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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

       
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ            

         

Αθήνα, 27/04/2016 

                                                                                                Αρ.Πρ. 2766 

   

           ΠΡΟΣ:  Όπως Πίνακας αποδεκτών 

 

           ΚΟΙΝ: 

 

1) Γραφείο Υπουργού  Εσωτερικών  

    & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

               

 

κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή 

2) Γραφείο Αν. Υπουργού 

κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη 

3) Γραφείο Υφυπουργού 

κ. Ι. Μπαλάφα 

4) Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

κ. Κ. Πουλάκη 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

     

 

 

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της αποστολής του, υλοποιεί επιμορφωτικές δράσεις, οι 

οποίες χρηματοδοτούνται στo πλαίσιο Συμφώνου Συνεργασίας με το φινλανδικό οργανισμό HAUS. 

Η επιμορφωτική δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α για την ενίσχυση και 

διεύρυνση του επιμορφωτικού, συμβουλευτικού, υποστηρικτικού και ερευνητικού του ρόλου στη 

Διοίκηση. 

Στο πλαίσιο αυτό στον θεματικό κύκλο  «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» διοργανώνονται δώδεκα (12) επιμορφωτικά προγράμματα-

«Επιπέδου I» για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Ενδέχεται να ακολουθήσουν προγράμματα 
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«Επιπέδου II» προς εμβάθυνση σε θέματα αιχμής και για μικρότερη ομάδα στόχο ανά επιμορφωτική 

δράση για κατάρτιση στο χώρο εργασίας με μελέτη παραδειγματικών περιπτώσεων. 

 Τα προγράμματα θα διεξάγονται κατά την πρώτη ημέρα στην ελληνική γλώσσα και τη 

δεύτερη ημέρα με ξένους εμπειρογνώμονες, στην αγγλική γλώσσα, με χρήση διερμηνείας. 

 

Τα σχετικά προγράμματα θα υλοποιηθούν ως ακολούθως : 

 

1. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ» 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί δύο φορές στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του 

ΕΚΔΔΑ,  Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος, στις 18-19/05/2016 και 19-20/05/2016.  

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση και αποτίμηση των σύγχρονων νομοθετικών και 

διαδικαστικών εργαλείων καταπολέμησης της διαφθοράς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και υπερεθνικό 

επίπεδο. 

 

Ομάδα – Στόχος: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιλεγμένων υπηρεσιών και 

ελεγκτικών μηχανισμών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στελέχη στρατηγικού σχεδιασμού, 

προμηθειών, εσωτερικών ελέγχων. Ο αριθμός συμμετεχόντων/ουσών ορίζεται σε πενήντα (50) 

άτομα ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής αυτής δράσης θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:  

 

1. Πρώτη Ημέρα 

 Εισαγωγή και παρουσίαση του προγράμματος – Ορισμοί και τυπολογία της διαφθοράς   

 Θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στην καταπολέμηση της Διαφθοράς 

 Εθνικοί μηχανισμοί και αρχές για την πρόληψη της διαφθοράς (ο ρόλος της Γενικής 

Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Σώματα Επιθεώρησης και μηχανισμοί ελέγχου 

της Δημόσιας Διοίκησης). Προβλεπόμενα μέτρα και σχετικές προτάσεις. 

2.   Δεύτερη Ημέρα 

 Εξελίξεις στην Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Europol, 

OLAF, IMF, WIB, OECD etc) 

 Παρουσίαση καλών πρακτικών στη στρατηγική πρόληψης της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα 

 Προοπτικές και προτάσεις νομοθετικών μέτρων  

 

 

2. Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΣΥΝΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί δύο φορές στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του 

ΕΚΔΔΑ,  Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος, στις 23-24/05/2016 και 24-25/05/2016.  

 

Σκοπός της δράσης είναι η κατάρτιση σε μεθόδους τυποποίησης του ελέγχου και διερεύνησης 

τεχνικών προς ενίσχυση της συνεργασίας των ελεγκτικών μηχανισμών και εξορθολογισμό του 

διοικητικού και αστυνομικού ελέγχου. 
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Ομάδα – Στόχος: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη αστυνομίας και οικονομικής 

αστυνομίας, επιθεωρητές, το Σώμα Δίωξης οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Ο αριθμός 

συμμετεχόντων/ουσών ορίζεται σε πενήντα (50) άτομα ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής αυτής δράσης θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες :  

