεαζδ δεάΝκλΰΪθπ βΝ πθΝ βηκ έπθΝυπαζζάζπθΝ βμΝ ζζΪ αμ,ΝΫξ δΝ

ηαελσξλκθβΝεαδΝαλε ΪΝ βηαθ δεάΝ υηίκζάΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝ υθ δεαζδ δεκτΝεδθάηα κμΝ βμΝπα λέ αμΝ

ηαμέΝυηπυεθυθ δΝ βθΝπ έλα,Ν δμΝαπκφΪ δμΝ πθΝκηκ πκθ δυθΝη ζυθΝ βμ,Ν πθΝ πηα έπθ,Ν πθΝ ζζάθπθΝ

βηκ έπθΝυπαζζάζπθέΝΚα υγτθ δΝ κυμΝεκδθπθδεκτμΝαΰυθ μΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝγΫ βμΝ κυμ,ΝΰδαΝεαγδΫλπ βΝ

βηκελα δευθΝγ ηυθ,ΝΰδαΝεαζτ λβΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝαπσΝ βΝ βησ δαΝ δκέεβ βέ 

 

ληκ δσ β μμΝ Νί ζ έπ β,ΝκΝ ε βηκελα δ ησμ,ΝκΝ ε υΰξλκθδ ησμΝεαδΝβΝαθαίΪγηδ βΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ

ελα δεάμΝηβξαθάμΝεαδΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝπλκμΝσφ ζκμΝ κυΝζακτΝεαδΝ κυΝ σπκυέΝ Ν φυλβζΪ β βΝ βμΝ

θσ β αμΝεαδΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμΝεαδΝκΝ υθ κθδ ησμΝ βμΝ λΪ βμΝ κυμΝΰδαΝ βθΝ δα φΪζδ β,Ν

βθΝπλκ α έαΝεαδΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ πθΝκδεκθκηδευθ,Ν λΰα δαευθ,Νεκδθπθδευθ,Να φαζδ δευθ,Ν

υθ αιδκ κ δευθΝεαδΝΰ θδεσ λπθΝ υηφ λσθ πθΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ κΝ βησ δκΝεαδΝ βθΝυπ λΪ πδ άΝ κυμΝ

απΫθαθ δΝ ΝεΪγ Ναυγαδλ έαΝ βμΝ ικυ έαμέΝ Ν υθ ξάμΝπλκ πΪγ δαΝεαδΝκΝ υθ κθδ ηΫθκμΝαΰυθαμΝΰδαΝ βθΝ

δ λ τθβ βΝ βμΝ υηη κξάμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ κΝ βησ δκΝ κΝ γθδεσΝ δ σ βηα,Ν βθΝεα τγυθ βΝ βμΝ

ηπΫ π βμΝ βμΝεκδθπθδεάμΝ δεαδκ τθβμ,Νεέαέέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ λΰααση θκδΝ βηκ έκυΝΣκηΫα 

http://adedy.gr/


102 

 

 

 

Γ θδεάΝυθκηκ πκθ έαΝ παΰΰ ζηα δυθΝ δκ ξθυθΝ ηπσλπθΝ ζζΪ κμΝΧΓ Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΣλδ κίΪγηδαΝΠαθ ζζα δεάΝΟλΰΪθπ βΝ λΰκ κ υθΝΜδελκη αέπθΝ πδξ δλά πθ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λ1λ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.gsevee.grή 

 

Π λδΰλαφάμΝ πκ ζ έΝ κΝ αθυ α κΝ εαδΝ ηααδεσ λκΝ υθ δεαζδ δεσΝ σλΰαθκΝ πθΝ παΰΰ ζηα δυθ,Ν δκ ξθυθΝ

εαδΝ ηπσλπθΝ σζβμΝ βμΝ ξυλαμέΝ λα βλδκπκδ έ αδΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ εαδΝ εα κξτλπ βΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθ,Ν

κδεκθκηδευθ, Ν πκζδ δ δευθΝ εαδΝ εκδθπθδευθΝ ΰ θδεσ λαΝ υηφ λσθ πθΝ πθΝ ηδελκη αέπθΝ πδξ δλβηα δυθΝ

ΧΜΜ Ψέ 

 

ληκ δσ β μμΝ θ δπλκ ππ τ δΝ κΝ κυ δα δεσ λκΝ εκηηΪ δΝ κυΝ κδεκθκηδεκτΝ δ κτΝ βμΝ ξυλαμ,Ν πθΝ

Μδελκη αέπθΝ πδξ δλβηα δυθέΝ Ν πλκ α έαΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ κυμΝ –Ν κδεκθκηδευθ,Ν παΰΰ ζηα δευθ,Ν

εκδθπθδευθ,Να φαζδ δευθΝεαδΝπκζδ δ δευθΝ –Ν έθαδΝη έακθκμΝ βηα έαμΝεαδΝαπκ ζ έΝ κθΝία δεσΝ σξκΝ βμΝ

Γ έΝΚτλδαΝ πδ έπιβΝ βμΝΓ θδεάμΝυθκηκ πκθ έαμΝ έθαδΝθαΝπλκα πέα αδ,ΝθαΝ δ ε δε έ,ΝθαΝπλκαΰΪΰ δΝεαδΝ

θαΝ δα φαζέα δΝ αυ ΪΝ αΝ υηφΫλκθ α,Ν σππμΝ ε έθαΝ αθαετπ κυθΝ εαδΝ η αζζΪ κθ αδΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ πκυΝ

λα βλδκπκδκτθ αδΝεαδΝαθαπ τ κθ αδΝκδΝηδελΫμΝεαδΝη αέ μΝ πδξ δλά δμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΜδελκη αέ μΝ πδξ δλά δμ 
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γθδεάΝυθκηκ πκθ έαΝ ζζβθδεκτΝ ηπκλέκυ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΣλδ κίΪγηδαΝΟλΰΪθπ βΝ επλκ υπβ βμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ηπκλέκυ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λθ1 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.esee.grΝΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ H EγθδεάΝ υθκηκ πκθ έαΝ ζζβθδεκτΝ ηπκλέκυΝ Χ  ΨΝ έθαδΝ βΝ λδ κίΪγηδαΝ κλΰΪθπ βΝ

επλκ υπβ βμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ηπκλέκυ,ΝβΝκπκέαΝ επλκ ππ έΝ κΝ ζζβθδεσΝ ηπσλδκΝ Νπαθ ζζα δεάΝεζέηαεαΝ

εαδΝ Ν δ γθΫμΝ πέπ κέ 

 

ληκ δσ β μμΝ πδ έπιβΝ βμΝ έέ έ έΝ έθαδΝβΝπλκΪ πδ βΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ πθΝη ζυθΝ βμ,ΝβΝαθΪ διβΝ βμΝ

η ΰΪζβμΝ υθ δ φκλΪμΝ εαδΝ βηα έαμΝ κυΝ ηπκλέκυΝ βθΝ γθδεάΝ κδεκθκηέα,Ν αζζΪΝ εαδΝ κυΝ λσζκυΝ πκυΝ

δα λαηα έα δΝ δμΝ θΫ μΝ υθγάε μΝ δ γθκπκέβ βμΝ βμΝ κδεκθκηέαμΝ πμΝ ία δεσμΝ πυζυθαμΝ βμΝ παλαΰπΰδεάμΝ

δα δεα έαμέΝ έέ έ έΝ δα λαηα έα δΝ γ ηδεσΝ λσζκΝ βθΝ ζζβθδεάΝ κδεκθκηέαΝ εαδΝ εκδθπθέαέΝ υηη Ϋξ δΝ πμΝ

δ σ δηκμΝ εκδθπθδεσμΝ αέλκμΝ βθΝ γθδεάΝ Γ θδεάΝ υζζκΰδεάΝ τηία βΝ λΰα έαμ,Ν εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ δμΝ

πδηΫλκυμΝεζα δεΫμΝ υηίΪ δμέΝυηη Ϋξ δΝ βθΝκδεκθκηδεάΝεαδΝΚκδθπθδεάΝ πδ λκπά,ΝεαγυμΝεαδΝ ΝπζάγκμΝ

γ ηδευθΝκλΰΪθπθ,Ν υηίΪζζκθ αμ,ΝΫ δ,Ν βΝ δαησλφπ βΝυΰδκτμΝ πδξ δλβηα δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚζΪ κμΝ ηπκλέκυ 

http://www.esee.gr
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τθ ηκμΝ πδξ δλά πθΝεαδΝ δκηβξαθδυθΝΧ δ έΝΠαλα βλβ άλδκΝ πδξ δλβηα δεκτΝ

Π λδίΪζζκθ κμ,Ν δ τγυθ βΝ λΰα δαευθΝξΫ πθΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΣλδ κίΪγηδαΝΠαθ ζζα δεάΝΟλΰΪθπ βΝ λΰκ κ υθήήΟλΰαθδ ησμΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝ

πδξ δλά πθΝεαδΝ πθΝ δκηβξαθδυθ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λίι 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.sev.org.grή 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΟΝ  Ν απκ ζ έΝ κθΝ εα ικξάθΝ γ ηδεσΝ επλσ ππκΝ βμΝ δ δπ δεάμΝ πλπ κίκυζέαμΝ πθΝ

πζκυ κπαλαΰπΰδευθΝ υθΪη πθΝ έΝ έθαδΝ βΝ υζζκΰδεάΝ Ϋεφλα βΝ πθΝ η ΰΪζπθΝ ευλέπμΝ πδξ δλά πθΝ εαδΝ πθΝ

ίδκηβξαθδυθΝ πκυΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ βθΝ ζζΪ αέΝ πκ ζ έΝ γ ηδεΪΝ εα κξυλπηΫθκΝ εκδθπθδεσΝ αέλκΝ κΝ

κπκέκμΝ υηη Ϋξ δΝ θ λΰΪΝ κθΝ εκδθπθδεσΝ δΪζκΰκΝ εαδΝ υθυπκΰλΪφ δΝ βθΝ Γ θδεάΝ υζζκΰδεάΝ τηία βΝ

λΰα έαμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΝΟΝ Ν επλκ ππ έΝ υζζκΰδεΪΝ δμΝ πδξ δλά δμ-ηΫζβΝ κυΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυμΝη Ν κυμΝΪζζκυμΝ

εκδθπθδεκτμΝ αέλκυμΝεαγυμΝεαδΝη Ν κΝΚλΪ κμέΝυηη Ϋξ δΝ κΝ τ βηαΝ υζζκΰδευθΝ δαπλαΰηα τ πθΝεαδΝ

απκφΪ πθΝ ΰδαΝ δμΝ λΰα δαεΫμΝ ξΫ δμέΝ υηη Ϋξ δΝ θ λΰΪΝ βΝ δαησλφπ βΝ πθΝ απκφΪ πθΝ εαδΝ πθΝ

πκζδ δευθΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝ ξ δεΪΝη Ναβ άηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ δμΝπκζδ δεΫμΝαπα ξσζβ βμΝεέαέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ λΰκ σ μ,Ν πδξ δλβηα έ μ,Ν δκηάξαθκδέ 

http://www.sev.org.gr/
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ΜΚΟΝΠκζδ δευθΝ πα ξσζβ βμ 
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λΰΪθβ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλ1 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://ergani.grΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν λΰΪθβΝ Ϋξ δΝ αθΝ σξκΝ Ϋξ δΝ βθΝ πλκυγβ βΝ βμΝ ΰυθαδε έαμΝ απα ξσζβ βμΝ εαδΝ

πδξ δλβηα δεσ β αμΝεαδΝ βθΝυπκ άλδιβΝ πθΝΰυθαδευθΝ βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΣκΝΚΫθ λκΝ λΰΪθβΝ υπκ βλέα δΝ ΰυθαέε μΝ πκυΝ γΫζκυθμΝ ΝαΝ θ αξγκτθΝ άΝ θαΝ παθ θ αξγκτθΝ

βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμέΝΝαΝί ζ δυ κυθΝ βθΝ λΰα δαεάΝ κυμΝγΫ βέΝΝαΝ βηδκυλΰά κυθΝάΝθαΝί ζ δυ κυθΝ βΝ δεάΝ

κυμΝ πδξ έλβ βέΝΝαΝ υθ αδλδ κτθΝάΝθαΝ ι ζέικυθΝ κθΝά βΝυπΪλξπθΝ υθ αδλδ ησΝ κυμέΝΝαΝ ικδε δπγκτθΝη Ν

βΝ τΰξλκθβΝ ξθκζκΰέαΝεαδΝθαΝ βθΝαιδκπκδά κυθέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΓυθαέε μΝΠαλαΰπΰδεάμΝ ζδεέαμ,ΝΆθ λΰ μ 

http://ergani.gr/
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ζζβθδεσΝΙθ δ κτ κΝΤΰδ δθάμΝεαδΝ φΪζ δαμΝ βμΝ λΰα έαμΝΝΧ ΛέΙΝέΤέ έ έΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δεάΝηβΝΚ λ κ εκπδεάΝ αδλ έα 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλβ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.elinyae.gr 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝ ΛέΙΝέΤέ έ ΝΝα ξκζ έ αδΝη Ν βθΝ πδ βηκθδεάΝεαδΝ ξθδεάΝυπκ άλδιβΝεαδΝ ιυπβλΫ β βΝ βμΝ

πκζδ δεάμΝΰδαΝ βθΝΤΰ έα,Ν βθΝΤΰδ δθάΝεαδΝ φΪζ δαΝ βμΝ λΰα έαμΝ βθΝ ζζΪ αέ 

 

ληκ δσ β μμΝΟΝ θ κπδ ησμ,ΝβΝεα αΰλαφά,ΝβΝ π ι λΰα έα,ΝβΝαθΪζυ βΝεαδΝΫλ υθαΝ πθΝίζαπ δευθΝ

παλαΰσθ πθΝάΝεαδΝεα α Ϊ πθΝ κυΝ λΰα δαεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ πθΝ πδπ υ υθΝ κυμΝ βθΝΤΰ έα,Ν βθΝ

Τΰδ δθάΝεαδΝ φΪζ δαΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝ Ν π ι λΰα έαΝλυγηέ πθ,Νεαθκθδ ηυθΝεαδΝ ξ δεάμΝθκηκγ έαμέΝ Ν

παλαεκζκτγβ βΝ πθΝ δ γθυθΝ ι ζέι πθΝεαδΝ ηπ δλδυθ,ΝβΝπλκυγβ βΝ βμΝ εηβλέπ βμΝ πθΝ ξ δευθΝ

αβ βηΪ πθέΝ Νπλκυγβ βΝ βμΝπζβλκφσλβ βμ,Ν θβηΫλπ βμΝεαδΝ επαέ υ βμΝ πθΝη λυθΝ αΝγΫηα αΝΤΰδ δθάμΝ

εαδΝ φΪζ δαμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝ Ν υθ δ φκλΪΝ βθΝ δ λ τθβ βΝεαδΝαθ δη υπδ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝπκυΝ

πλκετπ κυθΝαπσΝ βθΝαζζβζ πέ λα βΝ λΰα δαεκτΝεαδΝ υλτ λκυΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κυμΝ

ΰ θδεσ λκυμΝσλκυμΝ δαίέπ βμΝεαδΝ λΰα έαμέΝ Νη ζΫ βΝπδγαθυθΝ πδπ υ πθΝ βθΝΤΰ έαΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ

ζσΰπΝ βμΝ φαληκΰάμΝθΫαμΝ ξθκζκΰέαμΝεαδΝη γσ πθΝπλσζβοβμΝ κυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝεδθ τθκυέΝ ΝπαλκξάΝ

υπβλ δυθΝ ηπ δλκΰθυηκθαΝ ΝγΫηα αΝΤΰδ δθάμΝεαδΝ φΪζ δαμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝαθΝαβ βγ έΝαπσΝΫθαΝ εΝ πθΝ

η λυθΝΧ λΰκ σ μ-Ν λΰααση θκδΨέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ λΰααση θκδΝ βησ δκυΝεαδΝΙ δπ δεκτΝΣκηΫα 

http://www.elinyae.gr/
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Έθπ βΝΙ δπ δευθΝ αδλ δυθΝ πα ξσζβ βμΝΧ ΝΙ Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΜβΝΚ λ κ εκπδεάΝΈθπ β 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίίβ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.enidea.grΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν ΝΙ ,Ν έθαδΝηέαΝηβΝε λ κ εκπδεάΝΈθπ βΝβΝκπκέαΝαπκίζΫπ δΝ βθΝπαλκξάΝαζζβζκίκάγ δαμΝ

δμΝ αδλ έ μΝ ηΫζβΝ βμέΝ Ν ίκάγ δαΝαφκλΪΝ βθΝπζβλΫ λβΝ θβηΫλπ βΝ πθΝη ζυθΝ Ν γΫηα αΝΝκηκγ έαμ,Ν

ΰκλΪμΝ λΰα έαμ,ΝΣ ξθκΰθπ έαμΝ ξ δεΪΝη Ν κΝ θγλυπδθκΝ υθαηδεσ,Νυ ΝθαΝηπκλκτθΝθ’Ναθαίαγηέ κυθΝ δμΝ

υπβλ έ μΝ κυμΝ εαδΝ θαΝ αιδκπκδά κυθΝ εαζτ λαΝ δμΝ υθα σ β ΫμΝ κυμέΝ ΓδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ

δκλΰαθυθ δΝ θ δε δεΪΝ θβη λπ δεΪΝ ηδθΪλδα,Ν ΰ τηα αΝ λΰα έαμΝεαδΝ λΰα άλδαΝ Χ κΝ π λδεσΝεαδΝ κΝ

ιπ λδεσΨΝ υθ λΰααση θβΝη ΝΪζζκυμΝφκλ έμΝΧ βησ δκυμΝάΝεαδΝδ δπ δεκτμΨέ 

 

ληκ δσ β μμΝ υθ λΰα έαΝ η Ν ελα δεκτμΝ φκλ έμ,Ν εκδθπθδεκτμΝ αέλκυμΝ εαγυμΝ εαδΝ κλΰαθδ ηκτμΝ κυΝ

ιπ λδεκτ,Νη Ν σξκμΝΣβθΝαθΪ διβΝ κυΝλσζκυΝ βμΝπλκ πλδθάμΝαπα ξσζβ βμΝ βθΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηέαέΝΣβθΝ

ατιβ βΝ βμΝ δ έ υ βμΝ βμΝ πλκ πλδθάμΝ απα ξσζβ βμΝ ηΫ πΝ αιδκπλ πυθΝ υθγβευθΝ λΰα έαμέΝ ΣβθΝ

εα απκζΫηβ βΝ βμΝ αθ λΰέαμΝ ηΫ πΝ βμΝ πλκ πλδθάμΝ απα ξσζβ βμέΝ ΣβΝ η έπ βΝ βμΝ α άζπ βμΝ λΰα έαμέΝ ΣβΝ

δαησλφπ β,Ν φαληκΰάΝεαδΝ δΪ κ βΝεαζυθΝπλαε δευθΝ Νσ, δΝαφκλΪΝ δμΝυπβλ έ μΝπλκ πλδθάμΝαπα ξσζβ βμΝ

βΝ ξυλαΝηαμέΝ αδλ έ μΝΜΫζβ: Adecco, ICAP, In Group, ISS Human Resources, Kluh Human Resources, 

Manpower, Optimal Business Action, Randstad, Trenkwalder Job Centers. 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΙ δπ δεκέΝΦκλ έμΝ πα ξσζβ βμ 

http://www.enidea.gr/
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Φκλ έμΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ 

 

 

 

 

ΣβθΝ υγτθβΝ κυΝυθ κθδ ηκτΝΰδαΝ κΝπ έκΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμΝ έξαθΝαλξδεΪΝκδΝΜαλέαΝΚαζζδηΪθβΝ

ΧΤπκοάφδαΝ δ Ϊε πλΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ εαδΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν Παθ πδ άηδκΝ Π ζκπκθθά κυΨΝ

εαδΝ ΓδΪθθβμΝ ΠΫ αμΝ ΧΤπκοάφδκμΝ δ Ϊε πλΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ εαδΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν

Παθ πδ άηδκΝ Π ζκπκθθά κυΨέΝ ΣβθΝ Σ ζδεάΝ υγτθβΝ υθ κθδ ηκτΝ αθΫζαί Ν κΝ ΓδΪθθβμΝ ΠΫ αμΝ θυ,Ν βΝ

ξαλ κΰλΪφβ βΝ υθΫίαζζαθΝκδΝΆλβμΝΚκζζδθ ακΰδαθθΪεβμΝΧΚΪ κξκμΝΜ Ν« επαδ υ δεΪΝΠλκΰλΪηηα αΝεαδΝ

Τζδεσ»Ν κυΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ εαδΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν Παθ πδ άηδκΝ Π ζκπκθθά κυΨΝ τβΝ

Κα εΫ βΝ ΧΚΪ κξκμΝ Μ Ν « επαδ υ δεΪΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ Τζδεσ»Ν κυΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ εαδΝ

επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ,ΝΠαθ πδ άηδκΝΠ ζκπκθθά κυΨΝ δλάθβΝΠαΰέ αΝΧΠ υξδκτξκμΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝ

εαδΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν Παθ πδ άηδκΝ Π ζκπκθθά κυΨΝ εαδΝ ΆθθαΝ γαθα δΪ κυΝ ΧΦδζσζκΰκμΝ εαδΝ

Π υξδκτξκμΝ κυΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝεαδΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ,ΝΠαθ πδ άηδκΝΠ ζκπκθθά κυΨέ 
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υλππαρεσΝΚΫθ λκΝΰδαΝ βθΝ θΪπ υιβΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΌλΰαθκΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λιη 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.cedefop.europa.eu/ 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ναπκ κζάΝ κυΝCedefopΝ έθαδΝθαΝυπκ βλέι δΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝ υλππαρευθΝπκζδ δευθΝΰδαΝ βθΝ

ΚΝεαδΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυμέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ  λα βΰδεσμΝ σξκμΝ κυΝ CedefopΝ έθαδΝ θαΝ « θδ ξυγ έΝ βΝ υλππαρεάΝ υθ λΰα έαΝ εαδΝ βθΝ

υπκ άλδιβΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμ,Ν πθΝελα υθΝη ζυθΝεαδΝ πθΝεκδθπθδευθΝ αέλπθΝ κΝ ξ δα ησΝεαδΝ

βθΝ φαληκΰάΝπκζδ δευθΝΰδαΝηδαΝ ζευ δεάΝ ΚΝπκυΝπλκπγ έΝ βθΝαλδ έαΝεαδΝ βθΝεκδθπθδεάΝΫθ αιβέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΜβΝΣυπδεάΝ επαέ υ β,ΝΠκζδ δεΫμΝΚα Ϊλ δ βμ 
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υλππαρεσμΝΟλΰαθδ ησμΝΰδαΝ βθΝ επαέ υ βΝ θβζέεπθΝ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ υλππαρεάΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1ληγ 

 

Ι κ ζέ αμΝΝhttp://www.eaea.org/en  

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝΝEAEAΝ έθαδΝηδαΝ υλππαρεάΝΜΚΟ,Ν εκπσμΝ βμΝκπκέαμΝ έθαδΝθαΝ υθ Ϋ δΝεαδΝθαΝ επλκ ππ έΝ

δμΝ υλππαρεΫμΝκλΰαθυ δμΝπκυΝ ηπζΫεκθ αδΝΪη αΝ βθΝ επαέ υ βΝ θβζέεπθέΝ λξδεΪΝΝά αθΝΰθπ άΝπμΝ κΝ

υλππαρεσΝ Γλαφ έκΝ επαέ υ βμΝ θβζέεπθ,Ν Ν EAEAΝ δ λτγβε Ν κΝ 1ληγΝ απσΝ επλκ υπκυμΝ δΪφκλπθΝ

υλππαρευθΝξπλυθέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΝEAEAΝ πλκπγ έΝ βθΝ επαέ υ βΝ θβζέεπθΝ εαδΝ βθΝ πλσ ία βΝ εαδΝ βΝ υηη κξάΝ βΝ ηβΝ

υπδεάΝ επαέ υ βΝ θβζέεπθΝΰδαΝσζκυμ,Νδ δαέ λαΝΰδαΝκηΪ μΝπκυΝυπκ επλκ ππκτθ αδέ  

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΜβΝΣυπδεάΝ επαέ υ β,ΝΠκζδ δεΫμΝΚα Ϊλ δ βμ,Ν επαέ υ βΝ θβζέεπθ 

http://www.eaea.org/en
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γθδεκέΝΦκλ έμΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ 



113 

 

ΣηάηαΝΠλκΰλαηηα δ ηκτΝεαδΝυθ κθδ ηκτΝΠκζδ δευθ 

Τπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτ,ΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί1η 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://goo.gl/7hoOgn 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝΣηάηαΝυθ κθδ ηκτΝεαδΝΠλκΰλαηηα δ ηκτΝΠκζδ δευθΝαθάε δΝ βΝ δ τγυθ βΝ λα βΰδεκτΝ

ξ δα ηκτΝεαδΝυθ κθδ ηκτέ 

 

ληκ δσ β μμΝΣκΝΣηάηαΝυθ κθδ ηκτΝεαδΝΠλκΰλαηηα δ ηκτΝΠκζδ δευθΝ έθαδΝ αλησ δκΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ

υ βηΪ πθΝ κξκγ έαμΝ εαδΝ η γσ πθΝ ηΫ λβ βμΝ βμΝ απκ κ δεσ β αμΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ πθΝ

υπβλ δυθΝεαδΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΤπκυλΰ έκυ,Ν βθΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ πθΝη λά πθΝεαδΝ βΝ

δα τππ βΝ πλκ Ϊ πθΝ ί ζ έπ βμΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ υπβλ δυθ,Ν κΝ υθ κθδ ησΝ εα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ

παθαεαγκλδ ηκτΝ σξπθΝ εαδΝ δε υθΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ εαδΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ εαδΝ

αιδκζσΰβ βΝ πθΝ λΪ πθΝ εαδΝ πκζδ δευθΝ κυ,Ν κθΝ πλκ δκλδ ησΝ δε υθΝ ηΫ λβ βμΝ απκ κ δεσ β αμ,Ν

απκ ζ ηα δεσ β αμΝ εαδΝ πκδσ β αμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΝέΝ γβγίήβίίζ,Ν βΝ ηΫλδηθαΝ ΰδαΝ βθΝ

πδ κπκέβ βΝ εαδΝ αυ καιδκζσΰβ βΝ πθΝ κηυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ εαδΝ πθΝ πκπ υση θπθΝ φκλΫπθΝ κυ,Ν βθΝ

φαληκΰάΝ πθΝ αθαΰεαέπθΝ ηΫ λπθΝ ΰδαΝ βθΝ εαγδΫλπ βΝ υ βηΪ πθΝ δκέεβ βμΝ κζδεάμΝ πκδσ β αμΝ εαδΝ

δα δεα δυθΝ αυ καιδκζσΰβ βμΝ ΧΚκδθσΝ Πζαέ δκΝ ιδκζσΰβ βμΝ δμΝ δκδεβ δεΫμΝ εαδΝ επαδ υ δεΫμΝ κηΫμ,Ν

δα δεα έ μΝπδ κπκέβ βμΝίΪ δΝΙSO),Ν βθΝ φαληκΰάΝπκζδ δευθΝΰδαΝ βΝ υΰελδ δεάΝ πέ κ βΝ πθΝυπβλ δυθΝ κυΝ

ΤέΠ ΙέΘέΝ εαδΝ πθΝυπβλ δυθΝπκυΝυπΪΰκθ αδΝ ΥΝ αυ σ,Ν βΝ τθ αιβΝ κυΝ ά δκυΝΠλκΰλΪηηα κμΝ λΪ βμΝ κυΝ

Τπκυλΰ έκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ υθ κθδ ησΝ εαδΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ πκλ έαμΝ υζκπκέβ βμΝ πθΝ δε υθΝ

ηΫ λβ βμΝαπκ κ δεσ β αμΝεαδΝαπκ ζ ηα δεσ β αμ,ΝεαδΝ κΝ ξ δα ησ,Ν βθΝπαλαεκζκτγβ βΝεαδΝαιδκζσΰβ βΝ

βμΝαπκε θ λπηΫθβμΝεαδΝ κπδεάμΝ δΪ α βμΝ πθΝ λΪ πθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΰδαΝσζ μΝ δμΝίαγηέ μΝ επαέ υ βμέΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ επαδ υ δεάΝΠκζδ δεά,Ν ιδκζσΰβ βΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ 
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Σηάηα αΝπκυ υθΝεαδΝ φαληκΰάμΝΠλκΰλαηηΪ πθ 

Τπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτ,ΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί1η 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://goo.gl/NkFCJD 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣαΝ Σηάηα αΝ πκυ υθΝ εαδΝ φαληκΰάμΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ αθάεκυθΝ δμΝ δ τγυθ βΝ πκυ υθ,Ν

ΠλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝΟλΰΪθπ βμΝΧΠλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΨέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΣαΝ Σηάηα αΝ πκυ υθΝ εαδΝ φαληκΰάμΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ έθαδΝ αλησ δαΝ ΰδαμ 

βθΝ εα Ϊλ δ βΝ πθΝ θαζυ δευθΝ εαδΝ ΧλκζκΰέπθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ σζπθΝ πθΝ ξκζδευθΝ ΜκθΪ πθΝ

Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ κθΝ ξ δλδ ησΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ πκυΝ αθαετπ κυθΝ απσΝ βθΝ

φαληκΰάΝ κυμΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν κΝΙθ δ κτ κΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ,Ν βθΝεα Ϊλ δ βΝαπκφΪ πθΝΰδαΝ βΝ

υΰελσ β βΝ δ δευθΝ πδ βηκθδευθΝκηΪ πθΝΰδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝεαδΝ επαδ υ δεκτΝ

υζδεκτΝ ΰδαΝ βΝ τ λβΝ ιΫθβΝ ΰζυ α, 

βθΝ παλκξάΝ υπκ άλδιβμΝ εαδΝ εα υγτθ πθΝ Ν γΫηα αΝ πκυ υθΝ κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμ, 

βθΝ πκπ έαΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝΠλκΰλαηηΪ πθΝπκυ υθ,Ν πθΝΧλκζκΰέπθΝΠλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝ κΝξ δλδ ησΝ

πθΝγ ηΪ πθΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝΫΰελδ βΝ κυΝ δ αε δεκτΝυζδεκτ,Νεέαέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΠλπ κίΪγηδαΝεαδΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β 
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Σηάηα αΝΜαγβ δεάμΝΜΫλδηθαμΝεαδΝξκζδεάμΝ πάμ 

Τπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτ,ΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ 

 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί1η 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://goo.gl/N8yKmf 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣαΝ Σηάηα αΝ Μαγβ δεάμΝ ΜΫλδηθαμΝ εαδΝ ξκζδεάμΝ πάμΝ αθάεκυθΝ δμΝ δ υγτθ δμΝ πκυ υθ,Ν
ΠλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ ΟλΰΪθπ βμΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ απκ ζκτθΝ
Σηάηα αΝ βμΝΓ θδεάμΝ δ τγυθ βμΝπκυ υθΝΠλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΣαΝ Σηάηα αΝ Μαγβ δεάμΝ ΜΫλδηθαμΝ εαδΝ ξκζδεάμΝ πάμΝ έθαδ,Ν η αιτΝ Ϊζζπθ,Ν αλησ δαΝ

ξ δα ησΝεαδΝκλΰΪθπ βΝ λΪ πθΝΰδαΝ βθΝπλσζβοβΝεαδΝαθ δη υπδ βΝ βμΝ ξκζδεάμΝίέαμΝεαδΝ κυΝ εφκίδ ηκτ,Ν

ΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝ πθΝαθγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθΝ βθΝ επαέ υ β,ΝεαγυμΝεαδΝ λΪ πθΝΰδαΝ βθΝυπκ άλδιβΝ

ηαγβ υθΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ υΪζπ μΝεκδθπθδεΫμΝκηΪ μ,Ν βθΝ θΪπ υιβΝ κυΝγ ηκτΝ βμΝΠ λδίαζζκθ δεάμΝ

επαέ υ βμ,Ν βθΝ παφάΝ πθΝ ηαγβ υθΝ η Ν γΫηα αΝ δα λκφάμ,Ν ευεζκφκλδαεάμΝ αΰπΰάμ,Ν υΰδ δθάμ,Ν

δαπλκ ππδευθΝ ξΫ πθ,Ν ουξδεάμΝ υΰ έαμ,Ν ξΫ δμΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ φτζπθ,Ν γ ζκθ δ ηκτ,Ν πλσζβοβμΝ εαδΝ

αθ δη υπδ βμΝ ε Ϊε πθΝ εα α Ϊ πθ,Ν εκδθπθδεκτΝ απκεζ δ ηκτ,Ν εα α Ϊ πθΝ δαηκθάμΝ εαδΝ λΰα έαμ,Ν

π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ υΰ έαμ,Ν εα αθΪζπ βμΝ εαδΝ υΰ έαμ,Ν δ σ β αμΝ πθΝ τκΝ φτζπθ,Ν αΰπΰάμΝ εα αθαζπ άΝ εαδΝ

υηίκυζ υ δευθΝ αγηυθΝθΫπθέΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΠλπ κίΪγηδαΝεαδΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β 
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ΣηάηαΝπκυ υθΝεαδΝ φαληκΰάμΝ υ λκίΪγηδαμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ 

Τπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτ,ΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ 

 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί1η 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://goo.gl/6idP2T 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ πκυ υθΝ εαδΝ φαληκΰάμΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ υ λκίΪγηδαμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ

επαέ υ βμΝ αθάε δΝ βΝ δ τγυθ βΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ πκυΝ απκ ζ έΝ ηάηαΝ βμΝ Γ θδεάμΝ

δ τγυθ βμΝπκυ υθΝΠλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ πκυ υθΝ εαδΝ φαληκΰάμΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ υ λκίΪγηδαμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ

επαέ υ βμΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαΝ βθΝεα Ϊλ δ βΝ πθΝ θαζυ δευθΝεαδΝΧλκζκΰέπθΝΠλκΰλαηηΪ πθΝπκυ υθΝεαδΝ

κθΝ ξ δλδ ησΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ πκυΝ αθαετπ κυθΝ απσΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυμ,Ν Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ Ιθ δ κτ κΝ

επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ,Ν βθΝεα Ϊλ δ βΝαπκφΪ πθΝΰδαΝ βθΝΫε κ β,ΝευεζκφκλέαΝεαδΝ δΪγ βΝ πθΝίδίζέπθΝ

εαδΝ εΪγ ΝηκλφάμΝ επαδ υ δεκτΝυζδεκτΝεαδΝηΫ πθΝ δμΝ επαδ υ δεΫμΝηκθΪ μΝ βμΝ βησ δαμΝεαδΝ Ι δπ δεάμΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν κθΝεαγκλδ ησΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝηαγβ υθΝαθΪΝ ηάηαΝ δμΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝ

πκυΝπαλΫξκυθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ β  

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ υ λκίΪγηδαΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ β 
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ΣηάηαΝΤπκ βλδε δευθΝΜΫ πθΝεαδΝΤπβλ δυθΝ δ δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝΠλκ α έαμΝ

δεαδπηΪ πθΝΜαγβ υθΝη Ν θαπβλέα 

Τπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτ,ΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί1η 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://goo.gl/Syyzws 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ πκυ υθ,Ν Τπκ βλδε δευθΝ ΜΫ πθΝ εαδΝ Τπβλ δυθΝ δ δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ

πλκ α έαμΝ δεαδπηΪ πθΝηαγβ υθΝη Ναθαπβλέα”Ναθάε δΝ βΝΝ δ τγυθ βΝ δ δεάμΝ ΰπΰάμΝεαδΝ επαέ υ βμ,ΝβΝ

κπκέαΝαπκ ζ έΝ ηάηαΝ βμΝΓ θδεάμΝ δ τγυθ βμΝπκυ υθΝΠλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΣκΝΣηάηαΝ ΄Νπκυ υθ,ΝΤπκ βλδε δευθΝΜΫ πθΝεαδΝΤπβλ δυθΝ δ δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ

Πλκ α έαμΝ δεαδπηΪ πθΝΜαγβ υθΝη Ν θαπβλέαΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ δ δευθΝ πδ βηκθδευθΝ

κηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ πλκ δθση θπθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν ξκζδευθΝ ίδίζέπθΝ εαδΝ εΪγ Ν έ κυμΝ

επαδ υ δεκτΝυζδεκτΝεαδΝηΫ πθ,Νεαδθκ σηπθΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝ λΪ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝαθ δ αγηδ δεάμΝ

επαέ υ βμ,Ν δαπκζδ δ ηδεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝαπκφυΰάμΝ βμΝ ξκζδεάμΝίέαμΝεαγυμΝεαδΝεΪγ Ν έ κυμΝ επαδ υ δεκτΝ

–Νπαδ αΰπΰδεκτΝυζδεκτΝεαδΝηΫ πθΝΪζζπθΝφκλΫπθ,Ν βθΝ δ άΰβ βΝΰδαΝ βθΝΫε κ βΝαθαζυ δευθΝεαδΝΧλκζκΰέπθΝ

ΠλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ ΰδαΝ σζ μΝ δμΝ ίαγηέ μΝ επαέ υ βμ,Ν αΝ γΫηα αΝ πδησλφπ βμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ

εα Ϊλ δ βμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝσζπθΝ πθΝεζΪ πθΝ βμΝ δ δεάμΝ επαέ υ βμ  

