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Ργ ϊιί ςί ΛΫιε ςχλ Ρσιιϊαχλ
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A’ ΡΣΜΞΦΖ
ν Οίλγιιάλην ΡσλΫβοην ςεπ ΟΞΡΘΟΡ ρςε ΓεκεςρΪλί ίξνςγιγέ Ϋλί νοϊρεκν αηί ςελ
Οονρυνιηθά ΐαχαά ρςε υόοί κίπ.
ΐλΫβγημγ θίέοηί γοχςάκίςί ρςνσπ ςνκγέπ :
1. Ηγρκηθϊ Οιίέρην θίη Κγηςνσοαέί ςχλ Γνκόλ ςεπ Οονρυνιηθάπ ΐαχαάπ
2. Οίηβίαχαηθϊ σξϊΰίζον θίη Λγζνβνιναέί
3. Ινηλχληθϊ θίη Ξηθνλνκηθϊ ξγοηΰΪιινλ
Ω

Ω

Ω

Ζ Οονρυνιηθά ΐαχαά ρςε υόοί κίπ ίλςηκγςχξέδγη ρεκίλςηθΫπ ζγρκηθΫπ θίζσρςγοάργηπ θίη
ίλςητίςηθά ξνισλνκέί ξνσ ξονθϋξςγη ίξϊ ςηπ θίζσρςγοάργηπ ίσςΫπ.


Ζ Οονρυνιηθά ΐαχαά οσζκέδγςίη χπ ξονπ ςε ζΫρξηρά ςεπ, ίξϊ ςί σξνσοαγέί
Δοαίρέίπ (χπ ςνκΫίπ Ινηλχληθάπ ΐιιειγααϋεπ, ξονγουϊκγλνπ ίξϊ ςελ Οοϊλνηί),
Δρχςγοηθόλ (ΐβγηνβϊςερε), Οίηβγέίπ (χπ ξονπ ςελ ξίηβίαχαηθά θίςγϋζσλρε, ηβέχπ
ρςηπ ειηθέγπ 4-6 γςόλ).



ΙίςΪ ρσλΫξγηί βηίξηρςόλγςίη ε Ϋιιγηφε ίλίισςηθόλ ξοναοίκκΪςχλ, χπ ξονπ ςελ
γθξίηβγσςηθά ςεπ βηΪρςίρε, κγ ςίσςϊυονλε βηίξέρςχρε βσριγηςνσοαηόλ ρςν ϊινλ
Δθξίηβγσςηθϊ Ρϋρςεκί, ξνσ γξεογΪδνσλ ςελ ΰΪρε ςνσ (Οονρυνιηθά ΐαχαά).



Όξχπ ςνλέρςεθγ, ςν Δθξίηβγσςηθϊ Ρϋρςεκί ντγέιγη λί ζΫργη χπ ξονςγοίηϊςεςγπ, ςε
βηίκϊοτχρε ίλίισςηθόλ ξοναοίκκΪςχλ θίη θίλϊλχλ γξίτάπ κγςίμϋ ςχλ
γξηκΫονσπ ΰίζκέβχλ ςνσ, νη νξνέγπ ράκγοί γξηςγέλνσλ ςελ γηθϊλί Ϋιιγηφεπ αγληθνϋ
ρυγβηίρκνϋ θίη ίξνςϋξχρεπ ίλίαθόλ ςεπ Οονρυνιηθάπ ΐαχαάπ.



Ργ ίσςϊ ςν ξιίέρην, ργηοΪ νκηιεςόλ, σξναοΪκκηρίλ ςελ ίλΪαθε γλϊπ τνοΫί, ν
νξνένπ ζί ρσλςνλέδγη, ζί ξονΪαγη θίη βησξνσοαηθΪ ζί ρσλζΫςγη ςηπ ίλΪαθγπ θίη ςελ
ξοννξςηθά ςεπ Οονρυνιηθάπ ΐαχαάπ.



