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Αγγαπητοί Αναγννώστες
αλώς ήρθατε στο
σ έκτο και τελευταίο
τ
ενημμερωτικό δελτίο του In2C. Με
Κα
αυυτό το ενημεερωτικό δελττίο θέλουμε να βάλουμεε τις τελευτα
αίες
πιν
ινελιές σε ένα
α έργο που βρίσκεται σε εξέέλιξη εδώ καιι τρία χρόνια και
ποου έχει επιτύχει εξαιρετικά
ά αποτελέσμαατα παρά τιςς δυσκολίες που
π
πρροκύπτουν από την πανδημία COVID‐19.
Σεε αυτό το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο θθέλουμε να σας πούμε για:: τα
απ
ποτελέσματα που επιτεύχθ
θηκαν κατά ττη διάρκεια των τριών εττών
ερργασίας, τα διαδικτυακά
δ
εργαλεία που αναπτύχθηκα
αν στο έργο, το
Τεελικό Συνέδριο
ο του In2C κα
αι τις δράσειςς που αναπτύ
ύσσονται από το
W
WP7, Σεμινάρια
α για εργοδότε
ες και Εργαστ ήρια για ΥΤΧ . Τέλος, θέλου
υμε
α πούμε αντίο
ο σε όλους, ελ
λπίζοντας ότι ττο υλικό και τα
τ προϊόντα που
π
να
ανναπτύχθηκαν από το έργο In2C θα συνεεχίσουν να συμβάλλουν σττην
εννσωμάτωση τω
ων υπηκόων τρ
ρίτων χωρών σστον κατασκευ
υαστικό τομέα
α.
σ
να δδιαβάζετε...
Ανν θέλετε να εννημερωθείτε, συνεχίστε
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Κύ
ύρια αποττελέσματτα του έρ
ργου
WP1. Έργο Διαχεείρισης και Συντονισμού
Το σύστημα
σ
διαχχείρισης είναιι καλά δομημέ
ένο και συμβάάλλει στην ομ
μαλή λειτουργγία
του έργου. Κατά τη διάρκεια του έργου πρ
ραγματοποιήθθηκαν διάφορ
ρες συναντήσεεις,
τόσο με φυσική παρουσία, όσο και διαδικ
κτυακές. Επιππλέον, θα πρα
αγματοποιηθο
ούν
δύο
ο εξωτερικοί έλλεγχοι μετά τη
ην ολοκλήρωσ
ση του έργου.

WP2. Ευαισθητοπ
ποίηση και συ
υμμετοχή των
ν ενδιαφερόμεενων
Δημ
μιουργήθηκανν δύο προφίλλ σε κοινωνικά δίκτυα (FFacebook και LinkedIn) πο
ου
λειττουργούν απόό τον Ιούλιο του 2019. Για τη διάδοσση του έργου
υ σχεδιάστηκα
αν
φυλλλάδια, αφίσσες, ενημερωττικά δελτία και δελτία ττύπου. Πραγματοποιήθηκα
αν
εκστρατείες διάδδοσης και ευαισθητοποίησ
σης στις τέσσσερις χώρες εταίρους
ε
και το
τ
Απο
οκεντρωμένο Δ
Δίκτυο αναπτύ
ύχθηκε για τη συμμετοχή τω
ων ενδιαφερόμενων.

WP3. Προσδιορρισμός καλώνν πρακτικών,, αναγκών κκαι εμποδίωνν στην αγορ
ρά
εργασίας
Για την κατανόη ση των αναγκών και των εμποδίων σττον Τομέα τω
ων Κατασκευώ
ών,
πρα
αγματοποιήθηηκαν επιτόπιεςς έρευνες σε χώρες
χ
εταίρουυς, με τη συμμετοχή 128 ΥΤΤΧ
και 140 εργοδοτώ
ών. Αυτές οι έρευνες
έ
αναλύ
ύθηκαν και συυγκρίθηκαν γιια να εκπονηθ
θεί
μια κοινή έκθεσηη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον,
Ε
αναλ
αλύθηκαν 20 καλές
κ
πρακτικκές
σε ολόκληρη
ο
την ΕΕ.
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Διάφορεες δράσεις που
υ αναπτύχθηκα
αν στο έργο: εκδηλώσεις διά
άδοσης αποτελλεσμάτων, πιλ
λοτική εκπαίδεευση, εργαστήρια για εργοδό
ότες κ.λπ.