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ δ δεάΝ ΰπΰά 
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Γ θδεάΝΓλαηηα έαΝ δΪΝ έκυΝΜΪγβ βμΝΧΓέΓέ έ έΜέΨΝ δεαδπηΪ πθΝΜαγβ υθΝη Ν θαπβλέ 

Τπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτ,ΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίίκ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.gsae.edu.gr/elήΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ δΪΝ έκυΝ ΜΪγβ βμΝ ΧΓέΓέ έ έΜέΨΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθ,Ν έθαδΝκΝ πδ ζδεσμΝΦκλΫαμΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ βμΝ βθΝξυλαέΝτηφπθαΝη Ν κΝΝέΝγκιλήβί1ίΝβΝ

ΓέΓέ έ έΜέΝΫξ δΝπμΝαπκ κζάΝθαΝ ξ δΪα δΝ βΝ βησ δαΝπκζδ δεάΝ βμΝ δΪΝίέκυΝηΪγβ βμ,ΝθαΝ δαηκλφυθ δΝ κυμΝ

ξ δεκτμΝεαθσθ μ,ΝθαΝ επκθ έΝ κΝαθ έ κδξκΝ γθδεσΝπλσΰλαηηαΝεαδΝθαΝ πκπ τ δΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυέΝΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ πκπ τ δΝ εαδΝ δαξ δλέα αδΝ αΝ υ άηα αΝ αλξδεάμΝ εαδΝ υθ ξδαση θβμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ

εα Ϊλ δ βμ,εαγυμΝεαδΝ βΝΰ θδεάΝ επαέ υ βΝ θβζέεπθ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΜβΝΣυπδεάΝ επαέ υ β,Ν επαέ υ βΝ θβζέεπθ 

http://www.gsae.edu.gr/el/
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Ί λυηαΝΝ κζαέαμΝεαδΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ βμΝΧΙέΝ έ Ιέ ΙέΜΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί11 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.inedivim.gr/Ν 

 

Π λδΰλαφάμΝ TκΝ Ι ΡΤΜ ΝΝ ΟΛ Ι ΝΚ ΙΝ Ι Ν ΙΟΤΝΜ Θ  »Ν υ Ϊγβε Ν η Ν βθΝ υΰξυθ υ βΝ δαΝ

απκλλκφά πμΝ κυΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤΝ Ι ΡΚΟΤΝ ΚΠ Ι Τ Ν Ν ΛΙΚΧΝΝ ΧΙ Κ ΨΝ εαδΝ κυΝ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤΝ Ν ΟΛ Ι Ν απσΝ κΝ ΘΝΙΚΟΝ Ι ΡΤΜ Ν Ν ΟΣ Σ Ν Χ ΙΝΨΝ Ν θδαέκΝ φκλΫα,Ν πκυΝ

πκπ τ αδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ ΝίΪ δΝ βμΝΚΤ Ν1βι1ιηή ΝΧΦ ΚΝ βηίκήζ-11-

βί11Ψέ  

 

ληκ δσ β μμΝΈξ δΝ πμΝ εκπσΝ κυΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ λΪ πθ,Ν πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ ΫλΰπθΝ ΧαΨΝ βθΝ δαΝ έκυΝ

ΜΪγβ β,Ν βΝΝΫαΝΓ θδΪ,Νη ΝΫηφα βΝ βΝ άλδιβΝ πθΝθΫπθΝ βΝ α δκ λκηέαΝ κυμ,Ν βθΝαθΪ διβΝεαδΝ βΝ άλδιβΝ

βμΝθ αθδεάμΝεαδθκ κηέαμ,Ν βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝγ ηΪ πθΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Νκπκδκθ άπκ Ν λσπκΝη Ν βΝηαγβ δεάΝ

εαδΝφκδ β δεάΝηΫλδηθαέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΜβΝΣυπδεάΝ επαέ υ β,Ν επαέ υ βΝ θβζέεπθ,ΝΠκζδ δεΫμΝΚα Ϊλ δ βμ 

http://www.inedivim.gr/
http://www.ideke.edu.gr/
http://www.ify.gr/
http://www.ein.gr/
http://www.inedivim.gr/attachments/article/7/fek-b-2508-4-11-2011.pdf%20
http://www.inedivim.gr/attachments/article/7/fek-b-2508-4-11-2011.pdf%20
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γθδεσμΝΟλΰαθδ ησμΝΠδ κπκέβ βμΝΠλκ σθ πθΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεκτΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝ

Χ έΟέΠέΠέ έΠέΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί11 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.eoppep.gr/index.php/elήΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝΟΝ έΟέΠέΠέ έΠέΝ έθαδΝ πδ ζδεσμΝφκλΫαμΝ δκέεβ βμΝ κυΝ γθδεκτΝ δε τκυΝ δΪΝ έκυΝΜΪγβ βμέΝ

θαπ τ δΝ εαδΝ φαλησα δΝ κζκεζβλπηΫθκΝ γθδεσΝ τ βηαΝ πδ κπκέβ βμΝ βμΝ ηβ- υπδεάμΝ επαέ υ βμΝ

ΧαλξδεάμΝεαδΝ υθ ξδαση θβμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝεα Ϊλ δ βμΝεαδΝΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝ θβζέεπθΨΝεαδΝπαλΫξ δΝ βθΝ

πδ βηκθδεάΝυπκ άλδιβΝ πθΝυπβλ δυθΝ κυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝ εαδΝυηίκυζ υ δεάμΝ βΝ

ξυλαΝηαμέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝΟΝ έΟέΠέΠέ έΠέΝ κξ τ δΝ βΝ δα φΪζδ βΝεαδΝαθαίΪγηδ βΝ βμΝΠκδσ β αμμΝ βθΝπαλκξάΝ βμΝ

ηβ- υπδεάμΝ επαέ υ βμμΝ πδ κπκδβηΫθκδΝ Φκλ έμΝ εαδΝ κηΫμΝ πκυΝ υζκπκδκτθΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ ηβ- υπδεάμΝ

επαέ υ βμΝη Νπδ κπκδβηΫθ μΝπλκ δαΰλαφΫμ,ΝίΪ δΝπδ κπκδβηΫθπθΝ παΰΰ ζηα δευθΝΠ λδΰλαηηΪ πθ,ΝεαδΝ

αΝ κπκέαΝ δ Ϊ εκυθΝ πδ κπκδβηΫθκδΝ επαδ υ ΫμΝ θβζέεπθ,Ν η Ν βΝ άλδιβΝ πδ κπκδβηΫθπθΝ  ζ ξυθΝ

υθκ υ δευθΝ Τπβλ δυθΝ ΧΤΤΨΝ ΰδαΝ αΝ Ϊ κηαΝ εκδθπθδεΪΝ υπαγυθΝ κηΪ πθ,Ν αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ

ηΪγβ βμμΝπδ κπκδβηΫθ μΝΰθυ δμ,Ν ιδσ β μΝεαδΝ δεαθσ β μΝπκυΝαπκε υθ αδΝηΫ πΝηβ- υπδεάμΝεαδΝΪ υπβμΝ

ηαγβ δαεάμΝ δα λκηάμ,Ν βθΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝ παΰΰ ζηα δεκτΝπλκ αθα κζδ ηκτΝεαδΝ υηίκυζ υ δεάμμΝ

υπβλ έ μΝεαδΝ λΰαζ έαΝ δΪΝίέκυΝαθΪπ υιβμΝ α δκ λκηέαμΝεαδΝ ξκζδεκτΝ παΰΰ ζηα δεκτΝπλκ αθα κζδ ηκτ,Ν

η Ν αιδκπκέβ βΝ πθΝ τΰξλκθπθΝ ξθκζκΰδυθΝ πζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ πδεκδθπθέαμ,Ν αθΪπ υιβΝ ηβξαθδ ηυθΝ

δε τπ βμΝ εαδΝ αθαίΪγηδ βμΝ υπβλ δυθΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ πλκ αθα κζδ ηκτΝ εαδΝ υηίκυζ υ δεάμ,Ν

ια κηδε υηΫθ μΝυπβλ έ μΝ Ν υλτΝφΪ ηαΝπζβγυ ηκτέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΜβΝΣυπδεάΝ επαέ υ β,ΝΠκζδ δεΫμΝΚα Ϊλ δ βμ,Ν παΰΰ ζηα δεσμΝΠλκ αθα κζδ ησμΝ 
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Ιθ δ κτ κΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί11 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.iep.edu.gr 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝΙ ΠΝΫξ δΝπμΝετλδκΝ εκπσΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝΫλ υθαΝεαδΝη ζΫ βΝγ ηΪ πθΝ αΝκπκέαΝαφκλκτθΝ
βθΝΠλπ κίΪγηδαΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β,Ν βΝη Ϊία βΝαπσΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ βθΝΣλδ κίΪγηδαΝ
επαέ υ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ δαλεάΝ εαδΝ ξθδεάΝ υπκ άλδιβΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ
επαδ υ δεάμΝπκζδ δεάμΝ αΝγΫηα αΝαυ ΪέΝΝ έθαδΝΝΠΙ ΝεαδΝ ζ έΝυπσΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,Ν
δαΝ έκυΝΜΪγβ βμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ Γθπηκ σ β βΝ Ν γΫηα αΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν δ λ τθβ βΝ εαδΝ θ κπδ ησμΝ Ν

λ υθβ δεΫμΝάΝπ δλαηα δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ δαφκλ δευθΝφκλΫπθΝ ΝγΫηα αΝ επαέ υ βμ,Νη ζΫ βΝγ ηΪ πθΝ

πκυΝ Ϊπ κθ αδΝ βμΝ ξκζδεάμΝ απάμΝ εαδΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθ,Ν υζκπκέβ βΝ υπκ βλδε δευθΝ επαδ υ δευθΝ

λΪ πθέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ επαδ υ δεάΝΠκζδ δεάΝΠλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ 
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θυ α αΝ επαδ υ δεΪΝεαδΝΣ ξθκζκΰδεΪΝΙ λτηα αΝΧ Ι— Σ ΙΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ναθυ α βΝ επαέ υ βΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ τκΝπαλΪζζβζκυμΝ κη έμμΝΣκθΝπαθ πδ βηδαεσΝ κηΫα,ΝκΝ

κπκέκμΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝΠαθ πδ άηδα,ΝΠκζυ ξθ έαΝεαδΝ βθΝξκζάΝΚαζυθΝΣ ξθυθ,ΝεαδΝ κθΝ ξθκζκΰδεσΝ

κηΫα,ΝκΝκπκέκμΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝΣ ξθκζκΰδεΪΝ επαδ υ δεΪΝΙ λτηα αΝΧΣέ έΙέΨΝεαδΝ βθΝ θυ α βΝξκζάΝ

Παδ αΰπΰδεάμΝΤΝΣ ξθκζκΰδεάμΝ επαέ υ βμΝΧ έέΠ ΙέΣέ έΨ 

 

ληκ δσ β μμΝΠαλαΰπΰάΝεαδΝΜ Ϊ κ βΝΓθυ βμ,Ν δαησλφπ βΝΤπ τγυθπθΝΠκζδ υθ,Νυθ λΰα έαΝη ΝΪζζαΝ

επαδ υ δεΪΝ εαδΝ λ υθβ δεΪΝ Ι λτηα α,Ν θ απσελδ βΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ εκδθπθδευθ,Ν πκζδ δ δευθ,Ν

ηκλφπ δευθΝεαδΝ αθαπ υιδαευθΝαθαΰευθΝ βμΝεκδθπθέαμΝη Νπλκ άζπ βΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝίδυ δηβμΝαθΪπ υιβμΝ

εαδΝ βμΝεκδθπθδεάμΝ υθκξάμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ θυ α βΝ επαέ υ βΝεαδΝΈλ υθα 
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λξάΝ δα φΪζδ βμΝεαδΝΠδ κπκέβ βμΝ βμΝΠκδσ β αμΝ βθΝ θυ α βΝ επαέ υ βΝ
Χ ΙΠΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ πκπ δεάΝεαδΝυθ κθδ δεάΝ λξά 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίίη 

 

Ι κ ζέ αμΝhttpμήήwwwέhqaaέgrήΝ 
 

Π λδΰλαφάμΝ Ν ΙΠΝ Ϋξ δΝ πμΝ απκ κζάΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ Ι λυηΪ πθΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμΝ βθΝ

πλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ πκυΝ κξ τκυθΝ βΝ δα φΪζδ βΝ εαδΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ κυΝ

παλ ξση θκυΝ ΫλΰκυΝ κυμ,Ν βθΝ ΰΰτβ βΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝ πθΝ δα δεα δυθ,Ν βθΝ πλκαΰπΰάΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ Ν

υθαφάΝαβ άηα αΝεαδΝ βθΝ θβηΫλπ βΝ βμΝΠκζδ έαμΝεαδΝ πθΝδ λυηΪ πθΝΰδαΝ δμΝ τΰξλκθ μΝ δ γθ έμΝ ι ζέι δμΝ

εαδΝ Ϊ δμΝ κθΝ κηΫαΝαυ σθέΝ Ν έ ΙέΠέΝ έθαδΝ ιΝκλδ ηκτΝΫθαΝπκζυη ζΫμ,Ναθ ιΪλ β κΝγ ηδεσΝσλΰαθκΝπκυΝ

απαλ έα αδΝ απσΝ αθυ α κυμΝ βησ δκυμΝ ζ δ κυλΰκτμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ πλκ έθκθ αδΝ απσΝ αΝ έ δαΝ αΝ Ι λτηα αΝ

θυ α βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ εαζτπ κυθΝ κΝ υλτΝ φΪ ηαΝ πθΝ πδ βηυθΝ εαδΝ ξθκζκΰδυθΝ πκυΝ γ λαπ τ δΝ βΝ

θυ α βΝ επαέ υ βΝ βΝ ξυλαΝ ηαμέΝ λ τ δΝ βθΝ γάθαΝ εαδΝ πκπ τ αδΝ απσΝ κθΝ Τπκυλΰσ Παδ έαμ,Ν

δΪ έκυΝΜΪγβ βμ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμΝ πθΝπλΪι πθΝ βμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ  κΝ πζαέ δκΝ βμΝ απκ κζάμΝ βμ,Ν βΝ λξάΝ δ ιΪΰ δΝ η ζΫ μΝ εαδΝ Ϋλ υθ μΝ ξ δεΫμΝ η Ν βθΝ

απκ κζάΝ βμΝ άΝ αθαγΫ δΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ κυμΝ Ν ΪζζκυμΝ φκλ έμέΝ ΣβθΝ πδ βηκθδεάΝ υπβλ έαΝ βμΝ λξάμΝ

απκ ζ έΝ κΝΚΫθ λκΝΜ ζ υθΝεαδΝ λ υθυθ,Ν κΝκπκέκΝζ δ κυλΰ έΝ Ν πέπ κΝ δ τγυθ βμέΝΣκΝΚΫθ λκΝΜ ζ υθΝ

εαδΝ λ υθυθΝ υΰε θ λυθ δΝ κδξ έα,Ν βλ έΝίΪ δμΝ κηΫθπθ,Ν δ ιΪΰ δΝΫλ υθ μ,Ν επκθ έΝη ζΫ μ,Ν βηκ δ τ δΝ

εγΫ δμΝεαδΝκλΰαθυθ δΝ πδ βηκθδεΫμΝβη λέ μΝεαδΝ δ γθάΝ υθΫ λδαΝΰδαΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝαπκ κζάΝ

βμΝ λξάμέΝΟδΝ λα βλδσ β μΝ κυΝΚΫθ λκυΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ λξάμ,Ντ λαΝαπσΝ

δ άΰβ βΝ κυΝ δ υγυθ άΝ κυΝΚΫθ λκυ,Ν βΝ κπκέαΝ δα υπυθ αδΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κθΝ ΰ θδεσΝ δ υγυθ άΝ βμΝ

λξάμέΝΣκΝΚΫθ λκΝΜ ζ υθΝεαδΝ λ υθυθΝ υθ Ϊ δΝεαδΝυπκίΪζζ δΝπλκμΝΫΰελδ βΝ κΝυηίκτζδκΝ βμΝ λξάμΝ

βθΝ ά δαΝ Ϋεγ βΝ ΰδαΝ βθΝ αθυ α βΝ επαέ υ βΝ πκυΝ υπκίΪζζ αδΝ κθΝ Πλσ λκΝ βμΝ κυζάμΝ εαδΝ κθΝ

ΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,Ν δαΝ έκυΝΜΪγβ βμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝθιέΝ

πδπζΫκθ,ΝβΝ ΙΠΝ υθΪπ δΝ υηφπθέ μΝπλκΰλαηηα δεκτΝ ξ δα ηκτΝη Ν κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,Ν δαΝ έκυΝ

ΜΪγβ βμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝΰδαΝ δμΝ λα βλδσ β μΝεαδΝ κυμΝ σξκυμΝ βμέΝ πέ βμ,ΝβΝ λξάΝ υθ Ϊ δΝεαδΝ

υπκίΪζζ δΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,Ν δαΝ έκυΝΜΪγβ βμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ ά δ μΝ εγΫ δμΝπ πλαΰηΫθπθΝ

εαδΝαπκζκΰδ ηκτέ 
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ΜκθΪ αΝ δα φΪζδ βμΝΠκδσ β αμΝΧΜΟ ΙΠΨ 
 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίίη 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝΜΟέ ΙέΠΝαπκ ζ έΝΫθαΝ υηίκυζ υ δεσΝσλΰαθκΝΰδαΝ βΝ δκέεβ βΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ κΝκπκέκ,Ν

ηΫ αΝ απσΝ κΝ υθ κθδ ησΝ πθΝ δα δεα δυθΝ π λδεάμΝ εαδΝ ιπ λδεάμΝ αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ αεα βηαρευθΝ

ηκθΪ πθΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν υΰε θ λυθ δΝ πκζτ δη μΝ πζβλκφκλέ μΝ ΰδαΝ αΝ υθα ΪΝ εαδΝ α τθα αΝ βη έαΝ κυΝ

Παθ πδ βηέκυ,ΝΰδαΝ δμΝ ζζ έο δμΝεαδΝ δμΝαθαΰεαδσ β μΝεαδΝ δ βΰ έ αδΝί ζ δυ δμΝεαδΝαζζαΰΫμΝη ΝΰθυηκθαΝ βΝ

δα φΪζδ βΝυοβζκτΝ πδπΫ κυΝπκδσ β αμΝυπβλ δυθΝ κυμΝφκδ β ΫμΝ κυ,Ν κΝαθγλυπδθκΝ υθαηδεσΝ κυ,ΝεαγυμΝ

εαδΝ βθΝ υλτ λβΝεκδθπθέαέ 

 

ληκ δσ β μμΝΜΫ αΝ δμΝαληκ δσ β μΝ κυΝΜΟέ ΙέΠΝ έθαδΝ ΝβΝί ζ έπ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ

εαδΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ Ϋλΰκυ,Ν Ν βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ δα δεα δυθΝ εαδΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ ΠΘΝ -

πλπ έ πμΝπλκμΝ κυμΝφκδ β Ϋμ,ΝαζζΪΝεαδΝ πλκμΝσζκΝ κΝ πλκ ππδεσ,ΝΚαγβΰβ Ϋμ,Ν δκδεβ δεσΝεζπέΝ πδπζΫκθ,ΝβΝ

ί ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ δαίέπ βμΝ κΝ ΠΘΝεαδΝ βΝ αθΪ διβΝ κυΝ ΫλΰκυΝ πκυΝ υθ ζ έ αδΝ κΝ

ΠΘ,Ν βθΝεκδθπθέαΝεαδΝ βθΝπκζδ δεάΝβΰ έα,ΝαζζΪΝεαδΝ βΝ δ γθάΝαεα βηαρεάΝεκδθσ β αέΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ θυ α βΝ επαέ υ β 
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ξκζ έαΝ τ λβμΝ υεαδλέαμΝΧ Ψ 
 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίίί 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.inedivim.gr/index.php/sde  
 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝξκζ έκΝ τ λβμΝ υεαδλέαμΝ έθαδΝΫθαΝεαδθκ σηκΝ βησ δκΝξκζ έκΝ επαέ υ βμΝ θβζέεπθέΝ

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ δαφΫλ δΝ απσΝ κΝ αθ έ κδξκΝ βμΝ υπδεάμΝ επαέ υ βμΝπμΝ πλκμΝ κΝ π λδ ξση θκ,Ν βΝ

δ αε δεάΝ η γκ κζκΰέαΝ εαδΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ επαδ υκηΫθπθέΝ Ν υθκζδεάΝ δΪλε δαΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ

έθαδΝ βΝ επαδ υ δεΪΝ Ϋ βέΝΜ ΪΝ βθΝ πδ υξάΝφκέ β βΝ παλΫξ αδΝ έ ζκμΝ δ σ δηκμΝ κυΝ Γυηθα έκυέΝ ΣαΝέ έ έΝ

βθΝ ζζΪ αΝγ ηκγ άγβεαθΝη Ν κΝ θσηκΝβηβηήλιΝ κΝπζαέ δκΝ πκυΝ ΫξκυθΝπλκ δαΰλΪο δΝ κδΝ δαεβλυΰηΫθ μΝ

αλξΫμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμέΝ πσΝ κΝ βίίίΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ δ λτγβεαθΝηκΝ Ν Ν σζβΝ βΝ ξυλαΝσππμΝ εαδΝ

αλε ΪΝ παλαλ άηα αΝ Χ ηάηα αΝ ε σμΝ Ϋ λαμΨέΝ Οε υΝ ξκζ έαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ ηΫ αΝ Ν πφλκθδ δεΪΝ

εα α άηα αέΝ  αΝ  Ν κΝ πλκ ππδεσΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κθΝ δ υγυθ ά,Ν κθΝ υπκ δ υγυθ ά,Ν κυμΝ

επαδ υ δεκτμ,Ν κθΝ τηίκυζκΝ α δκ λκηέαμ,Ν κθΝπαδ αΰπΰδεσΝ τηίκυζκ,Ν κθΝ τηίκυζκΝουξκζσΰκΝεαδΝ κυμΝ

δκδεβ δεκτμΝυπαζζάζκυμέ 

ληκ δσ β μμΝΣαΝξκζ έαΝ τ λβμΝ υεαδλέαμΝ έθαδΝΫθαΝ υλππαρεσΝπλσΰλαηηαΝπκυΝπλκ Ϊγβε Ν κΝπζαέ δκΝ

βμΝ εα απκζΫηβ βμΝ κυΝ εκδθπθδεκτΝ απκεζ δ ηκτέΝ ΟδΝ σξκδΝ πθΝ έ έ έΝ έθαδΝ βΝ παθα τθ βΝ πθΝ

επαδ υκηΫθπθΝ η Ν αΝ υ άηα αΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ εα Ϊλ δ βμ,Ν βΝ δαησλφπ βΝ γ δεάμΝ Ϊ βμΝ πλκμΝ βΝ

ηΪγβ β,Ν βΝ απσε β βΝ ία δευθΝ ΰθυ πθΝ εαδΝ ιδκ ά πθ,Ν βΝ θέ ξυ βΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ εαδ,Ν Ϋζκμ,Ν βΝ

πλσ ία βΝ βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμέΝ 

ΟηΪ μΝΠαλΫηία βμμ ΜβΝΣυπδεάΝ επαέ υ β,Ν επαέ υ βΝ θβζέεπθ 
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βησ δαΝΙθ δ κτ αΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝΧ Ι ΚΨ 
 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλβ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Ι κ ζέ αμΝΥΪλ μΝ έΙέ έΚέΝ πδελΪ δαμΝ-Ν δκδεβ δεάμΝΠ λδφΫλ δαμ 

http://www.gsae.edu.gr/en/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/diekpinakas/

xartisdiek 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣαΝ Ιθ δ κτ αΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ ΧΙέ έΚέΨΝ ΫξκυθΝ εκπσΝ βθΝ παλκξάΝ υπβλ δυθΝ

αλξδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμΝ Ν απκφκέ κυμΝ Γυηθα έκυΝ εαδΝ Λυε έκυέΝ Ν ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ βηκ έπθΝ

Ιέ έΚέΝ πκπ τ αδΝαπσΝ βΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ βμ,Νη ΝετλδαΝαληκ δσ β αΝ βΝ δαησλφπ βΝεαδΝ

βθΝ πκπ έαΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ κυμΝ πζαδ έκυέΝ πσΝ δμΝ γίέθέβί1γ,Ν αΝ βησ δαΝ Ιέ έΚέΝ η αφΫλκθ αδΝ δμΝ

Π λδφΫλ δ μέΝ Ν αληκ δσ β αΝ βμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝ γαΝ αθάε δΝ δμΝ Π λδφΫλ δ μ,Ν θυΝ βΝ

αληκ δσ β αΝ δαησλφπ βμΝεαδΝ πκπ έαμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ κυμΝπζαδ έκυΝπαλαηΫθ δΝ βΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝ

δαΝ έκυΝΜΪγβ βμέ 

ληκ δσ β μμΝ ΟδΝ ετλδκδΝ σξκδΝ πθΝ Ιέ έΚέΝ έθαδΝ βΝ παλκξάΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμΝ κυμΝ

εα αλ δαση θκυμ,ΝβΝ ια φΪζδ βΝ πθΝεα ΪζζβζπθΝπλκ σθ πθΝΧαθΪζκΰαΝη Ν βθΝ πδζ ΰση θβΝ δ δεσ β αΨΝηΫ πΝ

βμΝ παλκξάμΝ πδ βηκθδευθ,Ν ξθδευθ,Ν παΰΰ ζηα δευθΝ εαδΝ πλαε δευθΝ ΰθυ πθ,Ν βΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝΫθ αιβμΝ βΝεκδθπθέαΝεαδΝβΝ ια φΪζδ βΝ βμΝπλκ αληκΰάμΝ δμΝη αίαζζση θ μΝαθΪΰε μΝ βμΝ

παλαΰπΰδεάμΝ δα δεα έαμ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ επαδ υ δεάΝΚα Ϊλ δ β 

http://www.gsae.edu.gr/en/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/diekpinakas/xartisdiek
http://www.gsae.edu.gr/en/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/diekpinakas/xartisdiek
http://www.gsae.edu.gr/en/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/diekpinakas/xartisdiek
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Φκλ έμΝΜ αθα υ δεάμΝΠκζδ δεάμ 

 

 

 

 

 

ΣβθΝ υγτθβΝ κυΝ υθ κθδ ηκτΝ ΰδαΝ κΝ π έκΝ βμΝ Μ αθα υ δεάμΝ Πκζδ δευθΝ έξαθΝ κδΝ άηβ λαΝ Γδααδ αάΝ

ΧΤπκοάφδαΝ δ Ϊε πλΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ εαδΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν Παθ πδ άηδκΝ Π ζκπκθθά κυΨΝ

εαδΝ ΝέεκμΝ ΚκυλαξΪθβμΝ ΧΤπκοάφδκμΝ δ Ϊε πλΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ εαδΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν

Παθ πδ άηδκΝ Π ζκπκθθά κυΨ,Ν θυ,Ν βθΝ ξαλ κΰλΪφβ βΝ υθΫίαζζαθΝ κδΝ ΓδΪθθβμΝ ζα σπκυζκμΝ

ΧΠλκπ υξδαεσμΝ Φκδ β άμΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ εαδΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν Παθ πδ άηδκΝ

Π ζκπκθθά κυΨ,ΝΡαφαΫζαΝΚαζαρ αέ κυΝ ΧΠλκπ υξδαεάΝΦκδ ά λδαΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝεαδΝ επαδ υ δεάμΝ

Πκζδ δεάμ,Ν Παθ πδ άηδκΝ Π ζκπκθθά κυΨΝ εαδΝ δηδζέαΝ Κκθ ΪλβΝ ΧΠλκπ υξδαεάΝ Φκδ ά λδα,Ν ΣηάηαΝ

ΚκδθπθδεάμΝεαδΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ,ΝΠαθ πδ άηδκΝΠ ζκπκθθά κυΨέ 
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Τπ λ γθδεκέΝΦκλ έμΝΜ αθα υ δεάμΝΠκζδ δεάμ 
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δ γθάμΝΟλΰαθδ ησμΝΜ αθΪ υ βμΝΧ OM) 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1ληβ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home.html 

 

 

Π λδΰλαφάμΝΟΝ ΟΜΝ έθαδΝ δ γθάμΝ δαευί λθβ δεσμΝΟλΰαθδ ησμΝπκυΝπλκ φΫλ δΝυπκ άλδιβΝ Νη αθΪ μΝ

εαδΝ δμΝευί λθά δμΝ πθΝξπλυθΝπλκΫζ υ βμΝεαδΝυπκ κξάμ,ΝΰδαΝπ λδ σ λκΝαπσΝηδ σΝαδυθαέ 

 

ληκ δσ β μμΝΧμΝκΝη ΰαζτ λκμΝ δ γθάμΝκλΰαθδ ησμΝΰδαΝ βΝη αθΪ υ β,ΝκΝ ΟΜΝ θ λΰ έΝη Ν κυμΝ αέλκυμΝ

κυΝ βΝ δ γθάΝεκδθσ β αΝΰδαΝθαΝίκβγά κυθΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝαυιαθση θπθΝζ δ κυλΰδευθΝπλκεζά πθΝ

ΰδαΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ η αθΪ υ βμέΝ ΣβθΝ ΫΰεαδλβΝ εα αθσβ βΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ βμΝ η αθΪ υ βμέΝ ΣβθΝ

θγΪλλυθ βΝ βμΝεκδθπθδεάμΝεαδΝκδεκθκηδεάμΝαθΪπ υιβμΝηΫ πΝ βμΝη αθΪ υ βμέΝΝαΝ βλέι δΝ βθΝαθγλυπδθβΝ

αιδκπλΫπ δαΝεαδΝ βθΝ υβη λέαΝ πθΝη αθα υθέ 

 

Σκη έμΝπαλΫηία βμμΝη αθΪ υ β,ΝΫθ αιβ,Νεα απκζΫηβ βΝ ηπκλέαμΝαθγλυππθέ 
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υλππαρεσμΝΟλΰαθδ ησμΝΰδαΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ ιπ λδευθΝυθσλπθΝΧFRONTEX) 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΌλΰαθκΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίίζ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://frontex.europa.eu/ 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΟΝ υλππαρεσμΝ κλΰαθδ ησμΝ κξ τ δΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ πδξ δλβ δαεάμΝ υθ λΰα έαμΝ αΝ

ιπ λδεΪΝ τθκλαΝ πθΝ ελα υθΝ η ζυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμΝ ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ κζκεζβλπηΫθβμΝ

δαξ έλδ βμΝ πθΝ ιπ λδευθΝ υθσλπθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμέΝ ΠαλσζκΝ πκυΝ αΝ ελΪ βΝ ηΫζβΝ ΫξκυθΝ βθΝ

αληκ δσ β αΝ κυΝ ζΫΰξκυΝ εαδΝ βμΝ πκπ έαμΝ πθΝ ιπ λδευθΝ υθσλπθ,Ν κΝ κλΰαθδ ησμΝ δ υεκζτθ δΝ βθΝ

φαληκΰάΝ πθΝ δ ξυσθ πθΝ εαδΝ η ζζκθ δευθΝ ηΫ λπθΝ Ν πέπ κΝ ,Ν ξ δευθΝ η Ν βΝ δαξ έλδ βΝ αυ υθΝ πθΝ

υθσλπθέ 

 

ληκ δσ β μμΝ υθ κθδ ησμΝ πδξ δλβ δαεάμΝ υθ λΰα έαμΝ πθΝελα υθΝη ζυθΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ ιπ λδευθΝ

υθσλπθ,Ν βθΝ επσθβ βΝ θσμΝπλκ τπκυΝεκδθάμΝεαδΝκζκεζβλπηΫθβμΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝεδθ τθπθΝεαδΝ βθΝ

πλκ κδηα έαΝ πθΝαθαζτ πθΝ πθΝΰ θδευθΝεαδΝ δ δευθΝεδθ τθπθ,Ν βθΝπαλκξάΝ υθ λκηάμΝ αΝελΪ βΝηΫζβΝ

ΰδαΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝεα Ϊλ δ βΝ πθΝ γθδευθΝ υθκλδαευθΝφλκυλυθΝ κυμΝηΫ πΝαθΪπ υιβμΝεκδθυθΝεαθσθπθΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝεα Ϊλ δ βμ,ΝπαλΫξκθ αμΝ πέ βμΝ παΰΰ ζηα δεάΝεα Ϊλ δ βΝ Ν υλππαρεσΝ πέπ κΝ κυμΝ

επαδ υ ΫμΝ πθΝ γθδευθΝ υθκλδαευθΝφλκυλυθ,Νκλΰαθυθκθ αμΝ ηδθΪλδαΝεαδΝπλκ φΫλκθ αμΝ

υηπζβλπηα δεάΝ παΰΰ ζηα δεάΝεα Ϊλ δ βΝ κυμΝυπαζζάζκυμΝ πθΝαλησ δπθΝ δκδεά πθ,Ν βθΝ

παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ ιΫζδιβμΝ βμΝΫλ υθαμΝ κθΝ κηΫαΝ κυΝ ζΫΰξκυΝεαδΝ βμΝ πκπ έαμΝ πθΝ ιπ λδευθΝ

υθσλπθ,Ν βΝ υθ λκηάΝ αΝελΪ βΝηΫζβΝπκυΝαθ δη ππέακυθΝηδαΝεα Ϊ α βΝπκυΝαπαδ έΝ θδ ξυηΫθβΝ ξθδεάΝ

εαδΝ πδξ δλβ δαεάΝίκάγ δαΝ αΝ ιπ λδεΪΝ κυμΝ τθκλα,Ν βθΝπαλκξάΝ αΝελΪ βΝηΫζβΝ βμΝαθαΰεαέαμΝ άλδιβμΝ

ΰδαΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεκδθυθΝ πδξ δλά πθΝ παθαπα λδ ηκτέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚλΪ βΝΜΫζβ,Ν γθδεκέΝυθκλδαεκέΝΦλκυλκέ,Ν ιπ λδεΪΝτθκλαΝ βμΝ ,ΝΜ αθΪ μ 
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υλππαρεσΝ έε υκΝΜ αθΪ υ βμ  
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθΫμΝ έε υκ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίίγ  

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://emn.ypes.gr/ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ υλππαρεσΝ έε υκΝ Μ αθΪ υ βμΝ γ πέ βε Ν κΝ βίίγ,Ν αλξδεΪΝ πμΝ πλκπαλα ε υα δεάΝ

λΪ βΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝΫξκθ αμΝ εκπσΝ βθΝπαλκξάΝ σ κΝ βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝ σ κΝεαδΝ αΝ

ΜΫζβΝ -Ν ΚλΪ β,Ν αθ δε δη θδευθ,Ν αιδσπδ πθΝ εαδΝ θβη λπηΫθπθΝ κηΫθπθΝ ΰδαΝ βθΝ η αθΪ υ βΝ εαδΝ κΝ

Ϊ υζκέ 

 

ληκ δσ β μμΝΟΝ σξκμΝ κυΝ ΜΝΫΰε δ αδΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝαθαΰευθΝπζβλκφσλβ βμΝ πθΝεκδθκ δευθΝ

γ ηδευθΝκλΰΪθπθ,Ν πθΝαλξυθΝεαδΝ πθΝκλΰΪθπθΝ πθΝελα υθΝη ζυθΝσ κθΝαφκλΪΝ βΝη αθΪ υ βΝεαδΝ κΝ

Ϊ υζκ,Νη Ν βθΝπαλκξάΝ θβη λπηΫθπθ,Ναθ δε δη θδευθ,Ναιδσπδ πθΝεαδΝ υΰελέ δηπθΝπζβλκφκλδυθΝΰδαΝ βΝ

η αθΪ υ βΝεαδΝ κΝΪ υζκ,Νυ ΝθαΝ βλδξ έΝβΝξΪλαιβΝ βμΝπκζδ δεάμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝ κυμΝ κη έμΝ

αυ κτμέ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμΝ Κκδθκ δεΪΝ γ ηδεΪΝ σλΰαθα,Ν Θ ηδεΪΝ σλΰαθαΝ εαδΝ λξΫμΝ πθΝ Κλα υθ–Ν Μ ζυθ,Ν

Μ αθΪ μέ 
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Ύπα βΝ ληκ έαΝ κυΝΟ ΝΰδαΝ κυμΝΠλσ φυΰ μ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΟλΰαθδ ησμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1ληβ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttpμήήwwwέunhcrέgrή  

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝΓλαφ έκΝ βμΝΎπα βμΝ ληκ έαμΝ βθΝ ζζΪ αΝζ δ κυλΰ έΝαπσΝ κΝΜΪλ δκΝ κυΝ1ληβέΝ
υθ λΰΪα αδΝη Ν δμΝελα δεΫμΝαλξΫμ,ΝΜΚΟΝεαδΝΪζζκυμΝφκλ έμΝεαδΝκλΰαθυ δμΝΰδαΝθαΝ δα φαζέα δΝ βθΝ
πλκ α έαΝ πθΝπλκ φτΰπθ,Ν πθΝαδ κτθ πθΝΪ υζκΝεαδΝσζπθΝ πθΝα σηπθΝπκυΝ ηπέπ κυθΝ βθΝ θ κζάΝ βμΝ
Ύπα βμΝ ληκ έαμέΝΠλκ παγ έΝ πέ βμΝθαΝ θβη λυθ δΝεαδΝθαΝ υαδ γβ κπκδ έΝ βθΝεκδθάΝΰθυηβΝΰτλπΝαπσΝ κΝ
πλκ φυΰδεσΝαά βηαΝη Ν σξκΝ βΝ βηδκυλΰέαΝεζέηα κμΝαθκξάμΝεαδΝ ία ηκτΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ πθΝ
πλκ φτΰπθέ 

 

ληκ δσ β μμΝ Νευλδσ λβΝαληκ δσ β αΝ βμΝΤέ έΝ έθαδΝθαΝ δα φαζέα δΝ κΝ ία ησΝ πθΝγ η ζδπ υθΝ
δεαδπηΪ πθΝ πθΝπλκ φτΰπθ,Νπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ υθα σ β ΪμΝ κυμΝθαΝαδ κτθ αδΝΪ υζκ,ΝεαδΝ κΝ δεαέπηΪΝ
κυμΝθαΝηβθΝ πδ λΫφκθ αδΝξπλέμΝ βΝγΫζβ άΝ κυμΝ ΝξυλαΝσπκυΝΫξκυθΝζσΰκυμΝθαΝφκίκτθ αδΝ έπιβέΝΟΝ
κλΰαθδ ησμΝπλκΪΰ δΝ δμΝ δ γθ έμΝ υηφπθέ μΝΰδαΝ κυμΝπλσ φυΰ μ,Νπαλαεκζκυγ έΝ βΝ υηησλφπ βΝ πθΝ
ευί λθά πθΝη Ν κΝ δ γθΫμΝ έεαδκΝεαδΝπαλΫξ δΝυζδεάΝίκάγ δαΝσππμΝ λκφά,Νθ λσ,Ν ΫΰβΝεαδΝδα λδεάΝπ λέγαζοβΝ
Νεα α λ ΰηΫθκυμΝαηΪξκυμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΠλσ φυΰ μ,Ν δ κτθ μΝΆ υζκέ 
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δ γθάμΝ ηθβ έα 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΟλΰαθδ ησμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμ1λθ1 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.amnesty.org.gr  

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν δ γθάμΝ ηθβ έαΝ έθαδΝΫθαΝπαΰεσ ηδκΝεέθβηαΝπ λδ σ λπθΝαπσΝγΝ εα κηητλδαΝ

υπκ βλδε υθ,Νη ζυθΝεαδΝαε δίδ υθΝπκυΝαΰπθέακθ αδΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ πθΝ δ γθυμΝαθαΰθπλδ ηΫθπθΝ

αθγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθέ 

 

ληκ δσ β μμΝHΝ δ γθάμΝ ηθβ έαΝαθαζαηίΪθ δΝ λΪ βΝΰδαΝ κθΝ ληα δ ησΝ κίαλυθΝπαλαίδΪ πθΝ πθΝ

αθγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθΝΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝθαΝπλκζΪί δΝ δμΝπαλαίδΪ δμΝη Ν κΝ ία ησΝσζπθΝ πθΝαθγλππέθπθΝ

δεαδπηΪ πθΝηΫ αΝαπσΝ βθΝ επαέ υ βΝεαδΝ βθΝ υαδ γβ κπκέβ βΝ κυΝεκδθκτέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ κηαΝ αΝκπκέαΝξλάακυθΝ δ γθκτμΝΠλκ α έαμΝεαδΝ\Ππλκ α έαμΝΰδαΝ θγλππδ δεκτμΝ

Λσΰκυμ,ΝΜ αθΪ μ,ΝΠλσ φυΰ μέ 

http://www.amnesty.org.gr
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υλππαρεσΝυηίκτζδκΝΰδαΝ κυμΝΠλσ φυΰ μΝεαδΝ κυμΝ ισλδ κυμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΠαθ υλππαρεσΝ έε υκ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λζθ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ecre.org/ 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝ υλππαρεσΝυηίκτζδκΝΰδαΝ κυμΝΠλσ φυΰ μΝεαδΝ κυμΝ ισλδ κυμΝΧECRE)Ν έθαδΝηδαΝ

παθ υλππαρεάΝ υηηαξέαΝαπσΝΜΚΟΝπκυΝυπκ βλέακυθΝ κυμΝπλσ φυΰ μέΝΚτλδαΝηΫλδηθΪΝ κυΝαπκ ζκτθΝκδΝ

αθΪΰε μΝ πθΝα σηπθΝπκυΝαθααβ κτθΝΪ υζκΝεαδΝπλκ α έαΝ θ σμΝ βμΝ υλυπβμέΝΣκΝ ζζβθδεσΝυηίκτζδκΝΰδαΝ

κυμΝπλσ φυΰ μΝΧ ΠΨΝ έθαδΝβΝηκθα δεάΝκλΰΪθπ βΝαπσΝ βθΝ ζζΪ αΝπκυΝαπκ ζ έΝηΫζκμΝ κυΝECRE. 

