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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ 
 
 
 
 

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αυτό που περιέχει στοιχεία για το παιδί και την 
οικογένειά σας. Τα στοιχεία αυτά είναι σχετικά με το ιατρικό, αναπτυξιακό, ψυχολογικό και κοινωνικό ιστορικό. 
Υπάρχουν ερωτήσεις που απαιτούν περιγραφική απάντηση και άλλες που απαντώνται σημειώνοντας Χ στο 
αντίστοιχο τετραγωνάκι.***  
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να προσθέτετε και εσείς άλλες σημαντικές, κατά τη γνώμη σας,  πληροφορίες.   

 
    

 

Ημερομηνία συμπλήρωσης ……./……../………  

 
                                   

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ…………………………………………………………………………………………………  

 
 
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ :……/….../………    ΗΛΙΚΙΑ:……… 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:...........................................………………………………………………………………………………..                               
  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………......................………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΕΡΑ:.....................................………………………ΗΛΙΚΙΑ………………………………………………………                                                    
 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ…………………………..ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ…………………………….ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:.......................  
 
E mail : 
 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:.....................……………………………………………………………..  
       
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ…………………………..ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ…………………………….ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:.......................  
 
E mail : 
 
ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΠΟ……………………………………………..ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ………………………………………… : 
 
ΑΛΛΟΣ  ΤΟΠΟΣ   ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ………………………………………………………………………………………………. 
 
ΤΗΛ………………………………………………………………..  
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Ασθένειες μητέρας κατά     Ιλαρά             

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης              Ανεμοβλογιά             

                    Ερυθρά             

Οίδημα             

                           Αιμορραγία            

        Διαβήτης            

                         Μεσογειακή αναιμία                                                               

Άλλες  ασθένειες, περιγράψτε:…………………………………………………………..…………………….  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Φάρμακα ή άλλες ουσίες     με συνταγή   …………………………  

πήρατε  κατά τη      χωρίς συνταγή   …………………………  

διάρκεια της εγκυμοσύνης     αλκοόλ             …………………………  

        τοξικές ουσίες   …………………………  

 
 

Είχατε  ψυχολογικά  προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;   

Εάν  ναι, περιγράψτε:……………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Είχατε επιπλοκές σε προηγούμενες εγκυμοσύνες;  

αποβολές                  

εκτρώσεις                 

        αιμορραγίες                 

                                                                       παλίνδρομη κύηση                 

      ψυχολογικά προβλήματα   
 
Εάν  ναι,  περιγράψτε:…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Άλλες  επιπλοκές  που δεν αναφέρονται  παραπάνω, περιγράψτε:……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

 

Νεογνική  περίοδος   
 
Τοκετός: 

Τελειόμηνο               Βάρος γέννησης: ………………….              

Πρόωρο                 

Διάρκεια τοκετού    [σε ώρες] :…………………………      

    φυσιολογική                    

ισχιακή προβολή                 

καισαρική                    

εμβρυουλκία                   

 

Κατάσταση νεογνού:   φυσιολογικός τοκετός                  

        θερμοκοιτίδα    Διάρκεια: …………………………  

  κυάνωση                  

                                          ίκτερος              

 νωθρότητα       

   ευρεθιστότητα       

             έμετοι           

  κωλικοί          

 
Άλλα προβλήματα;………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  

 
Αναπτυξιακά στάδια  
 
 
Σε ποιά ηλικία έκανε τα ακόλουθα:  
 
Μπουσούλησε ……………………………………………………………………………………………………  

Κάθησε……………………………………………………………………………………………………………  

Στάθηκε……………………………………………………………………………………………………………  

Περπάτησε………………………………………………………………………………………………………  

Έφαγε μόνο του…………………………………………………………………………………………………  

Ντύθηκε μόνο του…………………………………………………………………………………………………  

Άρχισε να σχηματίζει ήχους :……………………………………………………………………………………  

Είπε τις πρώτες λέξεις του: ...............Είπε  προτάσεις με 2 -3 λέξεις:  …………………………………  

Σχημάτισε φράσεις με περισσότερες λέξεις : …………………………………………………………………  

Μίλησε καθαρά που να το καταλαβαίνουν οι ξένοι :………………………………………………………..  