1.   Πρώτη Ημέρα 

 Εισαγωγή και παρουσίαση του προγράμματος – Ορισμοί και τυπολογία της διαφθοράς 

 Η καταπολέμηση της Αστυνομικής Διαφθοράς-Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 

 Δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

 Η διαδικασία διαχείρισης και ελέγχου των καταγγελιών σε εθνικό επίπεδο 

2.    Δεύτερη Ημέρα 

 Καλές πρακτικές στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου καταγγελιών-Διεθνείς πρακτικές 

 Εργαλεία και τεχνικές ερευνών και επιθεωρήσεων, πρότυπα καταγγελιών, προστασία 

πληροφοριοδοτών (whistleblowing) 

 Τυπολογία ασυνήθιστων και ύποπτων συναλλαγών 

 Δείκτες διαφθοράς, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ανάκτηση 

πόρων, διεθνής δωροδοκία, αμοιβαία δικαστική συνδρομή και διεθνής συνεργασία 

 

 

3. Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί δύο φορές στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του 

ΕΚΔΔΑ,  Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος, στις 25-26/05/2016 και 26-27/05/2016.  

 

Σκοπός της δράσης είναι η επιμόρφωση στελεχών επιλεγμένων υπηρεσιών τομέων υψηλού ρίσκου 

διαφθοράς (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τομείς Υγείας, Άμυνας, Φορολογίας, Δημοσίων 

Συμβάσεων κλπ.) σχετικά με την πρόληψη στο πεδίο αρμοδιότητας τους. 

 

Ομάδα – Στόχος: Στελέχη από υπηρεσίες προμηθειών, σχεδιασμού και εσωτερικών ελέγχων 

επιλεγμένων υπηρεσιών υψηλού κινδύνου διαφθοράς (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : Άμυνα, 

Υγεία, ΣΔΟΕ, Τοπική Αυτοδιοίκηση). Ο αριθμός συμμετεχόντων/ουσών ορίζεται σε πενήντα (50) 

άτομα ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής αυτής δράσης θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες :  

1.    Πρώτη Ημέρα 

 Εισαγωγή και παρουσίαση του προγράμματος – Ορισμοί και τυπολογία της διαφθοράς  

 Προσδιορισμός των τομέων υψηλού κινδύνου διαφθοράς και αξιολόγηση του κινδύνου 

 Περιγραφή και ανάλυση των συστημάτων ελέγχου για τους τομείς υψηλού κινδύνου 

διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο 

 Οι υπάρχουσες και υπό διαμόρφωση τομεακές στρατηγικές καταπολέμησης της διαφθοράς 

 Μελέτες περίπτωσης, πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό : οι οδηγοί από την ΕΑΑΔΗΣΥ και τη 

ΓΓΔΕ 

 

2.    Δεύτερη Ημέρα 

 Δείκτες μέτρησης της διαφθοράς, red flags, whistleblowing 
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 Σύγκρουση συμφερόντων, κώδικες δεοντολογίας και εγχειρίδια 

 Καλές πρακτικές και παρουσίαση μελετών περίπτωσης ανά τομέα, διεθνής εμπειρία 

 

 

4. Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί δύο φορές στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του 

ΕΚΔΔΑ,  Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος, στις 8-9/06/2016 και 9-10/06/2016.  

 

Σκοπός της δράσης είναι η κατάρτιση και η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε 

στελέχη με ελεγκτική αρμοδιότητα προς βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

ελέγχου. 

 

Ομάδα – Στόχος: Στελέχη από ελεγκτικές υπηρεσίες, μονάδες εσωτερικού ελέγχου, το Γενικό 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

(ΣΕΕΔΔ), το Σώμα Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ), το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών 

Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ). Ο αριθμός συμμετεχόντων/ουσών ορίζεται σε ογδόντα (80) άτομα 

ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής αυτής δράσης θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές 

ενότητες :  

1.   Πρώτη Ημέρα 

 Εισαγωγή και παρουσίαση του προγράμματος – Ορισμοί και τυπολογία της διαφθοράς  

 Κανόνες δεοντολογίας, οργανωτική δομή και αποτελεσματική σύνθεση της ομάδας ελέγχου 

 Ανάλυση του κινδύνου διαφθοράς και απάτης στους δημόσιους οργανισμούς 

 Βέλτιστη αξιοποίηση των στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα και παρουσίαση καλής 