 

ληκ δσ β μμΝεκπσμΝ κυΝ έθαδΝβΝπλκυγβ βΝ βμΝα φΪζ δαμΝεαδΝ βμΝ θ πηΪ π βμΝ πθΝπλκ φτΰπθΝ βθΝ

υλυπβ,Νη ΝίΪ βΝ δμΝαιέ μΝ βμΝαθγλυπδθβμΝαιδκπλΫπ δαμ,Ν πθΝαθγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθΝεαδΝ βμΝαζζβζ ΰΰτβμ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ Πλσ φυΰ μ,Ν δ κτθ μΝ Ά υζκ,Ν Ά κηαΝ αΝ κπκέαΝ ξλάακυθΝ δ γθκτμΝ πλκ α έαμΝ εαδΝ

πλκ α έαμΝΰδαΝαθγλππδ δεκτμΝζσΰκυμέ 
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υλππαρεσΝ έε υκΝΰδαΝ βθΝ θδγαΰΫθ δα 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθΫμΝ έε υκ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί1β 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.statelessness.eu/ 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝ υλππαρεσΝ έε υκΝΰδαΝ βθΝ θδγαΰΫθ δαΝ έθαδΝΫθαΝαθκδξ σΝεαδΝ υθ ξυμΝ δ υλυθση θκΝ έε υκΝ

κλΰαθυ πθΝη Ν θ λΰσΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝσ κυμΝαθγλυπκυμΝ θΝαθαΰθπλέακθ αδΝπμΝπκζέ μΝεΪπκδαμΝξυλαμ,ΝΰδαΝ

αυ κτμΝ βζα άΝπκυΝ έθαδΝξπλέμΝυπβεκσ β α,ΝπκυΝ αΝξαλ δΪΝ θΝφαέθκθ αδΝθαΝυπΪλξκυθΝπκυγ θΪέΝΜΫ πΝ πθΝ

θκηδευθΝ κυΝ λα βλδκ ά πθΝ εαδΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ κυΝ κξ τ δΝ θαΝ θδ ξτ δΝ βΝ φπθάΝ πθΝ αθδγαΰ θυθΝ βθΝ

υλυπβΝεαδΝθαΝ υηίΪζζ δΝ κθΝπζάλβΝ ία ησΝ πθΝαθγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθΝ κυμέ 

 

ληκ δσ β μμΝυθ κθδ ησμΝεαδΝπαλΫηία βΝ πΪθπΝ Ναβ άηα αΝαθδγαΰΫθ δαμΝ βθΝ υλυπβΝεαδΝ Ναβ άηα αΝ

υπκ άλδιβμΝαθδγαΰ θυθέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ θδγαΰ θ έμέ 
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γθδεκέΝΦκλ έμΝΜ αθα υ δεάμΝΠκζδ δεάμ 
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Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝΜ αθα υ δεάμΝΠκζδ δεάμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝΈθ αιβμ 

Γ θδεάΝΓλαηηα έαΝΠζβγυ ηκτΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝυθκξάμ 

Τπκυλΰ έκΝ π λδευθΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/general_directorate_migratation/

diefthinsi_metanasteftikis_politikhs/ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝΓ θδεάΝ δ τγυθ βΝΜ αθα υ δεάμΝΠκζδ δεάμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝΈθ αιβμΝ έθαδΝυπ τγυθβΝΰδαΝ

βθΝ δαησλφπ βΝ κυΝ πζαδ έκυΝ Μ αθα υ δεάμΝ Πκζδ δεάμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ελΪ κυμΝ εαδΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ

πκζδ δευθΝεκδθπθδεάμΝ Ϋθ αιβμΝ ΰδαΝ κυμΝη αθΪ μΝ θ σμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πδελΪ δαμέΝΤπΪΰ αδΝ βΝΓ θδεάΝ

Γλαηηα έαΝ Πζβγυ ηκτΝ εαδΝ ΚκδθπθδεάμΝ υθκξάμΝ εαδΝ Ϋξ δΝ υπσΝ βθΝ αδΰέ αΝ βμΝ Ν βθΝ δ τγυθ βΝ

Μ αθα υ δεάμΝΠκζδ δεάμΝεαδΝ βθΝ δ τγυθ βΝΚκδθπθδεάμΝΈθ αιβμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ξ δα ησμ,Ν ΟλΰΪθπ β,Ν φαληκΰάΝ εαδΝ ιδκζσΰβ βΝ Μ αθα υ δεάμΝ Πκζδ δεάμέΝ

υθ κθδ ησμΝ βμΝ λΪ βμΝφκλΫπθ,Νκλΰαθδ ησμΝεαδΝκλΰαθυ πθΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ναβ άηα αΝη αθΪ υ βμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΜ αθΪ μέ 
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Τπβλ έαΝ τζκυ 

Τπκυλΰ έκΝΠλκ α έαμΝ κυΝΠκζέ β 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί11 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.minocp.gov.gr/asylo.php?

option=ozo_content&perform=view&id=3779&Itemid=465&lang=&lang= 

 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ πκ κζάΝ βμΝΤπβλ έαμΝ τηφπθαΝη Ν κθΝθσηκΝ έθαδΝβΝ φαληκΰάΝ βμΝ γθδεάμΝθκηκγ έαμΝΰδαΝ

βθΝ παλκξάΝ πκζδ δεκτΝ α τζκυΝ εαδΝ ΪζζπθΝ ηκλφυθΝ δ γθκτμΝ πλκ α έαμΝ Ν αζζκ απκτμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

ΰεα αζ έο δΝ βΝ ξυλαΝ κυμΝ ζσΰπΝ δεαδκζκΰβηΫθκυΝ φσίκυΝ έπιβμΝ ΰδαΝ ζσΰκυμΝ φυζ δεκτμ,Ν γλβ ε υ δεκτμ,Ν

γθδεάμΝ εα αΰπΰάμ,Ν πκζδ δευθΝ π πκδγά πθΝ άΝ υηη κξάμΝ Ν δ δαέ λβΝ εκδθπθδεάΝ κηΪ α,Ν κδΝ κπκέκδΝ θΝ

ηπκλκτθΝάΝ θΝ πδγυηκτθΝθαΝ πδ λΫοκυθΝ βθΝπα λέ αΝ κυμέΝ 

 

 

ληκ δσ β μμΝ ιΫ α βΝ εαδΝ πσφα βΝ πθΝ δ βηΪ πθΝ τζκυέΝ υηίκζάΝ βθΝ δαησλφπ βΝ βμΝ γθδεάμΝ

πκζδ δεάμΝΰδαΝ βθΝ δ γθάΝπλκ α έαΝεαδΝ βθΝ υθ λΰα έαΝη Ν δ γθ έμΝκλΰαθδ ηκτμΝεαδΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βΝ

κυμΝ κη έμΝ λα βλδσ β ΪμΝ βμέΝ δκδεβ δεάΝυπκ άλδιβΝ βΝΝΫαΝ λξάΝΠλκ φτΰπθΝπκυΝδ λτγβε Ν πέ βμΝ κΝ

βί11έ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ δ κτθ μΝΆ υζκ,ΝΠλσ φυΰ μέ 
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Τπβλ έαΝΠλυ βμΝΤπκ κξάμ 

Τπκυλΰ έκΝΠλκ α έαμΝ κυΝΠκζέ β 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί11 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.minocp.gov.gr/asylo.php?
option=ozo_content&perform=view&id=3780&Itemid=465&lang=&lang=  

 

 

Π λδΰλαφάμΝ πκ κζάΝ βμΝ Τπβλ έαμΝ Πλυ βμΝ Τπκ κξάμΝ Χη αθα υθΝ εαδΝ πλκ φτΰπθΨΝ έθαδΝ βΝ υπκ κξάΝ

αζζκ απυθ,Ν πκυΝ υζζαηίΪθκθ αδΝ ζσΰπΝ παλΪθκηβμΝ δ σ κυΝ άΝ δαηκθάμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν Ν υθγάε μΝ πκυΝ θαΝ

ια φαζέακυθΝ βθΝ αθγλυπδθβΝ αιδκπλΫπ δαΝ εαδΝ αΝ δεαδυηα ΪΝ κυμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ απαλΪία μΝ δ γθ έμΝ

υπκξλ υ δμΝ βμΝ ΥυλαμέΝ Ν Τπβλ έαΝ Πλυ βμΝ Τπκ κξάμΝ απκ ζ έΝ αυ σθκηβΝ υπβλ έαΝ πκυΝ υπΪΰ αδΝ

απ υγ έαμΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠλκ α έαμΝ κυΝΠκζέ βΝεαδΝ βμΝκπκέαμΝπλκ α αδΝ,Ν δ υγυθ άμ,Ν Ν πέπ κΝ δ δεκτΝ

Γλαηηα Ϋα,ΝκΝκπκέκμΝκλέα αδΝ απσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠλκ α έαμΝ κυΝΠκζέ β,Ντ λαΝαπσΝ βησ δαΝπλσ εζβ βΝ

θ δαφΫλκθ κμ,Νη Νγβ έαΝ λδυθΝ υθέ 

 

ληκ δσ β μμΝΤπκ κξάΝΜ αθα υθ,Ν δ κτθ πθΝΆ υζκΝεαδΝΠλκ φτΰπθέΝ ια φΪζδ βΝπαλκξάμΝ π έΰκυ αμΝ

υζδεάμΝ εαδΝ ουξκεκδθπθδεάμΝ υπκ άλδιβμέΝ ιαελέίπ βΝ εαδΝ εα αΰλαφάΝ π λδ α δευθέΝ Ια λδεσμΝ Ϋζ ΰξκμέΝ

Πζβλκφσλβ βΝΰδαΝ αΝ δεαδυηα αΝεαδΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ πθΝυπκ ξση θπθέΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ δ κτθ μΝΆ υζκ,ΝΠλσ φυΰ μ,ΝΜ αθΪ μ 

http://www.minocp.gov.gr/asylo.php?option=ozo_content&perform=view&id=3780&Itemid=465&lang=&lang
http://www.minocp.gov.gr/asylo.php?option=ozo_content&perform=view&id=3780&Itemid=465&lang=&lang
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ΣκπδεκέΝΦκλ έμΝΜ αθα υ δεάμΝΠκζδ δεάμ 
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δ υγτθ δμΝ ζζκ απυθΝεαδΝΜ αθΪ υ βμ 

πκε θ λπηΫθ μΝ δκδεά δμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί11 

 

Ι κ ζέ αμΝhttpμήήwwwέypesέgrήelήRegionsήApokentromenh_dioikhsh  
 

Π λδΰλαφάμΝ  δμΝ πκε θ λπηΫθ μΝ δκδεά δμΝ υφέ αθ αδΝ δ υγτθ δμΝ ζζκ απυθΝ εαδΝ Μ αθΪ υ βμέΝ

θ σμΝ αυ υθΝ ζ δ κυλΰκτθΝ υπβλ έ μΝ ηδαμΝ Ϊ βμΝ ΧOne stop shop), σπκυΝ εα α έγ θ αδΝ κδΝ αδ ά δμΝ πκζδ υθΝ

λέ πθΝ ξπλυθΝ ΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ εαδΝ βθΝ αθαθΫπ βΝ βμΝ Ϊ δαμΝ δαηκθάμΝ κυμΝ βθΝ θΝ ζσΰπΝ π λδφΫλ δαέΝ ΣκΝ

Τπκυλΰ έκΝ π λδευθΝ ξ δΪα δΝεαδΝ υθ κθέα δΝ βΝη αθα υ δεάΝπκζδ δεάΝ βμΝξυλαμΝηΫ πΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ

ζζκ απυθΝ εαδΝ Μ αθΪ υ βμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ π λδευθέΝ Ν υζκπκέβ βΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ αυ άμΝ

φαλησα αδΝαπσΝ δμΝ δ υγτθ δμΝ ζζκ απυθΝεαδΝΜ αθΪ υ βμ,Ν ΝεΪγ ΝΠ λδφΫλ δαΝ βμΝξυλαμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ Ν δ τγυθ βΝ ζζκ απυθΝεαδΝΜ αθΪ υ βμΝ έθαδΝαλησ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝδ ξτκυ αμΝ

εΪγ ΝφκλΪΝθκηκγ έαμΝπ λέΝ δαηκθάμΝαζζκ απυθέΝΟφ έζ δΝθαΝίλέ ε αδΝ Ν υθ ξάΝ υθ λΰα έαΝη Ν κΝαλησ δκΝ

Τπκυλΰ έκΝΰδαΝ βθΝεαζτ λβΝαθ δη υπδ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝεαδΝ πθΝυπκγΫ πθΝαληκ δσ β ΪμΝ βμΝεαδΝθαΝ

αεκζκυγ έΝ δμΝ κ βΰέ μΝ κυέΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝ δμΝ ιάμΝ κλΰαθδεΫμΝ ηκθΪ μμΝ ΣηάηαΝ δυθ,Ν ΣηάηαΝ ζΫΰξκυ,Ν

ΣηάηαΝΓλαηηα έαμ,ΝΣηάηαΝ δυθΝ δαηκθάμ,ΝΓλαφ έκΝΓλαηηα έαμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΜ αθΪ μ 

http://www.ypes.gr/el/Regions/Apokentromenh_dioikhsh
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υηίκτζδαΝΈθ αιβμΝΜ αθα υθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί1ί 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.eetaa.gr/kallikratis/support/Kanonismoi/
d_symvoulio_entaxis_metanastwn.pdf  

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣαΝ υηίκτζδαΝ Έθ αιβμΝΜ αθα υθ ΧΝέΝ γκηβήβί1ίΨΝ ζ δ κυλΰκτθΝ πμΝ υηίκυζ υ δεΪΝ σλΰαθαΝ

κυΝ εΪ κ Ν άηκυ,Ν ΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ Ϋθ αιβμΝ πθΝ η αθα υθΝ βθΝ κπδεάΝ εκδθπθέαέΝΟΝ γ ησμΝ κυΝ

υηίκυζέκυΝΈθ αιβμΝη αθα υθΝ έθαδ,ΝπαλΪΝ βθΝ πέΝπκζζΪΝΫ βΝπαλκυ έαΝ πθΝη αθα υθΝ βΝΥυλα,ΝΫθαΝ

π λδκλδ ηΫθκΝη θΝαζζΪΝκυ δα δεσΝίάηαΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝθκηκγΫ βΝΰδαΝ βθΝεκδθπθδεκπκζδ δεάΝΫθ αιάΝ κυμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΈλΰκΝ κυΝ πμΝ ΪθπΝ υηίκυζέκυΝ έθαδΝ βΝ εα αΰλαφάΝ εαδΝ βΝ δ λ τθβ βΝ πλκίζβηΪ πθΝ πκυΝ

αθ δη ππέακυθΝ κδΝ η αθΪ μ,Ν πκυΝ εα κδεκτθΝ ησθδηαΝ βθΝ π λδφΫλ δαΝ κυΝ άηκυΝ γβθαέπθ,ΝπμΝ πλκμΝ βθΝ

Ϋθ αιάΝ κυμΝ βθΝ κπδεάΝεκδθπθέα,Ν βθΝ παφάΝ κυμΝη Ν βησ δ μΝυπβλ έ μΝάΝ βΝ βηκ δεάΝαλξάέΝ πέ βμ,Ν κΝ

ΫλΰκΝ κυΝ  ΜΝ π λδζαηίΪθ δΝ βθΝ υπκίκζάΝ δ βΰά πθΝ πλκμΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ

κπδευθΝ λΪ πθΝ πλκυγβ βμΝ βμΝ κηαζάμΝ εκδθπθδεάμΝ Ϋθ αιβμΝ πθΝ η αθα υθ-δ έπμΝ ηΫ πΝ βμΝ κλΰΪθπ βμΝ

υηίκυζ υ δευθΝ υπβλ δυθΝ απσΝ δμΝ βηκ δεΫμΝ Τπβλ έ μ-Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ δκλΰΪθπ βΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ

άηκΝ ε βζυ πθΝ η Ν σξκΝ βθΝ υαδ γβ κπκέβ βΝ εαδΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ υθκξάμΝ κυΝ κπδεκτΝ

πζβγυ ηκτέΝ εκπσμΝ βμΝ εΪ κ Ν βηκ δεάμΝ λξάμ έθαδΝ βΝ Ϋθ αιβΝ πθΝ η αθα υθΝ εαδΝ πθΝ πκζδ υθΝ

η αθα υ δεάμΝεα αΰπΰάμ,ΝηΫ πΝ βμΝ υηη κξδεάμΝ δα δεα έαμΝπκυΝπλκ φΫλ δΝ κΝγ ηκγ βηΫθκΝπζαέ δκΝ

κυΝ  ΜέΝ ΜΫ πΝ πθΝ  Μ,Ν πδ υΰξΪθ αδΝ βΝ θέ ξυ βΝ βμΝ κυ δα δεάμΝ υηη κξάμΝ πθΝ η αθα υθ,Ν πμΝ

εκδθπθδευθΝ αέλπθ,Ν κΝ ξ δα ησ,Ν βθΝ φαληκΰάΝεαδΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝπκζδ δευθΝεκδθπθδεάμΝΫθ αιβμΝ

εαδΝβΝαθΪπ υιβΝ υηίκυζ υ δευθΝ κηυθέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΜ αθΪ μ 

http://www.eetaa.gr/kallikratis/support/Kanonismoi/d_symvoulio_entaxis_metanastwn.pdf
http://www.eetaa.gr/kallikratis/support/Kanonismoi/d_symvoulio_entaxis_metanastwn.pdf
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ΜΚΟΝΜ αθΪ υ βμΩ 

 

 

 

 

 

 

ΩΛσΰπΝ κυΝη ΰΪζκυΝσΰεκυΝ πθΝκλΰαθυ πθΝπκυΝεα ΪΝ βθΝ ζ υ αέαΝ εα έαΝα ξκζκτθ αδΝη Ν
αβ άηα αΝη αθΪ υ βμΝβΝπαλκτ αΝπλκ πΪγ δαΝπ λδκλέ βε Ν ΝηδαΝαπσπ δλαΝ

πδεαδλκπκέβ βμΝ κυΝ ζ ε λκθδεκτΝΟ βΰκτμΝ 

 

Παπα σπκυζκμΝ έΝ ΓέΝ ΧβίίλΨ,Ν «Ο βΰσμΝ ΜΚΟΝ εαδΝ υζζσΰπθΝ Μ αθα υθέΝ Κα αΰλαφάΝ
ΦκλΫπθΝ πκυΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δαΝ Ν ΘΫηα αΝ
Μ αθΪ υ βμ”, γάθα,ΝΣηάηαΝΓ πΰλαφέαμ,ΝΥαλκεσπ δκΝΠαθ πδ άηδκέ 

 

ΟΝΟ βΰσμΝίλέ ε αδΝ δαγΫ δηκμΝ κΝ δα έε υκ,Νη αιτΝΪζζπθ,Ν βθΝπαλαεΪ πΝδ κ ζέ αμ 

 

http://galaxy.hua.gr/~metanastes/MKO_Metanaston.pdf 

 

ΣβθΝ πδεαδλκπκέβ βΝ κυΝ πδξ έλβ αθΝκδΝΓδΪθθβμΝ ζα σπκυζκμΝεαδΝΡαφαΫζαΝΚαζαρ αέ κυΝΧΠλκπ υξδαεκέΝ
Φκδ β ΫμΝ κυΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝεαδΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ,ΝΠαθ πδ άηδκΝΠ ζκπκθθά κυΨέ 
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πδεαδλκπκέβ βΝ κυΝ ζ ε λκθδεκτΝΟ βΰκτμΝ 

Παπα σπκυζκμΝ έΝ ΓέΝ ΧβίίλΨ,Ν «Ο βΰσμΝ ΜΚΟΝ εαδΝ υζζσΰπθΝ Μ αθα υθέΝ Κα αΰλαφάΝ ΦκλΫπθΝ πκυΝ

λα βλδκπκδκτθ αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δαΝ Ν ΘΫηα αΝΜ αθΪ υ βμ”,Ν γάθα,Ν ΣηάηαΝ Γ πΰλαφέαμ,Ν

Υαλκεσπ δκΝΠαθ πδ άηδκέ 

δαγΫ δηκμΝ κμΝhttp://galaxy.hua.gr/~metanastes/MKO_Metanaston.pdf 

 

ΤΠΟ Μ ΙΧ μΝ ΌπκυΝ υπΪλξ δΝ βη λκηβθέαΝ βηαέθ δΝ σ δΝ σ Ν ηφαθέα αδΝ βΝ ζ υ αέαΝ βηκ έ υ βΝ άΝ

αθαεκέθπ βΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝκλΰΪθπ βμέ 

AIESEC ΛΛ  Ν Ι 

ANCEΝ ΙΚΣΤΟΝ ΜΠ ΙΡΟΓΝΧΜΟΜΧΝΝ
Θ Ν  

2012 

HUMAN AID  ΜΚΟ NAI 

PRAKSISΝΠΡΟΓΡ ΜΜ Ν Ν ΠΣΤΞ ,Ν
ΚΟΙΝΧΝΙΚ ΝΣ ΡΙΞ ΝΚ ΙΝΙ ΣΡΙΚ Ν
ΤΝ ΡΓ Ι  

NAI 

SOS Ρ ΣΙΜΟ Ν Ι 

Θ Ν -ΝΜΚΟΝΚΟΙΝΧΝΙΚ ΝΠ Ρ Μ  Ν
Κ ΙΝΥ Ι ΜΟΤ 

βί1γ 

ΙΘΙΟΠΙΚ ΝΚΟΙΝΟΣ Σ Ν ΛΛ  ΝΝ Ρ Θ Κ ΝΚ ΣΙ 

ΙΣ Μ  Ν Ι 

Λ Ξ Ν ΡΙΝΟΝΦ ΡΟ-ΝΜΚΟΝΣΟΤΝ
Π ΣΡΙ ΡΥ ΙΟΤΝ Λ Ξ Ν Ρ Ι ΝΚ ΙΝΠ  Ν
ΦΡΙΚ  

Ν ΙΝΧ Υ ΙΝΜ ΣΟΝΟΜ Σ ΙΝ ΝΦ ΡΟΝ
ΛΠΙ Ψ 

Μ Κ  Ν Ι 

ΝΟΙΥΣΟΝΥΟΛ ΙΟΝΜ Σ Ν ΣΧΝΝΠ ΙΡ Ι  Ν Ι 

ΝΟΙΥΣΟΙΝΟΡΙ ΟΝΣ  ΟΥΙΝΧΣΟΝβίίκΝΜ ΣΟΝΟΜ Σ Κ Ν ΝWHO 
MANΨ 

ΝΣΙΓΟΝ  Ν Ι 

Υ Μ Κ ΙΝ Ν Ι 

ΡΜ ΝΙΚΟΝΚΤ ΝΟΤΝΣ ΤΡΟ Ν Ι 

ΡΙ Ν Ι 

ΡΣΟ Ν Ι 
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 ΝΣ  Ν Ι 

Ο Τ  Ν Ι 

ΛΛ Λ ΓΓΤ  Ν Ι 

ΟΤΛΓ ΡΙΚΟΝΚ ΝΣΡΟΝΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝΝ
Κ ΛΧ ΧΝ 

βί1β 

Γ ΝΙΚ Ν ΡΜ ΝΙΚ Ν ΝΧ Ν Γ ΘΟ ΡΓΙ  βί1β 

Γ ΦΤΡ ΝΦΙΛΙ  Ν Ι 

Γ ΧΡ Μ  βί1β 

ΓΙ ΣΡΟΙΝΣΟΤΝΚΟΜΟΤ Ν Ι 

ΓΙ ΣΡΟΙΝΥΧΡΙΝΤΝΟΡ  Ν Ι 

ΓΡ ΜΜ Ν ΝΘΡΧΠΙ ΝΚΟΡΤ ΛΛΟΤ Ν Ι 

Κ ΛΟΙΝΣΟΤΝΚΟΜΟΤ βί11 

ΙΟΝ ΟΥΙ 

Ι ΘΝ ΝΙΝΣΙΣΟΤΣΟΝΙΘ Γ Ν Ι  ΝΝ Υ ΙΝSITE 

Ι ΘΝ Ν ΜΝ ΣΙ  Ν Ι 

Ι ΘΝ ΝΚΟΙΝΧΝΙΚ ΝΤΠ Ρ Ι  Ν Ι 

Ι ΘΝ ΝΟΡΟΠΣΙΜΙΜΟ Ν Ι 

ΙΚΣΤΟΝΚΟΙΝΧΝΙΚ ΝΤΠΟΣ ΡΙΞ Ν
ΠΡΟΦΤΓΧΝΝΚ ΙΝΜ Σ Ν ΣΧΝ 

Ν Ι 

ΙΚΣΤΟΝΜ ΟΓ ΙΟΝSOS Ν Ι 

ΙΚΣΤΟΝΠΡΟΣ Ι ΝΣΧΝΝ ΙΚ ΙΧΜ ΣΧΝΝ
Π Ι ΙΧΝ 

Ν Ι 

ΡΟΜΟΙΝ Χ  Ν Ι 

Θ ΛΟΝΣΙΚ Ν ΡΓ Ι Ν Θ Ν  Ν Ι 

Θ ΛΟΝΣΙΚ Ν ΡΓ Ι ΝΘ  ΛΟΝΙΚ  βί1γ 

Θ ΛΟΝΣΙΚ Ν ΡΓ Ι ΝΚ ΣΟΡΙ  Ν Ι 

ΤΝ Ν Ι 

ΛΙΞ Ν Ι 

Ρ  Ν Ι 

ΛΛ ΝΙΚ Ν ΘΝΙΚ Ν ΠΙΣΡΟΠ ΝΓΙ ΝΣ Ν
UNICEF 

Ν Ι 

ΛΛ ΝΙΚ Ν ΝΧ ΝΓΙ ΝΣ Ν ΙΚ ΙΧΜ Σ ΝΣΟΤΝ
ΝΘΡΧΠΟΤΝΚ ΙΝΣΟΤΝΠΟΛΙΣ  

Ν Ι 
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ΘΠΚ Ν Ι 

ΛΛ ΝΙΚ Ν ΠΙΣΡΟΠ Ν Ο Θ Ι ΝΚ ΙΝ
Σ ΡΙΞ ΝΠ Ι ΙΟΤ 

βίίλ 

 Ν Ι 

HANDICAP CARE HELLAS Ν Ι 

ΛΛ ΝΙΚ Ν Σ ΙΡΙ ΝΠΡΟΣ Ι ΝΚ ΙΝ
ΠΟΚ Σ Σ  Ν Ν Π ΡΧΝΝΠ Ι ΙΧΝ 

Ν Ι 

ΛΛ ΝΙΚΟΝ ΙΚΣΤΟΝΓΙ ΝΣ ΝΝ
Κ Σ ΠΟΛ Μ  ΝΣ ΝΦΣΧΥ Ι  

Ν Ι 

ΛΛ ΝΙΚΟΝ ΙΚΣΤΟΝΓΤΝ ΙΚΧΝΝ ΤΡΧΠ  Ν Ι 

ΛΛ ΝΙΚΟΝΚ Ρ ΝΙΝ ΛΛ Λ ΓΓΤ  Ν Ι 

Κ Μ  βί1β 

ΛΛ ΝΙΚΟΝΠ Ρ ΡΣ Μ ΝΣ ΝEUROSCIENCE NAI 

ΛΛ ΝΙΚΟΝΤΜ ΟΤΛΙΟΝΓΙ ΝΣΟΤΝ
ΠΡΟΦΤΓ  

Ν Ι 

ΦΜ βί1γ 

ΛΛ ΝΙΚΟΝ ΡΤΘΡΟΝΣ ΤΡΟ Ν Ι 

ΝΠΡΟΟ Ο ΟΥΙ 

ΧΚΡ Σ  ΟΥΙ 

ΟΡΦ  ΟΥΙ 

ΛΙΝ Π  Ν Ι 

ΛΛ ΝΟΙΝ ΙΚ ΝΠΟΛΙΣΙΣΙΚ Ν Σ ΙΡ Ι  Ν Ι 

Π  ΟΥΙ 

ΦέΟΠ Ν Ν Φ Ρ Σ ΙΝΣΟΝSITE Σ ΝΠΟΛΧΝΙΚ Ν
ΠΡ  Ι ΝΣ ΝΝ ΛΛ  

ΛΛ ΝΟΠΟΛΧΝΙΚΟΝΤΛΛΟΓΟΝΦΙΛΙ Ν
Κ ΙΝΤΝ ΡΓ Ι  

Ν Φ Ρ Σ ΙΝΣΟΝSITEΝΣ ΝΠΟΛΧΝΙΚ Ν
ΠΡ  Ι ΝΣ ΝΝ ΛΛ  

ΤΦ ΝΝ Ρ Θ Κ ΝΚ ΣΙ 

ΝΧ Ν ΦΡΙΚ ΝΧΝΝΓΤΝ ΙΚΧΝ Ν Ι 

ΝΧ Ν ΛΛ ΝΟ-ΚΙΝ ΙΚ ΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ,Ν
ΜΠΟΡΙΚ ΝΚ ΙΝΠΟΛΙΣΙΣΙΚ Ν

ΤΝ ΡΓ Ι  

Ν Ι 

ΝΧ ΝΚΤΡΙΧΝΝ Ρ Μ  Ν Ι 

ΝΧ ΝΜ Σ Ν ΣΧΝΝ ΛΛ Ο Ν Ι 

ΝΧ ΝΠ Λ ΙΣΙΝΙΧΝΝ ΡΓ ΟΜ ΝΧΝΝ
Σ ΝΝ ΛΛ  

ΟΥΙ 

ΝΧ ΝΠΟΛΙΣΧΝΝΓΙ ΝΣ ΝΝΠ Ρ Μ   Ν Ι 

ΝΧ ΝΠΡΟΝΟΙ ΝΚ ΙΝΤΝ ΡΓ Ι ΝΣ Ν
ΚΟΙΝΟΣ Σ ΝΙΚ ΝΓΚ  

ΟΥΙ 
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ΝΧ ΝΣ Ν ΙΓΤΠΣΙ Κ ΝΚΟΙΝΟΣ Σ  ΟΥΙ 

ΝΧ ΝΣΧΝΝΠΟΛΧΝΧΝΝΣ ΝΝ ΛΛ -

ΠΡΙΓΚ Π ΝΜΙ  ΚΟ 

Ν Ι 

Π Κ  Ν Ι 

ΝΟΣΟ Ν Ι 

ΤΞ ΙΝ ΝΠΟΛ  Ν Ι 

ΚΠ Θ  Ν Ι 

Π Κ  Ν Ι 

Ν ΡΜΟΝΙΚ Ν Χ  Ν Ι 

Ι ΣΡΙΚ ΝΠ Ρ Μ   Ν Ι 

ΙΜ  Ν Ι 

Ι ΡΤΜ ΝΜ ΟΓ Ι Κ ΝΤΝ ΡΓ Ι  Ν Ι 

Ι Ι Σ ΡΟ Ν Ι 

Κ ΟΜ  Μ ΛΛΟΝΝΤΠ ΡΥ ΙΝ ΛΛΟΝSITE ΠΟΤΝ ΝΝ
Λ ΙΣΟΤΡΓ ΙΝΟΜΧ 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΝ ΜΟΚΡ ΣΙ Ν
ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΝΚ Ρ Μ ΝΛ  

Ν Ι 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΝΝΙΚΟΝΠΟΤΛ ΝΣ  Ν Ι 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΝΠΡΟΛ ΠΣΙΚ ,Ν
Π ΡΙ ΛΛΟΝΣΟΛΟΓΙΚ ΝΚ ΙΝ ΡΓ Ι Κ Ν
Ι ΣΡΙΚ  

Ν Ι 

ΙΣ Μ  Ν Ι 

Φ-POLIS ΝΝ Ρ Θ Κ ΝΚ ΣΙ 

Κ ΡΙΣ Ν Θ Ν  Ν Ι 

Κ Σ Κ ΝΧ ΙΝΥ ΡΟΤΜ Ν ΝΠ Ι Ι -Ν
Υ ΡΟΤΜ Ν ΝΝΙ Σ  

Ν Ι 

Κ Π ΝΝ Ρ Θ Κ ΝΚ ΣΙ 

ΙΟΣΙΜ  ΟΥΙ 

Κ ΝΣΡΟΝ ΚΠ Ι Τ ΝΚ ΙΝΜ ΡΙΜΝ Ν
ΟΙΚΟΓ Ν Ι ΝΚ ΙΝΠ Ι ΙΟΤ 

Ν Ι 

Κ  βί1ί-βί1γ 

ΚΤΘΚΚ  ΟΥΙ 

Κ   Ν Ι 
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Κ ΝΣΡΟΝ Χ  Ν Ι 
Κ Θ  Ν Ι 
Κ ΝΣΡΟΝΜ Λ ΣΧΝΝ Ρ ΙΚΟΤΝΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ν Ι 