WP4
4. Πακέτο Εκπ
παίδευσης In2C για ΥΤΧ
Ανα
απτύχθηκε καιι δοκιμάστηκεε ένα εκπαιδε
ευτικό πρόγρααμμα In2C που περιλαμβάννει
εκπαιδευτικό υλιικό που συμβά
άλλει στη βελ
λτίωση της εργγασιακής εισα
αγωγής των ΥΤΤΧ
στον Τομέα: Γλ
Γλωσσάριο Ορολογίας,
Ο
Τε
εχνικό Λεξικκό βασισμένο
ο σε εικόνεες,
εκπαιδευτικό υλιικό για την Ερ
ργατική Νομοθ
θεσία και τηνν Υγιεινή και Ασφάλεια.
Α
Αυττό
το υλικό
υ
έχει πρώ
ώτα δοκιμασττεί από ομάδε
ες εστίασης ειιδικών και εργοδοτών για τη
τ
βελτίωση και τηνν προσαρμογή του.
Πρα
αγματοποιήθηηκε πιλοτική εκπαίδευση
η, με αυτό

το υλικό, για συνολικκά

περ
ρισσότερους α
από 400 ΥΤΧ, περίπου
π
100 ΥΤ
ΤΧ σε κάθε χώ
ώρα εταίρο.

WP5. Ηλεκτρονικκή πλατφόρμα
α του In2C / Διαδικτυακά
Δ
ΕΕργαλεία
Ανα
απτύχθηκαν δύύο πολύγλωσσες διαδικτυα
ακές εφαρμογγές: ένα γλωσσάρι ορολογία
ας
και ένα τεχνικό λεξιλόγιο βα
ασισμένο σε εικόνες, μετταφρασμένο σε 8 γλώσσεες.
Επιπ
πλέον, δημιουυργήθηκε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μμε υλικό για τη
η βελτίωση τω
ων
δεξιοτήτων που σσχετίζονται μεε την Εργατική Νομοθεσία κκαι την Υγεία και
κ Ασφάλεια.

WP6. In2C Onlinee εργαλείο αξξιολόγησης δεξιοτήτων (SOnnAT)
Ανα
απτύχθηκε μια
α μεθοδολογία
α αξιολόγησης και επικύρωσσης (SONAT) για
γ τρία θέματτα:
Τεχνικό λεξιλόγιοο, Εργατική Νομοθεσία και Υγιεινή και Ασφ
φάλεια. Αυτές οι διαδικτυακκές
αξιο
ολογήσεις πισττοποιούν τις δεξιότητες
δ
των συμμετεχόντω
ων YTX σε αυτά τα θέματα.