Θβηίέςγοί ρςελ ΰΪρε θίη ςεπ Δσοχξίψθάπ γκξγηοέίπ, ϊξνσ ε Ϋκτίρε βέβγςίη ρςί
ξοόςί 6 υοϊληί ςεπ ίλΪξςσμεπ γλϊπ ξίηβηνϋ, γλό σξΪουγη κγαΪιε γςγοναΫλγηί, χπ
ξονπ ςν ςοέξςσυν Οίηβέ, Δοαίρέί, ΞηθναΫλγηί. Ρεκγηόζεθίλ ξίοίβγηακίςηθΪ, ε
ειηθέί Ϋλίομεπ ςνσ ρυνιγένσ, ςν ξγοηγυϊκγλν θίη νονιναέί ςεπ Ο.ΐ., ε ρυΫρε Ο.ΐ.
θίη ασλίηθγέίπ ίξίρυϊιερεπ, ςί ζΫκίςί ξγοηνυόλ γθξίέβγσρεπ ρςελ Ο.ΐ., ξιίέρην
υοεκίςνβϊςεράπ ςεπ θ.ί.



ΐξϊ ςελ ξιγσοΪ ςεπ ε θί. Τχςένσ ςϊληργ ϊςη ζί γοαίρςγέ ξονπ ςελ θίςγϋζσλρε,
Ϋλϊπ corpus ζΫργχλ ργ ρυΫρε κγ ςν ξγοηγυϊκγλν θίη ςελ ξίηβίαχαηθά βηΪρςίρά ςεπ
κγ ρσλςνληρκϊ ςχλ σξνσοαγέχλ Δοαίρέίπ θίη Οίηβγέίπ, όρςγ λί βεκηνσοαεζγέ.

Ω
Λγ ίτγςεοέί ςε βηίξέρςχρε χπ ξονπ ςελ θίζνοηρςηθά ρσκΰνιά ςεπ Οονρυνιηθάπ ΐαχαάπ
ρςελ ίλΪξςσμε αλχρςηθόλ βγμηνςάςχλ ςχλ γτάΰχλ, θίη αγληθϊςγοί ςελ ξνηνςηθά ίλΫιημε
γλϊπ γθξίηβγσςηθνϋ ρσρςάκίςνπ, ϊρν θίη ςε βσλίςϊςεςί ηρυσοϊςγοεπ ξοϊρΰίρεπ ςχλ
γσΪιχςχλ νκΪβχλ, ρςί θνηλχληθΪ θίη ξίηβίαχαηθΪ ίαίζΪ, ξνσ ρσλγξΪανλςίη βγέθςγπ
σφειϊςγοεπ θνηλχληθάπ ρσλνυάπ βϊζεθγ Ϋκτίρε ργ :


ΐλΪαθε ζγρκνζΫςερεπ ξνιηςηρκηθΪ γσίέρζεςχλ βγηθςόλ ξίοίθνινϋζερεπ θίη
ΰγιςέχρεπ ςεπ ξνηϊςεςίπ βνκόλ θίη βηίβηθίρηόλ ξνσ ίτνονϋλ ρςί ξιίέρηί
Οονρυνιηθάπ ΐαχαάπ θίη Δθξίέβγσρεπ.



ΔξηρεκΪλζεθγ ςν ζγρκηθϊ θγλϊ, ϊρνλ ίτνοΪ ρςν ξίηβίαχαηθϊ ξιίέρην ρςηπ ειηθέγπ
0-4, θίη ρσλνιηθΪ ε Ϋιιγηφε αγληθνϋ ρυγβηίρκνϋ, ίλίισςηθόλ ξοναοίκκΪςχλ θίη
θίλϊλχλ γξίτάπ κγ ςηπ ξοηλ θίη κγςΪ ΰίζκέβγπ ρςν Δθξίηβγσςηθϊ κίπ Ρϋρςεκί.



ΔξηρεκΪλζεθγ ν ζγςηθϊπ οϊινπ ςεπ γξίααγικίςηθάπ ίλΪξςσμεπ κγ ηβηίέςγοε Ϋκτίρε
ρςελ γλβνσξεογρηίθά γξηκϊοτχρε ςνσ ξονρχξηθνϋ θίη ε ρσκΰνιά ςεπ ρςελ
ΰγιςέχρε ςεπ ξνηϊςεςίπ ςχλ ξιίηρέχλ Οονρυνιηθάπ ΐαχαάπ θίη Δθξίέβγσρεπ.



Σξάομίλ γθςγςίκΫλγπ ςνξνζγςάργηπ ρυγςηθΪ κγ ςελ σξνυογχςηθά γθξίέβγσρε ςχλ
Οονλεξέχλ θίη γξηρεκΪλζεθγ ϊςη ξοχςγϋγη ε Ϋκτίρε ρςν λϊεκί ςεπ νβεαέίπ ςεπ
Δσοχξίψθάπ Έλχρεπ ρυγςηθΪ κγ ςελ Ιίζνιηθά Οονρΰίρηκϊςεςί ςχλ ξονλεξέχλ ,
ρςελ Οονρυνιηθά ΐαχαά.



