
ΧΧώώρρεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν  υυπποογγρράάψψεειι  ττηη  ΣΣύύμμββαασσηη  ττηηςς  ΧΧάάγγηηςς    
  
ΟΟιι  χχώώρρεεςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  κκααιι  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  ααμμοοιιββααίίαα  ηη  
ΣΣύύμμββαασσηη  ττηηςς  ΧΧάάγγηηςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππιισσηημμεείίωωσσηη  εεγγγγρράάφφωωνν  ((AAppoossttiillllee))  εείίννααιι  οοιι  
αακκόόλλοουυθθεεςς::  
  
        **  ΑΑγγ..  ΜΜααρρίίννοοςς  
        **  ΑΑγγ..  ΜΜααυυρρίίκκιιοοςς  
        **  ΑΑζζεερρμμππααϊϊττζζάάνν  
        **  ΑΑννδδόόρραα  
        **  ΑΑννττιιγγκκοούύαα  &&  ΜΜππααρρμμπποούύνντταα  
        **  ΑΑρργγεεννττιιννήή  
        **  ΑΑρρμμεεννίίαα  
        **  ΑΑυυσσττρρααλλίίαα  
        **  ΑΑυυσσττρρίίαα  
        **  ΒΒέέλλγγιιοο  
        **  ΒΒεεννεεζζοουυέέλλαα  
        **  ΒΒοοσσννίίαα--ΕΕρρζζεεγγοοββίίννηη  
        **  ΒΒοουυλλγγααρρίίαα  
        **  ΓΓααλλλλίίαα  
        **  ΓΓεερρμμααννίίαα  
        **  ΓΓρρεεννάάδδαα  
        **  ΔΔααννίίαα  
        **  ΔΔοομμιιννιικκααννήή  ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα  
        **  ΕΕλλββεεττίίαα  
        **  ΕΕλλλλάάδδαα  
        **  ΕΕλλ  ΣΣααλλββααννττόόρρ  
        **  ΕΕσσθθοοννίίαα  
        **  ΗΗννωωμμέέννοο  ΒΒαασσίίλλεειιοο  
        **  ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ  
        **  ΙΙααππωωννίίαα  
        **  ΙΙννδδίίαα  
        **  ΙΙρρλλααννδδίίαα  
        **  ΙΙσσηημμεερριιννόόςς  
        **  ΙΙσσλλααννδδίίαα  
        **  IIσσππααννίίαα  
        **  ΙΙσσρρααήήλλ  
        **  ΙΙττααλλίίαα  
        **  ΚΚααζζαακκσσττάάνν  
        **  ΚΚοολλοομμββίίαα  
        **  ΚΚρροοααττίίαα  
        **  ΚΚοορρέέαα  
        **  ΚΚύύππρροοςς  ((ΤΤαα  έέγγγγρρααφφαα  πποουυ  εεκκδδίίδδοοννττααιι  ααππόό  δδηημμόόσσιιεεςς  ααρρχχέέςς  ττηηςς  

ΚΚυυππρριιαακκήήςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς  δδεενν  ααππααιιττεείίττααιι  νναα  λλάάββοουυνν  ττηηνν  εεππιισσηημμεείίωωσσηη  ττηηςς  
ΧΧάάγγηηςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα))  

        **  ΛΛεεσσόόθθοο  
        **  ΛΛεεττοοννίίαα  
        **  ΛΛεευυκκοορρωωσσίίαα  
        **  ΛΛιιββεερρίίαα  
        **  ΛΛιιχχττεεννσσττάάιινν  
        **  ΛΛιιθθοουυααννίίαα  
        **  ΛΛοουυξξεεμμββοούύρργγοο  
        **  ΜΜαακκάάοο  