WP7. Κινητοποίηηση των εργο
οδοτών για την
τ προώθησση της ένταξη
ης των ΥΤΧ σττο
εργατικό δυναμιικό
Ανα
απτύχθηκε μιια διαδικτυα
ακή πλατφόρ
ρμα συνεργαασίας/επικοινω
ωνίας για τη
ην
αντιστοίχιση των ΥΤΧ με τους εργοδότες.
ε
Επιπ
πλέον, πραγμ
ματοποιήθηκα
αν δώδεκα εθ
θνικά σεμινάρρια για την προώθηση
π
τω
ων
εργαλείων του Inn2C και δώδεκα εργαστήρια για την ανττιστοίχιση τωνν εργοδοτών με
μ
τους ΥΤΧ που ενδδιαφέρονται να
ν εργαστούν στον κατασκεευαστικό τομέέα, με συνολικκά
480
0 συμμετέχονττες σε αυτές τιις δράσεις.
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Διαδικτυ
υακά Εργγαλεία το
ου In2C
Το
Τ έργο In2c έέχει σχεδιάσειι μια σειρά εργγαλείων για τηη βελτίωση της εργατικής εννσωμάτωσης ττων ΥΤΧ στον κατασκευαστι
κ
κό
τομέα.
τ
Μπορεείτε να τα βρείίτε στον ιστότο
οπο του έργουυ. Αυτά είναι:
 Ηλεεκτρονική Βιβλλιοθήκη. Είνα
αι μια βιβλιοθ ήκη χωρισμέννη σε δύο θέμ
ματα: Εργατικκή Νομοθεσία και Υγιεινή και
κ
Ασφ
φάλεια. Σε κά
άθε ενότητα μπορείτε να βρείτε το εκκπαιδευτικό υλικό του In2CC, βιβλία, άρ
ρθρα, σχετικούς
ιστό
ότοπους κ.λπ
π. Πρόσβαση: https://in2cc.eu/en/e‐plattform/labour‐legislation.htm
ml και https://in2c.eu/en//e‐
plattform/health‐aand‐safety.htm
ml
 Γλω
ωσσάριο Ορολλογίας. Είναι ένα
έ εκπαιδευττικό εργαλείο που προσφέρει επιλεγμένοους όρους που
υ σχετίζονται με
μ
τονν κατασκευασττικό τομέα, μεταφρασμένο
μ
ους σε 8 γλώσ
σσες. Περιλαμ
μβάνει περισσσότερους από 200 όρους και
κ
μπο
ορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω
μ
αυτού τοου συνδέσμου: https://glossary.in2c.eu/
 Εικο
ονολεξικό τεχχνικών όρων. Όπως το γλλωσσάριο ορ
ρολογίας, προ
οσφέρει μια μεγάλη ποικκιλία όρων το
ου
Καττασκευαστικού
ύ Τομέα σε 8 γλώσσες, με την εξήγησή τους και επίσ
σης με μια εικκόνα που βοηθά στην οπτική
ανα
αγνώριση και την ταχύτερη κατανόηση. Μ
Μπορείτε να αποκτήσετε
α
πρ
ρόσβαση μέσω
ω του παρακά
άτω συνδέσμο
ου:
http
ps://vocabularry.in2c.eu/
 SOn
nAT (Διαδικτυ
υακό εργαλείίο αξιολόγησηης δεξιοτήτων). Αυτό το εργαλείο στοοχεύει στον εντοπισμό τω
ων
δεξξιοτήτων και των
τ αναγκών των
τ ΥΤΧ. Υπάρρχουν τρεις αξξιολογήσεις: Εργατική
Ε
Νομοοθεσία, Υγιεινή και Ασφάλεεια
και Τεχνικό λεξιλλόγιο. Αφού περάσουν τα τρρία τεστ, θα εκδοθεί
ε
πιστοπ
ποιητικό με τοο αποτέλεσμα που θα ληφθ
θεί
και το οποίο αποδεικνύει το επ
πίπεδο δεξιοτήήτων σε κάθε τομέα
τ
του συμ
μμετέχοντα.
 Πλατφόρμα θέσ
σεων εργασίας. Ο στόχος αυτού του εργαλείου
ε
είναι να δημιουυργήσει έναν εικονικό χώρ
ρο
συννεργασίας / επικοινωνίας
ε
για
γ να φέρει τους ΥΤΧ σεε επαφή με εργοδότες
ε
στοον κατασκευα
αστικό τομέα. Η
πλα
ατφόρμα, η οπ
ποία είναι δια
αθέσιμη σε τέσσσερις γλώσσεες (Αγγλικά, Ισ
σπανικά, Ελλη νικά και Σουη
ηδικά) χωρίζετται
σε δ
δύο κατηγορίες, ΥΤΧ και Ερ
ργοδότες, και περιέχει μια σειρά
σ
ερωτήσεων για τη δηημιουργία κάθ
θε προφίλ. Είνναι
μια
α πλατφόρμα όπου οι εργοδ
δότες μπορούύν να δημοσιεεύουν τις προσφορές εργασσίας τους στο
ον Τομέα και τις
τ
απα
αραίτητες απα
αιτήσεις, και οι ΥΤΧ μποροούν να παρου
υσιάζονται ως υποψήφιοι γγια τις διάφορες θέσεις σττις
οπο
οίες έχουν τα προσόντα.
π
Όλεες τις πληροφοορίες θα τις βρείτε στον παρ
ρακάτω σύνδεεσμο: https://jjobs.in2c.eu/
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Τελικό Συνέδριο
Σ
ο του In2C
C
Στις 15 Οκττωβρίου 2021 , το Τελικό Συνέδριο
Σ
του έργου πραγμματοποιήθηκε διαδικτυακά. Το
Συνέδριο αυ
υτό, διάρκειας 4 ωρών, είναιι διαθέσιμο σττην πλατφόρμαα του YouTube
e, στον παρακά
άτω
σύνδεσμο: https://www.yyoutube.com//watch?v=3DekPTWnoa4 κααι το έχουν παρακολουθή
ήσει
περισσότερα
α από 250 άτο μα.
και
Το Συνέδριο
ο χωρίστηκε σσε τέσσερα τμήματα: Παρο
ουσίαση του Συνεδρίου, Αποτελέσματα
Α
κύρια διδάγματα από την ανάπτυξη του
υ έργου, Πάνελ από μια ομάάδα εμπειρογννωμόνων με τίίτλο
«Υποστήριξη
και,
η της ενσωμάττωσης ΥΤΧ στη
ην εποχή του COVID‐19: διδδάγματα που αντλήθηκαν»
α
τέλος,

