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Νεολαία

Η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής. Συνεπώς, πρόκειται για τομέα που εξαιρείται
από την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αποφάσεις
στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική
διαδικασία. Ο άξονας του προγράμματος Erasmus+ που αφορά τη νεολαία προωθεί τις
ανταλλαγές νέων εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες.

Νομική βάση

Η δράση της ΕΕ στον τομέα της νεολαίας βασίζεται στα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η «νεολαία» άρχισε να περιλαμβάνεται
ως έννοια στις πολιτικές της ΕΕ με τη συνθήκη του Μάαστριχτ, που τέθηκε σε ισχύ το 1993.
Οι δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 165 και 166 υπόκεινται στη
συνήθη νομοθετική διαδικασία. Ο τομέας της πολιτικής για τη νεολαία εξαιρείται ρητώς από την
εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών. Το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει συστάσεις
βάσει των προτάσεων της Επιτροπής.
Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκή Ένωσης, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό
κύρος με τις Συνθήκες (άρθρο 6 της ΣΕΕ), περιλαμβάνει ένα άρθρο για τα δικαιώματα του
παιδιού (άρθρο 24) και ένα άρθρο για την απαγόρευση της παιδικής εργασίας και την προστασία
των νέων στον τόπο εργασίας (άρθρο 32).

Στόχοι

Το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη δράση της Ένωσης με στόχο την προώθηση
των ανταλλαγών μεταξύ νέων και μεταξύ διοργανωτών κοινωνικών και μορφωτικών
δραστηριοτήτων, δηλαδή των εργαζόμενων στον τομέα της νεολαίας, καθώς και, με την
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, με στόχο την προώθηση της συμμετοχής των
νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης. Το άρθρο 166 δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να
εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης για να στηρίζει και να συμπληρώνει τις
δράσεις των κρατών μελών. Προβλέπει το καθήκον της Ένωσης να διευκολύνει την πρόσβαση
στην επαγγελματική εκπαίδευση και να ενθαρρύνει την κινητικότητα των εκπαιδευτών και των
εκπαιδευομένων, ιδίως των νέων.
Εκτός από τα άρθρα αυτά, τα παιδιά και οι νέοι επωφελούνται από τις πολιτικές της ΕΕ σε
άλλους τομείς, όπως π.χ. η παιδεία και η επαγγελματική κατάρτιση, η υγεία ή τα δικαιώματα
και η προστασία των παιδιών και των νέων.
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Επιτεύγματα

