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Η Δσρφπαχκή Πρφηοβοσλία Πολιηών 
• Μια Δπιςοξπή Πξλιςόμ απϊ ςξσλάυιρςξμ 7 υόοεπ

αμαλαμβάμξσμ ςημ Ποχςξβξσλία. Απαγξοεϋεςαι ρε

ξογαμόρειπ μα καςαθέςξσμ ΔΠΠ, αλλά επιςοέπεςαι μα

ςιπ ρςηοίζξσμ.

• Απαιςξϋμςαι ςξσλάυιρςξμ 1 εκαςξμμϋοιξ σπξγοατέπ

απϊ ςξσλάυιρςξμ 7 υόοεπ με ελάυιρςξ αοιθμϊ

σπξγοατόμ αμά υόοα (Δλλάδα 15.750 πξλίςεπ).

• Η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή αμαλϋει αμ ςξ αίςημα άπςεςαι

ςχμ αομξδιξςήςχμ ςχμ εσοχπαψκόμ θερμόμ και

ρσμάδει με ςξ εσοχπαψκϊ και διεθμέπ δίκαιξ, και

αιςιξλξγεί ακξλξϋθχπ ςημ έγκοιρη ή απϊοοιφη ςηπ

ποχςξβξσλίαπ εμςϊπ 3 μημόμ.

• Η απάνηηζη, η οποία έτει μορθή ανακοίνωζης, θα
εκδοθεί επίζημα από ηο ζώμα ηων επιηρόπων και θα
δημοζιεσθεί ζε όλες ηις επίζημες γλώζζες ηης ΕΕ.



Η Δσρφπαχκή Πρφηοβοσλία Πολιηών (2)

• Η Δπιςοξπή Πξλιςόμ καλείςαι μα παοξσριάρει

και αμαλϋρει ςημ Ποχςξβξσλία ςηπ ρε δημϊρια

ακοϊαρη ρςξ Δσοχπαψκϊ Κξιμξβξϋλιξ.

• Η Δσοχπαψκή Δπιςοξπή παοξσριάζει ςξ ρυέδιξ

μξμξθεςικόμ δοάρεχμ ςχμ εσοχπαψκόμ θερμόμ

για ςξ ζήςημα πξσ θίγει η Ποχςξβξσλία.

• Ακξλξσθείςαι η σμήθηπ Νξμξθεςική Διαδικαρία

ςχμ σμθηκόμ ςηπ Λιρραβόμαπ – ρσμμξμξθεςξϋμ

ςξ Δσοχπαψκϊ Κξιμξβξϋλιξ και ςξ σμβξϋλιξ,

δηλαδή ξι δϋξ θερμξί με πλήοη δημξκοαςική

μξμιμξπξίηρη.





Η Δσρφπαχκή Πρφηοβοσλία Πολιηών (3)

→ Απξοοιτθείρα ποϊςαρη ςηπ Ιςαλίαπ και ςηπ 

Ασρςοίαπ ςξ 1996, εμςάυθηκε ρςξ ποξρυέδιξ ςξσ 

Δσοχπαψκξϋ σμςάγμαςξπ (2004) και 

εμρχμαςόθηκε ρςιπ σμθήκεπ ςηπ Λιρραβόμαπ 

(Άοθοξ 11 ΔΔ & άοθοξ 24 ΛΔΔ, 2009). 

→ Σοειπ επιςσυείπ ΔΠΠ: «Δικαίωμα ρςξ μεοό», «Έμαπ 

από εμάπ» και «Σςαμαςήρςε ςημ Ζωξςξμία»

Μείωζη δημοκραηικού ελλείμμαηος ηης ΕΕ  

 Ενίζτσζη άμεζων μορθών δημοκραηίας 

 Επικοινωνία πολιηών απεσθείας με ηοσς 
εσρωπαϊκούς θεζμούς 



Η Δσρφπαχκή Πρφηοβοσλία Πολιηών (4)
Κριτικές στημ ΕΠΠ 

- Οι πξλίςεπ διαμαοςϋοξμςαι για ςημ

πξλσπλξκϊςηςα ςηπ διαδικαρίαπ και για ςξ ϊςι δεμ

είμαι δερμεσςική η μξμξθέςηρη ςξσ πεοιευξμέμξσ

μιαπ επιςσυημέμηπ Ποχςξβξσλία Πξλιςόμ.