ένα
α άλλο στροογγυλό τραπέέζι με τίτλο «Σχεδιάζονταας το μέλλον της Πολιτιικής

Ενσωμάτωσης: Εργαλεία κκαι Μέθοδοι για την αποτελε
εσματική ενσω
ωμάτωση των ΥΤΧ»
μ
του Συννεδρίου, με συντονιστή
σ
τον Γιώργο Πέτρρου (Εκτελεσττικός Διευθυνττής,
Στο πρώτο μέρος
ΔΗΜΗΤΡΑ), παρουσίασανν και συμμετείίχαν διάφοροι επαγγελματίεες και ειδικοί: Σοφία Βούλτεεψη,
Αναπληρώτρ
ρια Υπουργός Μετανάστευσ
σης και Ασύλο
ου, αρμόδια γγια την Ενσωμ
μάτωση, Νικόλλαος
Παπαγεωργίίου, Πρόεδροςς Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Ε
Περιφ
φερειακό Τμή
ήμα Κεντρικής και
Δυτικής Θεσ
σσαλίας, Γιώργγος Σούλτης, Αντιδήμαρχοςς Επιχειρηματτικού Σχεδιασμ
μού και Τεχνικών
Έργων, Γραφ
φείο Ευρωπαϊϊκών Προγραμ
μμάτων, Δήμο
ος Λαρισαίων,, Edina Reitinger, In2C Pro
oject
Officer, Urssula Hoenich, DG Home Policy
P
Unit κα
αι Iulia Barbuu‐Vlachopoulo
os, INTE Projeects
Coordination
n.
Στο δεύτερ
ρο μέρος του Συνεδρίου πα
αρουσιάστηκαν τα αποτελέσσματα που επ
πιτεύχθηκαν κατά
κ
την τριετία ανάπτυξης τοου έργου. Σε αυτήν την περίπ
πτωση, ήταν ο Γιάννης Τόλια
ας, από το Τεχννικό
Επιμελητήρ
ριο Ελλάδος, ο συντονιστής του πάνελ και ο υπεύθυυνος για την παρουσίαση
π
μ
μιας
επισκόπησης των στόχω
ων που επιτεύχθηκαν από το
τ έργο In2C. Επίσης, σε αυ
υτό το μέρος του
Συνεδρίου συμμετείχαν: η Βάσω Ανασ
στασοπούλου (ΔΗΜΗΤΡΑ)
(
η οποία εξήγησ
σε τα διαδικτυακά
εργαλεία που
π
αναπτύχθθηκαν από το έργο για τη βελτίωση τηςς ενσωμάτωσης των ΥΤΧ στον
σ
κατασκευα
αστικό τομέα,, ο Μαρίνοςς Πέτρου (M
MMC) τονίζονντας τα απο
οτελέσματα που
π
επιτεύχθηκκαν στην Κύπρρο, ο Javier Farto López (DOCUMENTA) ποου εξήγησε την εμπειρία κα
αι τα
αποτελέσμ
ματα που αποοκτήθηκαν σττην Ισπανία, ο Ali Rashidii (FOLKUNIVE
ERSITETET) με τα
αποτελέσμ
ματα που επιτεεύχθηκαν στη Σουηδία και η Patricia Ruizz (FLC) η οποίία μας μίλησε για
την ενσωμάτωση των ΥΤΤΧ στον Τομέα
α των Κατασκε
ευών και, πιοο συγκεκριμένα
α, στην τρέχουσα
κατάσταση.
www.in2c.eu
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ο τρίτο μέρος ττου Συνεδρίου