Α. Στρατηγικό πλαίσιο
1. Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία κατά την περίοδο 2010-2018
Βάσει ανακοίνωσης της Επιτροπής τον Απρίλιο του 2009, το Συμβούλιο ενέκρινε τον Νοέμβριο
του 2009 ψήφισμα σχετικά με το πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας
(2010-2018). Οι δύο βασικοί του στόχοι είναι να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες με
ισότιμους όρους για τους νέους στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και να προωθήσει
την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, την κοινωνική ένταξη και την αλληλεγγύη μεταξύ των
νέων. Πρόκειται να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε οκτώ βασικούς τομείς δράσης: εκπαίδευση
και κατάρτιση, απασχόληση και επιχειρηματικό πνεύμα, υγεία και ευημερία, συμμετοχή,
εθελοντικές δραστηριότητες, κοινωνική ένταξη, νεολαία και κόσμος, δημιουργικότητα και
πολιτισμός.
Τα μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν τόσο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στον τομέα της νεολαίας
(για παράδειγμα εθελοντισμός και κινητικότητα), όσο και πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση
(υπό την έννοια ότι τα ζητήματα που αφορούν τους νέους θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη
χάραξη πολιτικών σε τομείς που έχουν αντίκτυπο στη ζωή τους).
Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κύκλους διάρκειας τριών ετών και για κάθε τέτοιο κύκλο
επιλέγονται προτεραιότητες για τους τομείς δράσης. Για τον τρέχοντα (και τελευταίο) κύκλο
από το 2016 έως το 2018, το Συμβούλιο έθεσε έξι βασικούς στόχους: (1) ενίσχυση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης όλων των νέων· (2) μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των νέων στον
δημοκρατικό και τον δημόσιο βίο στην Ευρώπη· (3) ευκολότερη μετάβαση των νέων από
τη νεαρή ηλικία στην ενήλικη ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη στην αγορά εργασίας·
(4) υποστήριξη της υγείας και της ευημερίας των νέων, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής τους
υγείας· (5) συμβολή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών
που παρουσιάζονται στην ψηφιακή εποχή σε σχέση με την πολιτική για τη νεολαία, την εργασία
των νέων και τους νέους· (6) συμβολή στην αξιοποίηση των ευκαιριών και στην αντιμετώπιση
των προκλήσεων που δημιουργούν οι αυξανόμενοι αριθμοί νέων μεταναστών και προσφύγων
στην ΕΕ.
Στο τέλος κάθε κύκλου εργασιών η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με την νεολαία, στην
οποία χαρτογραφείται η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται
μέσω ομάδων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου και άλλων δικτύων. Ο διαρθρωμένος
διάλογος με νέους ανθρώπους και οργανώσεις νέων δίνει στους νέους τη δυνατότητα να
εκφράσουν τη γνώμη τους όταν χαράσσονται πολιτικές για τη νεολαία. Τέλος, πρέπει να
κινητοποιηθούν οι πόροι που παρέχονται από σχετικά προγράμματα της ΕΕ, όπως είναι
το Erasmus+, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.
2. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», που εγκαινιάστηκε το 2010, εστιάζει στους νέους και
προσεγγίζει διαφορετικούς στόχους σε σχέση με αυτούς, όπως τη μείωση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου, την αύξηση του ποσοστού των νέων αποφοίτων και τη δημιουργία
πλήρους δέσμης μέτρων για πρωτοβουλίες πολιτικής σχετικά με την εκπαίδευση και την
απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται το πρόγραμμα «Η πρώτη σου εργασία μέσω
του EURES», ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας για τη διευκόλυνση της εύρεσης
εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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Β. Σχετικά προγράμματα δαπανών της ΕΕ
1. Το πρόγραμμα Erasmus+
Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ειδικό κεφάλαιο για τη νεολαία, για το οποίο διατίθεται το
10% του ετήσιου προϋπολογισμού του, που ανέρχεται σε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου.
Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι: (1) βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και
δεξιοτήτων των νέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και
προώθηση της συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη και στην αγορά εργασίας,
της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της κοινωνικής ένταξης
και της αλληλεγγύης· (2) βελτίωση της ποιότητας της εργασίας στον τομέα της νεολαίας·
(3) συμπληρωματική δράση προς τις μεταρρυθμίσεις πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο και στήριξη της ανάπτυξης της γνώσης και της τεκμηριωμένης πολιτικής για τη
νεολαία· (4) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης των δραστηριοτήτων των νέων και του ρόλου των
εργαζομένων και των οργανώσεων νεολαίας ως δομών υποστήριξης για τους νέους. Οι στόχοι
αυτοί επιδιώκονται μέσω τριών βασικών δράσεων: (1) Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων·
(2) Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθοπραξίας· (3) Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων
πολιτικής.
Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει άμεσα την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) μέσω
της βασικής δράσης 1 του κεφαλαίου για τη νεολαία. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία έχει
σχεδιαστεί για να βοηθά τους νέους να ζουν ένα διάστημα στο εξωτερικό, ενώ συμμετέχουν σε
σχέδια εθελοντισμού. Αυτό το σύστημα μη τυπικής μάθησης είναι πιστοποιημένο σε ολόκληρη
την Ευρώπη μέσω του εργαλείου αναγνώρισης Youthpass.
Το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες, που απορρέει από το πρόγραμμα Erasmus
+, δίνει σε επίδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να εκπαιδευτούν δίπλα σε έμπειρους
συναδέλφους τους, οι οποίοι διοικούν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες συμμετέχουσες χώρες.
Γ. Άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ
1. Εγγυήσεις για τη νεολαία
Τον Απρίλιο του 2013, το Συμβούλιο ενέκρινε σύσταση σχετικά με τη δημιουργία του
προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι άνθρωποι θα
λαμβάνουν κάποια ποιοτική προσφορά για απασχόληση, περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση
εντός τεσσάρων μηνών από την απόλυσή τους ή το πέρας της επίσημης εκπαίδευσης. Η
προσφορά αυτή θα πρέπει να αφορά θέση εργασίας, μαθητείας, άσκησης ή τη συνεχή
εκπαίδευση, αλλά και να προσαρμόζεται σε κάθε άτομο και κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι εκείνα που πρέπει να υλοποιούν και να χρηματοδοτούν
την εν λόγω πολιτική, είναι ήδη διαθέσιμη συγχρηματοδότηση από πλευράς ΕΕ για περιοχές
με ανεργία των νέων άνω του 25% μέσω ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού, της
Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το θεματολογικό δελτίο 5.10.2 σχετικά με το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, τμήμα B.2.
2. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC) αποτελεί πρωτοβουλία που δρομολόγησε η Επιτροπή
τον Δεκέμβριο 2016. Δίνει σε νέους μεταξύ 18 και 30 ετών τη δυνατότητα να εργαστούν
εθελοντικά ή μη σε προγράμματα στη χώρα τους ή στο εξωτερικό. Ο άξονας εθελοντισμού
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης παρέχει σε νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να
προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους με πλήρες ωράριο για χρονικό διάστημα μεταξύ
δύο και δώδεκα μηνών σε άλλη χώρα. Ο άξονας απασχόλησης θα προσφέρει σε νέους θέσεις
εργασίας ή πρακτικής άσκησης σε τομείς που σχετίζονται με δραστηριότητες αλληλεγγύης.

