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Τν πξφβιεκα ζηελ Κχπξν αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ
Σηελ Κχπξν, δελ ππάξρεη έλα πιήξεο ζχζηεκα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ, αιιά νχηε θαη εληαίν,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ζπιινγή θαη ιήςε ζπζηεκαηηθψλ θαη κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ, φρη κφλν γηα
ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο θαη/ή παξακέιεζεο παηδηψλ αιιά θαη γηα πνιιέο
άιιεο πεξηπηψζεηο. Απηφ θαζηζηά αλαγθαίν ηελ ιήςε δξαζηηθψλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία θαη
πινπνίεζε ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ. Αλαληίξξεηα, ε ζσζηή ζπιινγή δεδνκέλσλ, κπνξεί λα
βνεζήζεη ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ φπνηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε, θπξίσο φκσο
ζηελ πξφιεςε.
Παξφιν πνπ ππάξρνπλ ππεξεζίεο θαη ζπζηήκαηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα δηάθνξνπο ηνκείο, εληνχηνηο
θαίλεηαη λα κε γίλεηαη ζσζηή ρξήζε απφ ηνπο ρεηξηζηέο, κε απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα
δεδνκέλα απηά, λα κελ είλαη κεηξήζηκα ή αθφκε θαη αμηφπηζηα. Επίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
ππάξρνπλ αξθεηά ζπζηήκαηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηα νπνία είλαη απαξραησκέλα θαη δελ έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη εθαξκνζηεί ζηελ επνρή θαη ησξηλή πξαγκαηηθφηεηα.
Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηα παηδηά, ην πξφβιεκα κεγεζχλεηαη, εθφζνλ
εθ ησλ πξαγκάησλ κηιάκε γηα κηα δηαηκεκαηηθή θαη πνιππεξεζηαθή εκπινθή θαη ζπλεξγαζία, φπνπ ε
ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε έλα ζχζηεκα ή θνξέα, φρη κφλν απνηειεί δχζθνιν
έξγν - έσο αθαηφξζσην ζα έιεγε θαλείο – θαζηζηά επίζεο δχζθνιε ηελ ζπιινγή θάησ απφ ηελ ίδηα
θηινζνθία. Γηα παξάδεηγκα, γηα θάζε ππεξεζία είλαη δηαθνξεηηθέο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνχλ
ζεκαληηθέο απφ απηέο πνπ ζεσξεί ζεκαληηθέο κηα άιιε ππεξεζία. Επίζεο, ην πξφβιεκα δελ είλαη κφλν
δηππεξεζηαθφ αιιά θαη ελδνηκεκαηηθφ, φηαλ νη επαγγεικαηίεο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο
επαγγεικαηηθνχο ηνκείο. Δηαθαίλεηαη έληνλν ζηελ θππξηαθή πξαθηηθή, φηη νη επαγγεικαηίεο θάζε
ηνκέα/θιάδνπ, δελ ρξεζηκνπνηνχλ κηα νκνγελή θαη θνηλή γιψζζα κε θνηλνχο νξηζκνχο θαη νξνινγία εθφζνλ απηφ εμαξηάηαη απφ ην επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν ηνπ θάζε επαγγεικαηία (π.ρ. ςπρνιφγνη vs
θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί vs αζηπλνκία). Απηφ πξνθαιεί ζχγρπζε ζηα δεδνκέλα, αθνχ δελ θαηαρσξνχληαη
φια ηα πεξηζηαηηθά θαη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ηνπο, θάησ απφ ηελ ίδηα νκπξέια, κε ίδηνπο νξηζκνχο.
Έλα άιιν πξφβιεκα αλαθνξηθά κε ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο θαη/ή
παξακέιεζεο παηδηψλ, θαη αλαθνξηθά επίζεο κε ηελ δηαηκεκαηηθή θαη πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη
δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ, είλαη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ. Η
θαθήο πνηφηεηαο επηθνηλσλία ησλ επαγγεικαηηψλ απηψλ, πνιιέο θνξέο δπζρεξαίλεη ηε ζσζηή θαηαγξαθή
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ησλ πεξηζηαηηθψλ αιιά θαη φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ έλα πεξηζηαηηθφ, κε απνηέιεζκα λα κελ
ππάξρεη ζσζηφ, αθξηβέο θαη κεηξήζηκν απνηέιεζκα.