Σξάομίλ γλβηίτΫονσργπ ςνξνζγςάργηπ θίη γηρεαάργηπ αηί ςί ζΫκίςί ηίςοηθάπ
ξίοίθνινϋζερεπ θίη ίρτΪιγηίπ ςχλ ξίηβηόλ, ςί βηθίηόκίςΪ ςνσπ, θίη ςε
βηίυγέοηρε ςεπ ρχκίςηθάπ θίη φσυηθάπ σαγέίπ ξίηβηόλ (ξυ Ίβοσκί ΛεςΫοί θίη
ΥχοηΪ SOS).



νλέρςεθγ ε ίλΪαθε ε Οονρυνιηθά ΐαχαά λί ίμηνξνηάργη ςί λγί γοσλεςηθΪ
ρςνηυγέί, ςχλ Μγσονγξηρςεκόλ.



Ζ βηίτνονξνέερε ςεπ ρσαθοϊςερεπ ςνσ γαθγτΪινσ ρςελ ξονρυνιηθά ειηθέί γέλίη
ςγοΪρςηί γξνκΫλχπ ε ίξίοίέςεςε ξίηβίαχαηθά κΫζνβνπ αηί λί γτίοκνρςγέ ργ ίσςά

ςελ ειηθέί, γέλίη ε ΰηχκίςηθά γξηθνηλχληίθά κΪζερε «ΑΔΛ», ε νξνέί γξηςοΫξγη
γσγιημέί θίη ίσςνλνκέί ρςελ ξίηβίαχαηθά ξοΪμε.

Ω
Ζ Οονρυνιηθά ΐαχαά ίξνςγιγέ θοέρηκν ξίοΪανλςί αηί ςελ θνηλχληθά ίλΪξςσμε, ςϊρν ρςελ
ίλςηκγςόξηρε ςχλ θνηλχληθόλ ίληρνςάςχλ, ϊρν θίη ρςε βεκναοίτηθά θοέρε.


Ρϋκτχλί κγ ςί ρςνηυγέί ίξϊ ςν Δσοχξίψθϊ Δογσλεςηθϊ Οοϊαοίκκί Care , ε
γξΫλβσρε 1 Δσοό ρςελ Ο.ΐ. θίη ηβηίέςγοί ρςηπ ξιΫνλ γσΪιχςγπ νκΪβγπ, ίξνβέβγη
κγιινλςηθΪ ςν ςγςοίξιΪρην.



Ρςελ θίςγϋζσλρε ίσςά ρσλςΪυζεθγ θίη ε ίλίξιεοόςοηί σξνσοαϊπ Δοαίρέίπ,
Ινηλχληθάπ ΐρτΪιηρεπ θίη Ινηλχληθάπ ΐιιειγααϋεπ θί Ηγίλό Τχςένσ,
ρεκγηόλνλςίπ ϊςη θΪζγ γξΫλβσρε ςεπ ςΪμγχπ ςνσ 1 γσοό ρςελ θνηλχληθά
ίιιειγααϋε, ϊξχπ ι.υ. ςί voucher «ίξνβέβγη» Ϊκγρί 1,03 Ϋχπ 1,68 γσοό.



Ργ ίσςϊ ςν ξιίέρην θίη ϊξχπ ρεκγηόζεθγ ϊςη θίζσρςγοάργηπ ξιεοχκόλ θίη
ίλίθνινσζέγπ ρςν Οοϊαοίκκί «Δλίοκϊληρε Ξηθναγλγηίθάπ θίη Δξίααγικίςηθάπ
Εχάπ», γέλίη θοέρηκγπ αηί ςν ξίοϊλ ςεπ Οονρυνιηθάπ ΐαχαάπ θίη ςελ θνηλχληθά
ρσλνυά, ηβηίέςγοί, ρςηπ ξην γσΪιχςγπ νκΪβγπ.

Λγ γθςέκερε
Βηί ςν Γ.Ρ.
Ξ Οοϊγβονπ
Ω

Ζ Βγληθά ΒοίκκίςΫίπ