- Οι Δπιςοξπέπ Πξλιςόμ καςαγγέλλξσμ ϊςι ςα

επιυειοήμαςα απϊοοιφηπ ςηπ Δσο. Δπιςοξπήπ είμαι

ρσυμά αρατή και αβάριμα.

- Σξ Δσοχπαψκϊ Κξιμξβξϋλιξ εμέκοιμε ςξ 2015

φήτιρμα σπέο ςηπ αμαθεόοηρηπ ςηπ ΔΠΠ, για μα

μειχθξϋμ ξι απαιςήρειπ επαλήθεσρηπ δεδξμέμχμ

και μα βελςιχθεί ςξ πλαίριξ ξικξμξμικήπ και

μξμικήπ σπξρςήοινηπ ρςιπ Δπιςοξπέπ Πξλιςόμ. Η

διαδικαρία αμαθεόοηρήπ ςηπ νεκιμά τέςξπ.



Ο Δσρφπαίος Γιαμεζολαβηηής

• σμθήκη ςξσ Μάαρςοιυς (1993): 

έμαπ εσοχπαψκϊπ θερμϊπ με έδοα ςξ 

ςοαρβξϋογξ πξσ αμεοϊληπςα και 

αμενάοςηςα ενεςάζει σπξθέρειπ 

 καςάυοηρηπ ενξσρίαπ 

 διακοίρεχμ 

 παοαςσπίαπ και καθσρςεοήρεχμ

 παοάλειφηπ ή ελλιπξϋπ εμημέοχρηπ 

 άδικηπ ρσμπεοιτξοάπ ςχμ εσοχπαψκόμ 

θερμόμ. 







Ο Δσρφπαίος Γιαμεζολαβηηής (2) 

→ Δκλέγεςαι απϊ ςξ Δσοχπαψκϊ Κξιμξβξϋλιξ για

5εςή θηςεία και αμά έςξπ παοξσριάζει ρςξ Δσο.

Κξιμξβξϋλιξ ςξμ απξλξγιρμϊ δοάρεόμ ςξσ.

Δμεογεί ςϊρξ βάρει καςαγγελιόμ ϊρξ και

ασςξβξϋλχπ.

→Σημ πεοίξδξ 2003-2013 Δσοχπαίξπ

Διαμερξλαβηςήπ ήςαμ ξ Έλλημαπ Νικητϊοξπ

Διαμαμςξϋοξπ και ςόοα είμαι η Ιολαμδή Emily

O‟Reilly.

→ Δεμ στίρςαςαι μηυαμιρμϊπ επιβξλήπ ςχμ

απξτάρεόμ ςξσ. Δμςξϋςξιπ, λϊγχ κϋοξσπ και

ξοαςϊςηςαπ ςξσ Δσοχπαίξσ Διαμερξλαβηςή ξι

θερμξί και ςα ϊογαμα πειθαουξϋμ ρε ασςέπ ρε

πξρξρςϊ καςά μέρξμ ϊοξ 82%.





Ο Δσρφπαίος Γιαμεζολαβηηής (3) 

 Ο Δσοχπαίξπ Διαμερξλαβηςήπ δοα απϊ ςξ

1996 με ςημ αοχγή ςξσ Δσοχπαψκξϋ

Δικςϋξσ Μερξλαβηςόμ, δηλαδή

αμενάοςηςεπ αουέπ αμά κοάςξπ-μέλξπ. Η

Δλλάδα εκποξρχπείςαι απϊ ςξμ σμήγξοξ

ςξσ Πξλίςη.



σνήγορος ηοσ Πολίηη

• Ο Αμδοέαπ Ι. Πξςςάκηπ ρπξϋδαρε Νξμικά ρςα
Παμεπιρςήμια ςχμ Αθημόμ και ςηπ Οντϊοδηπ ϊπξσ ςξσ
απξμεμήθηκε ξ διδακςξοικϊπ ςίςλξπ ρςξ Δσοχπαψκϊ
Δημϊριξ Δίκαιξ. Έυει διδάνει ρε Παμεπιρςήμια ρςξ Ημ.
Βαρίλειξ, ρςημ Ιςαλία, ρςημ Σξσοκία και ρςημ Δλλάδα
ϊπξσ και δικηγξοεί (ςελόμ ρε αμαρςξλή καςά ςη
διάοκεια ςηπ θηςείαπ ςξσ) ρςξμ Άοειξ Πάγξ και ςξ
σμβξϋλιξ ςηπ Δπικοαςείαπ.