Αθφκε έλα πξφβιεκα, ην νπνίν δελ ζα κπνξνχζακε λα παξαβιέςνπκε, είλαη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα
θαη πιαηθφξκεο ηνπ δεκνζίνπ, θαη θπξίσο ησλ ππεξεζηψλ κε κεγάιν θφξην εξγαζίαο, ηα νπνία δελ είλαη
ζχγρξνλα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, θαη δελ θηινμελνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθνχο δηαθνκηζηέο, κε απνηέιεζκα
λα θαζίζηαληαη ηα ζπζηήκαηα αξγά, ή λα πέθηνπλ ή αθφκε θαη πην εχθνια πξνζβάζηκα απφ ηξίηνπο ζα
έιεγε θαλείο.

Σρεηηθέο εμειίμεηο ζην Κππξηαθφ θεθηεκέλν αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ
Παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο θαη θσιχκαηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο δξάζεηο πξνο ηελ
εμέιημε θαη κνξθνπνίεζε ηεο εληαίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο
παηδηψλ. Σπγθεθξηκέλα, ην 2015, ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην ηεο Κχπξνπ, ζπκθψλεζε θαη εθπφλεζε ηελ
Εζληθή Σηξαηεγηθή θαη ην Σρέδην Δξάζεο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Σεμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο θαη
Εθκεηάιιεπζεο Παηδηψλ θαη ηελ Παηδηθήο Πνξλνγξαθίαο. Απηή ε εζληθή ζηξαηεγηθή ζπληζηά ην βαζηθφ
θείκελν πνιηηηθήο θαη θαηεχζπλε ηηο δξάζεηο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ Αξρψλ ηεο Κππξηαθήο
∆εµνθξαηίαο αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα. Σηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή ηνπ 2015, αλαθέξεηαη ξεηά ε
ζεκαληηθφηεηα ιήςεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη ε ζπιινγή δεδνµέλσλ είλαη
νπζηαζηηθή γηα ην ζρεδηαζµφ δηαδηθαζηψλ φπσο ε πρόληψη, ο ενηοπιζµός, η αναθορά, η παραποµπή,
η διερεύνηζη, η θεραπεία, η παρέµβαζη ηης δικαιοζύνης, η παρακολούθηζη ηων σποθέζεων και η
αποηροπή ηης επαναθσµαηοποίηζης.
Εθφζνλ αλαγλσξίζηεθαλ επίζεκα σο απαξαίηεηα, ηα ζπγθεληξσηηθά δεδνµέλα, γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ
ηάζεσλ, ηε µέηξεζε ηεο απφθξηζεο ζην πξφβιεµα θαη ην ζρεδηαζµφ πνιηηηθψλ, απνθαζίζηεθε ε
ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο εξγαιείσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ην ζπληνληζµφ θαη ζα επηηαρχλνπλ ηε
ζπλεξγαζία µεηαμχ ησλ επαγγειµαηηψλ. Η ζπιινγή επαξθψλ δεδνµέλσλ είλαη δσηηθήο ζεµαζίαο γηα λα
θαηαζηεί ην πξφβιεµα ηεο βίαο θαηά ησλ παηδηψλ νξαηφ, λα θαηαλνεζνχλ νη αηηίεο θαη λα εληζρπζεί ε
πξνζηαζία ησλ παηδηψλ έλαληη ηνπ θηλδχλνπ, αιιά επίζεο, ηα δεδνµέλα απηά είλαη δσηηθήο ζεµαζίαο γηα
ηε ζηήξημε θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ, ην ζρεδηαζµφ θαη πξνυπνινγηζµφ θαζνιηθψλ θαη απνηειεζµαηηθψλ
ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη γηα ηελ ηεθµεξησµέλε αλάπηπμε λνµνζεζίαο, πνιηηηθψλ
θαη δηαδηθαζηψλ.
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Έηζη θαζφξηζε ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη
εηζεγήζεθαλ κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο, ηε ζπκκεηνρή ηεο Κχπξνπ ζην πξφγξακκα CAN MDS, φπνπ ν
θεληξηθφο ρεηξηζµφο ηνπ ζπζηήµαηνο ζα ιαµβάλεη ρψξα ζην Σπίηη ηνπ Παηδηνχ, αθνχ είλαη ππφ ηνλ
έιεγρν ησλ Υπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Επεµεξίαο, ζηειερψλεηαη απφ εηδηθά εμεηδηθεπκέλν µφληµν
πξνζσπηθφ θαη ζε ζρέζε µε πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ ζα ζπληνλίδνληαη εθεί φιεο
νη θξαηηθέο ππεξεζίεο πξψηεο γξαµµήο (Αζηπλνµία, Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο Επεκεξίαο, Υπεξεζίεο
Ψπρηθήο Υγείαο). Σήκεξα, πεξίπνπ έμη ρξφληα κεηά ηελ εθπφλεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη κε ηελ
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, ην ζχζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ CAN, έρεη μεθηλήζεη
λα ιεηηνπξγεί πηινηηθά ζην Σπίηη ηνπ Παηδηνχ.
