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BeOLD
Το έργο BeOLD, το οποίο υλοποιείται από το CARDET, μπήκε στη
δεύτερη του χρονιά και συνεχίζει τη διενέργεια δράσεων για τη
βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των εργαζόμενων
μεγαλύτερης ηλικίας μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων μέσων
κατάρτισης.
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Τα νέα του EEN

Τα εν λόγω εργαλεία, έχουν ως στόχο την παροχή ευκαιριών για
επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των μεγαλύτερων σε ηλικία
εργαζόμενων καθώς και την ευαισθητοποίηση σε θέματα διαχείρισης ηλικιακής διαφορετικότητας και
την καταπολέμηση ηλικιακών διακρίσεων στον χώρο εργασίας.
Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δύο πρωτοποριακά προγράμματα κατάρτισης: ένα πρόγραμμα
επαγγελματικής συμβουλευτικής για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και ένα πρόγραμμα
κατάρτισης για υπεύθυνους/ες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το πρώτο θα βοηθήσει τους
συγκεκριμένους εργαζόμενους να αποκτήσουν κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης και θα ενισχύσει την
αυτοεκτίμησή τους, προσφέροντας τους παράλληλα ευκαιρίες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν
στις ανάγκες που απορρέουν από τις ηλικιακές μεταβάσεις. Επιπρόσθετα, θα συμβάλει στην ανάπτυξη
νέων δεξιοτήτων, ώστε οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην
αγορά εργασίας. Παράλληλα, το πρόγραμμα κατάρτισης για τους υπεύθυνους για το ανθρώπινο
δυναμικό, θα τους παρέχει τις γνώσεις και τα εργαλεία για την προώθηση της δημιουργίας
διαγεννεακών χώρων εργασίας και την καταπολέμηση του ηλικιακού ρατσισμού.
Περισσότερες πληροφορίες: http://eoc.org.cy/en/index.php?id=905

HANDSON
Ένα νέο καινοτόμο έργο για τη βελτίωση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε
μαθητές ειδικής εκπαίδευσης.
Το HANDSON, ένα νέο καινοτόμο έργο από το CARDET,
κάνει αρχή έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της
παρεχόμενης εκπαιδευτικής στήριξης σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ούτως ώστε να ενταχθούν
επιτυχώς στην αγορά εργασίας.
Επιδίωξη του έργου είναι να προσφέρει νέες προσεγγίσεις και εργαλεία για την ενίσχυση των
πρακτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της εκμάθησης που βασίζεται στην
εργασία, ώστε να αυξήσει τις ευκαιρίες εργασιακής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης των μαθητών
με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ

Μέσα από τις εργασίες του, το έργο θα προσφέρει επιπρόσθετη στήριξη στους διαχειριστές
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και σε εκπαιδευτές ούτως ώστε να
είναι σε θέση νε αντιμετωπίσουν καθημερινές προκλήσεις καθώς και να σχεδιάσουν και να
υλοποιήσουν εφαρμοσμένες λύσεις για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Περισσότερες πληροφορίες: http://eoc.org.cy/en/index.php?id=906

Επιμέλεια ύλης και έκδοση:

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λεωφ. Πανεπιστημίου 1,
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία,
Κύπρος
T. +357 22 894278
E. eoc@ucy.ac.cy
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΥΓΕΙΑ

Ανακοινώθηκε το κοινό ευρωπαϊκό
πρόγραμμα για τις σπάνιες νόσους

Rue du Luxembourg 3,
B-1000 Brussels, Belgium
T. +32 (0) 2 280 22 85
E. eoc.brussels@ucy.ac.cy

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια νέα ερευνητική σύμπραξη Ευρωπαϊκό κοινό πρόγραμμα για τις σπάνιες νόσους (EJP RD) - η οποία θα ξεκινήσει την 1η
Ιανουαρίου 2019.

ΑΘΗΝΑ

Πρόκειται για μια νέα κοινοτική πρωτοβουλία Cofund για την προώθηση της έρευνας για τις σπάνιες
ασθένειες και για τη συγκέντρωση των πόρων της ΕΕ και των κρατών μελών για την ανάπτυξη
αποτελεσματικών θεραπειών και τη βελτίωση της διάγνωσης. Η συνεργασία αυτή, η οποία μετρά
περισσότερες από 130 οντότητες από 35 χώρες (συμπεριλαμβανομένων 27 κρατών μελών της ΕΕ,
επτά συνδεδεμένες χώρες και τον Καναδά) θα λάβει 100 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα 5 ετών (από
τα οποία 55 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»).

