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Π ΡΙΛΗΦΗ 
ΟδΝ τΰξλκθ μΝ πδξ δλά δμ,Ν απκ ζκτθΝ τθγ μΝ κθ σ β μ κδΝ κπκέ μΝ

αζζβζ πδ λκτθ η ΝπκζζκτμΝφκλ έμΝ βμΝεκδθπθέαμ,Νκλδ ηΫθκδΝαπσΝ κυμΝκπκέκυμΝ έθαδΝ

κδΝελα δεΫμΝυπβλ έ μ,ΝκδΝπ ζΪ μ,ΝκδΝπδ π Ϋμ,ΝκδΝπλκηβγ υ Ϋμ,Ν κΝπλκ ππδεσ,ΝκδΝ

δ δκε ά μ,ΝκδΝ π θ υ ΫμΝεέζπέΝΟδΝ θ δαφ λση θκδΝαυ κέ,ΝηπκλκτθΝθαΝαθ ζά κυθΝσζ μΝ

δμΝ απαλαέ β μΝ πζβλκφκλέ μΝ απσΝ δμΝ κδεκθκηδεΫμΝ εα α Ϊ δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ

βηκ δ τκθ αδ,Ν εαδΝ απκ υπυθκυθΝ πκ κ δεΪΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ απάΝ εαδΝ λΪ βΝ πθΝ

κδεκθκηδευθΝηκθΪ πθέΝ 

ΗΝαπζάΝαθΪΰθπ βΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝ Νηπκλ έΝ θαΝπλκ φΫλ δΝ

κυμΝ θ δαφ λση θκυμΝ λέ κυμΝκλγΫμΝεαδΝξλά δη μΝπζβλκφκλέ μΝΰδαΝ βθΝαπσ κ β,Ν

βθΝ αθΪπ υιβ,Ν κθΝ εέθ υθκΝ εαδΝ ΰ θδεΪΝ βθΝ πκλ έαΝ πθΝ πδξ δλά πθ,Ν εαγυμ αυ ΫμΝ

παλκυ δΪακυθΝ η ηκθπηΫθαΝ κδξ έαέΝ ΓδαΝ βθΝ πέζυ βΝ αυ κτΝ κυΝ πλκίζάηα κμΝ

φαλησα αδΝ βΝ αθΪζυ βΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθ,Ν ηΫ πΝ βμΝ κπκέαμΝ

πδ υΰξΪθ αδΝκΝ υθ υα ησμΝ δαφσλπθΝεκθ υζέπθ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθ,Ν

κτ πμΝυ ΝθαΝ ιαξγκτθΝξλά δηαΝ υηπ λΪ ηα αέΝ 

ΚτλδκδΝ σξκδ,Ν βμΝ παλκτ αμΝ λΰα έαμΝ έθαδ θαΝ δ λ υθβγκτθΝ εαδΝ θαΝ

η ζ βγκτθΝκδΝκδεκθκηδεΫμΝ υθγάε μΝεΪ πΝαπσΝ δμΝκπκέ μΝζ δ κυλΰκτθΝκδΝ δ βΰηΫθ μΝ

κΝΥλβηα δ άλδκΝ γβθυθΝΧΥέ έΨΝ αδλ έ μΝPaperpack έ έ έ , σexansΝ ζζΪμ,ΝεαδΝ

ΛΣΡ ΚΝ έ έ,Ν ηΫ πΝ βμΝ αθΪζυ βμΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ κυμΝ εα α Ϊ πθ. 

Σαυ σξλκθαΝ κξ τ δΝ κθΝ θ κπδ ησΝ πθΝ δ ξυλυθΝ εαδΝ α τθαηπθΝ βη έπθΝ κυμ,Ν

κτ πμΝ υ Ν θαΝ πλκ αγκτθΝ λσπκδΝ αθ δη υπδ βμΝ εαδΝ θαΝ ΰέθ δΝ πλσίζ οβΝ ΰδαΝ βΝ

η ζζκθ δεάΝκδεκθκηδεάΝ κυμΝεα Ϊ α βέΝΣ ζδεσμΝ σξκμΝ βμΝπαλκτ αμΝη ζΫ βμΝ έθαδΝ

θαΝ έι δΝ κυμΝ π θ υ Ϋμ,Ν βθΝ απζσ β αΝ εαδΝ ξλβ δησ β αΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ

αλδγηκ δε υθΝ πέΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθ,Ν κτ πμΝ υ Ν θαΝ κυμΝ

υπκζκΰέακυθΝ εαδΝ θαΝ κυμΝ ζαηίΪθκυθΝ υπσοβ,Ν εα ΪΝ κΝ ηΫ λκΝ κυΝ υθα κτ,Ν πλδθΝ

πλκίκτθΝ δμΝ ξ δεΫμ π θ τ δμέ 
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Ι ΓΧΓΗ 
θ δε έη θκΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΰα έαμ έθαδΝ βΝ αθΪζυ βΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ

εα α Ϊ πθΝ πθΝ δ βΰηΫθπθΝ κΝ Υλβηα δ άλδκΝ γβθυθΝ αδλ δυθΝ Paperpack 

έ έ έ , σexansΝ ζζΪμ,ΝεαδΝ ΛΣΡ ΚΝ έ .  