Υ Ι  βί1β-βί1γ 

Κ Π  Ν Ι 
Κ  Ν Μ ΣΡ  Ν ΙΝΧΜ ΣΟΝΟΜ Σ Κ Ν ΝANTHROPOMA-

NIAΨ 
ΚΙ ΧΣΟΝΣΟΤΝΚΟΜΟΤ Ν Ι 
ΚΙΝ  Ν Π Λ Σ ΝΣΟΝΡ ΣΙΜΟ-

ΚΤΡΙ Κ ΣΙΚΟΝΥΟΛ ΙΟΝΜ Σ Ν ΣΧΝ 

Ν Ι 

ΚΙΝ  ΝΓΙ ΝΣ Ν ΝΘΡΧΠΙΝ Ν ΙΚ ΙΧΜ Σ -Ν
ΛΛ Λ ΓΓΤ ΝΣΟΤΝΠΡΟΦΤΓ  

Ν Ι 

SCI HELLAS Ν Ι 
ΚΙΝ  ΝΠΟΛΙΣΧΝΝΓΙ ΝΜΙ Ν ΝΟΙΥΣ Ν
ΚΟΙΝΧΝΙ  

Ν Ι 

ΚΙΝ  ΝΠΟΛΙΣΧΝΝΤΝΤΠ ΡΞ ΝΚ ΙΝ
ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΝΣΟΝ ΙΓ ΙΟ 

ΟΥΙ 

ΚΛΙΜ Κ  Ν Ι 
ΚΟΙΝΟΣ Σ ΝΙΜΠΟ ΟΥΙ 
ΚΟΙΝΟΣ Σ ΝΝΙΓ ΡΙ ΝΧΝΝ ΠΟΝΣΟΝDELTA 
STATE 

ΟΥΙ 

Ρ  Ν Ι 
ΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΡΧΓ Ν ΛΛ Ο ΤΠ ΡΥ ΙΝΣΟΝ ΞΧΣ ΡΙΚΟΝ ΛΛ Ν ΝΝ

Ρ Θ Κ ΝΣΙΠΟΣ ΝΓΙ Ν ΛΛ  

ΚΟΙΝΧΝΙΚ ΝΚ ΙΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚ Ν Ρ   βί1γ 

ΚΟΙΝΧΙΚΟΝΣ ΚΙ-ΝΣ ΚΙΝΜ Σ Ν ΣΧΝΝ
Υ ΝΙΧΝ 

βί1γ 

DRITA βί1γ 

Μ Σ Ρ-ΦΙΛΙ  Ν Ι 
Μ ΡΙΜΝ Ν Χ  Ν Ι 
ΚΟΙΝΧΙΚ Ν ΛΛ Λ ΓΓΤ  ΟΥΙ 
Μ Υ ΝΙΚΟΙΝΣ ΝΓ  Ν Ι 
Μ Υ ΝΙΚΟΙΝΣΟΤΝΚΟΜΟΤ ΟΥΙ 
ΜΚΟΝGIRAFFE ΟΥΙ 
ΜΟΤΟΤΛΜ ΝΙΚ Ν ΝΧ Ν ΛΛ Ο Ν ΙΝΧΤΠΟΝΚ Σ Κ Τ ΝΣΟΝSITEΨ 

Ν Μ ΜΚΟ ΟΥΙ 
YRE Ν ΙΝΧ Υ ΙΝ ΛΛ Ξ ΙΝBLOGΨ 
Ν ΟΛ Ι ΝΤΠ ΡΝΣΧΝΝ ΝΘΡΧΠΙΝΧΝΝ
ΙΚ ΙΧΜ ΣΧΝ 

Ν Ι 
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ΝΙΓ ΡΙ Ν ΝΚΟΙΝΟΣ Σ Ν Κ  ΟΥΙ 
ΟΝΟΝ ΙΜΟ Ν Ι 

ΟΙΝΦΙΛΟΙΝΣΧΝΝ Σ ΓΧΝ βί1ί 

ΟΚ ΝΓΚΟ ΟΥΙ 

Ο   βί1ί 

Ο ΜΚΟ  βί1ί 

ΟΡΓ ΝΙΜΟΝEMMA MONE AND SONS 
ΛΛ Ο 

βί1β 

ΟΝΙ  Ν ΙΝΧΤΠΟΝΚ Σ Κ Τ ΝΣΟΝSITEΨ 

TOWER βί1β 

ΠΛ ΣΧ  Ν Ι 

Π ΓΚΡ ΣΙΟΝΤΛΛΟΓΟΝΚΟΤΡ ΧΝ ΟΥΙ 

Π Ι ΙΚ ΝΥΧΡΙ ΝSOS Ν Ι 

Π Π  βί1γ 

Π Ν- ΦΡΙΚ ΝΙΚΟΝΤΝ ΜΟΝ ΛΛ Ο βί1β 

Π Ν ΛΛ ΙΚ Ν ΝΧ ΝΠΡΟΛ Φ ΧΝΣΟΤΝ
ΓΚΛ Μ ΣΟ 

ΟΥΙ 

Π Ν ΛΛ ΝΙ Ν ΝΧ Ν ΤΡΙΧΝ ΟΥΙ 

Τ ΝΣΙΟ ΟΥΙ 

ΛΠΙ  Ν Ι 

Π Ρ Σ Ρ Σ ΡΙΟΝΓΙ ΝΣ Ν ΜΟΚΡ ΣΙ ΝΚ ΙΝ
Σ Ν ΝΘΡΧΠΙΝ Ν ΙΚ ΙΧΜ Σ ΝΣ ΝΝ
ΚΠ Ι Τ  

βί1β 

Π ΡΙΦ Ρ Ι ΚΟΝΙΝΣΙΣΟΤΣΟΝΜΣΝ ΟΥΙ 

ΠΟΛΙΣ ΝΓΙ ΝΣ ΝΝ ΦΡΙΚ  ΟΥΙ 

ΠΟΛΙΣ Ν ΝΝ Ρ   Ν Ι 

ΠΟΛΙΣ ΝΠ ΣΡ Ν ΝΝ Ρ  Ι Ν Ι 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚ Ν ΝΧ Ν ΛΛ ΝΧΝΝΛΙ Ν ΧΝ βί1γ 

ΠΟΛΤ ΡΟΜΟ Ν Ι 

ΠΟΛΤΝΟ  βί1γ-βί1ζ 

ΚΟΜΟ-ΠΟΛΙΣΙΜΟ Ν Ι 

ΠΡΟΟ ΤΣΙΚ ΝΚΙΝ  ΝΓΤΝ ΙΚΧΝΝ ΜΟΤ Ν Ι 

 Φ Ν Ι 

ΠΙΣΙΝ ΤΝ ΡΣ ΣΧΝΝΤΠΟΘ  ΧΝΝΣ ΥΝ  Ν Ι 

ΤΓΥΡΟΝ Ν ΛΚ ΝΙ  βί1β 
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ΤΛΛΟΓΟΝ ΦΡΙΚ ΝΧΝΝΥΡΙΣΙ ΝΧΝΝ
ΠΟΙΜ ΝΧΝΝ ΛΛ Ο 

ΟΥΙ 

ΤΛΛΟΓΟΝΙΝ ΧΝΝΣΟΝΡ ΘΤΜΝΟ ΟΥΙ 

ΟΜΟΝΟΙ  Ν Ι 

ΤΛΛΟΓΟΝΜ ΡΙΜΝ Ν Ν ΛΙΚΧΝ Ν Ι 

ΤΛΛΟΓΟΝΜΣΝΝ ΠΟΝΣΟΝΚΡ ΣΟΝRIVERS 
BAYELSA Σ ΝΝ ΛΛ  

ΟΥΙ 

ΤΛΛΟΓΟΝΣΧΝΝ Π ΝΣ ΥΟΤΝ ΛΛ ΝΟ-

Ν ΟΛ ΝΧΝ 

ΟΥΙ 

ΤΛΛΟΓΟΝΦΙΛΧΝ- Θ ΛΟΝΣΧΝΝΣ Ν
Σ ΙΡ Ι ΝΠΡΟΣ Ι Ν Ν ΛΙΚΧΝΝΘ ή

ΝΙΚ  

Ν Ι 

ΤΝ ΜΟΝ ΛΛ ΝΟ Ρ ΙΚ ΝΦΙΛΙ Ν
ΝΟΜΟΤΝ Χ Κ Ν ΧΝ 

ΟΥΙ 

ΤΝ ΜΟΝΣ ΝΙΟΡ ΝΙΟΚ ΝΠ ΡΟΙΚΙ Ν
Σ ΝΝ ΛΛ  

ΟΥΙ 

ΤΝ- ΙΡΜΟ Ν Ι 

ΧΡ ΙΣ  ΟΥΙ 

ΣΟΝΠΙΣΙΝΣ Ν ΤΡΧΠ ΝΣ ΝΡΟ Ο Ν Ι 

Φ ΡΜ ΚΟΠΟΙΟΙΝΣΟΤΝΚΟΜΟΤ βί1γ 

ΦΙΛ ΛΛ ΛΙ  ΟΥΙ 

ΦΙΛΙ -ΡΟΤΜ ΝΟ ΛΛ ΝΙΚ ΝΠΟΛΙΣΙΣΙΚ Ν
Σ ΙΡ Ι  

ΟΥΙ 

ΦΙΛΟΙΝΣΟΤΝΘΙ Σ ΟΥΙ 

Υ Ρ ΝΜΚΟ ΟΥΙ 

Υ Σ ΚΤΡΙ Κ ΙΟΝΙ ΡΤΜ ΝΠ Ι ΙΚ Ν
ΠΡΟΣ Ι  

Ν Ι 

ΧΜΧ  βί1β 
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Φκλ έμΝ θ ΰεζβηα δεάμΝΠκζδ δεάμ 

 

 

 

 

 

ΣβθΝ υγτθβΝ κυΝ υθ κθδ ηκτΝ ΰδαΝ κΝ π έκΝ βμΝ θ ΰεζβηα δεάμΝ Πκζδ δεάμΝ έξαθΝ κδΝ ΓδΪθθβμΝ ΠΫ αμΝ

ΧΤπκοάφδκμΝ δ Ϊε πλΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝ εαδΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ,ΝΠαθ πδ άηδκΝΠ ζκπκθθά κυΨΝ

εαδΝ δλάθβΝ αηκτζβΝ ΧΤπκοάφδαΝ δ Ϊε πλΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝΠκζδ δεάμΝ πδ άηβμΝ ήΝ

δεβΰσλκμΨ,Ν θυ,Ν βθΝ ξαλ κΰλΪφβ βΝ υθΫίαζζαθΝ κδΝ ζΫιαθ λκμΝ αηΪθβμΝ ΧΤπκοάφδκμΝ δ Ϊε πλΝ

Σηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝεαδΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ,ΝΠαθ πδ άηδκΝΠ ζκπκθθά κυΨΝεαδΝΜα έθαΝ λΰδΪ κυΝ

ΧΠλκπ υξδαεάΝΦκδ ά λδαΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμ,ΝΠΪθ δκΝΠαθ πδ άηδκΨ 
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Τπ λ γθδεκέΝΦκλ έμΝ θ ΰεζβηα δεάμΝΠκζδ δεάμ 
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υλππαρεσΝΚΫθ λκΝΠαλαεκζκτγβ βμΝ πθΝΝαλεπ δευθΝεαδΝ βμΝΣκιδεκηαθέαμΝ 

γθδεσΝΚΫθ λκΝΣ εηβλέπ βμΝεαδΝΠζβλκφσλβ βμΝΰδαΝ αΝΝαλεπ δεΪΝΧ ΚΣ ΠΝΨΝ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθΫμΝ έε υκ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλγ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ektepn.gr/ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ H βηδκυλΰέαΝεαδΝβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ γθδεκτΝΚΫθ λκυΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚΫθ λκυΝ βθΝ ζζΪ αΝ
αθα Ϋγβε ΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΤΰ έαμΝ κΝ λ υθβ δεσΝΠαθ πδ βηδαεσΝΙθ δ κτ κΝΦυξδεάμΝΤΰδ δθάμΝΧ ΠΙΦΤΨΝ
κΝ ΝκΫηίλδκΝ κυΝ 1λλγΝ ΧυπέΝ απέΝ βμΝ βζή11ήλγΨέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν κΝ 1λλκ,Ν κΝ ΚΣ ΠΝΝ αθαεβλτξ βε Ν γθδεσΝ
ΚΫθ λκΝ ΧΦ ΚΝ βλ1,Ν βζήγήλκΨΝ αλησ δκΝ ΰδαΝ βΝ υζζκΰάΝ εαδΝ π ι λΰα έαΝ πέ βηπθΝ αθ δπλκ ππ υ δευθΝ
κδξ έπθΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αέ 

 

ληκ δσ β μμΝH υζζκΰά,Ν π ι λΰα έαΝεαδΝ βηκ έ υ βΝ πδ βηκθδεΪΝΫΰευλπθΝ γθδευθΝ κδξ έπθΝΰδαΝσζ μΝ
δμΝπαλαηΫ λκυμΝπκυΝαφκλκτθΝ αΝθαλεπ δεΪέΝ ε έ δΝ Ν ά δαΝίΪ βΝ βμΝ ά δαΝΈεγ βΝΰδαΝ βθΝΚα Ϊ α βΝ
πθΝΝαλεπ δευθΝεαδΝ πθΝΟδθκπθ υηα π υθΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ βθΝ ζζβθδεάΝ δίζδκΰλαφέαΝΰδαΝ αΝΝαλεπ δεΪΝ
εαδΝ κΝ ζεκσζέΝ πκ Ϋζζ δΝ πέ βμΝ αΝ ζζβθδεΪΝ κδξ έαΝ βθΝ υλυπβΝηΫ πΝ πθΝ ά δπθΝ γθδευθΝ εγΫ πθΝ
ΰδαΝ αΝΝαλεπ δεΪΝπκυΝαπκ Ϋζζ δΝ κΝ υλππαρεσΝΚΫθ λκέΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ ιαλ βηΫθκδΝαπσΝθαλεπ δεΫμΝκυ έ μΝεαδΝαζεκσζ 

http://www.emcdda.europa.eu/
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Γλαφ έκΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθΝΰδαΝ αΝΝαλεπ δεΪΝεαδΝ κΝΈΰεζβηαΝΧUNODC)Ν 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΦκλΫαμΝ δ γθκτμΝΟλΰαθδ ηκτ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλι 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=10802&catid=25:-----

un-system-directory&Itemid=32 

 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝUNODCΝ έθαδΝηδαΝυπβλ έαΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθΝπκυΝδ λτγβε Ν κΝ1λλι,Νδ λτγβε ΝΰδαΝθαΝ
ίκβγά δΝ κθΝΟ Ν βθΝ εαζτ λβΝ εαδΝ πδκΝ υθ κθδ ηΫθβΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ αζζβζΫθ πθΝ αβ βηΪ πθΝ βμΝ
παλΪθκηβμΝ δαεέθβ βμΝ εαδΝ βμΝ εα Ϊξλβ βμΝ θαλεπ δευθ,Ν βμΝ πλσζβοβμΝ κυΝ ΰεζάηα κμΝ εαδΝ βμΝ πκδθδεάμΝ
δεαδκ τθβμ,Ν βΝ δ γθάΝ λκηκελα έα,ΝεαδΝ βθΝπκζδ δεάΝ δαφγκλΪέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΣκΝ UNODC πδξ δλ έΝ θαΝ πλαΰηα υ δΝ κυμΝ παλαπΪθπΝ σξκυμΝ ηΫ Ν απσΝ λ δμΝ ετλδ μΝ
ζ δ κυλΰέ μμΝ βθΝ Ϋλ υθα,Ν βθΝ εαγκ άΰβ βΝ εαδΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ ευί λθά πθΝ βθΝ υδκγΫ β βΝ εαδΝ
φαληκΰάΝ πθΝ δαφσλπθΝ δ γθυθΝ υηίΪ πθΝΰδαΝ αΝθαλεπ δεΪ,Ν κΝΫΰεζβηαΝεαδΝ βθΝ λκηκελα έαΝ  εαγυμΝεαδΝ
βθΝ ξθδεάΝ ήΝ κδεκθκηδεάΝ ίκάγ δαΝ ΰδαΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ ευί λθά πθΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ αθ έ κδξπθΝ
εα α Ϊ πθΝ εαδΝ πλκεζά πθέ Ν α δεΪΝ γΫηα αΝ αΝ κπκέαΝ λα βλδκπκδ έ αδΝ θαζζαε δεάΝ αθΪπ υιβ,Ν
δαφγκλΪ,Ν πκδθδεάΝ δεαδκ τθβ,Ν η αλλτγηδ βΝ υθγβευθΝ ελΪ β βμΝ εαδΝ βθΝ πλσζβοβΝ κυΝ ΰεζάηα κμ,Ν βθΝ
πλσζβοβΝ βμΝ κιδεκηαθέαμ,Ν κυΝ δκτΝHIVΝεαδΝ κυΝAIDS,Ν βθΝ ηπκλέαΝαθγλυππθΝεαδΝ βθΝπαλΪθκηβΝ δαεέθβ βΝ
η αθα υθ,Ν κΝιΫπζυηαΝίλυηδεκυΝξλάηα κμ,Ν κΝκλΰαθπηΫθκΝΫΰεζβηα,Ν βθΝπ δλα έα,ΝεαδΝ βθΝπλσζβοβΝ βμΝ
λκηκελα έαμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΘτηα αΝTrafficking,ΝΣκιδεκ ιαλ βηΫθκδ,ΝΦκλ έμΝ κυΝAIDS,ΝΜ αθΪ μέΝ 
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Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ δεαδκ τθβμΝΧDG Justice) 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΦκλΫαμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λη1 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://ec.europa.eu/justice/index_el.htm 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝΓ θδεάΝ δ τγυθ βΝ δεαδκ τθβμΝ έθαδΝυπβλ έαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμ,ΝβΝκπκέαΝ υθδ ΪΝ
γ ηδεσΝσλΰαθκΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμέΝΝΟΝλσζκμΝ βμΝΓ Ν δεαδκ τθβμΝ έθαδΝθαΝ δα φαζέ δΝσ δΝ κΝ τθκζκΝ
βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝΧ ΨΝ έθαδΝΫθαμΝξυλκμΝ ζ υγ λέαμ,Να φΪζ δαμΝεαδΝ δεαδκ τθβμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ Ναπκ κζά βμΝΓ Ν δεαδκ τθβμΝ έθαδΝθαΝπλκπγά δΝεαδΝθαΝ δα φαζέ δΝ κθΝ ία ησΝ πθΝ
γ η ζδπ υθΝ δεαδπηΪ πθΝαπσΝ βθΝ ΝεαδΝαπσΝ αΝελΪ βΝηΫζβΝ Ν γθδεσΝ πέπ κ,Ν βθΝέ βΝη αξ έλδ βΝίΪ δΝ
κυΝφτζκυ,Νφυζ δεάμΝάΝ γθκ δεάμΝεα αΰπΰάμ,Νγλβ ε έαμΝάΝπ πκδγά πθ,Ναθαπβλέαμ,ΝβζδεέαμΝεαδΝΰ θ ά δκυΝ
πλκ αθα κζδ ηκτ,Ν βθΝπλκ α έαΝ πθπλκ ππδευθΝ κηΫθπθΝκπκυ άπκ Ν βθΝ  ΝεαδΝ βθΝπλσ ία βΝ βΝ
δεαδκ τθβΝ Νπ λέπ π βΝθκηδευθΝ υ εκζδυθΝκπκυ άπκ Ν βθΝ έΝ δ δεσ λα,ΝβΝ πδ λκπάΝπλκ έθ δΝΝθΫκυμΝ
θσηκυμΝ κΝΚκδθκίκτζδκΝ εαδΝ κΝ υηίκτζδκ,Ν δαξ δλέα αδΝ Ν κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ βμΝ Ν εαδΝ εα αθΫη δΝ Ν αΝ
δαγΫ δηαΝεκθ τζδ,Νη λδηθΪΝΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ δεαέκυΝ βμΝ ΝΧηααέΝη Ν κΝ δεα άλδκΨΝεαδΝ επλκ ππ έΝΝ
βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ βΝ βΝ δ γθάΝ εβθά,Ν ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ δ ιΪΰκθ αμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ ΰδαΝ βΝ τθαοβΝ
υηφπθδυθΝη αιτΝ βμΝΈθπ βμΝεαδΝ λέ πθΝξπλυθέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΠλκ α έαΝ δεαδπηΪ πθέ 
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Eurojust 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΦκλΫαμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ2ίί2  

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝEurojustΝδ λτγβε Νη Ν βθΝ πσφα βΝβίίβή1κιή ΤΝ κυΝυηίκυζέκυ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ
βθΝ πσφα βΝ βίίλήζβθή ΤΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν βμΝ 1θβμΝ ε ηίλέκυΝ βίίκ,Ν η Ν εκπσΝ Ν βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ
απκ κ δεσ β αμΝ πθΝ γθδευθΝ δεα δευθΝ εαδΝ δπε δευθΝ αλξυθΝ εα ΪΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ κυΝ κίαλκτΝ
δα υθκλδαεκτΝ εαδΝ κλΰαθπηΫθκυΝ ΰεζάηα κμΝ εαδΝ βΝ ΰλάΰκλβΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεάΝ παλαπκηπάΝ πθΝ
ΰεζβηα δυθΝ βΝ δεαδκ τθβέΝ ΝΚΪγ Ν ΫθαΝ απσΝ αΝ υλππαρεΪΝ ελΪ βΝ ηΫζβΝ απκ πΪΝ ΫθαΝ αθυ λκΝ επλσ ππκΝ
βθΝ Ϋ λαΝ βμΝ EurojustΝ βΝ ΥΪΰβέΝ ΟδΝ επλσ ππκδΝ αυ κέΝ έθαδΝ Ϋηπ δλκδΝ δ αΰΰ ζ έμ,Ν δεα ΫμΝ άΝ εαδΝ

α υθκηδεκέΝ η Ν αθ έ κδξ μΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ ία δεσΝ εκπσΝ κΝ υθ κθδ ησΝ πθΝ γθδευθΝ αλξυθΝ Ν εΪγ Ν
Ϊ δκΝ βμΝΫλ υθαμΝεαδΝ βμΝ έπιβμΝ ΰεζβηΪ πθέΝ εσηβ,Ν πδζτκυθΝ αΝπλαε δεΪΝπλκίζάηα αΝπκυΝπλκετπ κυθΝ

απσΝ δμΝ δαφκλΫμΝ η αιτΝ πθΝ θκηδευθΝ υ βηΪ πθΝ πθΝ ελα υθΝ η ζυθέ Ν EurojustΝ φδζκι θ έΝ πέ βμΝ δμΝ
ΰλαηηα έ μΝ κυΝ υλππαρεκτΝ δεα δεκτΝ δε τκυ,Ν κυΝ δε τκυΝ πθΝ βη έπθΝ παφάμΝΰδαΝ βΝΰ θκε κθέα,Ν αΝ
ΰεζάηα αΝ εα ΪΝ βμΝ αθγλππσ β αμΝ εαδΝ αΝ ΰεζάηα αΝ πκζΫηκυΝ εαδΝ κυΝ δε τκυΝ πθΝ ΚκδθυθΝ ΟηΪ πθΝ
Έλ υθαμέΝ ΝEurojustΝυπκ βλέα αδΝαπσΝπλκ ππδεσΝπ λέπκυΝβίίΝα σηπθ,Ν κΝκπκέκΝ δα φαζέα δΝ βΝΰλάΰκλβΝ
απσελδ βΝ Ναδ άηα αΝίκάγ δαμΝαπσΝ δμΝ γθδεΫμΝαλξΫμΝεαδΝΪζζαΝσλΰαθαΝ βμΝ  

 

ληκ δσ β μμΝ ΣκΝ ΫλΰκΝ βμΝ EurojustΝ έθαδΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ απκ κ δεσ β αμΝ πθΝ γθδευθΝ δεα δευθΝ εαδΝ
δπε δευθΝαλξυθΝεα ΪΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ κυΝ κίαλκτΝ δα υθκλδαεκτΝεαδΝ κλΰαθπηΫθκυΝ ΰεζάηα κμΝεαδΝ βΝ
ΰλάΰκλβΝεαδΝαπκ ζ ηα δεάΝπαλαπκηπάΝ πθΝ ΰεζβηα δυθΝ βΝ δεαδκ τθβέΝ Ν α δεάΝ βμΝαπκ κζάΝ έθαδΝβΝΝ
υπκ άλδιβΝ εαδΝ βΝ θέ ξυ βΝ κυΝ υθ κθδ ηκτΝ εαδΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ η αιτΝ πθΝ γθδευθΝ αλξυθΝ ΰδαΝ βθΝ
εα απκζΫηβ βΝ κυΝ δα υθκλδαεκτΝ ΰεζάηα κμΝπκυΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ έπιβΝΟλΰαθπηΫθκυΝ ΰεζάηα κμ,Ν δαελα δεάΝυθ λΰα έαέ 

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejdecision/Eurojust%20Decision%20%28Council%20Decision%202002-187-JHA%29/Eurojust-Council-Decision-2002-187-JHA-EL.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejdecision/New%20Eurojust%20Decision%20%28Council%20Decision%202009-426-JHA%29/Eurojust-Council-Decision-2009-426-JHA-EL.pdf
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Europol 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΦκλΫαμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλλ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttps://www.europol.europa.eu/ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝEuropolΝ έθαδΝυπβλ έαΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝαλησ δαΝΰδαΝ βθΝ πδίκζάΝ κυΝθσηκυΝεαδΝ βθΝ
αθ αζζαΰάΝεαδΝ π ι λΰα έαΝπζβλκφκλδυθΝπκδθδεκτΝξαλαε άλαΝ Νζ δ κυλΰέαΝ βμΝΪλξδ Ν βθΝ1βΝΙκυζέκυΝ1λλλΝ
η ΪΝ βθΝετλπ βΝ βμΝτηία βμΝΰδαΝ βθΝEuropolΝαπσΝσζαΝ αΝελΪ βΝηΫζβΝ βμΝ έΝΣβθΝ1βΝΙαθκυαλέκυΝβί1ίΝβΝ
Europol εαγέ α αδΝ υπβλ έαΝ πζάλπμΝ ζ ΰξση θβΝ απσΝ βθΝ Ν η Ν θΫκΝ θκηδεσΝ πζαέ δκΝ εαδΝ θδ ξυηΫθαΝ
εαγάεκθ αΝ τηφπθαΝη Ν βθΝαπσφα βΝ κυΝυηίκυζέκυΝΰδαΝ βθΝEuropol,ΝβΝκπκέαΝαθ δεα Ϋ β Ν βΝτηία βΝ
ΰδαΝ βθΝEuropolέ 

 

ληκ δσ β μμΝ  κξ τ δΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ εαδΝ βΝ υθ λΰα έαμΝ αθΪη αΝ δμΝ
υλππαρεΫμΝ αλξΫμΝ πδίκζάμΝ κυΝ θσηκυΝ η Ν εκπσΝ βθΝ πλσζβοβΝ εαδΝ εα απκζΫηβ βΝ βμΝ δ γθκτμΝ
ΰεζβηα δεσ β αμΝεαδΝ λκηκελα έαμ,Νυ ΝθαΝ δαηκλφπγκτθΝ υθγάε μΝη ΰαζτ λβμΝα φΪζ δαμΝ βθΝ υλυπβΝ
ΰδαΝσζκυμΝ κυμΝπκζέ μΝ βμΝ έΝ ΝΠλκπγ έΝ λΪ δμΝ πθΝελα υθΝη ζυθΝΰδαΝ βθΝ πδίκζάΝ κυΝθσηκυΝ Ν κη έμΝ
σππμΝ βΝ δαεέθβ βΝ θαλεπ δευθ,Ν βΝ λκηκελα έα,Ν αΝ ευεζυηα αΝ παλΪθκηβμΝ η αθΪ υ βμ,Ν βΝ ηπκλέαΝ
αθγλυππθΝ εαδΝ βΝ ικυαζδεάΝ εη Ϊζζ υ βΝ παδ δυθΝ εαδΝ κΝ ιΫπζυηαΝ ίλυηδεκυΝ ξλάηα κμέΝ δ υεκζτθ δΝ βθΝ
αθ αζζαΰάΝπζβλκφκλδυθΝπκδθδεκτΝξαλαε άλαΝαθΪη αΝ δμΝαλησ δ μΝΰδαΝ βθΝ πδίκζάΝ κυΝθσηκυΝαλξΫμΝ βμΝ

,Ν Ν παλΫξ δΝ Ν πδξ δλβ δαεΫμΝ αθαζτ δμΝ ΰδαΝ βΝ άλδιβΝ πθΝ λΪ πθΝ πθΝ ελα υθΝ η ζυθ,Ν εα αλ έα δΝ
λα βΰδεΫμΝ εγΫ δμΝΧπέξέΝαιδκζκΰά δμΝαπ δζυθΨΝεαδΝ ΰεζβηα κζκΰδεΫμΝαθαζτ δμΝη ΝίΪ βΝ δμΝπζβλκφκλέ μΝ

πκυΝ παλΫξκυθΝ αΝ ελΪ βΝ ηΫζβ,Ν πκυΝ υΰε θ λυθ δΝ βΝ έ δαΝ άΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ Ϊζζ μΝ πβΰΫμΝ εαδΝ πλκπγ έΝ
πέ βμΝ δμΝ ΰεζβηα κζκΰδεΫμΝ αθαζτ δμΝ εαδΝ βθΝ θαλησθδ βΝ βμΝ εα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ πθΝη γσ πθΝ Ϋλ υθαμΝ αΝ
ελΪ βΝηΫζβέ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝΘτηα αΝ ηπκλέαμΝ θγλυππθ,Ν θάζδεκδ–Ν Θτηα αΝ  ικυαζδεάμΝ δαεέθβ βμ,Ν έπιβΝ
ΟλΰαθπηΫθκυΝ ΰεζάηα κμΝεαδΝΣλκηκελα έαμέ 
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Ολΰαθδ ησμΝΘ η ζδπ υθΝ δεαδπηΪ πθΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝΧFRA) 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΦκλΫαμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίίι 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/fra/index_el.htm 

 

 

Π λδΰλαφάμΝυ Ϊγβε Ν βΝ δΫθθβΝη ΝίΪ βΝ κθΝεαθκθδ ησΝ κυΝυηίκυζέκυΝΧ ΚΨΝαλδγέΝ1θκήβίίιΝ βμΝ1ηβμΝ
Φ ίλκυαλέκυΝβίίιέΝεκπσμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝ έθαδΝθαΝπαλΫξ δΝ αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝεαδΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝ ,Ν
εαγυμΝεαδΝ αΝελΪ βΝηΫζβΝ βμ,Νίκάγ δαΝεαδΝ ηπ δλκΰθπ έαΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝγ η ζδπ υθΝ δεαδπηΪ πθΝεα ΪΝ
βθΝ φαληκΰάΝ βμΝεκδθκ δεάμΝθκηκγ έαμ,ΝεαδΝπαλΪζζβζαΝυπκ άλδιβΝΰδαΝ βΝζάοβΝηΫ λπθΝεαδΝ βθΝεα Ϊλ δ βΝ
εα ΪζζβζπθΝ ξ έπθΝ λΪ βμέΝΟΝΟλΰαθδ ησμΝΘ η ζδπ υθΝ δεαδπηΪ πθΝ βηδκυλΰάγβε Νη ΝίΪ βΝ κΝπλυβθΝ
υλππαρεσΝΠαλα βλβ άλδκΝΦαδθκηΫθπθΝΡα δ ηκτΝεαδΝΞ θκφκίέαμΝΧEUMC),Ν κΝκπκέκΝ έξ Ν υ αγ έΝ
υθΪη δΝ κυΝεαθκθδ ηκτΝΧ ΚΨΝαλδγέΝ1ίγηήλιΝ βμΝβαμΝΙκυθέκυΝ1λλιΝ κυΝυηίκυζέκυΝΧΝ ΝL 151, 10.6.1997Ψέ 

 

ληκ δσ β μμΝ HΝ υΰεΫθ λπ β,Ν αθΪζυ βΝ εαδΝ δΪ κ βΝ αθ δε δη θδευθ,Ν αιδσπδ πθΝ εαδΝ υΰελέ δηπθΝ
κδξ έπθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ εα Ϊ α βΝ πθΝ γ η ζδπ υθΝ δεαδπηΪ πθΝ βθΝ ,Ν Ν βΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ
υΰελδ δησ β αμΝεαδΝ βμΝαιδκπδ έαμΝ πθΝ κδξ έπθΝη Ν βΝίκάγ δαΝθΫπθΝη γσ πθΝεαδΝπλκ τππθ,ΝβΝ ε Ϋζ βΝ
εαδήάΝβΝπλκυγβ βΝ λ υθβ δεκτΝΫλΰκυΝεαδΝη ζ υθΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝγ η ζδπ υθΝ δεαδπηΪ πθ,ΝβΝ δα τππ βΝ
εαδΝ βηκ έ υ βΝ υηπ λα ηΪ πθΝ εαδΝ απσο πθΝ ΰδαΝ υΰε ελδηΫθαΝ γΫηα α,Ν εα σπδθΝ πλπ κίκυζέαμΝ κυΝ
κλΰαθδ ηκτΝάΝαδ άηα κμΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυ,Ν κυΝυηίκυζέκυΝάΝ βμΝ πδ λκπάΝεαδΝβΝπλκυγβ βΝ
κυΝ δαζσΰκυΝ η Ν βθΝ εκδθπθέαΝ πθΝ πκζδ υθΝ η Ν σξκΝ βΝ η ΰαζτ λβΝ υαδ γβ κπκέβ βΝ κυΝ εκδθκτΝ αΝ
γ η ζδυ βΝ δεαδυηα αέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΘτηα αΝΡα δ ηκτΝεαδΝΞ θκφκίέαμέ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:053:0001:0014:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:053:0001:0014:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R1035:EL:HTML
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γθδεκέΝΦκλ έμΝ θ ΰεζβηα δεάμΝΠκζδ δεάμ 
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Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ θ ΰεζβηα δεάμΝεαδΝπφλκθδ δεάμΝΠκζδ δεάμ 

Τπκυλΰ έκΝ δεαδκ τθβμ,Ν δαφΪθ δαμΝεαδΝ θγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ 
 

ΝΙ κ ζέ αμΝhttp://www.ministryofjustice.gr/site/Default.aspx?tabid=299 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν Γ vδεάΝ δ τγυv βΝ υv κvέα δΝ βΝ ζ δ oυλΰέαΝ πv υπαΰoηΫvπv Ν αυ άv υπβλ δαευv 

ηκvΪ πv, πδη ζ έ αδΝ o ξ δα ησΝ εαδΝ πλoΰλαηηα δ ησΝ πv δoδεβ δευv λα βλδo ά πv oυμΝ εαδΝ

αιδoζoΰ έΝ βv πoδσ β αΝ πv παλαΰoηΫvπv δoδεβ δευv απo ζ ηΪ πv Ν υvΪλ β βΝη Ν o κδεκθκηδεσΝεαδΝ

oλΰαvπ δεσΝεσ oμΝ βμΝα εά πμΝ πv υπσΝ oυΝvσηoυΝπλoίζ πoηΫvπv αληo δo ά πv.  