Πρεσβεία Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ελλάδα
Ξενοφώντος 2A,
105 57 Αθήνα, Σύνταγμα
Ελλάδα
T. +30 210 373 4833
E. eoc.athens@ucy.ac.cy

Περισσότερες πληροφορίες: http://eoc.org.cy/en/index.php?id=898
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Μια ομάδα οκτώ χωρών - από την Ιαπωνία έως την
Αργεντινή - ελέγχει διπλωματικά εάν και πώς
μπορούν να συμμετάσχουν πιο ενεργά στο επόμενο
πρόγραμμα Ερευνάς και Καινοτομίας ύψους 94,1
δισ. Ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Horizon
Europe.
Στις 3 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, οι πρεσβευτές των οκτώ χωρών έχει
προγραμματιστεί να συναντηθούν με τον αρμόδιο για την έρευνα Επίτροπο κ. Carlos Moedas για αυτό που περιγράφεται ως
«ενημερωτική» συνάντηση. Οι χώρες είναι η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια
Αφρική και οι ΗΠΑ. Η συνάντηση της ομάδας που οργανώθηκε από τον επίτροπο Moedas, ακολουθεί μια επιστολή που του
απευθύνθηκε στις 6 Μαρτίου, υπογεγραμμένη από τους οκτώ πρεσβευτές, ζητώντας συζητήσεις για το Horizon Europe. Η επιστολή αυτή
αντανακλούσε τις ανησυχίες, λένε οι πηγές, ότι παρόλο που η Επιτροπή έχει καλέσει ανοιχτά για περισσότερη συνεργασία με άλλα
κορυφαία κράτη που ασχολούνται με την Ε & Κ, δεν διευκρίνισε πώς μπορεί να συμβεί αυτό.
Η διπλωματικά διατυπωμένη επιστολή λέει ότι "οι χώρες μας προσβλέπουν στη συνέχιση των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την προώθηση ακόμη μεγαλύτερης συνεργασίας στο μέλλον".
Περισσότερες πληροφορίες: http://eoc.org.cy/en/index.php?id=900

Διαβουλεύσεις σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την
εφαρμογή του σχεδίου S ανοικτές
Καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου S (πρωτοβουλία για τη δημοσίευση ανοικτής
πρόσβασης) έχει δημοσιευθεί και παρουσιάστηκε επίσημα από την επιτροπή S στα τέλη Νοεμβρίου στο
Λονδίνο.
Σκοπός της καθοδήγησης είναι να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις του σχεδίου S και να περιγραφούν οι επιθυμητές λεπτομέρειες
εφαρμογής. Παρέχει επίσης απαντήσεις σε ερωτήσεις και σχόλια που προκύπτουν από διαδικτυακές συζητήσεις και συζητήσεις σχετικά
με το Σχέδιο Σ.
Έχει δρομολογηθεί διαβούλευση για να δοθεί η δυνατότητα στα άτομα και στους οργανισμούς να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά
με τις κατευθύνσεις μέσω δημοσίων ερευνών ανατροφοδότησης, με ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό συγκεκριμένων τομέων
εφαρμογής του Σχεδίου που απαιτούν περαιτέρω διευκρινίσεις. Προκειμένου οι ερωτώμενοι να προετοιμάσουν εκ των προτέρων την
ανατροφοδότηση, αντίγραφο των οδηγιών S και των ερωτήσεων που τίθενται στη φόρμα επικοινωνίας είναι διαθέσιμες για λήψη. Η
ανατροφοδότηση μπορεί να δοθεί μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2019 στις 17:00 CET.
Περισσότερες πληροφορίες: http://eoc.org.cy/en/index.php?id=899