Επίζεο αλαθνξηθά κε ηα ζπζηήκαηα θαη ηνπο δηαθνκηζηέο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά
βήκαηα βειηίσζεο, θπξίσο αλαθνξηθά κε ηα ζπζηήκαηα ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο επεκεξίαο, νη νπνίεο
ππεξεζίεο πιένλ είλαη ζε ζέζε λα θηινμελνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη σο εζληθνί δηαρεηξηζηέο ηελ
πιαηθφξκα CAN.

Πξνβιήκαηα θαη θσιχκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πιαηθφξκα CAN MDS
Τν θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ζε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ
πιαηθφξκαο, ήηαλ θπζηθά, ε παλδεκία, εθφζνλ θαηέζηε δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν λα εθπαηδεπηνχλ νη
επαγγεικαηίεο, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε πιαηθφξκα. Γηα απηφ ην ιφγν, ε πηινηηθή θάζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, δελ επηηεχρζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, αιιά επεθηείλεηαη κεξηθνχο κήλεο κεηά
ηελ ιήμε απηνχ.
Τα πξνβιήκαηα θαη ηα θσιχκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη απαηηνχλ ηελ πξνζνρή καο, φκσο, επεθηείλνληαη
ηεο παλδεκίαο. Οη εθπαηδεχζεηο, επηιέρζεθε λα γίλνπλ ζε δηαηκεκαηηθή βάζε, κε ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε
νκάδα απφ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο θαη επαγγεικαηηθά ππφβαζξα κε ζθνπφ ηφζν λα παξαηεξεζεί ε
δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία άιια θαη λα γίλεη αληαιιαγή απφςεσλ θαη δηάινγνο κεηαμχ φισλ αλαθνξηθά
κε ην ζχζηεκα, ψζηε λα παξαηεξεζεί ε ζρέζε ζπλεξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αιιά θαη ε νκνηνγέλεηα
ησλ ζέζεσλ θαη απφςεψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ην ζέκα. Παξαηεξήζεθε, φηη ε ζπλεξγαζία ησλ
ηκεκάησλ/ππεξεζηψλ λνζεί σο πξνο ηελ επηθνηλσλία αιιά θαη ηε γξακκή πιεχζεο.
Επίζεο, παξαηεξήζεθε κηα δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη
επαγγεικαηίεο απφ ηηο ΜΚΟ, πνπ αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ έξεπλα, επαηζζεηνπνίεζε θαη ράξαμε
πνιηηηθήο, εθιακβάλνληαη ηα δεδνκέλα σο κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο θαη βαξχηεηαο απ’ φηη γηα παξάδεηγκα
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νη αζηπλνκηθνί, πνπ ζεσξνχλ φηη ηα δεδνκέλα δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθά θαη πσο ε φιε δηαδηθαζία ζα
επηβαξχλεη ην θφξην εξγαζίαο ηνπο. Η γεληθφηεξε εηθφλα απφ φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο αλαθνξηθά κε ηε
ζεκαληηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή ζην ζχλνιφ ηεο, εθφζνλ δηαθαηλφηαλ έληνλα ε
άγλνηα αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε κε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο
θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο παηδηψλ.
Έλα εμαηξεηηθά κεγάιν θψιπκα πνπ πξνθχπηεη αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, είλαη ε κε εληαία
πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο. Αθφκε θαη κέζα απφ ην ζρεηηθφ
δηάινγν πνπ πξνέθπςε κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα CAN, ππήξμαλ δηαθσλίεο
κεηαμχ επαγγεικαηηψλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο θαη ζηε πξάμε δπζθνιεχνληαη λα
ζπλεξγαζηνχλ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηφζν πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε θαζαπηή
δηαρείξηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ, αιιά θπξίσο ηεο επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ
ππεξεζηψλ, ην νπνίν θπζηθά πξνθχπηεη ζε έλα εμαηξεηηθά κεγάιν θψιπκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ.
Πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα αθνξνχλ ηελ ππνζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ αξθεηνί επαγγεικαηίεο
αθφκε θαη θαηά ηηο εθπαηδεχζεηο ρεηξηζηψλ ηεο πιαηθφξκαο, αλέθεξαλ φηη ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ
θάζε ππφζεζεο ζηελ πιαηθφξκα ζα επηβαξχλεη ην θφξην εξγαζίαο ηνπο. Αλαληίιεθηα, φηαλ ρεηξίδνληαη
δεθάδεο ππνζέζεσλ κε ήδε επηβαξπκέλν εξγαζηαθφ εκεξνιφγην, ε πεξαηηέξσ «επηβάξπλζε» ηεο δνπιεηάο
ηνπο κέζα απφ πξφζζεηεο ελέξγεηεο, φπσο απηή ηεο θαηαγξαθήο ησλ ιεπηνκεξεηψλ ελφο πεξηζηαηηθνχ,
αλαζηαηψλεη ηνπο επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη κπνξεί κειινληηθά θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο είηε
λα ακεινχλ λα θαηαγξάθνπλ ηα πεξηζηαηηθά ζηε πιαηθφξκα είηε λα πξάηηνπλ ηνχην ακειέο.
Αθφκε, δηαθάλεθε έληνλα ε αλάγθε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε ηελ
επαηζζεηνπνίεζε κνξθψλ θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο αιιά θπξίσο ηεο αλαγλψξηζεο ηέηνησλ
πεξηπηψζεσλ. Απηφ δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ηφζν αλαθνξηθά κε ην θφξην εξγαζίαο φζν θαη κε
ηελ ηαιαηπσξία θαη ηξαπκαηηζκφ παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί θάπνηαο κνξθήο θαθνπνίεζε ή
παξακέιεζε. Σπγθεθξηκέλα, ε θππξηαθή λνκνζεζία επηβαξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε επζχλε
θαηαρψξεζεο ππνςίαο θαθνπνίεζεο ή παξακέιεζεο. Απηφ πξνθαιεί άγρνο ζηνπο επαγγεικαηίεο, θαη
φληαο φρη θαη ηφζν θαιά εθπαηδεπκέλνη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ θαθνπνίεζε ή/θαη παξακέιεζε,
πξνβαίλνπλ ζε θαηαρψξεζε θαηαγγειίαο απφ θφβν λα κελ παξαβνχλ ην λφκν, θαη έηζη ππεξθνξηψλνπλ
ηνλ εξγαζηαθφ θφξην ησλ επαγγεικαηηψλ δηεξεχλεζεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. Απηφ επεξεάδεη αξλεηηθά,
ηφζν ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ, ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη ηελ πξνζηαζία απηψλ φζν θαη ηε
ζπιινγή δεδνκέλσλ.
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Λχζεηο θαη επφκελα βήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πιαηθφξκα CAN MDS
Δεδνκέλσλ φισλ ησλ πην πάλσ αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο εηθφλαο πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί, ηφζν απφ ηηο
εθπαηδεχζεηο φζν θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πιαηθφξκαο κέρξη ζηηγκήο ζε πηινηηθφ επίπεδν,
πξνηείλνληαη ηα εμήο:
1. Να δνζεί ε απαξαίηεηε έκθαζε εθ κέξνπο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ βησζηκφηεηα ηεο
πιαηθφξκαο θαη κεηά ην πέξαο ηεο ιήμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Επίζεο, λα δνζεί έκθαζε ζηελ
επίζεκε εκπινθή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ππεξεζηψλ.
2. Να αλαπηπρζνχλ εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε
ηελ θαθνπνίεζε θαη/ή παξακέιεζε παηδηψλ, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεκέξσζε απηψλ,
κεηά απφ βησκαηηθή αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε εζληθφ πιαίζην.
3. Επηζεκνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο κέζσ εηζαγσγήο ζρεηηθήο πξφλνηαο ζηε λνκνζεζία, ψζηε λα
θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε πιήξεο θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ηνπο
ζηνηρείσλ.
4. Η ζσζηή θαη επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ κε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά
ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ.
5. Η αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ γηα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ απφ
δηάθνξεο ππεξεζίεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ
θαη θαη’ επέθηαζε ε ζσζηή θαη πιήξεο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.
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