 

ληκ δσ β μμΝ ι δ έε υ βΝ βμ ευί λvβ δεάμΝ πoζδ δεάμΝ v σμΝ oυΝ δ λαλξδεoτΝ βμΝ π έoυΝ εαδΝ δα τππ βΝ

vαζζαε δευθΝ πλo Ϊ πθΝ π λέΝ βμΝ πδζoΰάμΝ εαδΝ oλΰαvυ πμΝ πv δoδεβ δευv ηΫ πv Ϊ εβ άμΝ βμέΝ

πδηΫζ δαΝΰδαΝ βθΝ δαησλφπ βΝ δατζπθ υπβλ δαεάμΝ πδεoδvπvέαμΝεαδΝ υv λΰα έαμΝη Ν δμΝ δεα δεΫμΝαλξΫμΝ

εαδΝ δμΝ δoδεβ δεΫμΝ υπβλ έ μΝ Ϊζζπv Τπoυλΰ έπv άΝ Ολΰαvδ ηυv πoυΝ α εoτv πoζδ δεΫμΝ επαέ υ βμ,Ν

παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμ,Ν εoδvπvδεάμΝ ηΫλδηvαμΝ εαδΝ πλo α έαμ,Ν η Ν εoπσΝ βv φαληoΰάΝ βμΝ ΰ vδεάμΝ

πφλovδ δεάμΝπoζδ δεάμΝ βμΝξυλαμΝεαδΝ βv εoδvπvδεάΝ παvΫv αιβΝ πv πoζδ υv πoυΝ ε άζπ αv παλαία δεάΝ

εαδΝεoζΪ δηβΝ υηπ λδφoλΪΝεαδΝ ιΫ δ αv πoδvΫμ,Ν λβ δεΫμΝ βμΝπλo ππδεάμΝ oυμΝ ζ υγ λέαμέΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΦκλ έμΝ θ ΰεζβηα δεάμΝΠκζδ δεάμ 
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δ τγυθ βΝΠλσζβοβμΝ ΰεζβηα δεσ β αμΝεαδΝπφλκθδ δεάμΝ ΰπΰάμΝ θβζέεπθΝ 
Τπκυλΰ έκΝ δεαδκ τθβμ,Ν δαφΪθ δαμΝεαδΝ θγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθ 

 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ 
 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ministryofjustice.gr/site/Default.aspx?tabid=300 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν δ τγυv βΝ υv ovέα δΝ βΝζ δ oυλΰέαΝ πv υπoε δηΫvπv βμΝoλΰαvδευv ηovΪ πv, πδη ζ έ αδΝ

βΝvσηδηβΝεαδ αξ έαΝΪ εβ βΝ πv αληo δo ά πv oυμΝεαδΝη λδηvΪΝΰδαΝ βΝδαησλφπ βΝ δατζπv εΪγ βμΝεαδΝ

oλδασv δαμΝ πδεoδvπvέαμΝ v σμΝ oυΝδ λαλξδεoτΝ βμΝπ έoυ,Νη Ν εoπσΝ βv Ϊη βΝ π ι λΰα έαΝ πv εΪ o Ν

υπoίαζζoηΫvπv αδ βηΪ πv, βv πoδo δεάΝ oυμΝ δαφoλoπoέβ βΝ εαδΝ βv δ λΪλξβ βΝ πv πλo λαδo ά πv 

δεαvoπoέβ άμΝ oυμέΝ Κα αλ έα δΝ πλσΰλαηηαΝ δoδεβ δεάμΝ λΪ βμΝ πv υπαΰoηΫvπv Ν αυ άv υπβλ δαευv 

ηovΪ πv Ν υv λΰα έαΝη Ν oυμΝεαγΥτζβv αληo έoυμΝπλoρ αηΫvoυμΝαυ υv εαδΝ αΝ ι δ δε υηΫvαΝ δoδεβ δεΪΝ

ζΫξβΝ βμ,Νυ ΝvαΝεα α έΝαπo ζ ηα δεάΝεαδΝαπo o δεάΝβΝΪ εβ βΝ πv εα ΪΝvσηo αληo δo ά πv oυμέΝ

πδη ζ έ αδΝ βv αιδoπoέβ βΝ εαδΝ αιδoζσΰβ βΝ oυΝ αvγλυπδvoυΝ υvαηδεoτ,Ν η Ν ελδ άλδo αΝ υπδεΪΝ εαδΝ

oυ δα δεΪΝ oυΝπλo σv αΝεαδΝ βv εα ΪΝπ λέπ π βΝ ι δ δε υηΫvβΝ παΰΰ ζηα δεάΝ oυΝεα Ϊλ δ βέΝ vγαλλτv δΝ

βv αvΪζβοβΝ βηδoυλΰδευv πλπ oίoυζδυv απσΝ o πλo ππδεσΝ βμΝ εαδΝ δα φαζέα δΝ βv φαληoΰάΝ πv 

εαvσvπv δoδεβ δεάμΝ ov oζoΰέαμ,Να ευv αμΝΫζ ΰξo εαδΝαπovΫηov αμΝαηoδίΫμ,Νη Ν ΰvυηovαΝ βv vσ β αΝ

πv α εoυηΫvπv δoδεβ δευv ζ δ oυλΰδυv βμέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ Ν δ τγυv βΝα ε έΝ δμΝαληo δσ β ΫμΝ βμΝη Ν εoπσΝ βv αvΪπ υιβΝ δoδεβ δευv λΪ πv, πoυΝ

υvooτv βv Ϊ εβ βΝπoζδ δευv πλσζβοβμΝ βμΝ ΰεζβηα δεσ β αμ,Ν Ν υv λΰα έαΝη Ν βησ δoυμΝεαδΝ δ γv έμΝ

φoλ έμΝ εoδvπvδεάμΝ ηΫλδηvαμΝ εαδΝ πλo α έαμΝ πoυΝ πλo ΰΰέαoυv βv π λέπ π βΝ oυΝ παλαία δεoτΝvΫoυΝπμΝ

υπoε έη vo, ε δεσΝ επαέ υ βμ,Ν ουξoζoΰδεάμΝ υπo άλδιβμ,Ν παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ εoδvπvδεάμΝ

παδ έαμΝη ΝΰvυηovαΝ βv, εα ΪΝ o υvα σ,Ναληovδεσ λβΝΫv αιάΝ oυΝ βv εoδvπvέαΝ πv πoζδ υv.  
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ΣηάηαΝΠλσζβοβμΝ ΰεζβηα δεσ β αμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝΈθ αιβμΝΝΫπθΝ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμ 
 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ministryofjustice.gr/site/Default.aspx?tabid=301  
 

Π λδΰλαφάμΝ Ν π ι λΰα έαΝ εαδΝ φαληoΰάΝ ηΫ λπv πλσζβοβμΝ βμΝ ΰεζβηα δεσ β αμΝ αvβζέεπv, Ν
υv λΰα έαΝη Ν αΝ υvαλησ δαΝΤπoυλΰ έαέΝ Ν αvΪπ υιβΝ υv λΰα δευv δoδεβ δευv λΪ πv η Ν βησ δoυμΝ
εαδΝ δ δπ δεoτμΝ φoλ έμΝ επαέ υ βμ,Ν παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμ,Ν εoδvπvδεάμΝ ηΫλδηvαμΝ εαδΝ πλo α έαμΝ
η δov ε oυ υv oηΪ πv oυΝπζβγυ ηoτ,Νη Ν εoπσΝ βv αvυ υvβΝεαδΝ βηδoυλΰδεάΝΫv αιβΝ oυΝπαλαία δεoτΝ
αvβζέεoυΝ άΝ oυΝ v ΰΫv δΝ υλδ εoηΫθoυΝ Ν βγδεσΝ εέv υvo βv εoδvπvέαΝ πv πoζδ υv. Ν η ζΫ β,Ν
επ δεoπoέβ βΝ εαδΝ αιδoπoέβ βΝ πv oδξ έπv πoυΝ αvαετπ oυv απσΝ βv π ι λΰα έαΝ πv εγΫ πv 
πδγ υλβ βμέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ Ν υΰεΫv λπ βΝεαδΝ π ι λΰα έαΝ oδξ έπv ΰδαΝ δμΝηoλφΫμΝ βμΝπαλαία δεάμΝ υηπ λδφoλΪμΝ
πv vΫπv εαδΝ βΝ επσvβ βΝ ξ έπv λΪ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμ,Ν επαέ υ βμΝ εαδΝ ουξoζoΰδεάμΝ
υπo άλδιβμΝ πv vΫπv πoυΝ ίλέ εov αδΝ Ν βγδεσΝ εέv υvo, αΝ oπoέαΝ τvα αδΝ vαΝ ξλβηα o o βγoτv απσΝ
αv έ oδξαΝ πλoΰλΪηηα αΝ βμΝ υλππαρεάμΝ vπ βμΝ εαδΝ Ϊζζπv δ γvυv oλΰαvδ ηυv. Ν αvΪπ υιβΝ
δα ηβηα δεάμΝoλδασv δαμΝ πδεoδvπvέαμΝεαδΝ υv λΰα έαμΝ o πζαέ δo βμΝ δ τγυv βμΝΰδαΝ βΝ δαελέίπ βΝ βμΝ
πλαΰηα δεάμΝ ξΫ βμΝ πv υvγβευv ελΪ β βμΝ πv παλαία δευv vΫπv η Ν βv απo ζ ηα δεσ β αΝ πv 
εΪ o Ν φαληoαoηΫvπv ηΫ λπv π λέΝαπo λoπάμΝ βμΝ ηπζoεάμΝαυ υv ΝvΫ μΝπαλΪvoη μΝ λα βλδσ β μ,Ν
β επσvβ βΝ εαδΝ φαληoΰάΝ ξ δευv πδζo δευv ξ έπv λΪ βμΝ εαδΝ βΝ υπoίoζάΝ ηπ λδ α πηΫvπv 
δ βΰβ δευv η ζ υv αΝ υπ λε έη vαΝ σλΰαvαέΝ Ν Ϊ εβ βΝ πv αvαΰεαέπv δoδεβ δευv λΪ πv ΰδαΝ βΝ
γΫ β,Ν παλαεoζoτγβ βΝ εαδΝ Ϊλ βΝ βμΝ πδηΫζ δαμΝ πv αvβζέεπv πoυΝ ίλέ εov αδΝ Ν βγδεσΝ εέv υvo εα ΥΝ
φαληoΰάΝ πv ε δηΫvπv δα Ϊι πv. Ν Ϊ εβ βΝ πoπ έαμΝ πέΝ πv αδλ δυv Πλo α έαμΝ vβζέεπv. Ν
πδηΫζ δαΝ oλΰΪvπ βμΝ εαδΝ ζ δ oυλΰέαμΝ πv Τπβλ δυv πδη ζβ υv vβζέεπv εαδΝ βΝ Ϊ εβ βΝ πoπ έαμΝ
πΥαυ υv.Ν 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ κηαΝΝ αλάμΝ ζδεέαμ 

http://www.ministryofjustice.gr/site/Default.aspx?tabid=301
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ΣηάηαΝυθγβευθΝΚλΪ β βμ,Ν επαέ υ βμΝεαδΝ δ δεάμΝ ΰπΰάμΝΝΫπθΝ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝΥΥΥ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ministryofjustice.gr/site/Default.aspx?tabid=302  

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝΫε o βΝ πv αvαΰεαέπv δoδεβ δευv πλΪι πv εαδΝβΝΪ εβ βΝ πv πλo βεoυ υv δoδεβ δευv 
v λΰ δυv ΰδαΝ βΝ η αΰπΰάΝ πθΝ αvβζέεπv αΝ δ δεΪΝ Κα α άηα αΝ ΚλΪ β βμΝ ΝΫπv εαδΝ βΝ φαληoΰάΝ
ι δ δε υηΫvβμΝ αΰπΰάμΝ εα ΪΝ π λέπ π βέΝ Ν άλβ βΝ ηβ λυoυΝ ελα oυηΫvπv αvβζέεπv. Ν δα τππ βΝ
υ Ϊ πθΝεαδΝβΝεα Ϊλ δ βΝκ βΰδυθΝΰδαΝ βθΝ υθ ξάΝεαδΝα δΪζ δπ βΝ φαληκΰάΝ πθΝηΫ λπθΝα φαζ έαμΝ πθΝ
δ δευθΝ Κα α βηΪ πθΝ ΚλΪ β βμΝ ΝΫπθΝ εαδΝ βΝ αθΪζβοβΝ πθΝ αθαΰεαέπθΝ δκδεβ δευθΝ πλπ κίκυζδυθ,Ν η Ν
εκπσΝ βΝ δαλεάΝπκδκ δεάΝ κυμΝαθαίΪγηδ βέΝ Ν υΰεΫv λπ β,Ν αιδvσηβ βΝεαδΝ π ι λΰα έαΝ πv αδ βηΪ πv 
πv αvβζέεπv ελα oυηΫvπv εαδΝβΝ δ λ τvβ βΝ πv υvα o ά πv πζβλΫ λβμΝδεαvoπoέβ άμΝ oυμέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ Ν αvΪζβοβΝ πλπ oίoυζδυv ΰδαΝ βv oλΰΪvπ βΝ ίδίζδoγβευv, εα α εβvυ πv εαδΝ βΝ
δ ιαΰπΰάΝ αγζoπαδ δυv πμΝ ηΫ πv βηδoυλΰδεάμΝ απα ξσζβ βμΝ πv αvβζέεπv ελα oυηΫvπv. Ν αvΪπ υιβΝ
δα ηβηα δεάμΝoλδασv δαμΝ πδεoδvπvέαμΝεαδΝ υv λΰα έαμΝ o πζαέ δo βμΝ δ τγυv βμΝΰδαΝ βv επσvβ βΝεαδΝ
φαληoΰάΝπλoΰλαηηΪ πv επαέ υ βμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝεα Ϊλ δ βμΝ πv αvβζέεπv εαδΝ πv η φβίδεάμΝ
βζδεέαμΝ ελα oυηΫvπv, υ Ν vαΝ εα α έΝ πλσ φoλβΝ εαδΝ υξ λάμΝ βΝ πλo oδηα έαΝ βμΝ Ϋv αιάμΝ oυμΝ βv 
εoδvπvέαΝ πv πoζδ υv. 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΝΫκδ,Ν θάζδεκδδΝη ΝΠαλαία δεάΝυηπ λδφκλΪ 
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δ τγυθ βΝπφλκθδ δεάμΝ ΰπΰάμΝ θβζέεπθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝΥΥΥΥΥΥ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ministryofjustice.gr/site/Default.aspx?tabid=306 

 

Π λδΰλαφάΝ μ Ν δ τγυv βΝ υv ovέα δΝ βΝζ δ oυλΰέαΝ πv υπoε δηΫvπv βμΝoλΰαvδευv ηovΪ πv, πδη ζ έ αδΝ
βΝvσηδηβΝεαδΝ αξ έαΝΪ εβ βΝ πv αληo δo ά πv oυμΝεαδΝη λδηvΪΝΰδαΝ βΝ δαησλφπ βΝ δατζπv εΪγ βμΝεαδΝ

oλδασv δαμΝ πδεoδvπvέαμΝ η Ν εoπσΝ βv Ϊη βΝ π ι λΰα έαΝ πv εΪ o Ν υπoίαζζoηΫvπv αδ βηΪ πv, βv 
πoδo δεάΝ oυμΝ δαφoλoπoέβ βΝ εαδΝ βv δ λΪλξβ βΝ πv πλo λαδo ά πv δεαvoπoέβ άμΝ oυμέΝ Κα αλ έα δΝ
πλσΰλαηηαΝ δoδεβ δεάμΝ λΪ βμΝ πv υπαΰoηΫvπv Ν αυ άv υπβλ δαευv ηovΪ πv Ν υv λΰα έαΝ η Ν oυμΝ
εαγΥτζβv αληo έoυμΝπλoρ αηΫvoυμΝαυ υv εαδΝ αΝ ι δ δε υηΫvαΝ δoδεβ δεΪΝ ζΫξβΝ βμ,Νυ ΝvαΝεα α έΝ
απo ζ ηα δεάΝεαδΝ απo o δεάΝ βΝΪ εβ βΝ πv εα ΪΝvσηo αληo δo ά πv oυμέΝ πδη ζ έ αδΝ βv αιδoπoέβ βΝ
oυΝαvγλυπδvoυΝ υvαηδεoτΝεαδΝ βv αιδoζσΰβ άΝ oυ,Νη Νελδ άλδo αΝ υπδεΪΝεαδΝoυ δα δεΪΝ oυΝπλo σv αΝεαδΝ
βv εα ΪΝπ λέπ π βΝ ι δ δε υηΫvβΝ παΰΰ ζηα δεάΝ oυΝεα Ϊλ δ βέΝ vγαλλτv δΝ βv αvΪζβοβΝ βηδoυλΰδευv 
πλπ oίoυζδυv απσΝ o πλo ππδεσΝ βμΝεαδΝ δα φαζέα δΝ βv φαληoΰάΝ πv αλξυv δoδεβ δεάμΝ ov oζoΰέαμ,Ν
α ευv αμΝ ζΫΰξoυμΝ εαδΝ απovΫηov αμΝ αηoδίΫμ,Ν η Ν ΰvυηovαΝ βv vσ β αΝ πv α εoυηΫvπv δoδεβ δευv 
ζ δ oυλΰδυv βμέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ Ν δ τγυv βΝ α ε έΝ δμΝ αληo δσ β ΫμΝ βμΝ η Ν εoπσΝ βv τλυγηβΝ ζ δ oυλΰέαΝ πv 
πφλovδ δευv Κα α βηΪ πv εαδΝ πv Θ λαπ υ δευv Κα α βηΪ πv, βv α δΪζ δπ βΝ φαληoΰάΝ πv 
ηΫ λπv α φαζ έαμΝ αυ υv εαδΝ βΝ δαησλφπ βΝ πv υvγβευv ελΪ β βμ,Ν λΰα έαμ,Ν παΰΰ ζηα δεάμΝ
εα Ϊλ δ βμΝεαδΝ επαέ υ βμΝ πv ελα oυηΫvπv, τηφπvαΝη Ν δμΝΰ vδεΫμΝαλξΫμΝπλo α έαμΝ πv αvγλππέvπv 
δεαδπηΪ πv, σππμΝαυ ΫμΝαπoλλΫoυv απσΝ δ γv έμΝ υηίΪ δμΝεαδΝ oυμΝεαvσv μΝ oυΝπφλovδ δεoτΝΚυ δεα,Ν
υ Ν vαΝ εαγέ α αδΝ εα ΪΝ o υvα σv πλσ φoλβΝ βΝ πφλovδ δεάΝ αΰπΰάΝ πv πλo υΝ ππv πoυΝ ε έoυv 

λβ δεΫμΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝπoδvΫμΝεαδΝvαΝαπoί έΝ υξ λάμΝβΝ δα δεα έαΝ βμΝεoδvπvδεάμΝ oυμΝ παvΫv αιβμέΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΦκλ έμΝπφλκθδ δεάμΝΠκζδ δδεάμ,Ν θάζδε μΝΚλα κτη θκδ 

http://www.ministryofjustice.gr/site/Default.aspx?tabid=306
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ΣκπδεκέΝΦκλ έμΝ θ ΰεζβηα δεάμΝΠκζδ δεάμ 
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ΣκπδεΪΝυηίκτζδαΝΠλσζβοβμΝ βμΝ ΰεζβηα δεσ β αμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλλ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝΜ Ν κΝΝσηκΝβι1γή1λλλΝΧΪλγλκΝ1θΨΝγ πέ βεαθΝ αΝΣκπδεΪΝυηίκτζδαΝΠλσζβοβμΝ βμΝ

ΰεζβηα δεσ β αμΝΧΠ ΨέΝΚτλδαΝαπκ κζάΝαυ κτΝ κυΝΝγ ηκτΝ έθαδΝβΝεα αΰλαφάΝεαδΝβΝη ζΫ βΝ βμΝ

ΰεζβηα δεσ β αμΝ Ν κπδεσΝ πέπ κ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ ξ έα β,ΝβΝκλΰΪθπ β,ΝκΝ υθ κθδ ησμΝεαδΝβΝ φαληκΰάΝαπσΝ

κυμΝεκδθκ δεκτμΝφκλ έμΝπλπ κίκυζδυθ,Νεα ΪζζβζπθΝθαΝπλκζΪίκυθΝάΝθαΝπ λδκλέ κυθΝκλδ ηΫθ μΝηκλφΫμΝ βμΝ

ηδελκη αέαμΝδ έπμΝ ΰεζβηα δεσ β αμέΝΣαΝΠ Ναπκ ζκτθΝ υηίκυζ υ δεΪήΰθπηκ κ δεΪΝσλΰαθαΝ αΝκπκέαΝ

ηπκλκτθΝθαΝ υ αγκτθΝ ΝεΪγ Ν άηκΝάΝΚκδθσ β αΝ βμΝξυλαμΝη Νπζβγυ ησΝπΪθπΝαπσΝ λ δμΝξδζδΪ μΝ

εα κέεκυμέΝ παλ έακθ αδΝαπσΝ πδ άηκθ μΝεαδΝζ δ κυλΰκτμΝπκυΝ δαηΫθκυθΝησθδηαΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ κυΝ άηκυΝ

άΝ βμΝΚκδθσ β αμΝεαδΝ δαγΫ κυθΝ δ δεΫμΝΰθυ δμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ ΰεζβηα δεσ β αμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ βθΝεα αΰλαφάΝεαδΝη ζΫ βΝ βμΝ ΰεζβηα δεσ β αμΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝ άηπθΝεαδΝ βθΝ τθ αιβΝ

ά δαμΝΫεγ βμΝΰδαΝ βθΝ ιΫζδιβΝ βμΝ ΰεζβηα δεσ β αμΝ βθΝπ λδκξάΝ κυμ,Ν βθΝ υαδ γβ κπκέβ βΝεαδΝ βθΝ

θ λΰσΝ υηη κξάΝ πθΝεκδθπθδευθΝφκλΫπθΝεαδΝ πθΝπκζδ υθΝ ΝπλκΰλΪηηα αΝπλσζβοβμ,,Ν βθΝπζαδ έπ βΝεαδΝ

κΝ υθ κθδ ησΝπλπ κίκυζδυθΝΪζζπθΝεκδθπθδευθΝφκλΫπθΝπκυΝ κξ τκυθΝ βθΝπλσζβοβέΝ βΝ υθ λκηάΝ κΝ

εκδθπθδεσΝΫλΰκΝ βμΝα υθκηέαμ,Ν βθΝπλσ α βΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝεΫθ λπθΝίκβγ έαμ,ΝαλπΰάμΝεαδΝπζβλκφσλβ βμΝ

ΰδαΝ αΝγτηα αΝ ΰεζβηα δευθΝπλΪι πθΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν κυμΝ κπδεκτμΝεκδθπθδεκτμΝφκλ έμ,,Ν βθΝαθΪπ υιβΝ

βμΝεκδθκ δεάμΝ δαη κζΪίβ βμΝεαδΝ βθΝ ηπΫ π βΝ βμΝεκδθπθδεάμΝαζζβζ ΰΰτβμ, βθΝ επσθβ βΝεαδΝ φαληκΰάΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝπαλκξάμΝεκδθπφ ζκτμΝ λΰα έαμ,Ν βθΝυπκίκζάΝπλκ Ϊ πθΝπλκμΝ κυμΝαλησ δκυμΝφκλ έμΝΰδαΝ βθΝ

αθαίΪγηδ βΝυπκίαγηδ ηΫθπθΝπ λδκξυθέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΠλσζβοβΝ κυΝ ΰεζάηα κμ 
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Φκλ έμΝΠκζδ δευθΝΦτζκυ 

 

 

 

ΣβθΝ υγτθβΝ κυΝ υθ κθδ ηκτΝ εαδΝ Υαλ κΰλΪφβ βμΝ ΰδαΝ κΝ π έκΝ πθΝ Πκζδ δευθΝ ΦτζκυΝ έξαθΝ κδΝ άηβ λαΝ

Γδααδ αάΝ ΧΤπκοάφδαΝ δ Ϊε πλΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ εαδΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν Παθ πδ άηδκΝ

Π ζκπκθθά κυΨΝεαδΝΜαέλβΝΥΪδ κυΝΧΠ υξδκτξκμΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμ,ΝΠΪθ δκΝΠαθ πδ άηδκΝήΝ

LL.M.ΝΙα λδεκτΝ δεαέκυ,ΝCardiff UniversityΨέ 
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Τπ λ γθδεκέΝΦκλ έμΝΠκζδ δευθΝΦτζκυ 
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πδ λκπάΝCEDAW κυΝΟ  

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ πδ λκπάΝ κυΝΟ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λκβ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index.htmlΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν τηία βΝ ΰδαΝ βθΝ ιΪζ δοβΝ σζπθΝ πθΝ ηκλφυθΝ δΪελδ βμΝ εα ΪΝ πθΝ ΰυθαδευθΝ ΧCEDAW)Ν

υπκΰλΪφ βε ΝαπσΝ βθΝ ζζΪ αΝ αΝ θπηΫθαΝΈγθβΝ δμΝβΝΜαλ έκυΝ1λκβέΝΚυλυγβε Νθκηκγ δεΪΝαπσΝ βΝ κυζάΝ

δμΝγίΝΜαλ έκυΝ1λκγΝεαδΝέ ξυ ΝπμΝθσηκμΝ κυΝελΪ κυμΝαπσΝ δμΝγίΝ πλδζέκυΝ1λκγέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ κΝ πζαέ δκΝ πθΝ υπκξλ υ πθΝ πκυΝ απκλλΫκυθΝ αυ άμΝ βμΝ τηία βμ,Ν βΝ ζζΪ αΝ υπκίΪζζ δΝ

εΪγ Ν Ϋ λαΝξλσθδαΝ βθΝαλησ δαΝ πδ λκπάΝ κυΝΟ ΝΰδαΝ βθΝ ιΪζ δοβΝεΪγ ΝηκλφάμΝ δΪελδ βμΝεα ΪΝ πθΝ

ΰυθαδευθΝ βθΝ γθδεάΝ βμΝΈεγ βέΝ Ν ζζβθδεάΝΚυίΫλθβ βΝ δαΝ κυΝ αλησ δκυΝ ελα δεκτΝφκλΫαΝ πκυΝ έθαδΝ βΝ

Γ θδεάΝΓλαηηα έαΝΙ σ β αμΝ πθΝ τκΝΦτζπθ,ΝυπΫίαζ Ν κΝ1λκθΝ βθΝπλυ βΝ βμΝΈεγ β,ΝβΝκπκέαΝ ι Ϊ βε Ν

απσΝ βθΝ πδ λκπάΝCEDAWΝ κΝΜΪλ δκΝ κυΝ1λκιέ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ Γυθαέε μ,Ν Άθ λΰ μ,Ν Μ αθΪ λδ μ,Ν Γυθαέε μΝ η Ν αθαπβλέα,Ν Γυθαέε μΝ γθδευθΝ ΤΝ

γλβ ε υ δευθΝη δκθκ ά πθΝεαδΝ θΝΰΫθ δΝεΪγ Ν υΪζπ βμΝκηΪ αμέ 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index.html
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υλππαρεσΝΙθ δ κτ κΝΰδαΝ βθΝΙ σ β αΝ πθΝφτζπθ  

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΌλΰαθκΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλη 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://eige.europa.euή   

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν έ λυ βΝ κυΝ υλππαρεκτΝΙθ δ κτ κυΝΰδαΝ βθΝΙ σ β αΝ πθΝφτζπθΝπλκΫευο ΝαπσΝ βθΝαθΪΰεβΝ

ΰδαΝ ΫθαΝφκλΫαΝαλησ δκΝ ΰδαΝ κΝ υθ κθδ ησ,Ν βΝ δαθκηάΝπζβλκφκλδυθΝεαδΝ βθΝαθ αζζαΰάΝΰθυ πθΝαθΪη αΝ

αΝελΪ β-ηΫζβΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμέΝΟπσ Νπλσε δ αδΝΰδαΝΫθαΝαπκ ζ ηα δεσΝηβξαθδ ησΝ πκπ έαμέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝυθ κθδ ησμΝ πθΝΠκζδ δευθΝΦτζκυ,ΝυζζκΰάΝΠζβλκφκλδυθΝεαδΝ θ αζζαΰάΝΓθυ πθΝη αιτΝ

πθΝΚλα υθΝΜ ζυθΝΰδαΝαβ άηα αΝΠκζδ δευθΝΦτζκυέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΓυθαέε μ,ΝΆθ λ μΝεαδΝLGBTI,ΝΆ κηαΝπκυΝυφέ αθ αδΝ δαελέ δμΝζσΰπΝφτζκυΝεαδΝ

ικυαζδεκτΝπλκ αθα κζδ ηκτέ 

http://eige.europa.eu/
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υλππαρεσΝ έε υκΝ πθΝ γθδευθΝΦκλΫπθΝΙ σ β αμΝΧEquinet) 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ θ ιΪλ β κΝΜβΝΚυί λθβ δεσΝ υλππαρεσΝ έε υκ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί11 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.equineteurope.org  

 

Π λδΰλαφάμΝ δα άλβ βΝεαδΝαθΪπ υιβΝ θσμΝ δε τκυΝ γθδευθΝφκλΫπθΝδ σ β αμΝεαδΝηδαμΝπζα φσληαμΝ Ν

υλππαρεσΝ πέπ κΝΰδαΝ βθΝεα απκζΫηβ βΝη αιτΝΪζζπθΝ,Ν δαελέ πθΝζσΰπΝφτζκυ,Νφυζ δεάμΝάΝ γθκ δεάμΝ

εα αΰπΰάμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ θέ ξυ βΝ πθΝ ιδκ ά πθΝεαδΝ πθΝδεαθκ ά πθΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ πθΝ γθδευθΝφκλΫπθΝ

δ σ β αμέΝ θέ ξυ βΝ βμΝ λα βΰδεάμΝδεαθσ β αμΝ πθΝ γθδευθΝφκλΫπθΝδ σ β αμέΝ θαΰθυλδ βΝεαδΝ

πζβλκφσλβ βΝΝ ξ δεΪΝη Ν κΝΫλΰκΝ πθΝ γθδευθΝφκλΫπθΝδ σ β αμέΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΓυθαέε μ,ΝΆθ λ μΝεαδΝLGBTIΝΪ κηαΝπκυΝυφέ αθ αδΝ δαελέ δμΝζσΰπΝφτζκυΝεαδΝ

ικυαζδεκτΝπλκ αθα κζδ ηκτέ 

http://www.equineteurope.org/
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γθδεκέΝΦκλ έμΝΠκζδ δευθΝΦτζκυ 
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Ω 

 

Γ θδεάΝΓλαηηα έαΝΙ σ β αμΝΦτζκυ 

Τπκυλΰ έκΝ π λδευθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λκη 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.isotita.gr 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ Ι σ β αμΝ πθΝ ΦτζπθΝ έθαδΝ κΝ αλησ δκμΝ ευί λθβ δεσμΝ φκλΫαμΝ ΰδαΝ κθΝ

ξ δα ησ,Ν βθΝ υζκπκέβ βΝ εαδΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ πκζδ δευθΝ ΰδαΝ βθΝ δ σ β αΝ η αιτΝ

ΰυθαδευθΝεαδΝαθ λυθΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝΠλκυγβ βΝεαδΝπλαΰηα κπκέβ βΝ βμΝθκηδεάμΝεαδΝκυ δα δεάμΝδ σ β αμΝ πθΝφτζπθΝ ΝσζκυμΝ

κυμΝ κη έμΝ βμΝεκδθπθδεάμ,Νπκζδ δεάμΝεαδΝκδεκθκηδεάμΝαπάμέΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΓυθαέε μ,ΝΆθ λΰ μ,ΝΜκθκΰκθ ρεΫμΝΟδεκΰΫθ δ μ,ΝΜ αθΪ λδ μ,ΝΓυθαέε μΝη Ναθαπβλέα,Ν

Γυθαέε μΝ γθδευθΝΤΝγλβ ε υ δευθΝη δκθκ ά πθ  
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ΚΫθ λκΝ λ υθυθΝΰδαΝΘΫηα αΝΙ σ β αμΝΧΚ ΘΙΨ 

Τπκυλΰ έκΝ π λδευθΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλζ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.kethi.gr/  

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝΚΫθ λκΝ λ υθυθΝΰδαΝΘΫηα αΝΙ σ β αμΝΧΚέ έΘέΙέΨΝΫξ δΝπμΝετλδκΝ εκπσΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝ

πδ βηκθδευθΝ λ υθυθΝεαδΝη ζ υθΝΰδαΝγΫηα αΝδ σ β αμΝ πθΝφτζπθέ  

 

ληκ δσ β μμΝΠλπ σ υπ μΝ Ϋλ υθ μΝ εαδΝ η ζΫ μΝ πδ εσπβ βμΝ Ν γΫηα αΝ πκυΝ Ϊπ κθ αδΝ βμΝ δ σ β αμΝ πθΝ
φτζπθ,ΝσππμΝβΝαπα ξσζβ β,ΝβΝ πδξ δλβηα δεσ β αΝ πθΝΰυθαδευθ,ΝβΝ επαέ υ β,ΝβΝ υηη κξάΝ πθΝΰυθαδευθΝ
αΝ εΫθ λαΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθ,Ν βΝ εκδθπθδεάΝ πκζδ δεά,Ν κΝ εκδθπθδεσμΝ απκεζ δ ησμ,Ν αΝ ηΫ αΝ ηααδεάμΝ
πδεκδθπθέαμ,ΝβΝίέαΝεα ΪΝ πθΝΰυθαδευθΝεέζπέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΓυθαέε μ,ΝΆθ λΰ μ,ΝΜκθκΰκθ ρεΫμΝΟδεκΰΫθ δ μ,ΝΜ αθΪ λδ μ,ΝΓυθαέε μΝη Ναθαπβλέα,Ν

Γυθαέε μΝ γθδευθΝΤΝγλβ ε υ δευθΝη δκθκ ά πθ  

http://www.kethi.gr/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=23&lang=el
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ΚτεζκμΝΙ σ β αμΝ πθΝΦτζπθ 

υθάΰκλκμΝ κυΝΠκζέ β 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ θ ιΪλ β βΝ λξά 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίίκ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.synigoros.gr/?i=isotita-ton-fylon.elΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝΟδ δ δεκέΝ πδ άηκθ μ αυ άμΝ βμΝκηΪ αμΝα ξκζκτθ αδΝη Ν βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝ δαελέ πθΝ

ζσΰπΝφτζκυΝάΝζσΰπΝκδεκΰ θ δαεάμΝεα Ϊ α βμΝπκυΝ ε βζυθκθ αδΝ βθΝπλσ ία βΝ βθΝαπα ξσζβ β,Ν βθΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ β,Ν δμΝ ξΫ δμΝ λΰα έαμΝ κθΝδ δπ δεσ,Ν βησ δκΝεαδΝ υλτ λκΝ βησ δκΝ κηΫα,ΝεαδΝ

βθΝΪ εβ βΝ ζ υγΫλδκυΝ παΰΰΫζηα κμέΝ ι ΪακυθΝ πέ βμΝαβ άηα αΝέ βμΝπλσ ία βμΝαθ λυθΝεαδΝΰυθαδευθΝ

ΝαΰαγΪΝεαδΝυπβλ έ μΝ κυΝ βηκ έκυΝ κηΫαΝεαδΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝέ βμΝη αξ έλδ βμΝ

αθ λυθΝεαδΝΰυθαδευθ,Ν Ν υθ λΰα έαΝη Νφκλ έμ,Ν πδξ δλά δμΝεαδΝηβΝευί λθβ δεΫμΝκλΰαθυ δμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ θ δη υπδ βΝΫηφυζπθΝ δαελέ πθΝεαδΝΪηίζυθ βΝπαλαΰσθ πθΝπκυΝ ηπκ έακυθΝ βθΝδ σ δηβΝ

πλσ ία βΝαθ λυθΝεαδΝΰυθαδευθΝ ΝαΰαγΪΝεαδΝυπβλ έ μέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΓυθαέε μ,ΝΆθ λΰ μ,ΝΜκθκΰκθ ρεΫμΝΟδεκΰΫθ δ μ,ΝΜ αθΪ λδ μ,ΝΓυθαέε μΝη Ναθαπβλέα,Ν

Γυθαέε μΝ γθδευθΝΤΝγλβ ε υ δευθΝη δκθκ ά πθ  

http://www.synigoros.gr/?i=isotita-ton-fylon.el
http://www.synigoros.gr/?i=isotita-ton-fylon.el.stelexos
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ΣκπδεκέΝΦκλ έμΝΠκζδ δευθΝΦτζκυ 
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Γλαφ έκΝΙ σ β αμΝ άηκυΝ γβθαέπθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ βηκ δεσμΝΦκλΫαμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίίγ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttps://www.cityofathens.gr/katoikoi/gynaikes/grafeio-isotitas  

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝΓλαφ έκΝ Ι σ β αμΝ κυΝ άηκυΝ γβθαέπθΝα ξκζ έ αδΝη Ν βΝ υ βηα δεάΝη ζΫ βΝεαδΝ Ϋλ υθαΝ

πθΝπλκίζβηΪ πθΝ πθΝΰυθαδευθΝ κυΝ άηκυΝ γβθαέπθΝεαγυμΝεαδΝ βθΝπζβλκφσλβ βΝη Ν σξκΝ βθΝαπΪζ δοβΝ

πθΝπλκεα αζάο πθΝ αΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝδ σ β αΝ πθΝ τκΝφτζπθέ 

 

ληκ δσ β μμΝ θγαλλτθ δΝεαδΝ θδ ξτ δΝ βθΝΰυθαδε έαΝπλπ κίκυζέαΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμΝεαδΝπαλαεκζκυγ έΝ

βθΝ φαληκΰάΝ πθΝεκδθκ δευθΝκ βΰδυθ,Ν πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ λΪ βμΝεαδΝ πθΝαπκφΪ πθΝ βμΝ έ έΝεαγυμΝεαδΝ

πθΝ ΪζζπθΝ δ γθυθΝ Ολΰαθδ ηυθΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ δ σ β αμΝ κΝ πζαέ δκΝ βμΝ κπδεάμΝ εκδθπθέαμέΝ δ βΰ έ αδΝ

αθαΰεαέαΝηΫ λαΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ βμΝθκηδεάμΝεαδΝκυ δα δεάμΝ δ σ β αμΝ πθΝ τκΝφτζπθΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝ

πκζδ δευθΝπκυΝυδκγ έΝκΝ άηκμΝ Ν δΪφκλκυμΝφκλ έμΝεαγυμΝεαδΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝΫθ αιβΝ κΝπλσΰλαηηαΝ κυΝ

άηκυΝ λα βλδκ ά πθΝ πκυΝ γαΝ κξ τκυθΝ βθΝ υηη κξάΝ κυΝ ΰυθαδε έκυΝ υθαηδεκτΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ

κπδεάμΝεκδθπθέαμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΓυθαέε μ,ΝΆθ λΰ μ,ΝΜκθκΰκθ ρεΫμΝΟδεκΰΫθ δ μ,ΝΜ αθΪ λδ μ,ΝΓυθαέε μΝη Ναθαπβλέα,Ν

Γυθαέε μΝ γθδευθΝΤΝγλβ ε υ δευθΝη δκθκ ά πθ. 

https://www.cityofathens.gr/katoikoi/gynaikes/grafeio-isotitas
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υθβηηΫθαμ 

 

ΚκδθπθδεκέΝΦκλ έμΝΤΝΟλΰαθδ ηκέ 

 

Παλαλ άηα αΝΟλΰαθυ πθΝΤΝΟλΰαθυ δμΝΠ λδφΫλ δαμ 

 

Γυθαδε έ μΝΟλΰαθυ δμ 

 