πρακτικής 

 2.   Δεύτερη Ημέρα 

 Η σύνθεση της ελεγκτικής ομάδας κατά τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, διαχείριση και 

συντονισμός μεταξύ τομεακών ελεγκτικών ομάδων 

 Διαχείριση των αποτελεσμάτων ελέγχου, ανάκτηση πόρων 

 Καλές πρακτικές στην ανάλυση κινδύνου στη Δημόσια Διοίκηση και τον Ιδιωτικό Τομέα  

 

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να: 

 

 προτείνετε αντίστοιχα στελέχη της Υπηρεσίας σας που ανήκουν στις Ομάδες-Στόχου, όπως 

αυτές προσδιορίζονται ανωτέρω, προκειμένου να συμμετάσχουν στις σχετικές δράσεις.  

 αποστείλετε ηλεκτρονικά τα ονοματεπώνυμα (συνοδευόμενα με τα ΑΦΜ και ένα τηλέφωνο 

επικοινωνίας) των προτεινόμενων Υπηρεσιακών Στελεχών στην Υπεύθυνη Προγραμμάτων, 

κ. Αγγελική Ελευθεράκη, στέλεχος του ΙΝΕΠ, email: aeleftheraki@ekdd.gr,  το αργότερο 

δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εκάστου προγράμματος.  

 ενημερώσετε τα παραπάνω στελέχη να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΔΔΑ 

(στην περίπτωση που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες) 

(ηλεκτρονική διεύθυνση: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp) 

 Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών θα γίνει από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ενώ θα υπάρξει 
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ηλεκτρονική ενημέρωση για τον τελικό πίνακα συμμετεχόντων/ουσών και το αναλυτικό 

πρόγραμμα της ημερίδας.  

 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να απευθυνθείτε στην 

κα. Αγγελική Ελευθεράκη, Υπεύθυνη Προγραμμάτων (τηλ. 2131306252, email : 

aeleftheraki@ekdd.gr).   

 

                                                                                                                      

     

        H Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ 

                                                                                  

      Ιφιγένεια Καμτσίδου            

                                                                                 

                                              Aν. Καθηγήτρια ΑΠΘ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  

Email: grammateiaypourgou@ypes.gr  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ  

Εmail:gram.anaplypourgou@ypes.gr  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ  

E mail: minister@mopocp.gov.gr  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ Φαξ:213 136 4014  

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ  

Email: minister@mathra.gr  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 

Email: katsigarakie@justice.gov.gr 

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Email : dbouzouneraki@justice.gov.g 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 

Email : johnvlachos@hotmail.com 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Email: edeyath@sdoe.gr 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΑΛΙΑΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ  

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ 

 

Γ.Γ.ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Email : maria.stilianidou@gsac.gov.gr 

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

Email : eleni.kontaxaki@gsac.gov.gr 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Email : info@esdi.gr 
ΦΕΡΕΣΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Email : alkiviadisferesidis@gmail.com 

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Email : panagman@hotmail.com 

 

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΟΛΟΣΟΥΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

Email : dey1@otenet.gr 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Email : i.kontogiannis@astynomia.gr 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΓΓΔΕ) 

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Email : p.chatzipanteli@1987.syzefxis.gov.gr 

ΤΣΟΥΡΟΥ ΜΑΓΙΑ 

Email :d2d@mofadm.gr 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓΕΔΔ) 

ΔΡΟΣΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 

Email : s.dro@gedd.gr 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ 

Email : c.kou@gedd.gr 
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Πληροφορί ες: Υπεύ θύνη Προγραμμα των Ελεύθερα κη Αγγελίκη , τηλ. 2131306252, email: aeleftheraki@ekdd.gr 
 

ΕΔΕΛ 

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ 

Email : y.tountopoulou@edel.gr 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

JUHA KERANEN 

Email : Juha.keranen1@ec.europa.eu 

 

HAUS 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑΦΑΚΑ 

Email : siafakaf@gmail.com 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο  Προέδρου 

2. Γραφείο Διευθύντριας ΙΝ.ΕΠ. και Αντιπροέδρου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

3. Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

4. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

5. Διευθυντή ΕΣΔΔΑ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

6. Σύμβουλο Επιστημονικού Έργου ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

7. Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

8. Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

9. Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

10. Τμήμα Συντονισμού ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

11. Τμήμα Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών ΜΟΤΕΚ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

12. Υπεύθυνη Προγραμμάτων  ΙΝ.ΕΠ κα. Αγγελική Ελευθεράκη (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
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