Διαςελέραμςεπ σμήγξοξι ςξσ Πξλίςη:
• Καλλιόπη Σπαμού, καθηγήςοια Διξικηςικήπ Δπιρςήμηπ

ρςξ Σμήμα Πξλιςικήπ Δπιρςήμηπ και Δημϊριαπ Διξίκηρηπ
ςξσ Παμεπιρςημίξσ Αθημόμ, απϊ ςξμ Μάιξ ςξσ 2011 έχπ
ςξμ Οκςόβοιξ ςξσ 2015.

• Γιώργος Καμίμης, επίκξσοξπ καθηγηςήπ ςξσ
σμςαγμαςικξϋ Δικαίξσ ρςξ Σμήμα Νξμικήπ υξλήπ ςξσ
Παμεπιρςημίξσ Αθημόμ, απϊ ςξμ Αποίλιξ ςξσ 2003 έχπ
ςξμ επςέμβοιξ ςξσ 2010.

• Νικηφόρος Διαμαμτούρος, καθηγηςήπ Πξλιςικήπ
Δπιρςήμηπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Αθημόμ, απϊ ςξμ
Οκςόβοιξ ςξσ 1998 έχπ ςξμ Αποίλιξ ςξσ 2003, ϊςαμ
αμέλαβε καθήκξμςα χπ Δσοχπαίξπ Διαμερξλαβηςήπ.



Σο Γικαίφμα ηης Αναθοράς 

• Κάθε μξμικϊ και τσρικϊ ποϊρχπξ πξσ ζει ή έυει

ςημ έδοα ςξσ ρε κοάςξπ-μέλξπ ςηπ ΔΔ έυει ςξ

δικαίχμα μα καςαθέρει μια Αματξοά

(παοάπξμξ, καςαγγελία, αίςημα κλπ) ρςξ

Δσοχπαψκϊ Κξιμξβξϋλιξ ρε ξπξιαδήπξςε

επίρημη γλόρρα ςηπ Έμχρηπ.

• Σξ Δσοχπαψκϊ Κξιμξβξϋλιξ παοέυει ςημ

αομξδιϊςηςα ςηπ διαδικαρίαπ ενέςαρηπ ςχμ

Αματξοόμ ρςημ ειδική Δπιςοξπή Αματξοόμ, η

ξπξία ενεςάζει εάμ ςξ θέμα εμπίπςει ποάγμαςι

ρςιπ αομξδιϊςηςεπ ςχμ εσοχπαψκόμ θερμόμ.



Σο Γικαίφμα ηης Αναθοράς (2) 

• Σξ Δικαίχμα ςηπ Αματξοάπ θερπίρςηκε 

ποξκειμέμξσ μα παοαρυεθεί ρςξσπ 

πξλίςεπ και ςιπ επιυειοήρειπ έμαπ εϋκξλξπ 

και διαταμήπ μηυαμιρμϊπ εμημέοχρηπ 

ςχμ θερμόμ για ςα παοάπξμα και ςιπ 

καςαγγελίεπ ςξσπ. 



Σο Γικαίφμα ηης Αναθοράς (3) 

 Διδική πεοίπςχρη πξσ απαιςεί αςξμική 
ενέςαρη → η Δπιςοξπή Αματξοόμ 
παοεμβαίμει και μερξλαβεί για επίλσρη ςξσ 
θέμαςξπ.

ή 

 Θέμα γεμικξϋ εμδιατέοξμςξπ (πυ παοαβίαρη 
ςηπ κξιμξςικήπ μξμξθερίαπ → κιμείςαι 
διαδικαρία επί παοαβάρει,  πξσ εμδέυεςαι μα 
ξδηγήρει ρε απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ ςηπ 
ΔΔ.  

→ Η Αματξοά μπξοεί μα έυει χπ απξςέλερμα 
ςημ αμάληφη δοάρηπ ςξσ Κξιμξβξσλίξσ ή ςηπ 
Δπιςοξπήπ. Ο αματέοχμ λαμβάμει πάμςξςε 
απάμςηρη για ςξ απξςέλερμα ςηπ 
αμαλητθείραπ δοάρηπ. 



Σο Δσρφπαχκό Κοινοβούλιο 
και ηα εθνικά κοινοβούλια 

• H Αρχή της Επικουρικότητας

→ Οι εσοχπαψκξί θερμξί αμαλαμβάμξσμ

δοάρειπ ρςξμ βαθμϊ ϊπξσ ξι εθμικξί θερμξί

δεμ μπξοξϋμ μα αμςαπξκοιθξϋμ

απξςελερμαςικά ρςιπ σπξθέρειπ και ατϊςξσ

έυει ποξηγηθεί εθμική δοάρη.