ΗΝ πδζκΰάΝ αυ κτΝ κυΝ γΫηα κμΝ ελέθ αδΝ θ δαφΫλκυ αΝ ιαδ έαμΝ κυΝ

πκζυ δΪ α κυΝ εαδΝ πκζυ τθγ κυΝ ξαλαε άλαΝ βμΝ αθΪζυ βμΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ

εα α Ϊ πθέΝ ΗΝ δα δεα έαΝ αυ άΝ ξλβ δηκπκδ έΝ λΰαζ έαΝ εαδΝ ξθδεΫμ,Ν πκυΝ

φαλησακθ αδΝ πέΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθ,Ν ΰδαΝ θαΝ ΰέθ δΝ ηέαΝ τθγ βΝ

κηΫθπθΝ υ Ν θαΝ ιαξγκτθΝ ξλά δηαΝ υηπ λΪ ηα αΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ βηαθ δευθΝ

π θ υ δευθΝ απκφΪ πθέΝ ΗΝ αθΪζυ βΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ

π λδΰλαφ έΝη Ν δΪφκλκυμΝ λσπκυμ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν κθΝ εκπσΝπκυΝ πδ δυε δέΝΜπκλ έΝ

θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ  έ Ν πμΝ λΰαζ έκΝ ΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ ηέαμΝ πΫθ υ βμΝ άΝ βθΝ

πλσίζ οβΝ πθΝη ζζκθ δευθΝ υθγβευθΝεαδΝαπκ ζ ηΪ πθΝ πθΝ πδξ δλά πθ, έ  

πμΝηΫγκ κμΝ δΪΰθπ βμΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ πθΝ πδξ δλά πθ. πέ βμ,ΝηΫ πΝαυ άμΝ

βμΝ αθΪζυ βμ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ αιδκζκΰβγκτθΝ εαδΝ κδΝ δκδεβ δεΫμΝ απκφΪ δμ πκυΝ

ζαηίΪθκθ αδ,Ν υθ πυμ εαδΝ βΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ βμΝ δκέεβ βμΝ εΪγ Ν αδλ έαμέΝ

υθάγπμ,Νσηπμ,ΝβΝξλβ δηκπκέβ βΝαυ άμΝ βμΝη γσ κυ,Νκ βΰ έΝ κθΝπ λδκλδ ησΝ βμΝ

αί ίαδσ β αμΝ πκυΝ υπΪλξ δΝ εα ΪΝ βΝ ζάοβΝ π θ υ δευθΝ απκφΪ πθΝ εαδΝ θΝ

π λδκλέα δΝ βθΝ πλκ ππδεάΝ ελέ β,Ν αζζΪΝ γ πέα δΝ ηέαΝ υ βηα δεάΝ ίΪ βΝ ΰδαΝ βθΝ

κλγκζκΰδεάΝ φαληκΰάΝ βμέ 

 βθΝπαλκτ αΝ λΰα έα,Νΰέθ αδΝηέαΝπλκ πΪγ δαΝ θ κπδ ηκτΝ πθΝ υθα υθΝεαδΝ

α τθαηπθΝ βη έπθ πθΝ αθπ ΫλπΝ αδλ δυθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πλκ δθση θπθΝ λσππθΝ

αθ δη υπδ βμ,Ν ηΫ πΝ ελδ δεάμΝ δ λ τθβ βμΝ πθΝ αλδγηκ δε υθΝ ΰδαΝ βθΝ π θ α έαΝ

2010 – βί1ζέΝ πυ λκμΝ εκπσμ,Ν έθαδΝθαΝεαγκλέ κυη  σ κΝ κΝ υθα σθΝεαζτ λ μΝ

ε δηά δμΝεαδΝπλκίζΫο δμ ΰδαΝ βΝη ζζκθ δεάΝπκλ έαΝ πθΝυπσΝ ιΫ α βΝ αδλ δυθέ 

 κΝπλυ κΝε φΪζαδκΝπ λδΰλΪφ αδΝκΝ εκπσμΝεαδΝβΝαθΪΰεβΝ βμΝαθΪζυ βμΝ πθΝ

κδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθ,Ν εαγυμΝ έθκυθΝ κυμΝ ξλά μΝ βΝ υθα σ β αΝ ιαΰπΰάμΝ

ξλά δηπθΝ υηπ λα ηΪ πθΝ πλδθΝ βΝ ζάοβΝ π θ υ δευθΝ απκφΪ πθέΝ  κΝ τ λκΝ

ε φΪζαδκΝ αθαζτκθ αδ υθκπ δεΪ κδΝ ηΫγκ κδΝ βμΝ αθΪζυ βμΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ

εα α Ϊ πθ.  κΝ λέ κΝ ε φΪζαδκΝ ΰέθ αδΝ αθαφκλΪΝ βθΝ ΫθθκδαΝ εαδΝ βθΝ

πκυ αδσ β αΝ πθΝ αλδγηκ δε υθ,Ν παλκυ δΪακθ αδΝ κδΝ ευλδσ λ μΝ εα βΰκλέ μΝ κυμ,Ν

εαγυμΝεαδΝκδΝ έε μΝπκυΝγαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ βθΝπαλκτ αΝ λΰα έαέΝ κΝ Ϋ αλ κΝ

ε φΪζαδκΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ ηέαΝ τθ κηβΝ παλκυ έα βΝ πθΝ υπσΝ ιΫ α βΝ αδλ δυθ,Ν
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ηΫ πΝ βμΝαθαφκλΪμΝ πθΝετλδπθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυμΝεαγυμΝεαδΝ βμΝπκλ έαμΝ κυμΝ