ΜβΝΚυί λθβ δεΫμΝΟλΰαθυ δμ 

http://sekp.gr/wp-content/uploads/2015/08/\316\245\317\200.\316\225\317\203\317\211\317\204\316\265\317\201\316\271\316\272\317\216\316\275_\316\232\316\277\316\271\316\275.\316\246\316\277\317\201\316\265\316\257\317\202-\316\237\317\201\316\263\316\261\316\275\316\271\317\203\316\274\316\277\316\257.pdf
http://sekp.gr/wp-content/uploads/2015/08/\316\245\317\200.-\316\225\317\203\317\211\317\204\316\265\317\201\316\271\316\272\317\216\316\275_\316\240\316\261\317\201\316\261\317\201\317\204\316\256\316\274\316\261\317\204\316\261-\316\237\317\201\316\263\316\261\316\275\317\216\317\203\316\265\317\211\316\275\316\237\317\201\316\263\316\261\316\275\317\216\317\203\316\265\316\271\317\202-\316\240\316\265\317\201\316\271\317\206\316\255\317\201\316\265\316\271\316\261\317\202.pdf
http://sekp.gr/wp-content/uploads/2015/08/\316\245\317\200.\316\225\317\203\317\211\317\204\316\265\317\201\316\271\316\272\317\216\316\275_\316\223\317\205\316\275\316\261\316\271\316\272\316\265\316\257\316\265\317\202-\316\237\317\201\316\263\316\261\316\275\317\216\317\203\316\265\316\271\317\202.pdf
http://sekp.gr/wp-content/uploads/2015/08/\316\245\317\200.-\316\225\317\203\317\211\317\204\316\265\317\201\316\271\316\272\317\216\316\275_\316\234\316\232\316\237.pdf
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Φκλ έμΝ ΰα δεάμΝΠκζδ δεάμ 

 

 

 

 

 

ΣβθΝ υγτθβΝ κυΝυθ κθδ ηκτΝΰδαΝ κΝπ έκΝ βμΝ ΰα δεάμΝΠκζδ δεάμΝ έξ ΝκΝΝέεκμΝΚκυλαξΪθβμΝΧΤπκοάφδκμΝ

δ Ϊε πλΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ εαδΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν Παθ πδ άηδκΝ Π ζκπκθθά κυΨ,Ν θυ,Ν βθΝ

ξαλ κΰλΪφβ βΝ υθΫίαζζ ΝβΝΜαλέαΝΚαλκτηπαζβΝΧΚΪ κξκμΝΜ ΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμ,ΝΠΪθ δκΝ

Παθ πδ άηδκΨέ 
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Τπ λ γθδεκέΝΦκλ έμΝ ΰα δεάμΝΠκζδ δεάμ 
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FEANTSA 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ υλππαρεάΝΜβΝΚυί λθβ δεάΝυθκηκ πκθ έα 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λκλ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.feantsa.org/ 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝFEANTSA έθαδΝβΝ υλππαρεάΝυθκηκ πκθ έαΝ πθΝ γθδευθΝΟλΰαθυ πθΝπκυΝα ξκζκτθ αδΝ

η Ν κυμΝ Ϊ ΰκυμ,Ν δ λτγβε Ν κΝ 1λκλΝ αθΝ υλππαρεάΝΜΚΟΝ η Ν εκπσΝ θαΝ πλκζΪί δΝ ά Ν θαΝ δαξ δλδ έΝ βθΝ

φ υξ δαΝεαδΝ κθΝεκδθπθδεσΝαπκεζ δ ησΝ ΝαθγλυπκυμΝπκυΝαπ δζκτθ αδΝαπσΝ βθΝαπυζ δαΝ ΫΰβμΝάΝ έθαδΝά βΝ

Ϊ ΰκδέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝΠλκαΰπΰάΝ δαζσΰκυΝεαδΝΫλ υθαμΝ πΪθπΝ Ναβ άηα αΝΫζζ δοβμΝ ΫΰβμΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ κηαΝπκυΝΚδθ υθ τκυθΝαπσΝ ΰα δεσΝ πκεζ δ ησ,ΝΆ ΰκδέ 



182 

 

 

 

Housing Europe - The European Federation of Public, Cooperative Social Housing 

 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ υλππαρεάΝΜβΝΚυί λθβ δεάΝυθκηκ πκθ έα 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λκκ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.housingeurope.eu/ 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝHousing EuropeΝ έθαδΝΫθαΝ έε υκΝζβΝ γθδευθΝεαδΝπ λδφ λ δαευθΝκηκ πκθ δυθΝπκυΝηααέΝ
υΰε θ λυθκυθΝπ λέπκυΝζ1έζίίΝ βησ δπθ,ΝεκδθπθδευθΝεαδΝ υθ αδλδ δευθΝφκλΫπθΝπαλκξάμΝ Ϋΰα βμΝ ΝββΝ
ξυλ μέ υθκζδεΪΝ δαξ δλέακθ αδΝπΪθπΝαπσΝβηΝ εα κηητλδαΝ πέ δα,Νπ λέπκυΝ1βΣΝ πθΝυφδ Ϊη θπθΝεα κδεδυθΝ
βθΝ έ 

 

ληκ δσ β μμΝΠλκαΰπΰάΝ δαζσΰκυ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝυθ κθδ ηκτΝ πΪθπΝ Ν β άηα αΝΚκδθπθδεάμΝΚα κδεέαμΝ
εαδΝΠλσ ία βμΝ βΝ Ϋΰβ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ κηαΝπκυΝΚδθ υθ τκυθΝαπσΝ ΰα δεσΝ πκεζ δ ησ,ΝΆ ΰκδ 
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γθδεκέΝΦκλ έμΝ ΰα δεάμΝΠκζδ δεάμ 



184 

 

 

 

ΣηάηαΝΠλκ α έαμΝ υπαγυθΝΟηΪ πθ 

Τπκυλΰ έκΝ λΰα έαμ,ΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/pronoiaka/P2a.pdf 

 

 

Π λδΰλαφάμΝΣηάηαΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝΠλσθκδαμΝ πδφκλ δ ηΫθκΝη Ν κθΝ ξ δα ησΝπκζδ δευθΝΰδαΝ κυμΝ

πδκΝ α τθαηκυμΝ εκδθπθδεκκδεκθκηδεΪΝ πκζέ μέΝ ξκζ έ αδΝ η Ν Ϊ ΰκυμ,Ν ΡκηΪ,Ν αθα φΪζδ κυμ,Ν σ κυμΝ

πζά κθ αδΝ απσΝ φυ δεΫμΝ εα α λκφΫμΝ εζπέΝ Παζαδσ λαΝ ά αθΝ πδφκλ δ ηΫθκΝ εαδΝ η Ν πλκΰλΪηηα αΝ ζαρεάμΝ

εα κδεέαμέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ Μ αιτΝ Ϊζζπθ,Ν υλτ λπθΝ αληκ δκ ά πθΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ βμΝ έθαδΝ αΝ αεσζκυγαμΝ

ξ δα ησμ,Ν υθ κθδ ησμ,Ν φαληκΰάΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βΝ παλ ηίΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ κυΝ  ΰα δεκτΝ

πκεζ δ ηκτΝεαδΝ βμΝΈζζ δοβμΝ Ϋΰβμ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΠαζδθθκ κτθ μ,ΝΟηκΰ θ έμ,ΝΆ ΰκδ,ΝΘ κηβθδσπζβε κδ,ΝΥλά μΝΟυ δυθ,ΝΆπκλκδΝ 
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γθδεσΝΚΫθ λκΝΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμΝΧ ΚΚ Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίίγ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ekka.org.gr/ 

 

Π λδΰλαφάμΝεκπσμΝ κυΝ έΚέΚέ έΝ έθαδΝκΝ υθ κθδ ησμΝ κυΝ δε τκυΝ πθΝυπβλ δυθΝεκδθπθδεάμΝφλκθ έ αμΝ βμΝ

ξυλαμΝηαμΝεαδΝβΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝ π έΰκυ αμΝεκδθπθδεάμΝεαδΝουξκζκΰδεάμΝ άλδιβμΝΝ ΝΪ κηα,ΝκδεκΰΫθ δ μΝ

εαδΝ υΪζπ μΝπζβγυ ηδαεΫμΝΣκη έμΝπκυΝ δΫλξκθ αδΝελέ βΝάΝπ λδΫλξκθ αδΝ Ν εα Ϊ α βΝΫε αε βμΝαθΪΰεβμέΝΝΝ

Μ Ν κΝ θσηκΝ γκληήβί1ίΝ ΧΦ ΚΝ βίθΝΆΝ ήκέ1βέβί1ίΨΝ κδΝ εκπκέΝ πθΝ εα αλΰβγΫθ πθΝ γθδεκτΝΠαλα βλβ βλέκυΝ

σηπθΝ η Ν θαπβλέαΝ ΧΝέγ1ίθήβίίγΝ ΤΝ γζηζήβίίθΨΝ εαδΝ Ν Ιθ δ κτ κυΝ ΚκδθπθδεάμΝ Πλκ α έαμΝ εαδΝ

ζζβζ ΰΰτβμΝΧΠέ έΝηηΝήβίίκΨΝυζκπκδκτθ αδΝαπσΝ κΝ ΚΚ έ 

 

ληκ δσ β μμΝυηίκυζ υ δεάΝεαδΝ θβηΫλπ βΝ πθΝπκζδ υθΝ Ναβ άηα αΝεκδθπθδεάμΝπλσθκδαμέΝΦυξκζκΰδεάΝ

εαδΝεκδθπθδεάΝ άλδιβΝ ΝΪ κηα,ΝκδεκΰΫθ δ μΝεαδΝΣκη έμΝ Νεα Ϊ α βΝελέ βμΝΫε αε βμΝαθΪΰεβμέΝ π έΰκυ αΝ

υπκ κξάΝεαδΝπλκ πλδθάΝπλκ α υηΫθβΝφδζκι θέαΝ Νι θυθ μ—εα αφτΰδαΝ Ν υΪζπ αΝΪ κηαΝ Νελέ βΝάΝ Ν

εα Ϊ α βΝ Ϋε αε βμΝ αθΪΰεβμέΝ υθ κθδ ησμ,Ν παλαπκηπάΝ εαδΝ δα τθ βΝ ΰδαΝ πλσ ία βΝ πθΝ πκζδ υθΝ Ν

υπβλ έ μΝεκδθπθδεάμΝπλκ α έαμΝπκυΝπλκ φΫλκθ αδΝαπσΝΪζζκυμΝφκλ έμέΝ π έΰκυ αΝ πδ σπδαΝπαλΫηία βΝ Ν

εα α Ϊ δμΝ ε Ϊε κυΝ αθΪΰεβμέΝ υθ κθδ ησμ,Ν δα τθ βΝ εαδΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ ΜκθΪ πθΝ ΚκδθπθδεάμΝ

Φλκθ έ αμέ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ ΰκδ,ΝΆπκλκδ,Ν υΪζπ μΝΚκδθπθδεΪΝΟηΪ μ 
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ΣκπδεκέΝΦκλ έμΝ ΰα δεάμΝΠκζδ δεάμ 
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ΚΫθ λκΝΤπκ κξάμΝεαδΝ ζζβζ ΰΰτβμΝ άηκυΝ γβθαέπθΝΧΚΤ Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ βηκ δεσμΝΦκλΫαμΝήΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίίη 

 

Ι κ ζέ αμΝhttps://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/dimotikoi-foreis/kentro-ypodoxis-

astegon-dimoy-athinaion-k-y-dΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ ΚΤ Ν κξ τ δΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ πλκίζβηΪ πθΝ Ϋΰα βμ,Ν έ δ βμ,Ν υΰ έαμΝ εαδΝ

παθΫθ αιβμΝ πθΝα ΫΰπθΝπκυΝ ακυθΝ βθΝπσζβΝεαγυμΝεαδΝ βΝ υπκ άλδιβΝ πθΝπκζδ υθΝεαδΝ πθΝκδεκΰ θ δυθΝ

πκυ,Ν θυΝ θΝ έθαδΝΪ ΰκδ,Ναθ δη ππέακυθΝ κίαλΪΝπλκίζάηα αΝ βθΝεαγβη λδθσ β ΪΝ κυμέΝΣαΝπλκΰλΪηηα αΝ

υπκ άλδιβμΝ πθΝ υπαγυθΝ κηΪ πθΝ ξ δΪακθ αδΝ εαδΝ υζκπκδκτθ αδΝ απσΝ βθΝ ΚκδθπθδεάΝ Τπβλ έαΝ κυΝ

ΚέΤέ έ έ έΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ θκδξ σΝΚΫθ λκΝέ δ βμΝ Ϋΰπθ,ΝΞ θυθαμΝ Ϋΰα βμ,ΝΚκδθπθδεσΝΠαθ κππζ έκ,ΝΚκδθπθδεσΝ

Φαληαε έκ,Ν γβθαρεάΝ ΰκλΪΝΧΠαλκξάΝΡκυξδ ηκτΨ,ΝΚσηίκμΝ ζζβζκίκάγ δαμΝέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ ΰκδ,ΝΆπκλκδ 

https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/dimotikoi-foreis/kentro-ypodoxis-astegon-dimoy-athinaion-k-y-d
https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/dimotikoi-foreis/kentro-ypodoxis-astegon-dimoy-athinaion-k-y-d
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Κκδθπφ ζάμΝ βηκ δεάΝ πδξ έλβ βΝ άηκυΝΠ δλαδΪΝΧΚΟ ΠΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ βηκ δεσμΝΦκλΫαμΝήΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβί11 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.kodep.gr/ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ πκ κζάΝ βμΝ ΚΟ ΠΝ έθαδΝ βΝ ηΫλδηθαΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ εκδθπθδεΪΝ πλκίζάηα αΝ πθΝ βηκ υθ,Ν

αθ ιαλ ά πμΝβζδεέαμέΝΜ αιτΝΪζζπθΝβΝφλκθ έ αΝΰδαΝ βθΝπ λέγαζοβ,Ν έ δ β,ΝΫθ υ βΝ πθΝαπσλπθΝεαδΝα ΫΰπθΝ

βηκ υθ,ΝβΝφλκθ έ αΝΰδαΝ βθΝ θβηΫλπ βΝ κυΝεκδθκτΝ ΝγΫηα αΝυΰ έαμΝεαδΝπλσζβοβμ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ θΝΰΫθ δΝ

φαληκΰάΝπκζδ δευθΝεαδΝ λΪ πθΝπκυΝ κξ τκυθΝ βθΝηΫλδηθαΝεαδΝυπκ άλδιβΝ υπαγυθΝεκδθπθδευθΝκηΪ πθέ 

 

ληκ δσ β μμΝΠαλκξάΝ υ δ έπθ,Ν Ξ θυθαμΝ  Ϋΰα βμ,Ν ΚκδθπθδεσΝ Παθ κππζ έκ,Ν δ ιαΰπΰάΝ ΜαγβηΪ πθΝ

εηΪγβ βμΝ ζζβθδεάμΝΓζυ αμ,ΝΙ κλέαμΝεαδΝΠκζδ δ ηκτΝ ΝΜ αθΪ μ,ΝΚκδθπθδεάΝ υαδ γβ κπκέβ β 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ ΰκδ,ΝΆπκλκδ,ΝΜ αθΪ μ,Ν υπαγ έμΝΚκδθπθδεΪΝΣκη έμέ 
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ΚκδθπθδεσμΝΞ θυθαμΝ θβζέεπθ 

άηκμΝ Ϊλβμ— κτζαμ— κυζδαΰηΫθβμ 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ βηκ δεσμΝΦκλΫαμΝήΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λκθ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.snf.org/26415 

 

 

 

Π λδΰλαφάμΝεκπσμΝ κυΝΚκδθπθδεκτΝΞ θυθαΝ θβζέεπθΝ κυζδαΰηΫθβμΝ έθαδ,ΝηΫ πΝπαλκξυθΝβγδεάμΝ άλδιβμΝ

εαδΝ η Ν βθΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ ΫΰβμΝ εαδΝ βμΝ έ δ βμΝ ΰδαΝ κυμΝ Ϊπκλκυμ,Ν Ϊ ΰκυμΝ αθγλυπκυμΝ πκυΝ

αθ δη ππέακυθΝπλκίζάηα αΝυΰ έαμ,Ν έθαδΝβζδεδπηΫθκδΝάΝπαλαΰπΰδεάμΝβζδεέαμΝεαδΝκδΝκπκέκδΝ θ Ϊ κθ αδΝ Ν

αυ σθ,ΝθαΝ παθ θ αξγκτθΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπδκΝΪη αΝ βθΝεκδθπθέαέ  

 

ληκ δσ β μμΝΠαλκξάΝέ δ βμ,ΝΞ θυθαμΝ Ϋΰα βμ,ΝΦυξκεκδθπθδεάΝΤπκ άλδιβέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ ΰκδ,ΝΆπκλκδ,έ 
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ΚκδθπθδεσμΝΞ θυθαμΝΚαλΫα 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λκη 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.noesi.gr/pronoise/kxkareas 

 

Π λδΰλαφάμΝΤπΪΰ αδΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝ γθδεκτΝΚΫθ λκυΝΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμέΝεκπσμΝ κυΝβΝπαλκξάΝ

φδζκι θέαμ,Ν ΰδαΝ δΪ βηαΝ ΫπμΝ θΝ ηάθ μ,Ν Ν αυ κ άιυπβλ κτη θαΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ αθ δη ππέακυθΝ εκδθπθδεΪΝ εαδΝ

κδεκθκηδεΪΝ πλκίζάηα αΝ εαδΝ θΝ ΫξκυθΝ υάθα σ β αΝ ια φΪζδ βμΝ βμΝ ΫΰβμΝ κυμέΝ π υγτθ αδΝ Ν παδ δΪΝ

Χ υθκ υση θαΝαπσΝ κυμΝΰκθ έμΝ κυμΨΝεαδΝ θάζδεαΝΪ κηα,Νπκζέ μΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμέ Ν -ΝSee more at: 

http://www.noesi.gr/pronoise/kxkareas#sthash.MJLEIvjy.dpuf έ 

 

ληκ δσ β μμΝΦδζκι θέαΝΧ ΫΰβΝεαδΝ δα λκφάΨΝ μΝΪ ΰκυμ,Ν ΝΪ κηαΝη Ν δα αλαΰηΫθ μΝ θ κκδεκΰ θ δαεΫμΝ

ξΫ δμ,Ν–ΝΪΰαη μΝηβ Ϋλ μΝΧ Ν υθ λΰα έαΝη Νφκλ έμΝπαδ δεάμΝπλκ α έαμΨ,Ν–ΝεαεκπκδβηΫθ μΝ–Ν ΰευηκθκτ μ,Ν

παδ δΪΝ η Ν αθαπβλέ μ,Ν πκυΝ υθκ τκθ αδΝ απσΝ κυμΝ ΰκάθ έμΝ κυμΝ Χ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν βθΝ Λ Π ΠΨ,Ν –Ν

απ ιαλ βηΫθαΝΪ κηαΝαπσΝ ιαλ β δκΰσθ μΝκυ έ μΝΧ Ν υθ λΰα έαΝη ΝαθΪζκΰκυμΝφκλ έμΨ,Ν–Νθ αλΪΝΪ κηαΝξπλέμΝ

κδεκΰ θ δαεσΝπ λδίΪζζκθΝάΝ πλκ λξση θαΝαπσΝ Ι λτηα α,Ν –ΝβζδεδπηΫθκυμ,Ν –Ναπκφυζαεδ ηΫθκυμ,Ν –Ν υθκ κτμΝ

α γ θυθ,Ν–ΝΪ κηαΝαπσΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝη Νπλκίζάηα αΝυΰ έαμΝΧίΪ δΝ κυΝΠ Νηβ1ή1λκηΝαπκεζ έκθ αδΝλβ ΪΝκδΝ

εαλεδθκπαγ έμΨ,Ν –Ν δΪφκλ μΝ Ϊζζ μΝ δ δΪακυ μΝ π λδπ υ δμΝ α σηπθΝ -Ν See more at: http://www.noesi.gr/

pronoise/kxkareas#sthash.MJLEIvjy.dpuf  

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ ΰκδ,ΝΆπκλκδ,ΝΜ αθΪ μ,Ν υπαγ έμΝΚκδθπθδεΪΝΣκη έμέ 
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ΜΚΟΝ ΰα δεάμΝΠκζδ δεάμ 
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ζζβθδεσΝ έε υκΝΰδαΝ βθΝ ΫΰβΝεαδΝ βθΝΚα κδεέα 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβί11 

 

Ι κ ζέ αμΝ- 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ υθ κθδ δεσΝ σλΰαθκΝ πθΝ κλΰαθυ πθΝ πκυΝ α ξκζκτθ αδΝ η Ν κΝ δεαέπηαΝ βΝ ΫΰβΝ εαδΝ βθΝ

εα κδεέα 

 

ληκ δσ β μμΦσλκυηΝ δαζσΰκυ,Ν υθ κθδ ησμΝ λΪ πθΝ Ν αβ άηα αΝ αθ δη υπδ βμΝ βμΝ Ϋζζ δοβμΝ ΫΰβμΝ

εαδΝ ΰα δεάμΝπκζδ δεάμ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ ΰκδ,ΝΠλσ φυΰ μ,ΝΚαεκπκδβηΫθ μΝΓυθαέε μΝήΝΠαδ δΪ 
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Κζέηαεα 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβίίί 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.klimaka.org.gr/js/index.php/Ν 

 

 

Π λδΰλαφάμΝΟδΝ λΪ δμΝ βμΝΚζέηαεαμΝ κξ τκυθΝ σ κΝ βθΝ δΪγ βΝυπβλ δυθΝουξδεάμΝυΰ έαμΝσ κΝεαδΝ βθΝ

υζκπκέβ βΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εκδθπθδεάμΝ θ πηΪ π βμΝ υΪζπ πθΝ κηΪ πθΝ πζβγυ ηκτέΝ Πλκ φΫλ δΝ υπβλ έ μΝ

δα λδεΫμ,Ν ουξκεκδθπθδεΫμ,Ν δ δεάμΝ υπκ άλδιβμΝ εαδΝ φλκθ έ αμΝ Ν Ϊ κηαΝ εαδΝ Σκη έμΝ υπαγ έμΝ η Ν πκζζαπζΪΝ

πλκίζάηα αΝπκυΝ ξλάακυθΝ υ βηα δεάμΝ εαδΝ κζκεζβλπηΫθβμΝ παλΫηία βμέΝυηίΪζζ δΝ κθΝπ λδκλδ ησΝ πθΝ

αθδ κ ά πθ,Ν δμΝ έ μΝ υεαδλέ μΝ πλσ ία βμΝ αΝ βησ δαΝαΰαγΪ,Ν βθΝατιβ βΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ υθκξάμΝ εαδΝ

αζζβζ ΰΰτβμ,Ν βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ Νξυλ μΝ κυΝ ιπ λδεκτέΝέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΚΫθ λκΝ ηΫλαμΝ Ϋΰπθ,Ν Ξ θυθαμΝ Ϋΰπθ,Ν ΠλσΰλαηηαΝ πα ξσζβ βμΝ ΫΰπθΝ βθΝ

θαετεζπ βΝ Υαλ δκτ,Ν ΦυξκεκδθπθδεάΝ Τπκ άλδιβ,Ν ΠλσζβοβΝ υ κε κθέαμ,Ν Έλ υθαΝ Ν αβ άηα αΝ

Φυξδα λδεάμΝεαδΝΈζζ δοβμΝ Ϋΰβμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ ΰκδ,ΝΆ κηαΝη ΝΠλκίζάηα αΝΦυξκεκδθπθδεάμΝφτ πμΝεαδΝ υ κε κθδεσΝΙ α ησέ 

http://www.klimaka.org.gr/js/index.php/
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Praksis 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λλθ 

 

Ι κ ζέ αμΝ www.praksis.gr/  

 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν κλΰΪθπ βΝαθαπ τ δΝ πκδεέζ μΝ λΪ δμΝ εαδΝ πκζυ πέπ αΝπλκΰλΪηηα αΝη Ν ετλδκΝ σξκΝ βθΝ

εα απκζΫηβ βΝ κυΝεκδθπθδεκτΝεαδΝκδεκθκηδεκτΝαπκεζ δ ηκτΝ πθΝ υπαγυθΝεκδθπθδεΪΝκηΪ πθέΝΓδαΝ κΝπ έκΝ

βμΝ Ϋΰα βμΝ κΝπλσΰλαηηαΝ ΫΰβΝPlus, αφκλΪΝ αΝΚΫθ λαΝφδζκι θέαμΝ βθΝ γάθαΝεαδΝ βθΝΠΪ λα,ΝκδΝκπκέκδΝ

έθαδΝ υθκζδεΪΝγΝεαδΝαθαπ τ αδΝ κΝπζαδ έκυΝ αδλδεκτΝ ξάηα κμΝη Ν κθΝ ζζβθδεσΝ λυγλσΝ αυλσέ  

 

ληκ δσ β μμΝΚΫθ λαΝ ηΫλαμΝ Ϋΰπθ,ΝΠαλκξάΝέ δ βμΝεαδΝ δ υθΝΤΰδ δθάμ,ΝΦυξκεκδθπθδεάΝΤπκ άλδιβ,Ν

ΚκδθπθδεΪΝ δαη λέ ηα αέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΆ ΰκδ,Ν υΪζπ μΝΚκδθπθδεΪΝΟηΪ μ 

http://www.praksis.gr/
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Γδα λκέΝ κυΝΚσ ηκυ 

 

Θ ηδεάΝυπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λλί 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέmdmgreeceέgrΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝΟδΝΓδα λκέΝ κυΝΚσ ηκυΝ έθαδΝηέαΝ δ γθάμ,Νδα λδεά,Ναθγλππδ δεάΝΜβΝΚυί λθβ δεάΝΟλΰΪθπ βΝβΝ
κπκέαΝπαλΫξ δΝ π έΰκυ αΝδα λδεάΝίκάγ δαΝ αΝγτηα αΝ ΰα δεκτΝαπκεζ δ ηκτ,Νφυ δευθΝεα α λκφυθ,Ν
πκζΫηπθΝεαδΝ υΰελκτ πθέ 

 

ληκ δσ β μμΝΙα λδεάΝφλκθ έ α,ΝξΪλαιβΝεαδΝ φαληκΰάΝπκζδ δεάμΝυΰ έαμ,Ν υγτθβΝΛ δ κυλΰέαμΝ κυΝ
Τπθπ βλέκυΝ κυΝ άηκυΝ γβθαέπθ 

 

Σκη έμΝπαλΫηία βμμΝΆ ΰκδ,ΝΆηαξκδΝπκζΫηκυ,Νπλσ φυΰ μ,Νη αθΪ μ,ΝΪπκλκδ,Ναθα φΪζδ κδ 

http://www.mdmgreece.gr
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Ξ θυθαμΝ ΫΰπθΝ ζζβθδεκτΝ λυγλκτΝ αυλκτ 

 

Θ ηδεάΝυπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1κιι 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέredcrossέgrΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝΜβΝευί λθβ δεσμΝκλΰαθδ ησμΝη Ν εκπσΝ βθΝαθγλππδ δεάΝ λΪ βΝεαδΝίκάγ δαΝ Νπ λδσ κυμΝ

πκζΫηκυΝεαδΝ δλάθβμΝ ΝεκδθπθδεΪΝ υΪζπ κυμΝπζβγυ ηκτμέ 

 

ληκ δσ β μμΝΜ αία δεάΝΦδζκι θέαΝ Ϋΰπθ,ΝΝκ βζ υ δεάΝπ λέγαζοβΝ λαυηα δυθΝεαδΝα γ θυθ,ΝεαγυμΝ

εαδΝβΝπλκ α έαΝ πθΝαδξηαζυ πθ,Ν κυΝΪηαξκυΝπζβγυ ηκτΝεαδΝ πθΝγυηΪ πθΝπκζΫηκυ, βΝαλπΰάΝεαδΝ

υηπαλΪ α βΝ αΝγτηα αΝγ κηβθδυθΝεαδΝ πδ βηδυθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝαυ σθκηβΝάΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν κΝΚλΪ κμΝ

εαδΝεκδθπθδεκτμΝφκλ έμ,Ναθγλππδ δεάΝ λα βλδσ β αέ 

 

Σκη έμΝπαλΫηία βμμΝΪ ΰκδ,Νπλσ φυΰ μ,Νη αθΪ μ,Νγτηα αΝπκζΫηκυέ 

http://www.redcross.gr
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Π λδκ δεσΝ λσηκυΝξ έα 

ΜΚΟΝ δκΰΫθβμ 

 

Θ ηδεάΝυπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝβί1γ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.shedia.gr/ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ α δεΫμΝ λΪ δμΝ βμΝ« δκΰΫθβμΝΜΚΟ» έθαδΝβΝΫε κ βΝ κυ π λδκ δεκτΝ λσηκυΝ« ξ έα» εαδΝβΝ

τ α βΝ βμ γθδεάμΝπκ κ φαδλδεάμΝκηΪ αμΝα Ϋΰπθ η Ν βθΝ ά δαΝ υηη κξάΝ βμΝ κΝΠαΰεσ ηδκΝΚτπ ζζκΝ

ΫΰπθέΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝ λΪ πθΝαυ υθ,Ν δκλΰαθυθκθ αδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝξλσθκυ,Ν βθΝ γάθαΝεαδΝ

Ϊζζ μΝπσζ δμΝ βμΝ ζζΪ αμ,ΝηδαΝ δλΪΝπκζδ δ δευθΝ Ν εαδΝαγζβ δευθΝ ε βζυ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ ε βζυ δμΝ

δ δεκτΝεκδθπθδεκτΝπ λδ ξκηΫθκυ,ΝσππμΝ υθαυζέ μ,Ν εγΫ δμΝφπ κΰλαφέαμ,Νβη λέ μ,Νεδθβηα κΰλαφδεΪΝ

φ δίΪζ,Ν κυλθκυΪΝπκ κ φαέλκυΝΤΝ θβηΫλπ βμΝεέΪέ 

 

ληκ δσ β μμΝ θ λΰκπκέβ βΝ ΫΰπθΝεαδΝ θΫλΰπθ,ΝΤπκ άλδιβΝ δ κ άηα κμ,ΝΠκζδ δεΫμΝΚκδθπθδεάμΝ

παθΫθ αιβμ 

 

Σκη έμΝπαλΫηία βμμΝΪπκλκδ,ΝΪ ΰκδ,ΝΪθ λΰκδ 
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Φκλ έμΝΠκζδ δεάμΝΠ λδίΪζζκθ κμ 

 

 

 

 

 

ΣβθΝ υγτθβΝ κυΝ υθ κθδ ηκτΝ ΰδαΝ κΝ π έκΝ βμΝ Πκζδ δεάμΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ έξ Ν κΝ ΝέεκμΝ ΚκυλαξΪθβμΝ

ΧΤπκοάφδκμΝ δ Ϊε πλΝ ΚκδθπθδεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν Παθ πδ άηδκΝ Π ζκπκθθά κυΨ,Ν θυ,Ν βΝ ξαλ κΰλΪφβ βΝ

υθΫίαζζ Ν βΝΜαλέαΝ βηβ λκπκτζκυΝ ΧΠλκπ υξδαεάΝ Φκδ ά λδαΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ εαδΝ επαδ υ δεάμΝ

Πκζδ δεάμ,ΝΠαθ πδ άηδκΝΠ ζκπκθθά κυΨέ 
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Τπ λ γθδεκέΝΦκλ έμΝΠκζδ δεάμΝΠ λδίΪζζκθ κμ 
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υλππαρεσμΝΟλΰαθδ ησμΝΠ λδίΪζζκθ κμΝΧEEA) 

 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΟλΰαθδ ησμΝ βμΝ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλγ 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.eea.europa.eu 

 

Π λδΰλαφάμΝ εκπσμΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ έθαδΝ βΝ παλκξάΝ ΫΰευλβμΝ πζβλκφσλβ βμΝ ΰδαΝ κΝ π λδίΪζζκθέΝ ΟΝ
Ολΰαθδ ησμΝ απκ ζ έΝ βθΝ ετλδαΝ πβΰάΝ θβηΫλπ βμΝ ΰδαΝ σ κυμΝ υηη ΫξκυθΝ βθΝ αθΪπ υιβ,Ν υδκγΫ β β,Ν
φαληκΰάΝεαδΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝπ λδίαζζκθ δεάμΝπκζδ δεάμ,ΝεαδΝΰδαΝ κΝ υλτΝεκδθσέΝάη λα,ΝκΝ ΟΠΝαλδγη έΝγγΝ
ξυλ μΝηΫζβέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΛάοβΝ απκφΪ πθΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν βθΝ θ πηΪ π βΝ βμΝ
π λδίαζζκθ δεάμΝ υθδ υ αμΝ δμΝκδεκθκηδεΫμΝπκζδ δεΫμΝεαδΝ βθΝπλσκ κΝ βθΝεα τγυθ βΝ βμΝίδπ δησ β αμ,Ν
υθ κθδ ησμΝ κυΝ υλππαρεκτΝ δε τκυΝΠζβλκφκλδυθΝεαδΝΠαλα βλά πθΝΰδαΝ κΝΠ λδίΪζζκθ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚλΪ βΝΜΫζβΝ βμΝ Ν Ναβ άηα αΝΠ λδίαζζκθ δεάμΝΠκζδ δεάμ 

 

http://www.eea.europa.eu/
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Ολΰαθδ ησμΝΟδεκθκηδεάμΝυθ λΰα έαμΝεαδΝ θΪπ υιβμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΟλΰαθδ ησμ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λζκ 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.oecd.org/Ν 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΈθαμΝ απσΝ κυμΝ κη έμΝ λα βλδκπκέβ βμΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ ΟδεκθκηδεάμΝ υθ λΰα έαμΝ εαδΝ
θΪπ υιβμΝΧΟέΟέέ έΨΝπκυΝφΫλ δΝ κΝΰ θδεσΝ έ ζκΝ βμΝ«ίδπ δησ β αμ»,ΝαφκλΪΝ δ δεσ λαΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ

ίδυ δηβΝαθΪπ υιβ,Ν κΝπ λδίΪζζκθ,Ν βθΝ θΫλΰ δαΝεαδΝ βθΝαζδ έαέΝΣκπκ βλβ άμΝ κθΝ κηΫαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝ
έθαδΝ βΝ δ τγυθ βΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ πκυΝ παλΫξ δΝ δμΝ ευί λθά δμΝ βθΝ αθαζυ δεάΝ ίΪ βΝ ΰδαΝ βΝ δαησλφπ βΝ
πκζδ δευθΝπκυΝγαΝ έθαδΝαπκ ζ ηα δεΫμΝεαδΝ αυ σξλκθαΝκδεκθκηδεΪΝαπκ κ δεΫμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ εγΫ δμΝ π λδίαζζκθ δευθΝ πδ σ πθΝ πθΝ ξπλυθΝ η ζυθΝ κυ,Ν υζζκΰάΝ κδξ έπθ,Ν αθΪζυ βΝ
πκζδ δευθ,Ν δαησλφπ βΝπλκίκζυθΝεαδΝηκθ Ϋζπθ,ΝεαδΝ δαησλφπ βΝεκδθυθΝπλκ ΰΰέ πθ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚλΪ βΝΜΫζβΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝΠκζδ δεάμΝΠ λδίΪζζκθ κμ 

http://www.oecd.org/
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ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπάΝΰδαΝ βθΝ υλυπβΝΧΟ ήUNECE) 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΟλΰαθδ ησμ 

 

Έ κμΝέ λυ βμμΝ1λζι 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.unece.orgή 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπάΝ ΰδαΝ βθΝ υλυπβΝ βηδκυλΰάγβε Ν απσΝ κΝ ΟδεκθκηδεσΝ εαδΝ ΚκδθπθδεσΝ
υηίκτζδκΝ κυΝΟ έΝΚτλδκμΝ σξκμΝ βμΝ έθαδΝβΝπλκυγβ βΝ βμΝίδυ δηβμΝκδεκθκηδεάμΝαθΪπ υιβμΝη αιτΝ πθΝ
ηθΝξπλυθ-η ζυθΝ βμέΝΓδαΝ κΝ εκπσΝαυ σ,ΝβΝ πδ λκπάΝπαλΫξ δΝηδαΝπζα φσληαΝ πδεκδθπθέαμΝεαδΝ υθ λΰα έαμΝ
η αιτΝ πθΝξπλυθΝ ΝκδεκθκηδεΪΝεαδΝ πδηΫλκυμΝ κη αεΪΝγΫηα αέΝ πδπζΫκθ,ΝβΝΟ Νπλκπγ έΝ βΝ δαησλφπ βΝ
δ γθυθΝθκηδευθΝ λΰαζ έπθΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ υθ λΰα έα,Ν βθΝ θΫλΰ δα,Ν κΝπ λδίΪζζκθ,Ν κυμΝ
αθγλυπδθκυμΝ κδεδ ηκτμ,Ν κΝ ηπσλδκΝ εαδΝ δμΝ η αφκλΫμΝ εαδΝ παλΫξ δΝ α δ δεΪΝ κδξ έα,Ν κδεκθκηδεΫμΝ
η ζΫ μΝεαδΝπ λδίαζζκθ δεΫμΝ εγΫ δμέ  

 

ληκ δσ β μμΝ κθΝ κηΫαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμ,ΝκδΝ λα βλδσ β μΝ βμΝΟ -Ο Ν κξ τκυθΝ βθΝπλκ α έαΝ
βμΝαθγλυπδθβμΝυΰ έαμΝεαδΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ βΝπλκυγβ βΝ βμΝίδυ δηβμΝαθΪπ υιβμΝη αιτΝ πθΝελα υθΝ
η ζυθέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚλΪ βΝΜΫζβΝ Ν β άηα αΝΠκζδ δεάμΝΠ λδίΪζζκθ κμ 

http://www.unece.org/
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Παΰεσ ηδκΝΣαη έκΝΰδαΝ βΝΦτ βΝΝΧWέWέFέΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λθ1 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.wwfέorg 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βθΝ η ΰαζτ λβΝ π λδίαζζκθ δεάΝ κλΰΪθπ βΝ κθΝ εσ ηκΝ η Ν πΪθπΝ απσΝ ηΝ
εα κηητλδαΝυπκ βλδε ΫμΝ ΝσζκΝ κθΝεσ ηκ,ΝπκυΝ λΰΪακθ αδΝ Νπ λδ σ λ μΝαπσΝ1ίίΝξυλ μέΝ Ναπκ κζάΝ
βμΝ κηΪ αμΝ έθαδΝ «θαΝ αηα ά δΝ βΝ υπκίΪγηδ βΝ κυΝ φυ δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ κυΝ πζαθά βΝ εαδΝ θαΝ
κδεκ κηά κυη ΝΫθαΝηΫζζκθΝ κΝκπκέκΝκδΝΪθγλππκδΝγαΝακυθΝ ΝαληκθέαΝη Ν βΝφτ βέ» 