Είχε δυσκολίες στην κατανόηση της γλώσσας;………………………………………………………………  

Απέκτησε  έλεγχο σφιγκτήρων      εντέρου   ………………… 

                                      κύστης   ………………… 

Υπήρξαν δυσκολίες; Περιγράψτε:……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..  
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Διατροφή 
  

Θήλασε;     Για πόσο διάστημα;…………… Μπουκάλι;     Για πόσο διάστημα;………………………   

Σε τι ηλικία πρωτοπήρε στερεά τροφή;........………       Την πήρε εύκολα;……………………………  

Τρώει καλά τώρα;               Τρώει λίγο;               

Τρώει πολύ;                Το ταΐζετε ακόμη;       
 

΄Υπνος        
 

Καλός           Δύσκολος         Υπνοβάτης      

Νυχτερινός τρόμος        Εφιάλτες       

 

΄Αλλα  προβλήματα  ύπνου, περιγράψτε:………………………………………………………………. …….  

………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Έχει το παιδί σας δυσκολίες για να πέσει να κοιμηθεί;……………………………………………………    

Κοιμάται μόνο του;…………………………………………………………………………………………………  

Εάν ναι, από πότε;………………………………………………………………………………………………….  

Εάν όχι, με ποιόν κοιμάται;………………………………………………………………………………………  

΄Αλλα προβλήματα, περιγράψτε:…………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Θυμάστε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του παιδιού σας στα πρώτα τρία χρόνια της 

ζωής του; 

Περιγράψτε:………………………..……….....................................................……………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Ιατρικό ιστορικό  

 

Είχε ή έχει  ιατρικά προβλήματα;               

Περιγράψτε:…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Πήρε φαρμακευτική αγωγή (εκτός αντιβιοτικών);          

Προσδιορίστε:........................................... ............................................…………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  
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Σπασμοί                  

(εάν ναι, σε ποια ηλικία παρουσιάστηκαν), περιγράψτε:……………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………..  

Έλαβε φαμακευτική αγωγή για σπασμούς;                        

Προσδιορίστε:………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
Συναισθηματική και Κοινωνική ανάπτυξη   
 

   
Πότε το παιδί χαμογέλασε για πρώτη φορά;..............………………………………………………….  

Σε ποιον είχε ή έχει το παιδί ιδιαίτερη προσκόλληση;................…………………………………….  

Πότε άρχισε να παίζει με άλλα παιδιά;...........................………………………………………………  

Παίζει με τα αδέρφιά του;........... ……………………………………..…………………………………….   

Παίζει με μικρότερα παιδιά; ......... ………………………………………………………………………….  

Παίζει με άλλα παιδιά;....………………………………………………………………………………………….  

Προτιμά να παίζει μόνο του;..........……………………………………………………………………………. . 

Έχει έναν πολύ καλό φίλο;………………………………………………………………………………………..   

Τον κοροϊδεύουν ή τον πειράζουν στο σχολείο;……………………………………………………………… 

Εάν ναι, γιατί;......................................................................................……………………………  

.........................................................................................................…………………………….  

Μήπως το παιδί σας νευριάζει ή αναστατώνεται στις  καθημερινές αλλαγές;………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Είναι το παιδί σας προσκολλημένο στους ενήλικες;…………………………………………… .……….. 

Μήπως το παιδί σας ζητά βοήθεια για να κάνει πράγματα που μπορεί να κάνει και μόνο του; 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Ο χαρακτήρας του παιδιού είναι:  δύσκολος        κλειστός            

      εύκολος     ανοιχτός        

ήρεμος      ευαίσθητος         

                                                  σκληρός       πρόσχαρος          
 

Έχει αλλάξει τελευταία ο χαρακτήρας του παιδιού;                                      

Εάν ναι ,περιγράψτε:………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Άλλα σημαντικά στοιχεία ……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………  
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ΣΧΟΛΕΙΟ  
 