δαξλκθδεΪΝ ηΫξλδΝ άη λαέ  κΝ πΫηπ κΝ ε φΪζαδκΝ π λδζαηίΪθ αδΝ βΝ αθΪζυ βΝ πθΝ

ιαξγΫθ πθΝ αλδγηκ δε υθΝ ΰδαΝ εΪγ Ν αδλ έαΝ εαδΝ κΝ ξ δεσμΝ ξκζδα ησμΝ κυμέΝ  κΝ

Ϋζκμ,Ν ιΪΰκθ αδΝ αΝ ζδεΪΝ υηπ λΪ ηα αΝ πκυΝ πλκΫευοαθΝ ίΪ δΝ βμΝ παλκτ αμΝ

η ζΫ βμέ 
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Κ Φ Λ ΙΟΝ1: εοπόμΝεαδΝαθΪΰεβΝαθΪζυ βμΝχλβηα οοδεοθοηδεώθ 

εα α Ϊ πθ 

εκπκέΝ βμΝαθΪζυ βμΝ πθ ξλβηα κκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝ έθαδμ 

 ΗΝηΫ λβ βΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝ πέ κ βμΝ βμΝ πδξ έλβ βμ 

 ΗΝηΫ λβ βΝ βμΝπαλκτ αμΝεα Ϊ α βμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ 

 ΗΝ πλσίζ οβΝ πθΝ η ζζκθ δευθΝ υθα κ ά πθΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν κτ πμΝ

υ Ν θαΝ δα βλά δΝ βθΝ δ κλλκπέαΝ πκυΝ απαδ έ αδ,Ν η αιτΝ πθΝ

αεσζκυγπθμΝ 

 

1έΝ Ρ υ σ β αΝ ΧliquidityΨέΝ ΗΝ λ υ σ β αΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμ,Ν αιδκζκΰ έ αδΝ απσΝ

βθΝ δεαθσ β αΝπκυΝΫξ δΝθαΝ δεαθκπκδ έΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ βμ,Νσ αθΝαυ ΫμΝεαγέ αθ αδΝ

ζβιδπλσγ η μέΝ 

βέΝ αγ λσ β αΝΧstabilityΨέΗΝ αγ λσ β αΝηέαμΝ πδξ έλβ βμ,Ναιδκζκΰ έ αδΝαπσΝ

βθΝδεαθσ β ΪΝ βμΝθαΝπζβλυθ δΝΧ ικφζ έΨΝ σεκυμΝεαδΝξλ κζτ δαΝπΪθπΝαπσΝ κΝτοκμΝ

πθΝ αθ έπθΝ βμ,Ν θυΝ αυ σξλκθαΝ Ϋξ δΝ βθΝ δεαθσ β αΝ θαΝ ικφζ έΝ εαθκθδεΪΝ εαδΝ βΝ

δαθκηάΝ κυΝη λέ ηα κμΝ κυμΝη σξκυμέΝ 

γέΝ πκ κ δεσ β αΝ ΧprofitabilityΨέΝ ΗΝ απκ κ δεσ β αΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμ,Ν

αιδκζκΰ έ αδΝ απσΝ βΝ ξΫ βΝ πκυΝ υπΪλξ δΝ η αιτΝ κυΝ εΫλ κυμΝ πκυΝ αυ άΝ

πλαΰηα κπκδ έΝ εαδΝ κυΝ ε φαζαέκυΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ πμΝ ΪθπΝ

εΫλ κυμέΝ 

ζέΝ υθα σ β αΝ αθΪπ υιβμέΝ ΗΝ υθα σ β αΝ αθΪπ υιβμΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμ,Ν

αιδκζκΰ έ αδΝ απσ βθΝ πΫε α άΝ βμΝ Ν θΫ μΝ αΰκλΫμ,Ν βθΝ αθΪπ υιάΝ βμΝ δμΝ ά βΝ

υφδ Ϊη θ μΝαΰκλΫμ,Ν κΝπκ κ σΝατιβ βμΝ πθΝε λ υθΝαθΪΝη κξάΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ

κΝτοκμΝ πθΝ απαθυθΝΰδαΝΫλ υθαΝεαδΝαθΪπ υιβέΝΝΝΝΝΝΝΝΧΝδΪλξκμΝΝ1994)  

 

1.1 Υλά μΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝ 
ΟδΝ κδεκθκηδεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ απκ ζκτθΝ κδξ έαΝ ίΪ δΝ πθΝ κπκέπθΝ

ζαηίΪθκθ αδΝ πδξ δλβηα δεΫμΝ εαδΝ π θ υ δεΫμΝ απκφΪ δμ,Ν εαγυμΝ απ δεκθέακυθΝ βΝ

ξλβηα κκδεκθκηδεάΝ γΫ βΝ εαδΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμΝ Ν ηέαΝ κλδ ηΫθβΝ

ξλκθδεάΝ π λέκ κ. ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν ηπκλκτη Ν θαΝ εα βΰκλδκπκδά κυη Ν κυμΝ
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ξλά μΝ πθΝ βηκ δ υηΫθπθΝ κδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ ΰ θδεΫμΝ

εα βΰκλέ μμΝ 

  Ν αυ κτμΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ θ σμΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν σππμΝ δκέεβ β,Ν

πλκ ππδεσΝεζπ 

  Ν αυ κτμΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ ε σμΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν σππμΝ λΪπ α μ, 

βησ δκδΝκλΰαθδ ηκέ,Νπλκηβγ υ ΫμΝεζπ 

 