Ν 

ληκ δσ β μμΝΠκζδ δεΫμΝΫλ υθαμ,Ν δα άλβ βμΝεαδΝαπκεα Ϊ α βμΝ κυΝφυ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ β άηα αΝΠαΰεσ ηδαμΝΠ λδίαζζκθ δεάμΝΠκζδ δεάμ 

http://www.wwf.org/
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Greenpeace 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λι1 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.greenpeace.org 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝGreenpeace έθαδΝηδαΝ δ γθάμΝηβΝε λ κ εκπδεάΝκλΰΪθπ βΝπκυΝη Ν βΝ λΪ βΝ βμΝαθα δεθτ δΝ αΝ
βηαθ δεσ λαΝ π λδίαζζκθ δεΪΝ πλκίζάηα αΝ εαδΝ πλκπγ έΝ απκ ζ ηα δεΫμΝ ζτ δμΝ ΰδαΝ ΫθαΝ πλΪ δθκΝ εαδΝ
δλβθδεσΝηΫζζκθέ 

 

ληκ δσ β μμΝ επσθβ βΝ λ υθυθ,Ν εγΫ πθ,ΝΪ εβ βΝπέ βμΝεαδΝαε δίδ ηκτΝΰδαΝαβ άηα αΝπ λδίΪζζκθ κμ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ β άηα αΝΠαΰεσ ηδαμΝΠ λδίαζζκθ δεάμΝΠκζδ δεάμ 
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Friends of the Earth Europe 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δ γθάμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λθλ 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.foeeurope.org  

 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝFriends of the Earth EuropeΧFoEE)Νπ λδζαηίΪθ δΝγ1Ν γθδεΫμΝκλΰαθυ δμΝεαδΝξδζδΪ μΝ κπδεΫμΝ
κηΪ μέΝ θ δπλκ ππ τ δΝ κηΪ μΝ η ζυθΝ κυΝ δε τκυΝ πλκμΝ αΝ υλππαρεΪΝ γ ηδεΪΝ σλΰαθαΝ η Ν σξκΝ θαΝ
πβλ Ϊ κυθΝ βΝξΪλαιβΝπκζδ δεάμΝ βμΝ ,Ν υαδ γβ κπκδ έΝ κΝεκδθσΝ ΝσζβΝ βθΝ υλυπβΝΰδαΝ αΝπ λδίαζζκθ δεΪΝ
γΫηα α,Ν κλΰαθυθ δΝ ε λα έ μΝ ΰδαΝ α δφσλ μΝ ζτ δμΝ ΰδαΝ δμΝ πδκΝ πδ δεΫμΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ εαδΝ εκδθπθδεΫμΝ
πλκεζά δμΝπκυΝαπ δζκτθΝ κυμΝαθγλυπκυμΝεαδΝ κθΝπζαθά βέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ επαδ υ δεΪΝπλκΰλΪηηα α,ΝεαηπΪθδ μ,ΝΪ εβ βΝπέ βμΝ Ναβ άηα αΝΦυ δεκτΝΠ λδίΪζζκθ κμ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΝΥυλ μΝ βμΝ υλυπβμ,Νγ ηδεΪΝσλΰαθαΝ βμΝ  
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γθδεκέΝΦκλ έμΝΠκζδ δεάμΝΠ λδίΪζζκθ κμ 
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Γ θδεάΝΓλαηηα έαΝΤπκυλΰ έκυΝΠαλαΰπΰδεάμΝ θα υΰελσ β βμ,Ν 

θΫλΰ δαμΝεαδΝΠ λδίΪζζκθ κμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί1η 

 

Ι κ ζέ αμΝhttp://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=856&language=el-GR 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ΠαλαΰπΰδεάμΝ θα υΰελσ β βμ,Ν θΫλΰ δαμΝ εαδΝ

Π λδίΪζζκθ κμΝ υηπ λδζαηίΪθ δ,Ν η αιτΝ Ϊζζπθ,Ν βΝ Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ Π λδίαζζκθ δεάμΝ Πκζδ δεάμΝ εαδΝ βΝ

Γ θδεάΝ δΫτγυθ βΝ θΪπ υιβμΝεαδΝΠλκ α έαμΝ α υθΝεαδΝ ΰλκπ λδίΪζζκθ κμέ 

 

 

ληκ δσ β μμΝΠλκ α έαΝ δκπκδεδζσ β αμ,ΝΦυ δευθΝΠσλπθΝεαδΝΠ λδίΪζζκθ κμ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΝ δκπκδεδζσ β α,ΝΦυ δεσΝΠ λδίΪζζκθ 
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ΠλΪ δθκΝΣαη έκ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί1ί 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.prasinotameio.gr/ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ εκπσμΝ κυΝ ΠλΪ δθκυΝ Σαη έκυΝ έθαδΝ βΝ θέ ξυ βΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ ηΫ πΝ βμΝ πλκ α έαμΝ κυΝ

π λδίΪζζκθ κμΝη Ν βθΝ δαξ δλδ δεά,Νκδεκθκηδεά,Ν ξθδεάΝεαδΝξλβηα κπδ π δεάΝυπκ άλδιβΝπλκΰλαηηΪ πθ,Ν

ηΫ λπθ,Νπαλ ηίΪ πθΝεαδΝ θ λΰ δυθΝπκυΝαπκίζΫπκυθΝ βθΝαθΪ διβΝεαδΝαπκεα Ϊ α βΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμ,ΝβΝ

άλδιβΝ βμΝ π λδίαζζκθ δεάμΝ πκζδ δεάμΝ βμΝ ξυλαμΝ εαδΝ βΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝ βησ δκυΝ εαδΝ εκδθπθδεκτΝ

υηφΫλκθ κμΝηΫ πΝ βμΝ δκέεβ βμ,Ν δαξ έλδ βμΝεαδΝαιδκπκέβ βμΝ πθΝπσλπθέ 

 

 

ληκ δσ β μμΝ δαησλφπ βΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βΝ ξλβηα κ κ κτη θπθΝ πλκΰλαηηΪ πθ,Ν δ άΰβ βΝ πλκ Ϊ πθ,Ν

δα άλβ βΝ βησ δαμΝ ίΪ βμΝ κηΫθπθ,Ν παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ έ πλαιβμ,Ν κΝ Ϋζ ΰξκμΝ εαδΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ

απσ κ βμΝ πθΝΠλΪ δθπθΝΠσλπθ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ δυ δηβΝ θΪπ υιβ,ΝΦυ δεσΝΠ λδίΪζζκθ 
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Ρυγηδ δεάΝ λξάΝ θΫλΰ δαμΝΧΡ Ψ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ θ ιΪλ β βΝ λξά 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλλ 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέraeέgr 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝΡ Ν έθαδΝαθ ιΪλ β βΝλυγηδ δεάΝαλξά,Νη ΝετλδαΝαληκ δσ β ΪΝ βμΝθαΝ πκπ τ δΝ βθΝ ΰξυλδαΝ

αΰκλΪΝ θΫλΰ δαμ,Ν ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμΝ βμ,Ν δ βΰκτη θβΝπλκμΝ κυμΝαλησ δκυμΝφκλ έμΝ βμΝΠκζδ έαμΝεαδΝ

ζαηίΪθκθ αμΝβΝέ δαΝηΫ λαΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ σξκυΝ βμΝαπ ζ υγΫλπ βμΝ πθΝαΰκλυθΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ

εαδΝφυ δεκτΝα λέκυέ 

 

 

ληκ δσ β μμΝΠαλαεκζκτγβ βΝεαδΝ πκπ έαΝ βμΝαΰκλΪμΝ θΫλΰ δαμ,ΝΠλκ α έαΝ πθΝεα αθαζπ υθ,Ν

Παλαεκζκτγβ βΝ βμΝα φΪζ δαμΝ κυΝ θ λΰ δαεκτΝ φκ δα ηκτΝ βμΝξυλαμ,ΝΥκλάΰβ βΝα δυθ,Ν πκπ έαΝ πέΝ

πθΝ θ ιΪλ β πθΝ δαξ δλδ υθΝΜ αφκλΪμ,ΝΈΰελδ βΝ δηκζκΰέπθΝηβΝαθ αΰπθδ δευθΝ λα βλδκ ά πθ,Ν

Υκλάΰβ βΝ ιαέλ βμΝαπσΝυπκξλ υ δμΝπαλκξάμΝπλσ ία βμΝ λέ πθ,ΝΠαλαεκζκτγβ βΝπλσ ία βμΝ δμΝ

θ λΰ δαεΫμΝ δα υθ Ϋ δμ,ΝζάοβΝλυγηδ δευθΝηΫ λπθΝΰδαΝ βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝαΰκλυθ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ θΫλΰ δα,ΝΦυ δεσΝΠ λδίΪζζκθ 
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βησ δαΝ πδξ έλβ βΝ ζ ε λδ ηκτΝ έ έΝΧ Ν Ψ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ θυθυηβΝ αδλέα 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1ληί 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.dei.gr 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν Ν έθαδΝ ζζβθδεάΝελα δεΪΝ ζ ΰξση θβΝ αδλ έαΝπαλαΰπΰάμΝβζ ε λδεκτΝλ τηα κμέΝ πσΝ κΝ
βίί1Νζ δ κυλΰ έΝπμΝαθυθυηβΝ αδλέαέΝ δαγΫ δΝηδαΝη ΰΪζβΝυπκ κηάΝ Ν ΰεα α Ϊ δμΝκλυξ έπθΝζδΰθέ β,Ν
παλαΰπΰάμ,Νη αφκλΪμΝεαδΝ δαθκηάμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝΚα Ϋξ δΝπ λέπκυΝ κΝθκΣΝ βμΝ ΰεα βηΫθβμΝ
δ ξτκμΝ πθΝ αγηυθΝβζ ε λκπαλαΰπΰάμΝ βθΝ ζζΪ αΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αμΝ κΝ θ λΰ δαεσΝ βμΝη έΰηαΝ
ζδΰθδ δεκτμ,Νυ λκβζ ε λδεκτμΝεαδΝπ λ ζαρεκτμΝ αγηκτμ,ΝεαγυμΝεαδΝ αγηκτμΝφυ δεκτΝα λέκυ,ΝαζζΪΝεαδΝ
ηκθΪ μΝαθαθ υ δηπθΝπβΰυθΝ θΫλΰ δαμΝΧ Π Ψέ  

 

 

ληκ δσ β μμΝΠαλαΰπΰάΝεαδΝ ηπκλέαΝ θΫλΰ δαμ,Ν θαθ υ δη μΝΠβΰΫμΝ θΫλΰ δαμ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΦκλ έμ,Ν πδξ δλά δμ,ΝΝκδεκευλδΪΝεαδΝΓ θδεσμΝΠζβγυ ησμΝ Ν γθδεσΝ πέπ κ 



211 

 

 

 

βησ δαΝ πδξ έλβ βΝ λέκυΝ έ έΝΧ Π Ν Ψ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ θυθυηβΝ αδλέα 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λκκ 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.depa.gr 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν Π Ν έθαδΝβΝ αδλ έαΝπκυΝ δ άΰαΰ Ν κΝφυ δεσΝαΫλδκΝ βθΝ ζζΪ α,Νπλαΰηα κπκδυθ αμΝηδαΝ

η ΰΪζβΝ θ λΰ δαεάΝ πΫθ υ βέΝ πκ ζ έΝσηδζκΝ αδλ δυθΝη Ν υθαηδεάΝπαλκυ έαΝ κθΝ θ λΰ δαεσΝ κηΫαΝεαδΝ

κυ δα δεάΝ υηίκζάΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ κδεκθκηέαμ,Ν βθΝ πλκ α έαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ βΝ

ί ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ απάμΝ πθΝ κπδευθΝ εκδθπθδυθέΝ Μ Ν ηαελκξλσθδ μΝ υηίΪ δμΝ πλκηάγ δαμΝ α λέκυΝ

βλέα δΝ βθΝ πΪλε δαΝ εαδΝ α φΪζ δαΝ φκ δα ηκτΝ βμΝ ξυλαμ,Ν θυΝ αυ σξλκθαΝ αθαπ τ δΝ βηαθ δεΫμΝ

πλπ κίκυζέ μ,Νυ ΝβΝ ζζΪ αΝθαΝΫξ δΝκυ δα δεσΝλσζκΝπμΝεσηίκμΝ δαη αεσηδ βμΝφυ δεκτΝα λέκυΝπλκμΝ βθΝ

υλυπβΝαπσΝξυλ μΝη Νπζκτ δαΝεκδ Ϊ ηα αΝφυ δεκτΝα λέκυέ 

 

 

ληκ δσ β μμΝ ισλυιβ,ΝΠαλαΰπΰάΝεαδΝ ηπκλέαΝΦυ δεκτΝ λέκυ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΦκλ έμ,Ν πδξ δλά δμ,ΝΝκδεκευλδΪΝεαδΝΓ θδεσμΝΠζβγυ ησμΝ Ν γθδεσΝ πέπ κ 
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ζζβθδεάΝ δαξ δλδ δεάΝ αδλέαΝΤ λκΰκθαθγλΪεπθΝΧ ΤΝ Ψ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ θυθυηβΝ αδλέα 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίί1 

 

Ι κ ζέ αμΝΝwww.greekhydrocarbons.grή 
 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν ΤΝ απκ ζ έΝ γθδεσΝΦκλΫαΝΤ λκΰκθαθγλΪεπθ,Ν κΝ κπκέκμΝ δαξ δλέα αδΝ αΝ απκεζ δ δεΪΝ

δεαδυηα αΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝ ΝγΫηα αΝαθααά β βμ,ΝΫλ υθαμΝεαδΝ εη Ϊζζ υ βμΝυ λκΰκθαθγλΪεπθέ 

 

 

ληκ δσ β μμΝ δ λ τθβ βΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βΝ κυΝ υθαηδεκτΝ βμΝ ξυλαμΝ Ν υ λκΰκθΪθγλαε μ,Ν βηδκυλΰέαΝ

ίΪ πθΝ κηΫθπθ,Νξκλάΰβ βΝα δυθ,Ν δ ιαΰπΰάΝ δαΰπθδ ηυθ,Ν τθαοβΝ υηφπθδυθ,Ν δαπλαΰηΪ υ βΝ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ θΫλΰ δα,ΝΦυ δεσΝΠ λδίΪζζκθ 
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ΚΫθ λκΝ θαθ υ δηπθΝΠβΰυθΝεαδΝ ικδεκθσηβ βμΝ θΫλΰ δαμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λκι 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.cres.gr/ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ Κ Π Ν έθαδΝ κΝ γθδεσμΝ φκλΫαμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκυγβ βΝ πθΝ θαθ υ δηπθΝ Πβΰυθ,Ν βμΝ

ΟλγκζκΰδεάμΝΥλά βμΝεαδΝ βμΝ ικδεκθσηβ βμΝ θΫλΰ δαμέ 

 κΝ τΰξλκθκΝ θ λΰ δαεσΝ κπέκΝ κΝ Κ Π Ν λα βλδκπκδ έ αδΝ υθαηδεΪ,Ν κΝ πζαέ δκΝ βμΝ γθδεάμΝ εαδΝ

εκδθκ δεάμΝπκζδ δεάμΝεαδΝθκηκγ έαμ,ΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ βθΝα δφσλκΝαθΪπ υιβέ 

 βθΝ πλπ κπκλέαΝ πθΝ ξθκζκΰδευθΝ ι ζέι πθΝ υζκπκδ έΝ εαδθκ σηαΝ ΫλΰαΝ εαδΝ βηαθ δεΫμΝ λΪ δμΝ ΰδαΝ βθΝ

δΪ κ βΝεαδΝ λαέπ βΝ πθΝθΫπθΝ θ λΰ δαευθΝ ξθκζκΰδυθέ 

 

 

ληκ δσ β μμΝπλκυγβ βΝ πθΝ φαληκΰυθΝAΠE/OXE/EΞEΝ Ν γθδεσΝεαδΝ δ γθΫμΝ πέπ κ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝεΪγ Ν

έ κυμΝ υπκ άλδιβΝ λα βλδκ ά πθΝ Χ ξθκζκΰδευθ,Ν λ υθβ δευθ,Ν υηίκυζ υ δευθ,Ν π θ υ δευθΨΝ κυμΝ

παλαπΪθπΝ κη έμ,Ν η Ν ΰθυηκθαΝ βΝ η έπ βΝ βμΝ π λδίαζζκθ δεάμΝ πδίΪλυθ βμΝ βθΝ αζυ έ αΝ παλαΰπΰάή

η αφκλΪήξλά βΝ βμΝ θΫλΰ δαμέ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ θΫλΰ δα,ΝΦυ δεσΝΠ λδίΪζζκθ 
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γθδεσμΝΟλΰαθδ ησμΝ θαετεζπ βμΝΧ Ο ΝΨ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίί1 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.eoan.gr 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ κΝ Ο ΝΝΝ έθαδΝ κΝ αλησ δκμΝ φκλΫαμΝ κυΝ ΤέΠέ έΚέ έΝ ΰδαΝ κθΝ ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ

πκζδ δεάμΝΰδαΝ βθΝαθαετεζπ βΝ βθΝ ζζΪ α,Ν κΝπζαέ δκΝ βμΝ θαζζαε δεάμΝ δαξ έλδ βμέ έθαδΝυπ τγυθκμΝΰδαΝ

βθΝΫΰελδ β,Ν βθΝ πκπ έαΝεαδΝ κθΝΫζ ΰξκΝ πθΝ υ βηΪ πθΝ θαζζαε δεάμΝ δαξ έλδ βμΝαθΪΝπλκρσθ,ΝεαγυμΝεαδΝ

ΰδαΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ πέ υιβμΝ πθΝ γθδευθΝ σξπθΝ αθαετεζπ βμΝ εαδΝ αιδκπκέβ βμΝ ΰδαΝ ε έθαΝ αΝ

υζδεΪΝπκυΝυπΪΰκθ αδΝ κΝγ ηδεσΝπζαέ δκΝ βμΝ θαζζαε δεάμΝ δαξ έλδ βμέ 

 

 

ληκ δσ β μμΝ δ άΰβ βΝ εαδΝ ξ δα ησμΝ ΠλκΰλαηηΪ πθ,Ν Υκλάΰβ βΝ ΰελέ πθΝ εαδΝ Πδ κπκδβ δευθ,Ν

Ο βΰέ μ,Νυ Ϊ δμ,ΝΓθπηκ κ ά δμ,Ν βηδκυλΰέαΝ Ϊ πθΝ κηΫθπθ,Ν επσθβ βΝΜ ζ υθέ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΦυ δεσΝΠ λδίΪζζκθ 
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ΣκπδεκέΝΦκλ έμΝΠκζδ δεάμΝΠ λδίΪζζκθ κμ 
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Ολΰαθδ ησμΝΡυγηδ δεκτΝξ έκυΝεαδΝΠλκ α έαμΝΠ λδίΪζζκθ κμΝ γάθαμΝΧΟΡ Ψ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λκη 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.organismosathinas.grή 

 

 

Π λδΰλαφάμΝαπκ ζ έΝ κθΝφκλΫαΝ υθκζδεάμΝεαδΝ πδ ζδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝξπλκ αιδευθ,Νπκζ κ κηδευθΝεαδΝ

π λδίαζζκθ δευθΝ γ ηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝΠ λδφΫλ δαΝ δεάμέΝΠαλΪζζβζα,Ν Ϋξ δΝ εαδΝ βθΝ αληκ δσ β αΝ υ ξΫ δ βμΝ

κυΝ κδεκθκηδεκτΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ η Ν αΝ δΪφκλαΝ πέπ αΝ ξπλδεκτΝ ξ δα ηκτ,Ν ΰδαΝ λΪ δμΝ εαδΝ

πλκΰλΪηηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝξυλκέΝ έθαδΝΝΠ ,Νη Ν δκδεβ δεάΝεαδΝκδεκθκηδεάΝαυ κ Ϋζ δαΝ

εαδΝ πκπ τ αδΝαπσΝΤΠ Κ έ 

 

 

ληκ δσ β μμΝ ξ δα ησμΝ βμΝ ξπλκ αιδεάμΝ πκζδ δεάμ,Ν ζάοβΝ ηΫ λπθ,Ν σλπθΝ εαδΝ π λδκλδ ηυθΝ ΰδαΝ βθΝ

ια φΪζδ βΝ βμΝπλκ α έαμΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμ,Ν υθ κθδ ησμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝ πθΝη ζ υθΝπκυΝΫξκυθΝ

ξΫ βΝη Ν κΝΡ  

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΥπλκ αιδεσμΝεαδΝΠκζ κ κηδεσμΝξ δα ησμ,ΝΠλκ α έαΝΠ λδίΪζζκθ κμΝ 
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Ολΰαθδ ησμΝΡυγηδ δεκτΝξ έκυΝεαδΝΠλκ α έαμΝΠ λδίΪζζκθ κμΝΘ αζκθέεβμΝ

ΧΟΡέΘ έΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λκη 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.orth.grή 

 

 

Π λδΰλαφάμΝΟΝΟΡΘ Ν έθαδΝΝΠ ,ΝΫξ δΝ βθΝΫ λαΝ κυΝ βΝΘ αζκθέεβΝεαδΝ πκπ τ αδΝαπσΝ κΝΤΠ Κ έΝ

ΚτλδκΝαθ δε έη θκΝ κυΝΟΡΘ Ν έθαδΝκΝ ξ δα ησμΝεαδΝβΝυζκπκέβ βΝ κυΝΡυγηδ δεκτΝξ έκυΝ βμΝ

Θ αζκθέεβμέ 

 

 

ληκ δσ β μμΝ ξ δα ησμΝεαδΝπλκΰλαηηα δ ησμΝ βμΝ υλτ λβμΝΠ λδκξάμΝ βμΝΘ αζκθέεβμ,ΝηΫ αΝ αΝ

πζαέ δαΝ βμΝ γθδεάμΝξπλκ αιδεάμΝπκζδ δεάμ,ΝζάοβΝηΫ λπθΝεαδΝεα υγτθ πθΝΰδαΝ βθΝαθαίΪγηδ βΝεαδΝ

πλκ α έαΝ κυΝφυ δεκτΝεαδΝ κηβηΫθκυΝπ λδίΪζζκθ κμΝ βμΝ υλτ λβμΝπ λδκξάμΝ βμΝΘ αζκθέεβμ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΥπλκ αιδεσμΝεαδΝΠκζ κ κηδεσμΝξ δα ησμ,ΝΠλκ α έαΝΠ λδίΪζζκθ κμέ 
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ΜΚΟΝΠκζδ δεάμΝΠ λδίΪζζκθ κμ 
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ζζβθδεάΝ αδλέαΝΠλκ α έαμΝ βμΝΦτ βμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λη1 

 

Ι κ ζέ αμΝeepf.grή 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν ζζβθδεάΝ αδλέαΝΠλκ α έαμΝ βμΝΦτ βμΝ έθαδΝΠ λδίαζζκθ δεάΝΜβΝΚυί λθβ δεάΝΟλΰΪθπ βΝ

παθ ζζάθδαμΝ ηίΫζ δαμΝπκυΝ λα βλδκπκδ έ αδΝαπσΝ κΝ1λη1ΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝφυ δεκτΝ

π λδίΪζζκθ κμέΝΈξ δΝπμΝαπκ κζάΝ βμΝθαΝ θβη λυθ δΝεαδΝθαΝ υαδ γβ κπκδ έ,Ν σ κΝ κυμΝΈζζβθ μΝσ κΝεαδΝ

αυ κτμΝπκυΝαΰαπκτθΝ βθΝ ζζΪ αΝΰδαΝ βΝφυ δεάΝεζβλκθκηδΪΝ βμΝξυλαμΝεαδΝθαΝ λα βλδκπκδ έ αδΝΰδαΝ βΝ

πλκ α έαΝ βμέΝ 

 

 

ληκ δσ β μμΝΠαλ ηία δεάΝΠλκ α έα,ΝΠλκΰλΪηηα αΝ δα άλβ βμΝεαδΝΝΠλκ α έαμΝ βμΝΦτ βμ,Ν

Π λδίαζζκθ δεάΝ επαέ υ β,ΝΟδεκζκΰδεάΝ δαξ έλδ β,Ν υαδ γβ κπκέβ βΝ κυΝΚκδθκτ,ΝΝκηδεΫμΝ λΪ δμ 

 

 

ΟηΪ μΝήΝΠ έαΝΠαλΫηία βμμΝΦυ δεσΝΠ λδίΪζζκθ 
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ζζβθδεσΝΚΫθ λκΝ δκ σππθ-Τΰλκ σππθΝΧ Κ ΤΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλ1 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.ekby.gr/ 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ Κ ΤΝ δ λτγβε Ν πμΝ παλΪλ βηαΝ κυΝΜκυ έκυΝ Γκυζαθ λάΝ Φυ δεάμΝ Ι κλέαμΝ η Ν Ϋ λαΝ βΝ

ΘΫληβΝ κυΝΝκηκτΝΘ αζκθέεβμ,Ν κΝ1λλ1,Νη Νξλβηα κ σ β βΝ βμΝ υλππαδεάμΝΈθπ βμΝεαδΝ κυΝΠαΰεσ ηδκυΝ

Σαη έκυΝΰδαΝ βΝΦτ β,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝελΪ κυμέΝΟδΝ ΰεα α Ϊ δμΝ κυΝίλέ εκθ αδΝ θ σμΝ

κυΝ ΰλκε άηα κμΝ κυΝ λδ κ ζ έκυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ αζκθέεβμέΝΟΝΰ θδεσμΝ εκπσμΝ κυΝ Κ ΤΝ έθαδΝθαΝ

πλκπγά δΝ βθΝα δφκλδεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝαθαθ υ δηπθΝφυ δευθΝπσλπθΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ ΝΪζζ μΝπ λδκξΫμΝ

βμΝΜ κΰ δαεάμΝΛ εΪθβμΝεαδΝ βμΝ υλππαρεάμΝ π έλκυέ 

 

 

ληκ δσ β μμΝ δαξ έλδ βΝ φυ δευθΝ π λδκξυθ,Ν πδ βηκθδεάΝ πζβλκφσλβ β,Ν φαληκ ηΫθβΝ Ϋλ υθα,Ν

Κα Ϊλ δ β,Ν υαδ γβ κπκέβ βΝεκδθκτΝεαδΝΠ λδίαζζκθ δεάΝ επαέ υ β,Ν ε Ϋζ βΝ δ δευθΝΫλΰπθ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΠλκ α έαΝΦυ δεκτΝΠ λδίΪζζκθ κμ 
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ζζβθδεάΝΟλθδγκζκΰδεάΝ αδλ έα 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λκβ 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.ornithologiki.gr 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν ζζβθδεάΝ ΟλθδγκζκΰδεάΝ αδλ έαΝ έθαδΝ π λδίαζζκθ δεάΝ ηβΝ ε λ κ εκπδεάΝ κλΰΪθπ βΝ η Ν

αθ δε έη θκΝ βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ ΪΰλδπθΝ πκυζδυθΝ εαδΝ πθΝ ίδκ σππθΝ κυμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν γ πλυθ αμΝ αΝ πμΝ

ία δεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝφτ βμέΝ πσΝ κΝ1λκβΝ λΰΪα αδΝυ ΝθαΝ δα φαζέ δΝΫθαΝίδυ δηκΝπ λδίΪζζκθΝ

σ κΝΰδαΝ αΝπκυζδΪ,Νσ κΝεαδΝΰδαΝ κθΝΪθγλππκέ 

 

 

ληκ δσ β μμΝ Ά εβ βΝ Πέ βμ,Ν Παλ ηίΪ δμ,Ν υαδ γβ κπκέβ β,Ν ΝκηδεΫμΝ δα δεα έ μ,Ν επσθβ βΝ

Μ ζ υθ,ΝΓθπηκ κ ά δμ 

 

 

ΟηΪ μΝήΝΠ έαΝΠαλΫηία βμμΝΠλκ α έαΝ δκπκδεδζσ β αμΝεαδΝΦυ δεκτΝΠ λδίΪζζκθ κμέ 
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ΡΚΣΟΤΡΟ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλβ 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.arcturos.grή 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΟΝ ΡΚΣΟΤΡΟΝ έθαδΝ ηβΝ ευί λθβ δεά,Ν ηβΝ ε λ κ εκπδεάΝ π λδίαζζκθ δεάΝ κλΰΪθπ βΝ πκυΝ

δ λτγβε Ν κΝ1λλβ,ΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ βμΝΪΰλδαμΝαπάμΝεαδΝ κυΝφυ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμ,Νη Ν λΪ δμΝΫλ υθαμΝ

π έκυ,Ν πδ βηκθδεάμΝ η ζΫ βμ,Ν υαδ γβ κπκέβ βμΝ εκδθκτ,Ν π λδίαζζκθ δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ γ ζκθ δ ηκτΝ

ΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ βμΝΪΰλδαμΝαπάμ,Ν βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝίδκπκδεδζσ β αμΝεαδΝ βμΝα δφκλέαμΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κΝ

ιπ λδεσέ 

 

ληκ δσ β μμΝΟΝ ΡΚΣΟΤΡΟΝα ε έΝπκζδ δεάΝπέ βΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ βμΝφτ βμΝαθαπ τ κθ αμΝ λΪ δμΝ

υαδ γβ κπκέβ βμΝεκδθκτ,Νπ λδίαζζκθ δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ γ ζκθ δ ηκτέ 

 

ΟηΪ μΝΠαλΫηία βμμΝΠλκ α έαΝΆΰλδπθΝ υπθ,ΝΦυ δεσΝΠ λδίΪζζκθ 
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Μ σΰ δκμΝSOS 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλί 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.medsos.gr/ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝ έε υκΝΜ ΟΓ ΙΟΝSOSΝι εέθβ Ν κΝ1λλίΝπμΝηδαΝΠ λδίαζζκθ δεάΝΟλΰΪθπ βΝηβΝ
ε λ κ εκπδεκτΝξαλαε άλα,ΝαπσΝηέαΝκηΪ αΝαθγλυππθΝαπκφα δ ηΫθπθΝθαΝπαλΫηίκυθΝ αΝπ λδίαζζκθ δεΪΝ
πλκίζάηα αΝ βμΝξυλαμ,Ν βμΝΜ κΰ έκυΝεαδΝ βμΝ υλυπβμΝΰ θδεσ λαέ 

 

 

ληκ δσ β μμΝΆ εβ βΝΠδΫ πθ,Ν υαδ γβ κπκέβ β,Ν θβη λπ δεΫμΝ ε λα έ μ,Ν δα τππ βΝΠλκ Ϊ πθ 

 

 

ΟηΪ μΝΠαλΫηία βμμΝΦυ δεσΝΠ λδίΪζζκθ,ΝΘαζΪ δκΝΠ λδίΪζζκθ 
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Φκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝΈλ υθαμ 

 

 

 

 

 

ΣβθΝ υγτθβΝ κυΝυθ κθδ ηκτΝεαδΝ βμΝΥαλ κΰλΪφβ βμΝΰδαΝ κΝΠ έκΝ βμΝΚκδθπθδεάμΝΈλ υθαμΝ έξ ΝβΝ ΰΰ ζδεάΝ

ΚααΪθβΝ ΧΤπκοάφδαΝ δ Ϊε πλΝ ΚκδθπθδεάμΝ  α δ δεάμ,Ν ΣηάηαΝ ΚκδθπθδεάμΝ Πκζδ δεάμ,Ν ΠΪθ δκΝ

Παθ πδ άηδκΨέ 
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Τπ λ γθδεκέΝΦκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝΈλ υθαμ 
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υλππαρεάΝ α δ δεάΝΤπβλ έαΝΧEurostat)  
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΤπβλ έαΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμ 
 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1ληγ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttpμήήeppέeurostatέecέeuropaέeuήportalήpageήportalήeurostatήhomeή 

 

 

Π λδΰλαφάμΝΚτλδκΝ εαγάεκθΝ βμΝ έθαδΝ βΝ υζζκΰάΝ εαδΝ βηκ έ υ βΝ α δ δευθΝ κδξ έπθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ Ν

ξυλ μΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ πλκυγβ βΝη γσ πθΝ α δ δεάμΝ Ν ελΪ β-ηΫζβΝ άΝ υπκοάφδαΝ

ελΪ βΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝελα υθΝ θ σμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ υθβμΝ ζ τγ λπθΝυθαζζαΰυθΝ

ΧEFTA).Ν ΟδΝ δΪφκλκδΝ αθ έ κδξκδΝ κλΰαθδ ηκέΝ κυΝ εΪγ Ν ελΪ κυμΝ πκυΝ υθ λΰΪακθ αδΝ η Ν βθΝ EurostatΝ

ζ δ κυλΰκτθΝη ΝίΪ βΝ κΝ υλππαρεσΝτ βηαΝ α δ δεάμέ 

 

ληκ δσ β μμΝυζζκΰάΝεαδΝ π ι λΰα έαΝ α δ δευθΝ κηΫθπθ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ υλππαρεσμΝΠζβγυ ησμ,ΝΟδεκθκηδεκέ,ΝΠκζδ δεκέΝεαδΝΚκδθπθδεκέΝΣκη έμ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD
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γθδεκέΝΦκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝΈλ υθαμ 
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Γ θδεάΝΓλαηηα έαΝΈλ υθαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμΝΧΓΓ ΣΨ, 

Τπκυλΰ έκΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λθζ 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.gsrt.grΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΝΓΓ ΣΝ έθαδΝ κΝαλησ δκΝΝΠ ΝπκυΝ έθαδΝυπ τγυθκΝΰδαΝ κθΝ υθ κθδ ησΝ βμΝ λ υθβ δεάμΝεαδΝ

ξθκζκΰδεάμΝπκζδ δεάμΝ βθΝ ζζΪ αέ 

 

ληκ δσ β μμΝ Ν ΓΓ ΣΝ Ϋξ δΝ πμΝ αθ δε έη θκΝ βθΝ θέ ξυ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ εαδΝ ξθκζκΰδευθΝ

λα βλδκ ά πθ,Ν βθΝη αφκλΪΝεαδΝ δΪξυ βΝπλκβΰηΫθπθΝ ξθκζκΰδυθΝπλκμΝ κυμΝπαλαΰπΰδεκτμΝφκλ έμΝεαδΝ

βθΝαιδκπκέβ βΝ πθΝπλκρσθ πθΝ βμΝΫλ υθαμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΠκζδ δεάΝΈλ υθαμ,ΝΚκδθπθδεάΝΈλ υθα 

http://www.gsrt.gr/
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εα βηέαΝ γβθυθ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λβθ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttpμήήwwwέacademyofathensέgrήΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ Γ θδεσμΝ εαδΝ ετλδκμΝ εκπσμΝ βμΝAεα βηέαμΝAγβθυθΝ έθαδΝ βΝ εαζζδΫλΰ δαΝ εαδΝ βΝ πλκαΰπΰάΝ πθΝ

πδ βηυθ,Ν πθΝ ΓλαηηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ KαζυθΝ T ξθυθέΝ πέ βμΝ βΝ πδεκδθπθέαΝ κυΝ δ λτηα κμΝ εαδΝ πθΝ

αεα βηαρευθΝη Ν δμΝΪζζ μΝαεα βηέ μΝάΝ κυμΝκηκ ΫξθκυμΝ κυμ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη Ναυ κτμέΝ

 κυμΝ εκπκτμΝ βμΝ εα βηέαμΝ έθαδΝ πέ βμΝ βΝ Ν πδ βηκθδεάΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ η ζΫ βΝ κυμΝ κη έμΝ ΰ πλΰέα,Ν

ίδκηβξαθέα,Ν θαυ δζέα,Ν γθδεάΝ κδεκθκηέα,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ Ϋε κ βΝ ΰθπηκ κ ά πθ,Ν πλκ Ϊ πθ,Ν απκφΪ πθ,Ν

ελέ πθΝΰδαΝ βθΝ δαφυ δ βΝεαδΝεαγκ άΰβ βΝελα δευθΝκλΰΪθπθΝεαδΝαλξυθέ 

 

ληκ δσ β μμΝ  κΝ πζαέ δκΝ πθΝ εκπυθΝ βμΝ βΝ Aεα βηέαΝ AγβθυθΝ πλκίαέθ δΝ δαΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ Ν

πδ βηκθδεΫμΝαθαεκδθυ δμ,ΝεαδΝ υηη Ϋξ δΝ Ν πδ βηκθδεΪΝ υθΫ λδαΝεαδΝ δ γθάΝ λ υθβ δεΪΝπλκΰλΪηηα α,Ν

πλαΰηα κπκδ έΝ ε σ δμ,Ν ξκλβΰ έΝ υπκ λκφέ μ,Ν απκθΫη δΝ ίλαί έαέΝ άη λαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ βθΝ Aεα βηέαΝ βγΝ

λ υθβ δεΪΝεΫθ λαΝεαδΝΰλαφ έαέΝT ζ υ αέαΝη ΰΪζβΝπλκ φκλΪΝ βμΝAεα βηέαμΝAγβθυθΝ βθΝΫλ υθαΝ έθαδΝ κΝ