υ ήταν ένα πάννελ εμπειρογννωμόνων με τίίτλο «Υποστήρ
ριξη της ενσωμμάτωσης στην εποχή του
Το
OCUMENTA. Σε
CO
OVID‐19: Μαθήματα που ανντλήθηκαν» κα
αι συντονίστηηκε από τον Jaavier Farto, Πρ
ρόεδρο της DO
Σ αυτό το
πά
άνελ, η Μαρία
α Ξιάρη, Συντοννίστρια του ευ
υρωπαϊκού έργγου AMIF Min
ngle (MMC) κα
αι ο Amparo Cooterillo, Συντο
ονιστής του
ευ
υρωπαϊκού έργγου AMIF InCo
ommon (DOCUMENTA) εξήγηησαν τις εμπειιρίες τους στονν τομέα της εννσωμάτωσης των ΥΤΧ και
τα
α διδάγματα π
που αντλήθηκα
αν κατά την ανάπτυξη των δδύο έργων. Επ
πιπλέον, συμμ
μετείχε ο Ιωάνννης Ανυφαντής, Project
Manager του Ευρωπαϊκού Οργγανισμού για την
τ Ασφάλεια και την Υγιεινή στην Εργασία (EU‐OSHA).
Το
ο τελευταίο μέέρος του Συνεεδρίου ήταν έννα στρογγυλόό τραπέζι που συντόνισε ο Ali
A Rashidi, Διε
ιευθυντής του Τμήματος
Διεεθνούς Συνερργασίας του FFolkuniversitetet, με θέμα «Σχεδιάζονταςς το μέλλον της
τ Πολιτικήςς Ένταξης: Εργγαλεία και
Μέθοδοι για τη
ην αποτελεσμ
ματική ενσωμά
άτωση των ΥΤΤΧ». Σε αυτό το στρογγυλό
ό τραπέζι συμμμετείχαν η Elin
E Kebert
(Σο
ουηδική Κατασ
σκευαστική Ομοσπονδία), η Μαρία Μαρκκούλλη (Ψυχο
ολόγος, (NiclnA
Act) – Πολυλειιτουργικό Ίδρυ
υμα Δήμου
Λεευκωσίας), ο M
Mike Davenporrt (Εμπειρογνώ
ώμονας στη Μ
Μέθοδο Ενσωμ
μάτωσης του Folkuniversiteteet) και η Ursula Hoenich
(DG Home, Policcy Unit).
Τέέλος, τον απ
ποχαιρετισμό έκανε ο Νικκόλαος Παπα
αγεωργίου, Πρόεδρος του Τεχνικού Εππιμελητηρίου Ελλάδος,
Πεεριφερειακού ΤΤμήματος Κενττρικής και Δυττικής Θεσσαλία
ας.
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Πραγμ
ματοποιήθηκε σεμινάριο στο
ο Santander (Ισ
σπανία) για βα
ασικούς παράγοντες στην
ενσωμ
μάτωση των ΥΤΤΧ και εργαστή
ήριο για τους ΥΤΧ
Υ

ΕΕργαστήρια για
γ
τους ΥΤΤΧ που
ππραγματοποιήθηκαν στη Jerrez de la
FFrontera και Gu
uadalajara (Ισπ
πανία)

Σεεμινάριο για
εεργοδότες
που
πρραγματοποι
ήήθηκε στη
Σουηδία

Εθνικά Σεμιννάρια και Εργα
αστήριο για το
ους ΥΤΧ που πρ
ραγματοποιήθθηκαν στην Κύπ
προ