1.2 Κα βΰκλδκπκέβ βΝΟδεκθκηδευθΝΚα α Ϊ πθ 

υΰελδ δεΫμΝ Υλβηα κκδεκθκηδεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ ΧcomperativeΝ statementsΨ: 

υΰελδ δεΫμΝ εαζκτθ αδΝ κδΝ κδεκθκηδεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ πκυΝ υθ Ϊ κθ αδΝ η Ν Ϋ κδκΝ

λσπκΝυ ΝθαΝαπ δεκθέακυθΝ αΝξλβηα κκδεκθκηδεΪΝ κδξ έαΝ Ν τκΝάΝπ λδ σ λ μΝ

π λδσ κυμΝεαδΝβΝπαλ ξση θβΝπζβλκφσλβ βΝ θΝαφκλΪΝησθκΝ βθΝεζ δση θβΝξλά βέΝ

υ σμΝ κΝ λσπκμΝ αθΪζυ βμΝ ζΫΰ αδΝ εαδΝ κλδασθ δαΝ αθΪζυ β,Ν εαγυμΝ έξθ δΝ βΝ

δαξλκθδεάΝη αίκζάΝεΪγ Νξλβηα κκδεκθκηδεκτΝ κδξ έκυέΝ βθΝΟλδασθ δαΝ θΪζυ β,Ν

αιδκζκΰκτθ αδΝκδΝη αίκζΫμΝ πθΝεκθ υζέπθΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝαπσΝΫ κμΝ

Ν Ϋ κμΝ εαδΝ υθκζδεΪ ΰδαΝ ηέαΝ κλδ ηΫθβΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κέΝ υ ΫμΝ κδΝ η αίκζΫμΝ

απ δεκθέακθ αδΝ έ Ν Ν απσζυ αΝ η ΰΫγβ,Ν έ Ν πκ κ δαέαΝ Χ ξ δεΫμΝ η αίκζΫμΨ,Ν έ Ν

πμΝ έε μέΝΗΝαιδκζσΰβ βΝαυ υθΝ πθΝη αίκζυθΝ πδ λΫπ δΝ βθΝαθΪζυ βΝ πθΝ Ϊ πθΝ

πκυΝ δαηκλφυθκθ αδΝ βθΝ πδξ έλβ βέΝ 

Υλβηα κκδεκθκηδεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ Ϊ δμΝ ΧtrendΝ percentages): ΟδεκθκηδεΫμΝ

εα α Ϊ δμΝ Ϊ βμ,Ν εαζκτθ αδΝ αυ ΫμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υΰελδ δεΪΝ κδξ έαΝ ΰδαΝ

π λδ σ λ μΝ απσΝ τκΝ ξλά δμΝ Χεζ δση θβΝ εαδΝ πλκβΰκτη θβΨΝ εαδΝ βΝ η ζΫ βΝ πθΝ

η αίκζυθΝΰέθ αδΝηΫ πΝ βμΝπαλκυ έα άμΝ κυμΝη ΝαθαΰπΰάΝ ΝΫθαΝεκδθσΝΫ κμ,Ν κΝ

κπκέκΝ εαζ έ αδΝ Ϋ κμΝ ίΪ βμέΝ ΧμΝ Ϋ κμΝ ίΪ βμ,Ν πδζΫΰ αδΝ ηέαΝ ξλά βΝ πκυΝ έθαδΝ

αθ δπλκ ππ υ δεάΝεαδΝ βΝ δΪλε δΪΝ βμΝβΝ λα βλδσ β αΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝηπκλ έΝθαΝ

ξαλαε βλδ γ έΝ πμΝ υπδεάΝ εαδΝ κηαζάέΝ ΣαΝ πκ ΪΝ πθΝ υπκζκέππθΝ υθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

υηπ λδζβφγ έΝ βθΝαθΪζυ β,ΝγαΝ εφλΪακθ αδΝπμΝπκ κ ΪΝ πθΝαθ έ κδξπθΝπκ υθΝ

κυΝΫ κυμΝίΪ βμέ 

Κα α Ϊ δμΝ ΚκδθκτΝ Μ ΰΫγκυμΝ ΧcommonΝ sizeΝ statements): ΟδεκθκηδεΫμΝ

εα α Ϊ δμΝ εκδθκτΝ η ΰΫγκυμ,Ν εαζκτθ αδΝ αυ ΫμΝ κδΝ κπκέ μΝ ηφαθέακυθΝ αΝ εκθ τζδαΝ

κυΝΙ κζκΰδ ηκτΝεαδΝ βμΝΚα Ϊ α βμΝ πκ ζ ηΪ πθΝΥλά βμΝπμΝπκ κ ΪΝεΪπκδκυΝ
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υθκζδεκτΝ η ΰΫγκυμέΝ υθάγπμΝ έθαδΝ ΰθπ ΫμΝ πμΝ εα α Ϊ δμΝ κυΝ 1ίίΣΝ άΝ

« υ α δεκτΝπκ κτ»ΝεαδΝκδΝ ξΫ δμΝηπκλκτθΝθαΝ δα υππγκτθΝ έ ΝπμΝπκ κ ΪΝ έ Ν

πμΝ έε μέΝ ΟδΝ εα α Ϊ δμΝ αυ Ϋμ,Ν απκ ζκτθΝ ΫθαΝ λΰαζ έκΝ ΰδαΝ βΝ η ζΫ βΝ πθΝ

απκ ζ ηΪ πθΝηέαμΝ πδξ έλβ βμΝεαδΝευλέπμΝ έθκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ τΰελδ βμΝ πθΝ