0.   Δεν πηγαίνει σχολείο    
1.  Παιδικός σταθμός          
2.  Νηπιαγωγείο    
3.  Δημοτικό      
4.  Γυμνάσιο     
5.  Γενικό Λύκειο     
6.  Τεχνικό Λύκειο     
7.  Ειδικό Σχολείο     
Είχε ή έχει δυσκολία το παιδί σας να ενταχθεί στο  σχολείο ;…………………………………………..    
Αν  ναι, περιγράψτε:……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:  
 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ:  
………………………………………….............................................................................................  
………………………………………….............................................................................................  
………………………………………….............................................................................................  
………………………………………….................... ......................................................................... 
………………………………………….............................................................................................  
Πώς πάει το παιδί στο σχολείο;         • Καλά     • Άσχημα  
Πώς τα πάει με τα υπόλοιπα παιδιά;    
Πώς τα πάει με τους δασκάλους;         
Αρνείται να πάει στο σχολείο τώρα ή στο παρελθόν;………………………………………………………  
Έχει  μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο, περιγράψτε:……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Μελετά  εύκολα και μόνο του; Εάν όχι, 
περιγράψτε:………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………  
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ: 
………………………………………….............................................................................................  
………………………………………….......................................................... ...................................  
………………………………………….............................................................................................  
………………………………………….............................................................................................  
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  
………………………………………….............................................................................................  
………………………………………….............................................................................................  
………………………………………….............................................................................................  
………………………………………….............................................................................................  
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:  
…………………………………………......... ....................................................................................  
………………………………………….............................................................................................  
………………………………………….............................................................................................  
………………………………………….............................................................................................  
ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:  
………………………………………….............................................................................................  
………………………………………….............................................................................................  
…………………………………………............................... ..............................................................  
………………………………………….............................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………  
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ / ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ:  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ / ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
………………………………………….............................................................................................  
………………………………………….............................................................................................  
………………………………………….............................................................................................  
………………………………………….......................... ...................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………..  
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Εφηβεία  (Αν το παιδί σας είναι έφηβος)  
 

Αν είναι  κορίτσι:  Έχει περίοδο;         

Αν είναι αγόρι: Παρουσίασε ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων;    

Έχει  ενδιαφέρον για σεξουαλικά θέματα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

΄Εχει ανεξαρτητοποιηθεί  από  την  οικογένεια;………………………………………………………….….  

…………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
Τι γνωρίζετε για τις φιλίες του (π.χ. έχει ένα στενό φίλο, ανήκει σε ομάδα, εγκρίνετε τις φιλίες του):  

……………………………………………………………………………………………………………….………….  

………………………………………………………………………………………………………………………….  

Έχει ιδιαίτερα  ενδιαφέροντα (χόμπυ);…………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Εκφράζει ενδιαφέρον  για σπουδές, για το μέλλον……………………………………………………………  

Κάνει χρήση καπνού, αλκοόλ, ουσιών;………………………………………………………………………….  

 

΄Εχει προβλήματα διαγωγής (π.χ. κλέβει, λέει ψέμματα,κάνει  καταστροφές)…………………………  

Αν  ναι, περιγράψτε:………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Είχε εμπλοκή με το νόμο (αστυνομία, δικαστήρια ανηλίκων);……………………………………………  

Του έχει γίνει σύσταση από την αστυνομία;  ……………………………………………………………  

Ναι, μόνο μια φορά      

Ναι, δυο ή περισσότερες φορές    
   

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Τόπος καταγωγής: 
Πατέρα:…………………………………………………  
Μητέρας:……………………………………………….  
Παιδιού:………………………………………………..           
Επαγγελματική κατάσταση πατέρα     Επαγγελματική κατάσταση μητέρας  

Πλήρης απασχόληση     Πλήρης απασχόληση     

Μερική απασχόληση      Μερική απασχόληση     

Εκπαιδευόμενος                Εκπαιδευόμενη     

Άνεργος      Άνεργη     

 Οικιακά      
Επάγγελμα πατέρα          Επάγγελμα μητέρας 

Χειρωνακτικό       Χειρωνακτικό       

Μη χειρωνακτικό     Μη χειρωνακτικό      
Περιγράψτε:.............……………………   Περιγράψτε:.............…………………….  
…………………………………………….   ……………………………………………….   
Μορφωτικό επίπεδο πατέρα                Μορφωτικό επίπεδο μητέρας  