Ί λυηαΝ Iα λκίδκζκΰδευθΝ Eλ υθυθέΝ ΠκζζΫμΝ φκλΫμΝ βΝ Aεα βηέαΝ Aγβθυθ,Ν η Ν δμΝ ΰθπηκ κ ά δμΝ εαδΝ δμΝ

πλκ Ϊ δμΝ βμ,ΝΫξ δΝπλκ φΫλ δΝυπβλ έαΝ κΝελΪ κμ,ΝευλέπμΝΰδαΝ γθδεΪΝαβ άηα αΝεαδΝΰδαΝαβ άηα αΝπαδ έαμΝ

εαδΝκδεκθκηδεάμΝπκζδ δεάμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ πδ βηκθδεάΝΈλ υθαΝήΝΚκδθπθδεάΝΈλ υθα 

http://www.academyofathens.gr/
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ζζβθδεάΝ α δ δεάΝ λξάΝΧ ΛΣ ΣΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ θ ιΪλ β βΝαλξάΝη Ν βθΝυπκ άλδιβΝ βμΝ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λβη 

 

Ι κ ζέ αμΝwww.statistics.gr/portal/page/portal/ESYEΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν ζζβθδεάΝ α δ δεάΝ λξάΝ υζζΫΰ δΝ α δ δεΪΝ κδξ έαΝπκυΝαφκλκτθΝ κθΝπζβγυ ησ,Ν βθΝ

υΰ έαΝ εαδΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ α φΪζδ β,Ν βθΝ απα ξσζβ βΝ εαδΝ βθΝ αθ λΰέα,Ν βθΝ επαέ υ βΝ εζπέΝ Υλά βΝ πθΝ

α δ δευθΝ κδξ έπθΝπκυΝ υζζΫΰ δΝεΪθκυθΝ σ κΝ κΝ ζζβθδεσΝελΪ κμ,Νσ κΝεαδΝ δ γθ έμΝκλΰαθδ ηκέ,ΝσππμΝβΝ

UNESCO,ΝκΝΟέ έ έ,ΝκΝΟέΟέέ έ,ΝαζζΪΝεαδΝ πδξ δλά δμ,Ν πδ άηκθ μΝεέαέ 

 

ληκ δσ β μμΝΟδΝ πδηΫλκυμΝ σξκδΝ εαδΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ λΰα βλέκυΝ υηπ λδζαηίΪθκυθμΝ ΝΝαΝ έθαδΝ

εαδΝθαΝπαλαηΫθ δΝπλαΰηα δεΪΝεαδΝαθαηφδ ίά β αΝηδαΝ θ ιΪλ β βΝ α δ δεάΝ λξά,ΝβΝκπκέαΝγαΝζ δ κυλΰ έΝ

πΪθ κ Νη Ν λσπκΝπκυΝθαΝ εφλΪα δΝαυ σΝ κΝπλσ υπκέΝΝαΝπαλΪΰ δΝ α δ δεΪΝ κδξ έαΝξλά δηαΝ υθαφάΝΰδαΝ

βΝ βησ δαΝπκζδ δεά,Ν βθΝκδεκθκηέαΝεαδΝ κυμΝΪζζκυμΝ κη έμΝ βμΝαπάμΝΝαΝε λ έα δΝεαδΝθαΝαθαθ υθ δΝ υθ ξυμΝ

βθΝ ηπδ κ τθβΝ πθΝξλβ υθΝ βθΝαιδκπδ έαΝ πθΝ α δ δευθΝ κδξ έπθέΝΝαΝΫξ δΝεαδΝθαΝ δαφυζΪ δΝ βθΝ

ηπδ κ τθβΝ πθΝ α δ δευθΝ ηκθΪ πθΝ πθΝ πκζδ υθ,Ν θκδεκευλδυθ,Ν πδξ δλά πθΝ κδΝ κπκέ μΝ παλΫξκυθΝ

ηπδ υ δεΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ κυμΝ ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ α δ δευθέΝ ΟδΝ πλαε δεΫμΝ αυ ΫμΝ απκ ζκτθΝ βΝ ίΪ βΝ

πΪθπΝ βθΝ κπκέαΝ βΝ ζζβθδεάΝ  α δ δεάΝ λξάΝ υθ κθέα δΝ βΝ λΪ βΝ εαδΝ πθΝ υπσζκδππθΝ φκλΫπθΝ κυΝ

ζζβθδεκτΝ  α δ δεκτΝ υ άηα κμ,Ν σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ αθΪπ υιβ,Ν παλαΰπΰάΝ εαδΝ δΪγ βΝ πθΝ πέ βηπθΝ

α δ δευθΝ βμΝ ζζΪ κμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚκδθπθδεάΝΈλ υθα 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
http://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%
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γθδεσΝΚΫθ λκΝΚκδθπθδευθΝ λ υθυθΝΧ ΚΚ ΨΝ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1ληλ 

 

Ι κ ζέ αμΝwwwέekkeέgr 

 

Π λδΰλαφάμΝ Ν λ υθβ δεάΝ λα βΰδεάΝ κυΝ ΚΚ Ν πδε θ λυθ αδΝ βΝ υ βηα δεάΝΫλ υθα,Νπαλαεκζκτγβ βΝ

εαδΝ εα αΰλαφάΝ εκδθπθδευθΝ Ϊ πθΝ εαδΝ δ λΰα δυθΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ υπκ κηυθ,Ν γ πλβ δευθΝ λΰαζ έπθ,Ν

η γσ πθΝεαδΝ ξθδευθΝπκυΝυπκ βλέακυθΝφκλ έμΝξΪλαιβμΝεαδΝ φαληκΰάμΝπκζδ δεάμΝ κθΝ κηΫαΝ υγτθβμΝ κυμΝ

βΝ υ βηα δεάΝ υθ λΰα έαΝ η Ν φκλ έμΝ πκυΝ αθαπ τ κυθΝ εκδθπθδεάΝ Ϋλ υθαΝ Χ Ι,Ν κπδεάΝ αυ κ δκέεβ β,Ν

βησ δκμΝεαδΝδ δπ δεσμΝ κηΫαμΝεέζπέΨΝ βθΝαθΪπ υιβΝ λα βΰδευθΝεσηίπθΝ υθ κθδ ηκτΝ βμΝΫλ υθαμΝεαδΝ βμΝ

φαληκΰάμΝ βμέ 

 

ληκ δσ β μμΝ Ν λ υθβ δεάΝ λα βΰδεάΝ κυΝ ΚΚ  πδε θ λυθ αδΝ 

βΝ υ βηα δεάΝΫλ υθα,Νπαλαεκζκτγβ βΝεαδΝεα αΰλαφάΝεκδθπθδευθΝ Ϊ πθΝεαδΝ δ λΰα δυθ βθΝαθΪπ υιβΝ

υπκ κηυθ,Νγ πλβ δευθΝ λΰαζ έπθ,Νη γσ πθΝεαδΝ ξθδευθΝπκυΝυπκ βλέακυθΝφκλ έμΝξΪλαιβμΝεαδΝ φαληκΰάμΝ

πκζδ δεάμΝ κθΝ κηΫαΝ υγτθβμΝ κυμ βΝ υ βηα δεάΝ υθ λΰα έαΝ η Ν φκλ έμΝ πκυΝ αθαπ τ κυθΝ εκδθπθδεάΝ

Ϋλ υθαΝ Χ Ι,Ν κπδεάΝ αυ κ δκέεβ β,Ν βησ δκμΝ εαδΝ δ δπ δεσμΝ κηΫαμΝ εέζπέΨ 

βθΝ αθΪπ υιβΝ λα βΰδευθΝ εσηίπθΝ υθ κθδ ηκτΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ Ν εαδΝ αθαπ τ αδΝ

κυμΝ παλαεΪ πΝ Ϊικθ μΝ Ν βθΝ ΚκδθπθδεάΝ Πκζδ δεά,Ν δμΝ ΚκδθπθδεΫμΝ κηΫμΝ εαδΝ κθΝ ΚκδθπθδεσΝ

η α ξβηα δ ησ,Ν βθΝΠκζδ δεάΝΚκδθπθδκζκΰέαΝεαδΝ κυμΝγ ηκτμ,Ν βθΝΚκδθπθδκζκΰέαΝ κυΝα δεκτΝξυλκυ,Ν

βθΝ ΚκδθπθδεάΝ θγλππκζκΰέαΝ εαδΝ ΚκδθπθδκζκΰέαΝ κυΝ αΰλκ δεκτΝ ξυλκυΝ εαδΝ βθΝ ΚκδθπθδκζκΰέαΝ κυΝ

πκζδ δ ηκτ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚκδθπθδεάΝΈλ υθα 

http://www.ekke.gr/
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γθδεσΝΊ λυηαΝ λ υθυθΝΧ Ι Ψ 
 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1ληκ 

Ι κ ζέ αμΝhttpμήήwwwέeieέgrήΝ 
 

Π λδΰλαφάμΝ πκ κζάΝ κυΝ Ι Ν έθαδΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πκζτ- πδ βηκθδεάμΝ Ϋλ υθαμΝ κυμΝ κη έμΝ πθΝ

αθγλππδ δευθ,Ν φυ δευθΝ εαδΝ ξθδευθΝ πδ βηυθέΝ ΣκΝ Ιθ δ κτ κΝ Ι κλδευθΝ λ υθυθΝ ΧΙΙ ή Ι ΨΝ Ϋξ δΝ πμΝ

αθ δε έη θκΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ βμΝ πκζδ δεάμ,Ν κδεκθκηδεάμ,Ν εκδθπθδεάμ,Ν εαδΝ πκζδ δ δεάμΝ δ κλέαμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ

ξυλκυΝεαδΝ πθΝπ λδκξυθΝπκυΝΫ λα ΝκΝ ζζβθδ ησμ,ΝαπσΝ βθΝπλκρ κλδεάΝαλξαδσ β αΝηΫξλδΝεαδΝ βΝ τΰξλκθβΝ

πκξάέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ θαπ τ δΝ λ υθβ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝπκυΝαπκ εκπκτθΝ βΝ υΰελσ β βΝεαδΝ βΝ δΪξυ βΝ

θΫαμΝ ΰθυ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ θΫπθΝ λ υθβ υθ,Ν υηίΪζζκθ αμΝ εαγκλδ δεΪΝ βθΝ γθδεάΝ

αυ κΰθπ έαΝεαδΝ βΝ δ γθάΝ πδ βηκθδεάΝ υθ λΰα έαΝ αΝπ έαΝπκυΝυπβλ έέΝTαΝΙθ δ κτ αΝ πθΝγ δευθΝ

πδ βηυθΝ κυΝ Ι Ν ε ζκτθΝ ία δεάΝ εαδΝ φαληκ ηΫθβΝ Ϋλ υθαΝ δμΝ π λδκξΫμΝ βμΝ φυ δεάμ,Ν ξβη έαμ,Ν

πδ άηβμΝυζδευθΝεαδΝίδκζκΰέαμ,Ναθαπ τ κθ αμΝπαλΪζζβζαΝυπβλ έ μΝεαδΝπλκρσθ αΝπκυΝ υηίΪζζκυθΝ βθΝ

κδεκθκηδεάΝεαδΝεκδθπθδεάΝαθΪπ υιβέΝΣκΝ ΚΣΝπαλΫξ δΝ γθδεΫμΝυπβλ έ μΝβζ ε λκθδεάμΝπζβλκφσλβ βμΝεαδΝ

υπκ άλδιβμΝ ΝγΫηα αΝΫλ υθαμ,Ν πδ άηβμΝεαδΝ ξθκζκΰέαμΝη Ν δ γθάΝ ηίΫζ δαέΝ Ν δίζδκγάεβΝ πδ άηβμΝ

εαδΝΣ ξθκζκΰέαμΝπαλΫξ δΝηκθα δεΫμΝυπβλ έ μΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πδ βηκθδεάμΝεκδθσ β αμΝαπσΝ κΝ

1ληκέ 

 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΙ κλδεάΝΈλ υθα 

 

http://www.eie.gr/
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Ιθ δ κτ κΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβί11 

 

Ι κ ζέ αμΝhttpμήήwwwέiepέeduέgrήindexέphpςlangοelΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ πδ ζδεσμΝ πδ βηκθδεσμΝ φκλΫαμΝ πκυΝ υπκ βλέα δΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθΝ η Ν ετλδκΝ εκπσΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ η ζΫ βΝ γ ηΪ πθΝ αΝ κπκέαΝ αφκλκτθΝ βθΝ

Πλπ κίΪγηδαΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β,Ν βΝ η Ϊία βΝ απσΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ βθΝ Σλδ κίΪγηδαΝ

επαέ υ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ δαλεάΝ εαδΝ ξθδεάΝ υπκ άλδιβΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ

επαδ υ δεάμΝπκζδ δεάμΝ αΝγΫηα αΝαυ Ϊέ 

 

ληκ δσ β μμέΝ Γθπηκ σ β β,Ν δ άΰβ β,Ν δαησλφπ βΝ εαδΝ φαληκΰάΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ πκζδ δεάμΝ Ν

σζκυμΝ κυμΝ τπκυμΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθέΝΝ δ λ τθβ βΝεαδΝ θ κπδ ησμΝαζζβζ πδεαζτο πθΝ Ν λ υθβ δεΫμΝάΝ

π δλαηα δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ δαφκλ δευθΝφκλΫπθΝ Ν γΫηα αΝ επαέ υ βμέΝΜ ζΫ βΝ πθΝ γ ηΪ πθΝπκυΝ

υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ ξκζδεάΝ απάέΝ Τζκπκέβ βΝ υπκ βλδε δευθΝ λΪ πθΝ αΝ γΫηα αΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ

αληκ δκ ά πθΝ κυέ 

 

Π έαΝΠαλΫηία βμμΝ επαδ υ δεάΝΠκζδ δεά,ΝΦκλ έμΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ 

http://www.iep.edu.gr/index.php?lang=el
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Ιθ δ κτ κΝΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝΧΙέΣέ έΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίίη 

 

Ι κ ζέ αμΝhttpμήήwwwέitaέorgέgrήΝ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ πδ βηκθδεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ εαδΝ εηβλέπ βΝ Ν αβ άηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ κπδεάΝ

αυ κ δκέεβ β 

 

ληκ δσ β μμΝ επσθβ βΝη ζ υθΝεαδΝ υηίκυζ υ δεσμΝλσζκμΝ Ναβ άηα αΝΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΣκπδεάΝ υ κ δκέεβ β 

http://www.ita.org.gr/
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Παλα βλβ άλδκΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ ι ζέι πθΝ κυΝΙΝ ήΓ  

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλί 

 

Ι κ ζέ αμΝhttpμήήwwwέineobservatoryέgrήΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝ σξκμΝ κυΝΠαλα βλβ βλέκυΝ έθαδΝ θαΝπλκ φΫλ δΝ πδ βηκθδεΪΝ εηβλδπηΫθ μΝαθαζτ δμΝ ΰδαΝ

ηδαΝ δλΪΝεκδθπθδευθΝεαδΝκδεκθκηδευθΝαβ βηΪ πθέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΟδΝ πδηΫλκυμΝ σξκδΝ εαδΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ λΰα βλέκυΝ υηπ λδζαηίΪθκυθμΝ βθΝ

παλαεκζκτγβ βΝ εαδΝ ιΫ α βΝ πθΝ ι ζέι πθΝ πκυΝ εα αΰλΪφκθ αδΝ Ν αβ άηα αΝ πκυΝ ξ έακθ αδ,Ν η αιτΝ

Ϊζζπθ,Νη Ν βΝηαελκκδεκθκηδεάΝπκζδ δεά,Ν δμΝ λΰα δαεΫμΝ ξΫ δμ,Ν δμΝπκζδ δεΫμΝυΰ έαμ,Ν βΝφ υξ δαΝεαδΝ βθΝ

αθδ σ β α,Ν δμΝαΰκλΫμΝ λΰα έαμ,Ν κθΝεκδθπθδεσΝαπκεζ δ ησΝεαδΝ βΝη αθΪ υ β,Ν βΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝΫλ υθαμΝ

ΰδαΝ δ δεΪΝ πδ βηκθδεΪΝαβ άηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ αΝ υλτ λαΝαεα βηαρεΪΝπ έαΝ αΝκπκέαΝπλαΰηα τ αδΝ κΝ

Ιθ δ κτ κΝ λΰα έαμ,Ν βθΝεα αΰλαφάΝπλκ Ϊ πθΝΝπκζδ δεάμΝπκυΝ τθαθ αδΝθαΝ υηίΪζκυθΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ

πθΝ τΰξλκθπθΝπλκίζβηΪ πθΝ κυΝεσ ηκυΝ βμΝ λΰα έαμ,Ν βΝ υζζκΰάΝεαδΝ π ι λΰα έαΝ κηΫθπθΝη Ν σξκΝ

βθΝ εηβλδπηΫθβΝ δα τππ βΝ γΫ πθΝ βμΝ Γ Ν ΰδαΝ αβ άηα αΝ βμΝ λΫξκυ αμΝ πκζδ δεάμ,Ν βθΝ παλκξάΝ

πζβλκφκλδαεκτΝ υζδεκτΝ Ν λΰαακηΫθκυμΝ εαδΝ υθ δεαζδ δεκτμΝ φκλ έμΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ υθ λΰα έαΝ η Ν

λ υθβ δεΪΝδθ δ κτ α,Νπαθ πδ άηδαΝεαδΝφκλ έμΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κΝ ιπ λδεσέ 

 

Σκη έμΝ ΠαλΫηία βμμΝ ΚκδθπθδεάΝ Έλ υθα,Ν λΰα δαεΫμΝ ξΫ δμ,Ν ΚκδθπθδεΫμΝ θδ σ β μ,Ν Φ υξ δαΝ εαδΝ

ΚκδθπθδεσμΝ πκεζ δ ησμ 

http://www.ineobservatory.gr/
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ΚΫθ λκΝ θΪπ υιβμΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμΝΧΚ Ν ΠΝΓ Ψ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝβίίζ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttpμήήwwwέkanep-gseeέgrήΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝΟΝ εκπσμΝ βμΝ λΪ βμΝεαδΝ κυΝΫλΰκυΝ κυΝΚ Ν ΠήΓ Ν έθαδΝ επαδ υ δεσμ,Ν πδ βηκθδεσμΝεαδΝ

λ υθβ δεσμέΝ Πλπ αλξδεΪΝ απκίζΫπ δΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ υΰε ελδηΫθπθΝ κηυθΝ εαδΝ λα βΰδευθΝ ΰδαΝ βΝ

η Ϊία βΝ σζπθΝ βθΝ εκδθπθέαΝ βμΝ ΰθυ βμΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ θσμΝ υ άηα κμΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ

φαληκΰάμΝ επαδ υ δευθΝπκζδ δευθΝ ΝσζκΝ κΝφΪ ηαΝ βμΝ επαέ υ βμΝΧ υπδεάμ,ΝηβΝ υπδεάμΝεαδΝΪ υπβμΨέ 

 

ληκ δσ β μμΝΟδΝ δ δεσ λκδΝ σξκδΝεαδΝαληκ δσ β μΝ κυΝφκλΫαΝ δΪακυθΝ βθΝατιβ βΝ πθΝ υεαδλδυθΝ

πλσ ία βμΝ πθΝπκζδ υθΝ ΝσζκΝ κΝ τ βηαΝ επαέ υ βμΝΧ υπδεάμ,ΝηβΝ υπδεάμΝεαδΝΪ υπβμΨ,Ν βΝί ζ έπ βΝ

βμΝπκδσ β αμΝ βμΝπαλ ξση θβμΝ επαέ υ βμΝ Νσζ μΝ δμΝηκλφΫμΝ βμ,Ν βΝ δα τθ βΝ βμΝ επαέ υ βμΝη Ν βθΝ

απα ξσζβ β,Ν βΝ η ζΫ β-εα αΰλαφά-αιδκζσΰβ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ επαδ υ δεάμΝ πλαΰηα δεσ β αμΝ εαδΝ βΝ

δ λ τθβ βΝπλκ τππθΝεαζάμΝ πλαε δεάμΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπκζδ δευθέΝΚ θ λδεσμ,Ν ίΫίαδα,Ν

ΪικθαμΝ βμΝ λΪ βμΝ κυΝΚ Ν ΠήΓ Ν έθαδΝκΝ ξ δα ησμ-αθΪπ υιβΝ επαδ υ δευθΝ λΪ πθΝη Ν σξκΝ βθΝ

αθαίΪγηδ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ βμΝπαλΫηία βμΝ πθΝη ζυθΝεαδΝ ζ ξυθΝ κυΝ υθ δεαζδ δεκτΝεδθάηα κμ,Νυ Ν

θαΝ έθαδΝεα ΪζζβζαΝπλκ κδηα ηΫθκδΝΰδαΝθαΝα εά κυθΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπδκΝαπκ ζ ηα δεΪΝ κθΝαπαδ β δεσΝ

λσζκΝ κυμέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝ επαδ υ δεάΝΠκζδ δεά,ΝΠκζδ δεΫμΝΚα Ϊλ δ βμ 

http://www.kanep-gsee.gr/
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ΚΫθ λκΝ λ υθυθΝΰδαΝΘΫηα αΝΙ σ β αμΝΧΚ ΘΙΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝΝΠΙ  

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλζ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttpμήήwwwέkethiέgrήΝ 

 

Π λδΰλαφάμΝΣκΝΚΫθ λκΝ λ υθυθΝΰδαΝΘΫηα αΝΙ σ β αμΝΧΚέ έΘέΙέΨ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝεα α α δεσΝ κυ,ΝΫξ δΝπμΝ

ετλδκΝ εκπσΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ πδ βηκθδευθΝ λ υθυθΝ εαδΝ η ζ υθΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ δ σ β αμΝ πθΝφτζπθέΝ

 κΝ πζαέ δκΝ αυ κτΝ κυΝ εκπκτ,Ν απσΝ κΝ 1λλζΝ ΫξκυθΝ δ θ λΰβγ έΝ πλπ σ υπ μΝ Ϋλ υθ μΝ εαδΝ η ζΫ μΝ

πδ εσπβ βμΝ ΝγΫηα αΝπκυΝΪπ κθ αδΝ βμΝδ σ β αμΝ πθΝφτζπθ,ΝσππμΝβΝαπα ξσζβ β,ΝβΝ πδξ δλβηα δεσ β αΝ

πθΝ ΰυθαδευθ,Ν βΝ επαέ υ β,Ν βΝ υηη κξάΝ πθΝ ΰυθαδευθΝ αΝ εΫθ λαΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθ,Ν βΝ εκδθπθδεάΝ

πκζδ δεά,ΝκΝεκδθπθδεσμΝαπκεζ δ ησμ,Ν αΝηΫ αΝηααδεάμΝ πδεκδθπθέαμ,ΝβΝίέαΝεα ΪΝ πθΝΰυθαδευθΝεέζπέ 

 

ληκ δσ β μμΝTo Κέ έΘέΙέΝ δ ιΪΰ δΝΫλ υθ μΝεαδΝη ζΫ μΝΰδαΝ βθΝδ σ β αΝ πθΝφτζπθ,Ν βηκ δ τ δΝεαδΝ ε έ δΝ

η ζΫ μ,Ν Ϋλ υθ μΝ εαδΝ ΪζζκΝ θβη λπ δεσΝ υζδεσέΝ πδπζΫκθ,Ν ξ δΪα δ,Ν υζκπκδ έΝ εαδΝ αιδκζκΰ έΝ πλκΰλΪηηα αΝ

λΪ βμΝπκυΝπλκπγκτθΝ κυμΝ σξκυμΝΰδαΝ βθΝΪλ βΝ πθΝ δαελέ πθΝεα ΪΝ πθΝΰυθαδευθέΝΣκΝέ λυηαΝη αφΫλ δΝ

ξθκΰθπ έαΝ εαδΝ ηπ δλέαΝ Ν γΫηα αΝ υηίκυζ υ δεΫμΝ ΰυθαδευθΝ ΰδαΝ βθΝ απα ξσζβ β,Ν βθΝ

πδξ δλβηα δεσ β αΝεαδΝ βθΝεκδθπθδεάΝΫθ αιβΝεαδΝπαλΫξ δΝπζβλκφσλβ βΝΰδαΝ αΝ δεαδυηα αΝ πθΝΰυθαδευθΝ

εαδΝ βθΝ δ σ β αΝ πθΝφτζπθέΝΜέαΝαεσηαΝαληκ δσ β ΪΝ κυΝ έθαδΝ κΝσ δΝαθαζαηίΪθ δΝ βθΝ υαδ γβ κπκέβ β,Ν

βθΝ επαέ υ βΝεαδΝ βθΝ πδησλφπ βΝα σηπθ,ΝκηΪ πθ,ΝφκλΫπθΝεαδΝκλΰαθδ ηυθΝ ΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ

δ σ β αΝ πθΝφτζπθΝσππμΝ πέ βμΝ γΫ δΝ Ν ζ δ κυλΰέαΝ πδζκ δεκτμΝ γ ηκτμΝ πκυΝπλκπγκτθΝεαζΫμΝ πλαε δεΫμΝ

υπΫλΝ πθΝΰυθαδευθέΝ πδπζΫκθ,Νπλκπγ έΝ βθΝαηφέ λκηβΝπζβλκφσλβ βΝ ΝγΫηα αΝπκζδ δεάμΝΰδαΝ βθΝδ σ β αΝ

πθΝφτζπθΝ Ν δ γθ έμΝεαδΝ υλππαρεκτμΝκλΰαθδ ηκτμέΝΣκΝΚέ έΘέΙέΝυπκ βλέα δΝ βΝ δε τπ βΝεαδΝ βΝ τθ βΝ

φκλΫπθΝπκυΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ βθΝπλκυγβ βΝ πθΝΰυθαδευθΝ βθΝαπα ξσζβ β,Ν βθΝ πδξ δλβηα δεσ β αΝ

εαδΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ Ϋθ αιβΝ εαδΝ ΫζκμΝ δκλΰαθυθ δΝ δαζΫι δμ,Ν βη λέ μΝ εαδΝ υθΫ λδαΝ ΰδαΝ βθΝ

υαδ γβ κπκέβ βΝ πθΝΰυθαδευθΝεαδΝ πθΝαθ λυθ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ βθΝυπκ άλδιβΝ πθΝ λΪ πθΝ κυέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΠκζδ δεΫμΝΦτζκυ 

http://www.kethi.gr/
http://www.kethi.gr/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=23&lang=el
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ΚΫθ λκΝ λ υθυθΝΜ δκθκ δευθΝΟηΪ πθΝΧΚ ΜΟΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ δεάΝ αδλ έαΝήΝΜΚΟ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλθ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttpμήήwwwέkemoέgrή  

 

Π λδΰλαφάμΝΣ οπ  ου Κ ΜΟ α   πο υ α    πα ου α  ο ο  ο ω , 

γ ω  α   πο  α α ,  ω  π π ο   υγ  

π π ,  α  οπου πο  α ο έ  

 

ληκ δσ β μμΝΈλ υθαΝπΪθπΝ ΝγΫηα αΝη δκθκ ά πθέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΜ δκθσ β μ,ΝΠκζδ δεάΝΜ δκθκ ά πθ 

http://www.kemo.gr/
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λ υθβ δεκέΝΦκλ έμΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΝ 

εα βηαρευθΝΙ λυηΪ πθ 
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ΚΫθ λκΝΚκδθπθδεάμΝΜκλφκζκΰέαμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΝΧΚ ΚΜΟΚΟΠΨ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ λΰα άλδκΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΝΠαθ έκυΝΠαθ πδ βηέκυ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝ1λλί 

 

Ι κ ζέ αμΝhttpμήήwwwέkekmokopέgrή  

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ ΚΫθ λκΝ ΚκδθπθδεάμΝ ΜκλφκζκΰέαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδεάμΝ Πκζδ δεάμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ

Πκζδ δεάμΝ δ λτγβε Ν η Ν εκπσΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πδ βηκθδευθΝ λ υθυθ,Ν αυ κ ζυμ,Ν εα ’Ν αθΪγ βΝ άΝ Ν

υθ λΰα έαΝη ΝΪζζκυμΝφκλ έμΝ ΝγΫηα αΝεκδθπθδεάμΝηκλφκζκΰέαμ,Ν βηκΰλαφέαμ,ΝεκδθπθδεάμΝεαδΝπκζδ δ ηδεάμΝ

αθγλππκζκΰέαμ,ΝεκδθπθδεάμΝΰ πΰλαφέαμ,Ν φαληκ ηΫθβμΝεκδθπθδκζκΰέαμΝεαδΝεκδθπθδεάμΝπκζδ δεάμέΝ πδπζΫκθΝ

εκπσμΝ κυΝ έθαδΝβΝπαλαΰπΰάΝεΪγ Ν έ κυμΝ επαδ υ δεκτ,Ν πκπ δεκτΝεαδΝίκβγβ δεκτΝυζδεκτΝΰδαΝ βΝ άλδιβΝ

εαδΝ πλκαΰπΰάΝ βμΝ απκ ζ ηα δεάμΝ δ α εαζέαμ,Ν Ϋλ υθαμΝ εαδΝ θβηΫλπ βμΝ Ν γΫηα αΝ πδ βηκθδεάμΝ

αληκ δσ β αμΝ κυΝΚ ΚΜΟΚΟΠΝεαδΝ κυΝ πδ βηκθδεκτΝπλκ ππδεκτέΝ 

 

ληκ δσ β μμΝ θΪζβοβΝεΪγ Ν έ κυμΝ πδ βηκθδεάμΝ πλπ κίκυζέαμΝεαδΝ λα βλδσ β αμΝ πκυΝηπκλ έμΝαΨΝ θαΝ

δ υεκζτθ δΝ κΝ δ αε δεσΝ ΫλΰκΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν ίΨΝ θαΝ πλκΪΰ δΝ βΝ τθ βΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ βμΝ

πδ βηκθδεάμΝ Ϋλ υθαμΝ η Ν βθΝ εκδθπθδεάΝ πλαΰηα δεσ β αΝ εαδΝ αΝ πλκίζάηα ΪΝ βμΝ εαδΝ ΰΨΝ θαΝ εα α ά δΝ

πλκ δ άΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝ ΰθυ βΝ εαδΝ κυμΝ πδ βηκθδεκτμΝ πλκίζβηα δ ηκτμΝ κθΝ υλτ λκΝ ε σμΝ κυΝ

Παθ πδ βηέκυΝξυλκέΝ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΚκδθπθδεάΝΈλ υθα,ΝΚκδθπθδεάΝΠκζδ δεά 

http://www.kekmokop.gr/
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λΰα άλδκΝπκυ υθΝΦτζκυ 

 

Θ ηδεάΝΤπσ α βμΝ λΰα άλδκΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΝΠαθ έκυΝΠαθ πδ βηέκυ 

 

Έ κμΝΊ λυ βμμΝΝβίίθ 

 

Ι κ ζέ αμΝhttpμήήwwwέgenderstudies-panteionέgrήΝ 

 

 

Π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ λΰα άλδκΝ πκυ υθΝ ΦτζκυΝ βηδκυλΰάγβε Ν ΰδαΝ θαΝ ιυπβλ ά δΝ δ αε δεΫμΝ εαδΝ

λ υθβ δεΫμΝαθΪΰε μΝ αΝΰθπ δεΪΝαθ δε έη θαΝ κυΝφτζκυΝ βθΝεκδθπθδεάΝπκζδ δεάΝεαδΝ βμΝαθΪζυ βμΝ πθΝ

πκζδ δευθΝΰδαΝ βθΝδ σ β αΝ πθΝφτζπθΝ Ν δ γθΫμ,Ν υλππαρεσ,Ν γθδεσΝεαδΝ κπδεσΝ πέπ κέ 

 

ληκ δσ β μμΝ ΝΚΪζυοβΝ Νπλκπ υξδαεσΝεαδΝη απ υξδαεσΝ πέπ κΝ δ αε δευθΝεαδΝ λ υθβ δευθΝαθαΰευθΝ

κυΝ Σηάηα κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΪζζπθΝ αεα βηαρευθΝ ηκθΪ πθΝ κυΝ Παθ έκυΝ Ν γΫηα αΝ πκυΝ ηπέπ κυθΝ αΝ

αθ δε έη θαΝ κυΝ λΰα βλέκυέΝυθ λΰα έαΝη ΝεΪγ ΝηκλφάμΝη ΝεΫθ λαΝ λ υθυθΝεαδΝαεα βηαρεΪΝ δ λτηα α,Ν

φσ κθΝ κδΝ πδ βηκθδεκέΝ σξκδΝ υηπέπ κυθ,Ν υηία έακυθΝ εαδΝ αζζβζκ υηπζβλυθκθ αδΝ η Ν ε έθκυμΝ κυΝ

λΰα βλέκυέΝ δκλΰΪθπ βΝ πδ βηκθδευθΝ δαζΫι πθ,Ν βη λέ πθ,Ν ηδθαλέπθ,Ν υηπκ έπθ,Ν υθ λέπθΝ εαδΝ

ΪζζπθΝ πδ βηκθδευθΝ ε βζυ πθΝεαγυμΝεαδΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝ βηκ δ τ πθΝεαδΝ ε σ πθΝεέΪέ 

 

Σκη έμΝΠαλΫηία βμμΝΠκζδ δεΫμΝΦτζκυ 

http://www.genderstudies-panteion.gr/
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δκΰλαφδεΪΝυθ ζ υθ 

 

Ν άηβ λαΝΓδααδ αάΝ έθαδΝΤπκοάφδαΝ δ Ϊε πλΝΜ αθα υ δεάμΝΠκζδ δεάμΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝ
Π ζκπκθθά κυέΝ λΰΪα αδΝ κθΝΚτεζκΝ δεαδπηΪ πθΝ κυΝ θγλυπκυΝ κυΝυθβΰσλκυΝ κυΝΠκζέ βέ 
 

ΟΝΠαθ ζάμΝΓκτ βμΝ έθαδΝΜ απ υξδαεσμΝΦκδ β άμΝ υλππαρεάμΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΝΧΠαθ πδ άηδκΝ
Π ζκπκθθά κυΨέΝ λΰΪα αδΝ δμΝΚκδθπθδεΫμΝ κηΫμΝ πθΝ άηπθΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυΝΤΝ ζέηκυέ 
 

Ν ΰΰ ζδεάΝΚααΪθβΝ έθαδΝΤπκοάφδαΝ δ Ϊε πλΝΚκδθπθδεάμΝ α δ δεάμΝ κΝΠΪθ δκΝΠαθ πδ άηδκέΝ 
λΰΪα αδΝπμΝ λ υθά λδαΝ κΝ ΚΚ έ 

 

ΝΚκλέθαΝΚκηβθκτΝ έθαδΝΤπκοάφδαΝ δ Ϊε πλΝ λΰα δαευθΝξΫ πθΝ κΝΠΪθ δκΝΠαθ πδ άηδκέΝ 
λΰΪα αδΝ κθΝΟ έ 

 

ΟΝΝέεκμΝΚκυλαξΪθβμΝ έθαδΝΤπκοάφδκμΝ δ Ϊε πλΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΠ ζκπκθθά κυέΝ
λΰΪα αδΝπμΝ λ υθβ άμΝ κΝΠΪθ δκΝΠαθ πδ άηδκΝεαδΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΠ ζκπκθθά κυέ 

 

H Γ πλΰέαΝΜαυλέ κυΝ έθαδΝΚΪ κξκμΝΜ Ν«ΚκδθπθδεάΝΠκζδ δεάμΝΜΫγκ κδΝεαδΝ φαληκΰΫμ»ΝΧΠΪθ δκΝ
Παθ πδ άηδκΨέΝ λΰΪα αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ λΰα έαμ,ΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμέ 
 

ΟΝ θ λΫαμΝΝ κτθβμΝ έθαδΝΚΪ κξκμΝΜ Ν«ΚκδθπθδεάΝΠκζδ δεάμΝΜΫγκ κδΝεαδΝ φαληκΰΫμ». ΧΠΪθ δκΝ
Παθ πδ άηδκΨέΝ έθαδΝαλξδ υθ Ϊε βμΝ κυΝportal socialpolicy.gr. 
 

ΟΝΓδΪθθβμΝΠΫ αμΝ έθαδΝΤπκοάφδκμΝ δ Ϊε πλΝπφλκθδ δεάμΝΠκζδ δεάμΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΠ ζκπκθθά κυέΝ
λΰΪα αδΝ κθΝΚτεζκΝΠλκ α έαμΝ δεαδπηΪ πθΝ κυΝ θγλυπκυΝ κυΝυθβΰσλκυΝ κυΝΠκζέ βέ 

 

Ν δλάθβΝ αηκτζβΝ έθαδΝΤπκοάφδαΝ δ Ϊε πλΝ ΰεζβηα κζκΰέαμΝ κΝΣηάηαΝΚκδθπθδεάμΝ έκδεβ βμΝεαδΝ
Πκζδ δευθΝ πδ βηυθΝ κυΝ βηκελέ δκυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘλΪεβέΝ λΰΪα αδΝπμΝ δεβΰσλκμέ 
 

ΝΜαέλβΝΥΪδ κυΝ έθαδΝ δεβΰσλκμΝΧLL.M.) η Ν δ έε υ βΝ κυμΝ κη έμΝ κυΝΙα λδεκτΝεαδΝ ηπκλδεκτΝ δεαέκυέΝ
έθαδΝαπσφκδ κμΝ κυΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΝΧΠΪθ δκΝΠαθ πδ άηδκΨέΝ λΰΪα αδΝπμΝ δεβΰσλκμέ 



244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΚΠ 

www.sekp.gr 