• Η Αρχή της Αμαλογικότητας 

→ Οι εσοχπαψκξί θερμξί δεμ ποέπει μα

λαμβάμξσμ απξτάρειπ και μέςοα

δσραμάλξγα χπ ποξπ ςξ μέγεθξπ και ςη

βαοϋςηςα ςηπ εκάρςξςε σπϊθερηπ.



Σο Δσρφπαχκό Κοινοβούλιο 
και ηα εθνικά κοινοβούλια (2) 

• Μηχαμισμοί διακοιμοβουλευτικής 

διπλωματίας 

 επιρκέφειπ απξρςξλόμ ςξσ Δσοχπαψκξϋ 

Κξιμξβξσλίξσ ρςα εθμικά κξιμξβξϋλια 

 επιρκέφειπ απξρςξλόμ εθμικόμ 

κξιμξβξσλίχμ ρςξ Δσοχπαψκϊ Κξιμξβξϋλιξ 

 αμςαλλαγέπ επιρκέφεχμ αμάμερα ρςα 

εθμικά κξιμξβξϋλια 

 επιςοξπέπ εσοχπαψκόμ σπξθέρεχμ ρςα 

εθμικά κξιμξβξϋλια 



→ Σα εθμικά κξιμξβξϋλια έυξσμ ρημαμςικϊ λϊγξ 

ρςιπ διαδικαρίεπ ςηπ εσοχπαψκήπ ξλξκλήοχρηπ. 

- Ποξεςξιμαρία ποξςάρεχμ ποξπ ςα εσοχπαψκά 

ϊογαμα και καςάθερη ποξςάρεχμ για κάθε μέα 

σμθήκη

- Διαοκήπ ανιξλϊγηρη ςχμ εσοχπαψκόμ δοάρεχμ 

ρςιπ επιςοξπέπ εσοχπαψκόμ σπξθέρεχμ και 

έλεγυξπ ςηπ Europol και ςηπ Eurojust ρςα 

πλαίρια ςξσ Δσοχπαψκξϋ Φόοξσ Δλεσθεοίαπ, 

Αρτάλειαπ και Δικαιξρϋμηπ

- Έγκοιρη/απϊοοιφη μέχμ σμθηκόμ και  

ρσμτχμιόμ

Σο Δσρφπαχκό Κοινοβούλιο 
και ηα εθνικά κοινοβούλια (3) 



 Σξ Δικαρςήοιξ ςηπ ΔΔ μπξοεί μα

ανιξλξγήρει αμ κάπξιξ εθμικϊ

κξιμξβξϋλιξ δεμ εμρχμάςχρε

ικαμξπξιηςικά ςξ πεοιευϊμεμξ

ςηπ Οδηγίαπ ή μα καςαδικάρει

μια υόοα για μη εμρχμάςχρη

ςηπ Οδηγίαπ ρςξ εθμικϊ Δίκαιξ.

Σο Δσρφπαχκό Κοινοβούλιο 
και ηα εθνικά κοινοβούλια (4) 



«Διάρκεφη κξιμξβξσλεσςικόμ ξογάμχμ 

ειδικεσμέμχμ ρςιπ σπξθέρειπ ςηπ Έμχρηπ» 

(COSAC) 

• Ιδοϋεςαι ςξμ Μάιξ 1989 ρςημ Μαδοίςη και η 

ποόςη Διάρκεφη λαμβάμει υόοα ςξμ Νξέμβοιξ 

1989 ρςξ Παοίρι. 

• Ο οϊλξπ ςηπ επιρημξπξιείςαι ςξ 1997 απϊ ςξ 1ξ

Ποχςϊκξλλξ ςηπ σμθήκηπ ςξσ Άμρςεομςαμ και 

ςξ ςχοιμϊ πλαίριξ δοάρηπ ςηπ ξοίζεςαι απϊ ςξ 1ξ

Ποχςϊκξλλξ ςχμ σμθηκόμ ςηπ Λιρραβόμαπ

(«Protocol on the Role of National Parliaments 

in the European Union of the Treaty of Lisbon») 