Horizon 2020, πρόγραμμα εργασίας 2019: χρονοδιάγραμμα και
ενημερώσεις
Το πρόγραμμα εργασίας 2019 για το Horizon 2020 ενημερώθηκε πρόσφατα με μερικές ήσσονος
σημασίας αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της ευθυγράμμισης των θεμάτων στο πλαίσιο του
τμήματος «Ερευνητικές υποδομές» με τον χάρτη πορείας του ESFRI 2019. Ορισμένα θέματα
μεταφέρθηκαν από διάφορα μέρη του προγράμματος εργασίας (FET, ερευνητικές υποδομές,
LEIT-ICT) στην κοινή επιχείρηση EuroHPC (υψηλής απόδοσης υπολογιστές).
Μια άλλη επικαιροποίηση του προγράμματος εργασίας 2019 αναμένεται αργότερα. Αυτό θα
συνδέεται κυρίως με το πιλοτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) και η οποία θα ακολουθεί μια πρόσκληση
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, ώστε η Επιτροπή να δρομολογήσει μια νέα πιλοτική πρωτοβουλία για
πρωτοποριακή καινοτομία εντός της εναπομένουσας περιόδου Horizon 2020. Προβλέπεται να ενισχυθεί περαιτέρω αυτό, με σκοπό να
υποστηριχθεί η αποδιοργανωτική και πρωτοποριακή καινοτομία, η χρηματοδότηση καινοτομιών υψηλού κινδύνου και η αύξηση του
δυναμικού των καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες: http://eoc.org.cy/en/index.php?id=896
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ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μια Ευρώπη που Προστατεύει: Η ΕΕ εντείνει τις ενέργειες
κατά της παραπληροφόρησης
Προκειμένου να προστατευθούν τα δημοκρατικά συστήματα και οι δημόσιες συζητήσεις και
ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019 καθώς και ορισμένων εθνικών και τοπικών
εκλογών που θα διεξαχθούν στα κράτη μέλη έως το 2020, η ΕΕ παρουσίασε στις 5
Δεκεμβρίου ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των προσπαθειών καταπολέμηση της
παραπληροφόρησης στην Ευρώπη και πέραν αυτής.
Αξιολογώντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής και παρακολουθώντας την έκκληση των ευρωπαίων ηγετών τον Ιούνιο του
2018 για την προστασία των δημοκρατικών συστημάτων της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατος Εκπρόσωπος καθορίζουν
συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, Σύστημα συναγερμού και στενή παρακολούθηση της εφαρμογής
του κώδικα ορθής πρακτικής που υπογράφουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το σχέδιο δράσης προβλέπει επίσης αύξηση των πόρων που
διατίθενται για το θέμα.
Περισσότερες πληροφορίες: http://eoc.org.cy/en/index.php?id=901

Οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο το EASME ασχολείται με τα
προσωπικά δεδομένα τίθονται σε ισχύ στις 11 Δεκεμβρίου.
Από την ημερομηνία αυτή, εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός για την προστασία των δεδομένων για τα θεσμικά
όργανα, τους διάφορους οργανισμούς αλλά και τους οργανισμούς της ΕΕ (κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725).
Μέσω αυτού του νέου κανονισμού, οι κανόνες προστασίας των δεδομένων για τα θεσμικά όργανα, τους
διάφορους οργανισμούς και τους οργανισμούς της ΕΕ προσαρμόζονται στα πρότυπα που επιβάλλονται από τον γενικό κανονισμό για την
προστασία των δεδομένων (GDPR) σε όλους τους άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις της ΕΕ. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός συνολικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων στην ψηφιακή εποχή.
Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην αύξηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ανεξάρτητα από το πού μεταποιούνται,
αποστέλλονται ή αποθηκεύονται, και έτσι να παρέχουν στους ιδίους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο.
Ως εκ τούτου, η γενική ανακοίνωση για την προστασία δεδομένων EASME ενημερώνεται αναλόγως από τις 11 Δεκεμβρίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες: http://eoc.org.cy/en/index.php?id=903

Η Επιτροπή παρουσιάζει τρόπους για την
περαιτέρω ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου
του ευρώ
διαδραματίσει πλήρως το ρόλο του στη διεθνή σκηνή.

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του
2018, ο πρόεδρος Γιούνκερ υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του
ευρώ και την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το ενιαίο νόμισμα μπορεί να