        **  ΜΜααλλααοουυϊϊ  
        **  ΜΜάάλλτταα  
        **  ΜΜεεξξιικκόό  
        **  ΜΜοολλδδααββίίαα  
        **  ΜΜοονναακκόό  
        **  ΜΜππααρρμμππάάννττοοςς  
        **  ΜΜππααχχάάμμεεςς  
        **  ΜΜππεελλίίζζ  ΜΜπποοττσσοουυάάνναα  
        **  ΜΜππρροουυννέέιι  NNττααρροουυσσααλλάάμμ  
        **  ΝΝ..  ΖΖηηλλααννδδίίαα  
        **  ΝΝααμμίίμμππιιαα  
        **  ΝΝηησσιιάά  ΚΚοουυκκ  
        **  ΝΝηησσιιάά  ΜΜάάρρσσααλλ  
        **  ΝΝιιοούύεε  
        **  ΝΝοορρββηηγγίίαα  
        **  ΝΝόόττιιοοςς  ΑΑφφρριικκηη  
        **  ΟΟλλλλααννδδίίαα  
        **  ΟΟννδδοούύρραα  
        **  ΟΟυυγγγγααρρίίαα  
        **  ΟΟυυκκρρααννίίαα  
        **  ΠΠρρώώηηνν  ΓΓιιοουυγγκκοοσσλλααββιικκήή  ∆∆ηημμοοκκρρααττίίαα  ττηηςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  ((FF..YY..RR..OO..MM..))  
        **  ΠΠααννααμμάάςς  
        **  ΠΠοολλωωννίίαα  
        **  ΠΠοορρττοογγααλλίίαα  
        **  ΡΡοουυμμααννίίαα  
        **  ΡΡωωσσίίαα  
        **  ΣΣααιιννττ  ΚΚιιττςς  &&  ΝΝίίββεειιςς  
        **  ΣΣααιιννττ  ΛΛοούύττσσιιαα  
        **  ΣΣααμμόόαα  
        **  ΣΣεερρββίίαα  &&  ΜΜααυυρροοββοούύννιιοο  
        **  ΣΣεεϋϋχχέέλλλλεεςς  
        **  ΣΣλλοοββαακκίίαα  
        **  ΣΣλλοοββεεννίίαα  
        **  ΣΣοουυααζζιιλλάάννδδηη  
        **  ΣΣοουυηηδδίίαα  
        **  ΣΣοουυρριιννάάμμ  
        **  ΤΤόόννγγκκαα  
        **  ΤΤοουυρρκκίίαα  
        **  ΤΤρρίίννιιννττααννττ  &&  ΤΤοομμππάάγγκκοο    
        **  ΤΤσσεεχχίίαα  
        **  ΦΦιιλλααννδδίίαα  
        **  ΦΦίίττζζιι  
        **  ΧΧοοννγγκκ--ΚΚοοννγγκκ  
  
  
ΌΌσσεεςς  χχώώρρεεςς  δδεενν  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοονν  ππααρρααππάάννωω  κκααττάάλλοογγοο,,  δδεενν  ααννααγγννωωρρίίζζοουυνν  
ωωςς  έέγγκκυυρραα  τταα  εελλλληηννιικκάά  έέγγγγρρααφφαα  πποουυ  φφέέρροουυνν  ττηηνν  εεππιισσηημμεείίωωσσηη  ττηηςς  ΧΧάάγγηηςς  
((AAppoossttiillllee))  κκααιι  ηη  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  
χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  εεκκεείί  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΠΠρροοξξεεννιικκήή  ΑΑρρχχήή  ττηηςς  
εεκκάάσσττοοττεε  χχώώρρααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΑΑννττίίσσττοοιιχχαα,,  έέγγγγρρααφφαα  ππρροοεερρχχόόμμεενναα  ααππόό  
χχώώρρεεςς  πποουυ  δδεενν  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττοονν  ααννωωττέέρρωω  κκααττάάλλοογγοο,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  
εεππιικκυυρρώώννοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ππρροοξξεεννιικκήή  ααρρχχήή  πποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  σσττηηνν  
εεκκάάσσττοοττεε  χχώώρραα  ππρροοέέλλεευυσσηηςς..  