Η Γιάζκευη ηφν Δπιηροπών Δσρφπαχκών 
Τποθέζεφν ηφν Κοινοβοσλίφν ηης ΔΔ



Η Γιάζκευη ηφν Δπιηροπών Δσρφπαχκών 
Τποθέζεφν ηφν Κοινοβοσλίφν ηης ΔΔ (2)

«Η Διάρκεψη δύμαςαι μα καςαθέρει εμώπιξμ ςξσ

Εσοωπαϊκξύ Κξιμξβξσλίξσ, ςξσ Σσμβξσλίξσ και ςηπ

Εσοωπαϊκήπ Επιςοξπήπ ξπξιαδήπξςε ειρήγηρη κοίμει

ρκόπιμη. Ποξρθέςωπ, η Διάρκεψη θα ποξωθεί ςημ

αμςαλλαγή πληοξτξοιώμ και καλώμ ποακςικώμ

μεςανύ ςωμ εθμικώμ κξιμξβξσλίωμ και ςξσ

Εσοωπαϊκξύ Κξιμξβξσλίξσ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμωμ

ςωμ ειδικώμ επιςοξπώμ. Δύμαςαι μα ξογαμώμει επίρηπ

διακξιμξβξσλεσςικέπ ρσμεδοιάρειπ ρε ρσγκεκοιμέμα

θέμαςα, ειδικά ρε σπξθέρειπ κξιμήπ ενωςεοικήπ

πξλιςικήπ και πξλιςικήπ αρταλείαπ. Τα ρσμπεοάρμαςα

ςηπ Διάρκεψηπ δεμ δερμεύξσμ ςα εθμικά κξιμξβξύλια

ξύςε ποξδικάζξσμ ςημ ρςάρη ςξσπ»

- Ποωςόκξλλξ (Νξ 1) για ςξμ οόλξ ςωμ 

εθμικώμ κξιμξβξσλίωμ ρςημ ΕΕ ςηπ Σσμθηκηπ ςηπ 

Λιρραβώμαπ, άοθοξ 10 



Η Γοαμμαςεία ςηπ Διάρκεφηπ απξςελείςαι απϊ  

• έμαμ βξσλεσςή αμά υόοα ςηπ εσοωπαϊκήπ ςοόικαπ (ξι 

ςοειπ ρσμευϊμεμεπ υόοεπ με ςημ ποξεδοία ςηπ ΔΔ)

• έμαμ εκποϊρχπξ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ

• έμα εκλεγμέμξ μϊμιμξ μέλξπ 

→ Μϊμιμξ μέλξπ ςηπ Γοαμμαςείαπ έυει εκλεγεί η Κϋποια 

Φοιρςιάμα Υοσδά. 

→ Οι δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ Διάρκεφηπ λαμβάμξσμ υόοα 

καςά καμϊμα ρςημ υόοα πξσ αρκεί ςημ ποξεδοία ςηπ 

ΔΔ. 

Η Γιάζκευη ηφν Δπιηροπών Δσρφπαχκών 
Τποθέζεφν ηφν Κοινοβοσλίφν ηης ΔΔ (3)



Άρθρο 12 ΔΔ

• Με ςη σμθήκη ςηπ Λιρραβϊμαπ ειράγεςαι ςξ

Άοθοξ 12 ΔΔ πξσ ρε ρσμδσαρμϊ με δϋξ

Ποχςϊκξλλα αμαβαθμίζξσμ ςξ οϊλξ ςχμ

εθμικόμ κξιμξβξσλίχμ ρςξ εσοχπαψκϊ

γίγμερθαι, έςρι όρςε μα «ρσμβάλλξσμ εμεογά

ρςημ καλή λειςξσογία ςηπ Έμχρηπ». Η ποϊςαρη

ασςή σπξρςηοίζεςαι ρθεμαοά απϊ ςημ Ολλαμδία

και δίμει ςη δσμαςϊςηςα ρςα εθμικά κξιμξβξϋλια

ακϊμη και μα ρςαμαςήρξσμ ςη μξμξθεςική

ποϊςαρη ςηπ Δπιςοξπήπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη

ςηπ ρσμτχμίαπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ μξμξθέςη

(Köning et al. 2008, ρ. 342).