Δεν τελείωσε το Δημοτικό            Δεν τελείωσε το Δημοτικό   

Απόφοιτος Δημοτικού           Απόφοιτος Δημοτικού    

Απόφοιτος Γυμνασίου          Απόφοιτος Γυμνασίου    

Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής           Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής    

Απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου                 Απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου  

Απόφοιτος Γενικού Λυκείου                      Απόφοιτος Γενικού Λυκείου    

Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ                     Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ     

Μεταπτυχιακές σπουδές                    Μεταπτυχιακές σπουδές    
Τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση  
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 Οι γονείς ζουν μαζί           

 Διαζευγμένοι        Προσδιορίστε:  

 Σε διάσταση         

 Χηρεία          

 Δεύτερος γάμος         

 Το παιδί ζει και με τους δύο γονείς      

 Ζει με τη μητέρα μόνο        

 Με τη φυσική μητέρα και τον άντρα της      

 Με τον φυσικό πατέρα και τη γυναίκα του     

 Δεν ζει με τους φυσικούς του γονείς      
Αδέλφια:    Όνομα               ηλικία                                       προβλήματα εάν υπάρχουν: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………  

2.……………………………………………………………………………………………………………………….  

3.  ………………………………………………………………………………………………………………………  

4.……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Σημειώστε εάν το παιδί είναι  δίδυμο    
Μήπως το παιδί είναι :  

Στην κηδεμονία των φυσικών γονέων      

Υιοθετημένο από συγγενείς        

Υιοθετημένο από άλλους        

Σε ανάδοχη οικογένεια        

Το παιδί βρίσκεται σε άλλο πλαίσιο, 

προσδιορίστε:........................................................…………………………………………………….  

Αν βρίσκεται σε Ίδρυμα : όνομα, διεύθυνση, τηλ.:  ………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………….  

Από πότε βρίσκεται το παιδί στο 

Ίδρυμα;..............................………………………………………………………………………………………  

 

Αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον -Τραυματικά  γεγονότα 

Θάνατος        

Χωρισμός        

Αλλαγή σχολείου        

Οικονομικά προβλήματα       

Ασθένειες         

Μετακινήσεις-Μετανάστευση      

Ένταση μεταξύ συζύγων       
Προσωπικές τρομακτικές εμπειρίες    

 παιδιού:    

 γονιών:    

Σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση     
Χρόνιο άγχος  

 με σχολείο:      

 με εργασία γονιών:   

Αναπηρία ή αρρώστια γονιού        

Αναπηρία ή αρρώστια αδελφού        
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:  

 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΘΑΝΑΤΟΙ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΑΛΛΑ 

………………………………………….............................................................................................  

………………………………………….............................................................................................  

………………………………………….................... ......................................................................... 

………………………………………….............................................................................................  

…………………………………………........................................................ ..................................... 

………………………………………….............................................................................................  

…………………………………………............................................................................................ . 

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΥΤΑ:  

………………………………………….............................................................................................  

…………………………………………................................................................................. ............ 

………………………………………….............................................................................................  

………………………………………….............................................................................................  

…………………………………………....... ......................................................................................  

………………………………………….............................................................................................  

………………………………………….............................................................................................  

 Πως θα περιγράφατε την οικογένειά σας;…………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 Έχετε την οικογένεια που επιθυμείτε; ………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 Ποιο  είναι  κατά την γνώμη σας το κυριώτερο πρόβλημα του παιδιού σας, για το οποίο ζητάτε τη 

βοήθειά μας:…………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..  

 

 Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε;……………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..  

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

  
 
Το έντυπο συμπληρώθηκε από:  

 Μητέρα    

 Πατέρα    

 Και τους δυο    

 Άλλους    
 

 
          
 
 
 

 Υπογραφή 
 
 
 
 

             
 
*** Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διασφαλίζονται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων  
Νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα  
www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,23367&_dad=portal&_schema... 
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,23367&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,23367&_dad=portal&_schema
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,23367&_dad=portal&_schema=PORTAL