απκ ζ ηΪ πθΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ κυΝ έ δκυΝ εζΪ κυέ      ΧΘΪθκμΝ βί1β,ΚΪθ ακμΝ

2002)  
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Κ Φ Λ ΙΟΝβμ ΜΫγο οδΝαθΪζυ βμΝοδεοθοηδεώθΝεα α Ϊ πθΝ 
ΓδαΝ βθΝαθΪζυ βΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθ,Νξλβ δηκπκδκτθ αδΝευλέπμΝκδΝ

αεσζκυγ μΝηΫγκ κδμΝ 

 ΚΪγ βΝ θΪζυ β 

 Ολδασθ δαΝ θΪζυ β 

 θΪζυ βΝη Ν λδγηκ έε μ 

 

2.1 ΚΪγ βΝ θΪζυ β 

ΗΝεΪγ βΝαθΪζυ βΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθ,Ναπκ ζ έΝηέαΝηΫγκ κΝσπκυΝ

ΫθαΝ κδξ έκυΝ κυΝ Ι κζκΰδ ηκτΝ εαδΝ ΫθαΝ βμΝ εα Ϊ α βμΝ απκ ζ ηΪ πθΝ ξλά βμΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ ίΪ βΝ υπκζκΰδ ηκτΝ πθΝ ζκδπυθΝ κδξ έπθΝ εΪγ Ν κδεκθκηδεάμΝ

εα Ϊ α βμέΝ Μ Ν αυ σΝ κθΝ λσπκ,Ν σζαΝ αΝ εκθ τζδαΝ εφλΪακθ αδΝ πμΝ πκ κ ΪΝ βμΝ

ίΪ βμΝυπκζκΰδ ηκτέΝΟυ δα δεΪΝβΝεΪγ βΝαθΪζυ β,Ναπκ ζ έΝ βΝηΫγκ κΝεα Ϊλ δ βμΝ

πθΝ κδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθΝ εκδθκτΝ η ΰΫγκυμΝ εαδΝ ίκβγΪΝ βθΝ απ δεσθδ βΝ βμΝ

π λδεάμΝ δΪλγλπ βμΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθέΝ 

 

2.2 Ολδασθ δαΝαθΪζυ β 

ΗΝκλδασθ δαΝαθΪζυ βΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθ,Νη ζ ΪΝ δμΝκλδασθ δ μΝ– 

δαξλκθδεΫμΝ η αίκζΫμΝ πθΝ υΰελδ δευθΝ ξλβηα κκδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθ,Ν

υπκζκΰέακθ αμΝ πκ κ ΪΝ πέΝ θσμΝ Ϋ κυμΝ ίΪ βμέΝ Μ Ν αυ σΝ κθΝ λσπκ,Ν αΝ ά δα,Ν

ιαηβθδαέα,Ν λδηβθδαέαΝάΝαεσηβΝεαδΝηβθδαέαΝεκθ τζδα,ΝηπκλκτθΝθαΝ υΰελδγκτθΝη Ν αΝ

αθ έ κδξαΝ πλκβΰκυηΫθπθΝ ξλά πθΝ εαδΝ θαΝ κ βΰά κυθΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ α φαζυθΝ

υηπ λα ηΪ πθΝαθαφκλδεΪΝη Ν βΝ δαξλκθδεάΝπκλ έαΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝΓδαΝ βθΝκλγάΝ

φαληκΰάΝ αυ άμΝ βμΝ αθΪζυ βμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υθ λΫξκυθΝ κδΝ αεσζκυγ μΝ

πλκςπκγΫ δμμ 

 ΟηκδσηκλφβΝ αιδθσηβ βΝ πθΝ κδξ έπθΝ Ν σζ μΝ δμΝ υπσΝ ιΫ α βΝ

π λδσ κυμ 

 π δεσθδ βΝ πθΝ κδξ έπθΝ δμΝέ δ μΝ πέΝηΫλκυμΝκηΪ μ 

 ΟλγάΝ άλβ βΝ πθΝζκΰδ δευθΝαλξυθ 

 βη έπ βΝ ήΝ πδ άηαθ βΝ πθΝ υξσθΝ η αίκζυθΝ δμΝ απκ ε ΫμΝ

υθγάε μΝάΝ βΝφτ βΝ πθΝ κδξ έπθέ 
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2.3 θΪζυ βΝη Ν λδγηκ έε μ 

ΗΝαθΪζυ βΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝη Ν βΝξλά βΝαλδγηκ δε υθΝΰέθ αδΝ

ηΫ πΝ βμΝ εα Ϊλ δ βμΝ εζα ηΪ πθ,Ν πθΝ κπκέπθΝ κδΝ σλκδΝ αθ δ κδξκτθΝ Ν δΪφκλαΝ

εκθ τζδαΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθ,Ν Ϋ κδαΝυ ΝθαΝ έθ αδΝβΝ υθα σ β αΝ σ κΝ

κθΝαθαζυ άΝσ κΝεαδΝ ΝεΪγ Ν θ δαφ λση θκΝΰδαΝ βθΝ πδξ έλβ β,ΝθαΝη ζ ά δΝεαδΝ

θαΝ αιδκζκΰά δΝ βηαθ δεΫμΝ παλαηΫ λκυμΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βΝ λ υ σ β α,Ν βθΝ