https://www.youthpass.eu/el/login/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.10.2.pdf
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Θα αναπτυχθεί σταδιακά μέσω εταιρικών σχέσεων με δημόσιους, μη κυβερνητικούς και
εμπορικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς. Αναμένεται ότι οι
οργανισμοί θα αρχίσουν να προσλαμβάνουν συμμετέχοντες από τα τέλη της άνοιξης του έτους
2017 και μετά και ότι οι συμμετέχοντες θα αρχίσουν να απασχολούνται στα προγράμματα από
τον Ιούνιο του 2017 και μετά.
3. Πολιτικές για την προστασία των παιδιών
Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC), ως
παιδί νοείται κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η Συνθήκη της Λισαβόνας έθεσε για την
ΕΕ τον στόχο να προάγει τα δικαιώματα των παιδιών, ενώ ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
εγγυάται την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών τόσο από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
όσο και από τα κράτη μέλη.
Στις 15 Φεβρουαρίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο «Το θεματολόγιο της ΕΕ
για τα δικαιώματα του παιδιού» (COM(2011)0060). Στόχος της είναι να επιβεβαιωθεί εκ νέου η
αποφασιστική δέσμευση όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και όλων των κρατών μελών για
την προαγωγή, την προστασία και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο
όλων των συναφών πολιτικών της ΕΕ, καθώς και η μετατροπή της δέσμευσης αυτής σε απτά
αποτελέσματα. Τα δικαιώματα του παιδιού και η πρόληψη της βίας εις βάρος παιδιών, νέων
ανθρώπων, γυναικών και άλλων ομάδων ευπαθών ομάδων προστατεύονται και προάγονται και
στο πλαίσιο του προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020. Η Επιτροπή
έχει καταρτίσει μια επισκόπηση του κεκτημένου της ΕΕ και των εγγράφων πολιτικής σχετικά
με τα δικαιώματα του παιδιού.
Το 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν οδηγία σχετικά με τις
δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο
ποινικών διαδικασιών[1], προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή
κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών είναι σε θέση να κατανοήσουν και να
παρακολουθήσουν τις διαδικασίες αυτές και να ασκήσουν το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη,
καθώς και για να αποτρέψουν τα παιδιά από την εκ νέου διάπραξη αδικημάτων και να
προωθήσουν την κοινωνική τους ένταξη.
4. Νεολαία και μέσα μαζικής ενημέρωσης
Οι επιγραμμικές τεχνολογίες προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες στα παιδιά και τους νέους
παρέχοντας πρόσβαση στη γνώση και επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν από την ψηφιακή
μάθηση και να συμμετάσχουν στον δημόσιο διάλογο. Ωστόσο, τα παιδιά μπορεί να είναι
ιδιαιτέρως ευάλωτα όσον αφορά τη σύγχρονη τεχνολογία. Εξ αιτίας αυτού, η οδηγία για τις
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD) απαγορεύει να συμπεριληφθεί σε γραμμικές
τηλεοπτικές υπηρεσίες οποιοδήποτε περιεχόμενο θα μπορούσε να αποβεί έντονα επιζήμιο για
τους ανήλικους. Όσον αφορά τις υπηρεσίες μη γραμμικών οπτικοακουστικών μέσων κατά
παραγγελία, συναφές περιεχόμενο μπορεί να γίνει διαθέσιμο μόνο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
οι ανήλικοι να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό υπό κανονικές συνθήκες. Τα περιεχόμενα που
ενδέχεται να αποβούν επιζήμια για τους ανηλίκους πρέπει είτε να μεταδίδονται σε χρόνο,
κατά τον οποίο οι ανήλικοι δεν παρακολουθούν, είτε να μπλοκάρονται με χρήση τεχνολογικών
μέσων, ώστε οι ανήλικοι να μην αποκτούν πρόσβαση σε αυτά. Η Επιτροπή ενέκρινε στις 25
Μαΐου 2016 νέα νομοθετική πρόταση για την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών
μέσων και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αναμένεται