WP7.
W
Εθνιικά Σεμιννάρια κα
αι Εργασττήρια για
α τους ΥΤΧ
Κα
ατά τους τελεευταίους μήννες της ανάπττυξης του έρργου, οι διάφ
φοροι εταίροιι πραγματοποοίησαν Εθνικά
ά Σεμινάρια για
ερ
ργοδότες και ά
άλλους βασικκούς ενδιαφερ
ρόμενους με στόχο να του
υς ενημερώσο
ουν για το έργγο και τα απο
οτελέσματά του,
κα
αθώς και να το
ους ενθαρρύνο
ουν να συμμεττάσχουν στηνν πρωτοβουλία
α «Εργοδότες Μαζί για την έένταξη». Υπό αυτή την έννο
οια,
η DOCUMENTA διοργάνωσε ένα
έ Εθνικό Σεμ
μινάριο στο Saantander (Can
ntabria) στο οπ
ποίο συμμετείίχαν οι κύριοι οργανισμοί σττον
τομέα της ενσωμάτωσης των ΥΤΧ καθώς κα
αι εκπρόσωποοι των τοπικώνν αρχών. Από την
τ πλευρά τοου, το MMC σττην Κύπρο καιι το
Fo
olkuniversiteteet στη Σουηδία
α έχουν επίσης πραγματοποοιήσει διάφορ
ρα Σεμινάρια.
Επ
πιπλέον, σε αυ
υτό το τελευτα
αίο μέρος του
υ έργου, θα πρραγματοποιηθ
θούν επίσης εργαστήρια γιαα τους ΥΤΧ, γιια τη διδασκαλία
τω
ων διαφορετικών εργαλείωνν του έργου, την ανταλλαγή εμπειριών κα
αι την παροχή οδηγιών για ττο πώς να συμ
μμετάσχουν σττην
πλλατφόρμα απα
ασχόλησης.
Συ
υνολικά 480 συμμετέχοντεες, μεταξύ τω
ων εργοδοτώνν, των βασικκών παραγόνττων και των ΥΤΧ, στα σεεμινάρια και τα
ερ
ργαστήρια, στιις τέσσερις χώ
ώρες εταίρουςς, θα είναι η τελευταία πιννελιά σε ένα έργο που έχεει καταφέρει να
ν εμπλέξει στις
σ
δρ
ράσεις του έένα ευρύ δίκκτυο ατόμων που ενδιαφ
φέρονται και συμμετέχουν στην ενσω
ωμάτωση τωνν ΥΤΧ και σττον
κα
ατασκευαστικό
ό τομέα.

Αποχαιρ
ρετισμός
Το
ο έργο In2C ολλοκληρώθηκε μετά
μ
από τρία
α χρόνια. Είναιι ένα έργο που
υ σημαδεύτηκ
κε από μια εξααιρετική παγκό
όσμια κατάστα
αση
όπ
πως η πανδημίία COVID‐19. Ωστόσο,
Ω
οι προ
οσπάθειες τωνν διαφόρων ετταίρων έχουν καταφέρει
κ
να εεπιτύχουν τους καθορισμένο
ους
σττόχους και να συμβάλουν σττη βελτίωση των
τ δεξιοτήτω ν και ικανοτήττων των ΥΤΧ για
γ την εισαγω
ωγή τους στην αγορά εργασ
σίας
κα
αι πιο συγκεκριμένα στον καττασκευαστικό τομέα.
Υπ
πάρχει ανάπτυξη στον Τομέα
α στην Ευρώπη
η, με την υποσστήριξη των Ευ
υρωπαϊκών Τα
αμείων, γεγονόός που υποδηλλώνει αύξηση της
αννάγκης για ειδικευμένους ερ
ργαζόμενους και
κ βελτίωση ττης κατάσταση
ης του Τομέα σε γενικό επίπ
ίπεδο. Αναμφίίβολα, αυτή είίναι
μια
α ευκαιρία για
α τους συμμεττέχοντες στο έργο In2C, οι οοποίοι θα μπορ
ρέσουν να βρο
ουν σε αυτόν ττον Τομέα ένα
αν τρόπο έντα
αξης
σττον εργασιακό χώρο.

Το περιεχόμενο αυτής της έκκθεσης αντιπροσωππεύει μόνο
τις απόψεις των συγγραφέέων και είναι απποκλειστική
υς. Η Ευρωπαϊκή Επ
πιτροπή δεν αποδέχχεται καμία
ευθύνη του
ευθύνη για τη χρήση των πληρ
ροφοριών που περιέ
ιέχει.

Σ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Σ

Η κο
οινοπραξξία του In
n2C
Η κοινοπραξία του
τ In2C απαρρτίζεται από 9
ργανισμούς απ
πό 4 κράτη μέέλη της ΕΕ.
ορ
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