απκ κ δεσ β α,Ν βθΝε φαζαδαεάΝ δΪλγλπ βΝεαδΝ βΝ λα βλδσ β αΝ πθΝυπσΝ ιΫ α βΝ

πδξ δλά πθέΝ 

ΗΝ λ υ σ β αΝ αφκλΪΝ ευλέπμΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν εαγυμΝ

πλκ δκλέα δΝ δμΝ υθα σ β ΫμΝ βμΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ θΫπθΝ π θ τ πθέΝ ΠαλΪζζβζα, 

ηΫ πΝ αυ υθΝ πθΝ π θ τ πθΝ εαδΝ βμΝ δαησλφπ βμΝ κυΝ ε φαζαέκυΝ εέθβ βμ,Ν βΝ

λ υ σ β αΝ υηίΪζζ δΝ βΝ δαησλφπ βΝ βμΝ απκ κ δεσ β αμΝ βμΝ πδξ έλβ βμέ ΗΝ

απκ κ δεσ β αΝ απσΝ βθ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν πβλ Ϊα δΝ βθΝ δηάΝ βμΝ η κξάμΝ βμΝ

πδξ έλβ βμΝ βΝ ξλβηα δ βλδαεάΝ αΰκλΪ,Ν θυΝ πλκ δκλέα δΝ εαδΝ κΝ τοκμΝ πθΝ

παλαελα βηΫθπθΝε λ υθΝ πδ λυθ αμΝηΫ πΝαυ υθΝ βΝλ υ σ β α,Ν βθΝε φαζαδαεάΝ

δΪλγλπ βΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝ πδξ έλβ βμέ 

ΚτλδκΝ πζ κθΫε βηαΝ βμΝ αθΪζυ βμΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθΝ η Ν βΝ

ξλά βΝ δε υθ,Ν πΫλαΝ απσΝ βθΝ υξΫλ δαΝ εα ΪΝ κθΝ υπκζκΰδ ησ κυμ,Ν έθαδΝ σ δΝ

πδ λΫπκυθΝ βΝ τΰελδ βΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝηΫΰ γκμΝ πθΝ πδηΫλκυμΝ πδξ δλά πθ, 

η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ ΰδαΝ αθΪζυ βΝ σ κΝ

δα λπηα δευθΝ σ κΝ εαδΝ δαξλκθδευθΝ κηΫθπθέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ κυμΝ εαγδ ΪΝ

ιαδλ δεΪΝ ξλά δηκυμΝ ΰδαΝ ηδαΝ δλΪΝ φαληκΰυθ,Ν ηΫ αΝ κΝ υλτ λκΝ πζαέ δκΝ βμΝ

αθΪζυ βμΝ βμΝ λΫξκυ αμΝ κδεκθκηδεάμΝ εα Ϊ α βμΝ εαδΝ πθΝ πλκκπ δευθΝ βμΝ

πδξ έλβ βμ,ΝκδΝευλδσ λ μΝαπσΝ δμΝκπκέ μΝ έθαδΝκδΝ ιάμμ 

 ε έηβ βΝ βμΝίδπ δησ β αμΝηδαμΝηκθΪ αμ 

 ε έηβ βΝ βμΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ θσμΝ π θ υ δεκτΝ ξ έκυΝ άΝ

ΰ θδεσ λαΝ θσμΝπλκΰλΪηηα κμΝ λΪ βμ 

 Πλσίζ οβΝξλ κεκπέαμ 

 ε έηβ βΝ βμΝαιέαμ ηδαμΝ πδξ έλβ βμέ 
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Όηπμ,ΝπΫλαΝαπσΝ αΝπλκαθαφ λγΫθ αΝπζ κθ ε άηα α,Νεα ΪΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ

πθΝ δε υθΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ πλκετοκυθΝ κλδ ηΫθαΝ πλκίζάηα αΝ αΝ κπκέα,Ν αθΝ θΝ

αθ δη ππδ κτθΝεα Ϊζζβζα,Νκ βΰκτθΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝπαλαπζαθβ δευθΝ δηυθέΝ

ΣαΝπλκίζάηα αΝαυ ΪΝ υθάγπμΝκφ έζκθ αδΝ δμΝαεσζκυγ μΝαδ έ μμ 

 ΎπαλιβΝαλθβ δευθΝαλδγηβ υθΝάΝπαλαθκηα υθέ 

 ΎπαλιβΝ αελαέπθΝ δηυθ,Ν πκυΝ κφ έζκθ αδΝ έ Ν Ν ζαθγα ηΫθβΝ

εα αξυλβ βΝ έ Ν Ν υΰευλδαεάΝ πδελΪ β βΝα υθάγδ πθΝ δηυθΝ πθΝ

αθ έ κδξπθΝπαλαηΫ λπθέ 

 Υλβ δηκπκέβ β,ΝπμΝπαλαθκηα υθ, η αίζβ υθΝη Ν δηΫμΝπκυΝ έθκυθΝ

κΝηβ ΫθέΝ Ναυ άΝ βθΝπ λέπ π β,ΝκδΝ δηΫμΝ πθΝαθ έ κδξπθΝ δε υθΝ

έθκυθΝ κΝΪπ δλκέ 

 Λαθγα ηΫθ μΝζκΰδ δεΫμΝ αιδθκηά δμέ    ΧΚέ κμΝβί11) 
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Κ Φ Λ ΙΟΝγμΝΚα βΰολί μΝ λδγηο δε ώθ 

 