Άρθρο 12 ΔΔ

• Σξ άοθοξ ασςϊ ξσριαρςικά καθιεοόμει έμα

ρϋρςημα έγκαιοηπ ποξειδξπξίηρηπ („early

warning‟ system) κι εμημέοχρηπ έςρι όρςε

ςα εθμικά κξιμξβξϋλια μα έυξσμ άμερη

ποϊρβαρη ρςα ρυέδια μξμξθεςικόμ ποάνεχμ

ςηπ Έμχρηπ απεσθείαπ απϊ ςα εσοχπαψκά

ϊογαμα και μα ελέγυξσμ ςημ ςήοηρη ςηπ

αουήπ ςηπ επικξσοικϊςηςαπ με έκδξρη

αιςιξλξγημέμηπ γμόμηπ εμςϊπ ξκςό

εβδξμάδχμ (Jans and Piedrafita 2009), ςημ

ξπξία απξρςέλλξσμ ρςξσπ Ποξέδοξσπ ςξσ

Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ, ςξσ σμβξσλίξσ

και ςηπ Δπιςοξπήπ.



IPEX.EU

• Για ςη διεσκϊλσμρη ςηπ διαδικαρίαπ έυει

δημιξσογηθεί μια ηλεκςοξμική πλαςτϊομα

IPEX (ipex.eu), μέρχ ςηπ ξπξίαπ

αμςαλλάρρξμςαι πληοξτξοίεπ μεςανϋ ςχμ

εσοχπαψκόμ ξογάμχμ και ςχμ εθμικόμ

κξιμξβξσλίχμ, αμεβαίμξσμ ξι αιςιξλξγημέμεπ

γμόμεπ ςξσπ καθόπ κι έγγοατα πξσ

εμδιατέοξσμ ςημ εμδξκξιμξβξσλεσςική

ρσζήςηρη και ρσμεογαρία. Δπίρηπ, ϊλα ρυεδϊμ

ςα εθμικά κξιμξβξϋλια έυξσμ απξρςείλει

μξμίμξσπ αμςιποξρόπξσπ ρςιπ Βοσνέλλεπ με

ρςϊυξ ςημ πεοαιςέοχ εμίρυσρη ςξσ πξλιςικξϋ

ασςξϋ διαλϊγξσ





σμπεράζμαηα 

 Σξ ποϊβλημα ςξσ δημξκοαςικξϋ ελλείμμαςξπ ςηπ

εσοχπαψκήπ ξλξκλήοχρηπ έυει μειχθεί ρςαδιακά

και αιρθηςά μεςά ςιπ ρσμθήκεπ ςξσ Μάαρςοιυς

(1993), ςξσ Άμρςεομςαμ (1999) και ςηπ

Λιρραβόμαπ (2009).

 Η ακξλξσθξϋμεμη μέθξδξπ μείχρηπ ςξσ

δημξκοαςικξϋ ελλείμμαςξπ είμαι έμαπ

ρσμδσαρμϊπ ςηπ αϋνηρηπ ςηπ ρσμμεςξυικήπ

δημξκοαςίαπ ρςημ ΔΔ (ποχςξβξσλίεπ πξλιςόμ)

με ςημ διακσβεομηςική και διακξιμξβξσλεσςική

ρσμεογαρία, καθόπ και η εμίρυσρη ςχμ

αομξδιξςήςχμ ςξσ Δσο. Κξιμξβξσλίξσ.



σμπεράζμαηα (2) 

 Οι μηυαμιρμξί λξγξδξρίαπ και εσθϋμηπ ρςημ ΔΔ

είμαι πξλλαπλξί και διασγείπ (δικαίχμα Αματξοάπ

και Δπιςοξπή Αματξοόμ, Δσοχπαίξπ

Διαμερξλαβηςήπ και Δσοχπαψκϊ Δίκςσξ Δθμικόμ

Διαμερξλαβηςόμ, απξλξγιρμϊπ δοάρεχμ εμόπιξμ

ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ, Δικαρςήοιξ ςηπ

ΔΔ). Τπάουξσμ χρςϊρξ,πξλλά πεοιθόοια για

βελςιόρειπ.

 Καμέμα εσοχπαψκϊ ϊογαμξ υχοίπ νεκάθαοη

δημξκοαςική μξμιμξπξίηρη δεμ μξμξθεςεί, αλλά

δεμ έυξσμ ϊλα ςα εσοχπαψκά ϊογαμα νεκάθαοη

δημξκοαςική μξμιμξπξίηρη. Οι πεοίπλξκξι ϊοξι και

μηυαμιρμξί δσρκξλεϋξσμ επίρηπ ςημ καςαμϊηρη

απϊ ςξμ πξλίςη ςηπ εσοχπαψκήπ διακσβέομηρηπ.
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