[1]ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0060
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf
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να ολοκληρωθούν εντός του 2017. Το 2015 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (P8_TA(2015)0070)[2].
5. Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας είναι μια ιστοσελίδα που απευθύνεται σε νέους σε
ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό να ενισχύσει τον προσανατολισμό τους όσον αφορά τις πολλές
ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ σε διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος, όπως είναι, μεταξύ
άλλων, ο εθελοντισμός, η εργασία, η μάθηση, ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριζε ανέκαθεν τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών
μελών στον τομέα της πολιτικής για τους νέους. Έχει συμμετάσχει και έχει αναλάβει
ενεργό ρόλο κατά τη χάραξη των πολιτικών για τους νέους, για παράδειγμα με το ψήφισμά
του «Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία: Επένδυση και ενδυνάμωση» (P7_TA(2010)0166),
με το ψήφισμά του σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία
2010-2012 (P7_TA(2013)0364), με το ψήφισμα σχετικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής
της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 (P8_TA(2016)0426) και σχετικά με εγγυήσεις για η
νεολαία (P7_TA(2013)0016). Τα τελευταία χρόνια έχουν εγκριθεί πολλά άλλα ψηφίσματα
σχετικά με την απασχόληση των νέων (π.χ. το P8_TA(2014)0010), την επιχειρηματικότητα
(P8_TA(2015)0292) και την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (P8_TA(2016)0008). Το
Κοινοβούλιο προστατεύει επίσης το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού βάσει αναφορών που
υποβάλλονται σε αυτό (B8-0487/2016) και έχει εγκρίνει ψήφισμα σχετικά με τη μείωση των
ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια (P8_TA(2015)0401). Εστιάζει επίσης
στα δικαιώματα των παιδιών εκτός των συνόρων της ΕΕ, προωθώντας ψηφίσματα σχετικά
με την κατάσταση των παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως για παράδειγμα σχετικά
με την εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες
κρίσεις (T8-0418/2015) ή σχετικά με τον παιδικό υποσιτισμό στις αναπτυσσόμενες χώρες
(P8_TA(2014)0072).
Στις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα Erasmus+ το 2012-2013 το Κοινοβούλιο τάχθηκε
σθεναρά υπέρ της δημιουργίας ξεχωριστού κεφαλαίου για την νεολαία και ειδικού κονδυλίου
για τις βασικές δράσεις του. Έδωσε, επίσης, έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να ενισχυθούν
οι δυνατότητες συμμετοχής των νέων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Η Επιτροπή
Πολιτισμού και Παιδείας έχει καταρτίσει έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος το 2016,
στην οποία λαμβάνεται υπόψη η λειτουργία του άξονα του προγράμματος για την νεολαία, και
αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία σε σύνοδο ολομελείας το 2017.
Προκειμένου να ενθαρρύνει τους νέους να επιδιώξουν την πραγματοποίηση δικών τους
ευρωπαϊκών σχεδίων, το ΕΚ καθιέρωσε το 2008 από κοινού με το Ίδρυμα του Διεθνούς
Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία,
που απονέμεται κάθε χρόνο σε σχέδια που προωθούν την κατανόηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

[2]Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το θεματολογικό δελτίο →5.13.2 Πολιτική στον τομέα των
οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης.
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