3.1 λδγηκ έε μΝΡ υ σ β αμ 

ΗΝλ υ σ β αΝηέαμΝκθ σ β αμΝη λΪ αδΝαπσΝ βθΝ δεαθσ β ΪΝ βμΝθαΝ δεαθκπκδ έΝ

δμΝίλαξυπλσγ η μΝυπκξλ υ δμΝ βμ,Νσ αθΝαυ ΫμΝεαγέ αθ αδΝαπαδ β ΫμΝ Χζβε ΫμΨέΝ

ΗΝ λ υ σ β αΝ ξ έα αδΝ εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ η Ν βΝ φ λ ΰΰυσ β αΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ πμΝ

τθκζκ,Ν εαγυμΝ εαδΝ η Ν βθΝ υεκζέαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ αυ άΝ πζβλυθ δΝ δμΝ κφ δζΫμΝ – 

υπκξλ υ δμΝ βμέΝ ΟδΝ έε μΝ λ υ σ β αμΝ έθαδΝ βηαθ δεκέΝ ΰδαΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ βμΝ

πκλ έαμΝηέαμΝ πδξ έλβ βμ,ΝεαγυμΝηπκλκτθΝθαΝ υ κυθΝπλσπλαΝ βηΪ δαΝαθαφκλδεΪΝ

η ΝεΪπκδκΝπλσίζβηαΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝ αη δαεΫμΝλκΫμΝάΝαεσηαΝεαδΝη ΝηέαΝ θ ξση θβΝ

πδξ δλβηα δεάΝαπκ υξέα,ΝεαγυμΝβΝξαηβζάΝάΝφγέθκυ αΝλ υ σ β αΝηέαμΝ πδξ έλβ βμΝ

υθ Ϋ αδΝΪη αΝη ΝηέαΝεκδθάΝΫθ διβΝξλβηα κκδεκθκηδεάμΝ υ πλαΰέαμΝάΝεδθ τθκυΝ

ξλ κεκπέαμέΝΧΝδΪλξκμΝ1λλζ,ΘΪθκμΝβί1βΨ 

ΟδΝ βηαθ δεσ λκδΝ έε μΝ λ υ σ β αμΝ έθαδΝ βμΝ ΰ θδεάμΝ λ υ σ β αμ,Ν βμΝ

δ δεάμΝλ υ σ β αμΝεαδΝ βμΝ αη δαεάμΝλ υ σ β αμέΝ 

 

3.1.1 λδγηκ έε βμΝΓ θδεάμΝΡ υ σ β αμ 

 

Γ θδεά Ρ υ σ β α =   � � � ώ� � 
ΗΝ ΰ θδεάΝ λ υ σ β α,Ν έθαδΝ κΝ πδκΝ εκδθσμΝ έε βμΝ ηΫ λβ βμΝ βμΝ λ υ σ β αμέΝ

έξθ δΝ βθΝ δεαθσ β αΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμΝ θαΝ αθ απκελέθ αδΝ δμΝ ίλαξυπλσγ η μΝ

υπκξλ υ δμΝ βμέΝ υ σμΝ κΝ έε βμΝ ε σμΝ απσΝ ΫθαΝ ηΫ λκΝ λ υ σ β αμΝ βμΝ

πδξ έλβ βμ,Ν έξθ δΝεαδΝ κΝπ λδγυλδκΝα φαζ έαμΝπκυΝ δα βλ έΝβΝ δκέεβ βΝ βμΝΰδαΝθαΝ

ηπκλ έΝθαΝαθ δη ππέ δΝκπκδα άπκ Ναθ πδγτηβ βΝ ιΫζδιβΝ βΝλκάΝ πθΝε φαζαέπθΝ

εέθβ βμέ 

 

3.1.2 λδγηκ έε βμΝ δ δεάμΝΡ υ σ β αμ 

 

δ δεά λ υ σ β α  =   −� � � ώ� �  
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ΟΝ έε βμΝ δ δεάμΝ λ υ σ β αμΝ έθαδΝ παλσηκδκμΝ η Ν αυ σθΝ βμΝ ΰ θδεάμΝ

λ υ σ β αμ,Ν σηπμΝ εα ΪΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ κυΝ Ν ζαηίΪθκυη Ν υπσοβΝ ηαμΝ αΝ

απκγΫηα αΝ ΫζκυμΝΧαπκΰλαφάΨέΝ υ σΝ υηίαέθ δΝεαγυμΝ κΝ ζδεσΝαπσγ ηαΝαπκ ζ έΝ

κυΝ ευεζκφκλκτθ κμΝ θ λΰβ δεκτΝ η Ν βθΝ ηδελσ λβΝ αξτ β αΝ λ υ κπκέβ βμέΝ ΗΝ

ξαηβζάΝ αξτ β α λ υ κπκέβ βμΝ πθΝαπκγ ηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝαπκ κγ έΝεα ΪΝετλδκΝ

ζσΰκΝ Ν τκΝ αδ έ μ,Ν έ Ν κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ πκζζΪΝ απσΝ αΝ απκγΫηα αΝ πκυΝ

απ δεκθέακθ αδΝ κθΝ Ι κζκΰδ ησΝ έθαδΝβηδ ζά,Ν έ Νσ δΝαυ ΪΝππζκτθ αδΝ υθάγπμΝη Ν

πέ π β,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ βηαέθ δΝ σ δΝ Ν αυ άΝ βθΝ π λέπ π βΝ αΝ απκγΫηα αΝ

αθ δ κδξκτθΝ Ναπαδ ά δμΝεαδΝσξδΝ Νη λβ ΪέΝ 

 