Υποστηριζόμενο από τις επικείμενες αποφάσεις για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, την ολοκλήρωση της
Τραπεζικής Ένωσης και την προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, το ευρώ πρέπει να αναπτύξει τον παγκόσμιο ρόλο του και να
προβάλει πλήρως την πολιτική, οικονομική και χρηματοπιστωτική βαρύτητα της ευρωζώνης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, σε
ανακοίνωση περιγράφει σήμερα τα οφέλη από μια τέτοια ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ για την ΕΕ και το διεθνές
χρηματοπιστωτικό σύστημα, και προτείνει πρωτοβουλίες με στόχο να ενισχυθεί ο ρόλος του ενιαίου νομίσματος. Ως μέρος αυτής της
προσπάθειας, η Επιτροπή ενέκρινε μια σύσταση σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ στον τομέα της ενέργειας, προωθώντας την
ευρύτερη χρήση του ευρώ στον στρατηγικό αυτό τομέα.
Η προώθηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Ευρώπης για ανοικτές, πολυμερείς και βασισμένες σε
κανόνες παγκόσμιες συναλλαγές και οικονομία. Αυτό έρχεται σε μια συγκυρία όπου οι πρόσφατες παγκόσμιες τάσεις, η εμφάνιση νέων
οικονομικών δυνάμεων, παράλληλα με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, συνηγορούν υπέρ μιας πιθανής στροφής προς ένα πιο
διαφοροποιημένο και πολυπολικό σύστημα πολλών παγκόσμιων νομισμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες: http://eoc.org.cy/en/index.php?id=902
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Στην τελική ευθεία η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας για να τεθεί σε ισχύ τον
Φεβρουάριο του 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση της συμφωνίας οικονομικής
εταιρικής σχέσης και της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕΙαπωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή είναι η πρώτη
συμφωνία στην ιστορία που περιλαμβάνει ρητή αναφορά στη συμφωνία
του Παρισιού για το κλίμα. Η εν λόγω εμπορική συμφωνία θα δημιουργήσει
μια ανοικτή ζώνη εμπορικών συναλλαγών η οποία θα καλύπτει 635
εκατομμύρια άτομα και σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού παγκόσμιου
ΑΕΠ. Η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης είναι η πρώτη στα χρονικά
διμερής συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας.
Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας θα καταργήσει το
μεγαλύτερο μέρος των δασμών ύψους 1 δισ. ευρώ που καταβάλλουν ετησίως οι εταιρείες της ΕΕ που πραγματοποιούν εξαγωγές στην
Ιαπωνία, καθώς και μια σειρά χρόνιων κανονιστικών φραγμών, για παράδειγμα όσον αφορά τις εξαγωγές αυτοκινήτων. Επιπλέον, θα
ανοίξει την ιαπωνική αγορά των 127 εκατομμυρίων καταναλωτών σε βασικά γεωργικά προϊόντα της ΕΕ και θα ενισχύσει τις εξαγωγικές
ευκαιρίες της ΕΕ σε πολλούς άλλους τομείς. Περαιτέρω, η συμφωνία θα εμβαθύνει τη συνεργασία Ευρώπης και Ιαπωνίας σε ένα φάσμα
τομέων, θα επανεπιβεβαιώσει την κοινή τους προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, και θα συμπεριλαμβάνει για πρώτη φορά συγκεκριμένη
δέσμευση σχετικά με τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
Περισσότερες πληροφορίες: http://eoc.org.cy/en/index.php?id=904

EEN NEWS

Νέα μοντέλα χρηματοδότησης για την ενεργειακή απόδοση
των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα EPC + του Horizon2020 πρωτοστάτησε στη χρήση συμβάσεων ενεργειακής
απόδοσης (EPC) στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες επιτρέπουν τη
χρηματοδότηση των επενδύσεων από μια ιδιωτική εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών
και την αποπληρωμή τους μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας.
Οι συμβάσεις ενεργειακών επιδόσεων εντοπίζονται κυρίως στον δημόσιο τομέα και σε
μικρότερο βαθμό στους βιομηχανικούς και εμπορικούς κτιριακούς τομείς. Για το λόγο αυτό, το EPC + θέλησε να δοκιμάσει την
εφαρμογή αυτού του μοντέλου στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα είναι πολλά υποσχόμενα.
Το έργο δημιούργησε 18 κοινοπραξίες Μικρομεσαίων επιχειρήσεων για καινοτόμες ενεργειακές υπηρεσίες (SPIN), οι οποίες είναι
κοινοπραξίες τοπικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες για την εφαρμογή των EPC, στις 11 εν λόγω
χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία , Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία και Πορτογαλία). Τα SPIN
εκπαιδεύτηκαν για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το έργο ανέπτυξε επίσης εξαιρετικά
τυποποιημένα πακέτα ενεργειακών υπηρεσιών, εύκολα χρησιμοποιήσιμα από τα SPIN, με απλά πρότυπα συμβάσεων που αναπτύχθηκαν
με τη μορφή εργαλειοθήκης.
Περισσότερες πληροφορίες: http://eoc.org.cy/en/index.php?id=897
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος
T. +357 22 894278 | E. eoc@ucy.ac.cy
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Rue du Luxembourg 3, B-1000 Brussels, Belgium
T. +32 (0) 2 280 22 85 | E. eoc.brussels@ucy.ac.cy
ΑΘΗΝΑ

Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Ξενοφώντος 2A,105 57 Αθήνα, Σύνταγμα, Ελλάδα
T. +30 210 373 4833 | E. eoc.athens@ucy.ac.cy

Ακολουθήστε μας:
European Office of Cyprus

@EOCyprus

@eocyprus

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και σας ζητούμε να μας δώσετε την έγκρισή σας για αποστολή ενημερωτικών
μηνυμάτων που αφορούν νέα, εκδηλώσεις και ανακοινώσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες μας.
Αν θέλετε να συνεχίσετε να παίρνετε νέα από εμάς, συμπληρώστε τη δήλωση συναίνεσης η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://goo.gl/forms/kuy6lVcZCUbQ1FS33