3.1.3 λδγηκ έε βμΝΣαη δαεάμΝΡ υ σ β αμ 

 

Ταη δαεά λ υ σ β α = �  + �� � � ώ� � 
 

ΟΝ έε βμΝ αη δαεάμΝλ υ σ β αμ, έξθ δΝ εα ΪΝπσ κΝ αΝ αη δαεΪΝ δαγΫ δηαΝ

εαδΝ δ κ τθαηαΝ Χξλ σΰλαφαΨ,Ν αΝ κπκέαΝ ξ έακθ αδΝ η  Ϊη αΝ λ υ κπκδά δη μΝ

π θ τ δμΝ ΧηΫξλδΝ γΝ ηάθ μΨ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ εαζτοκυθΝ δμΝ ίλαξυπλσγ η μΝ

υπκξλ υ δμΝ βμΝ πδξ έλβ βμέ 

 

3.2 λδγηκ έε μΝαπκ κ δεσ β αμ 

ΗΝ ηΫ λβ βΝ βμΝ απκ κ δεσ β αμΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμ,Ν ίκβγΪΝ κυμΝ αθαζυ ΫμΝ θαΝ

αιδκζκΰά κυθΝ αΝ εΫλ βΝ πκυΝ αυ άΝ ηφαθέα δ,Ν Ν ξΫ βΝ η Ν αΝ πέπ αΝ πθΝ

ππζά πθ,Ν αΝ πέπ αΝ υΰε ελδηΫθπθΝ εκθ υζέπθΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ εαγυμΝ εαδΝ Ν

ξΫ βΝ η Ν αΝ έ δαΝ ε φΪζαδαέΝ ΜέαΝ ηβΝ ε λ κφσλαΝ πδξ έλβ β,Ν θΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ

πλκ ζετ δΝ ιΫθαΝ ε φΪζαδα,Ν εαγυμΝ κτ Ν ηπκλ έΝ θαΝ αθ δκ κ βγ έ,Ν κτ Ν θαΝ

πλκ ζετ δΝ θΫκυμΝ π θ υ ΫμέΝ υθάγβμΝ ηΫγκ κμΝ ε έηβ βμΝ βμΝ απκ κ δεσ β αμΝ

ηέαμΝ πδξ έλβ βμΝ Ν ξΫ βΝη Ν δμΝππζά δμ,Ν έθαδΝβΝαθΪζυ βΝεκδθκτΝη ΰΫγκυμΝ πθΝ

κδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθ,ΝεαγυμΝη Ναυ σΝ κθΝ λσπκΝηπκλκτθΝθαΝυπκζκΰδ γκτθΝ κΝ

ηδε σ,Ν κΝ ζ δ κυλΰδεσΝ εαδΝ κΝ εαγαλσΝ π λδγυλδκΝ εΫλ κυμΝ εφλα ηΫθαΝ πμΝ πκ κ σΝ

πέΝ πθΝππζά πθέΝ 
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ΟδΝ βηαθ δεσ λκδΝ έε μΝ απκ κ δεσ β αμ,Ν έθαδΝ κΝ π λδγυλδκΝ ζ δ κυλΰδεκτΝ

εΫλ κυμ,Ν βΝ απκ κ δεσ β αΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθΝ ΧRτϋΨ,Ν βΝ απκ κ δεσ β αΝ θ λΰβ δεκτΝ

(ROAΨ,Ναλδγηκ έε βμΝηδε κτΝεαδΝεαγαλκτΝπ λδγπλέκυΝεΫλ κυμέΝ 

 

3.2.1 λδγηκ έε βμΝαπκ κ δεσ β αμΝΙ έπθΝΚ φαζαέπθ 

 

Αλδγηο έε βμ απο ο δεσ β αμ Ι έπθ Κ φαζαέπθ (ROE) = 
 �  � �  �.    

ΟΝ έε βμΝ απκ κ δεσ β αμΝ πθΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθΝ η λΪΝ βθΝ απσ κ βΝ πκυΝ

απκφΫλ δΝ βΝ πΫθ υ βΝ Ν εκδθΫμΝ η κξΫμΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμΝ κυμΝ η σξκυμέΝ ΠδκΝ

υΰε ελδηΫθα, η λΪΝ βθΝε λ κφσλαΝ υθαηδεσ β αΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν εαγυμΝ έξθ δΝ

πσ κΝαπκ ζ ηα δεΪΝξλβ δηκπκδκτθ αδ αΝέ δαΝε φΪζαδΪΝ βμέΝΟΝ έε βμΝαυ σμΝ έθαδΝ

δ δαέ λαΝ βηαθ δεσμ,Ν σ κΝΰδαΝ κυμΝυφδ Ϊη θκυμ εαδΝη ζζκθ δεκτμΝη σξκυμΝεαγυμΝ

εαδΝΰδαΝ βθΝ δκέεβ βέ 

  

3.2.2 λδγηκ έε βμΝαπκ κ δεσ β αμΝ θ λΰβ δεκτ 

 

Αλδγηο έε βμ απο ο δεσ β αμ θ λΰβ δεοτ (RτΑ) = 
 �  � �  � �  �  

ΟΝ έε βμΝαπκ κ δεσ β αμΝ θ λΰβ δεκτΝη λΪΝ βθΝαπσ κ βΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ

π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ πέΝ ηΫλκυμΝ ηβηΪ πθΝ βμέΝ

πκ ζ έΝΫθαΝ έ κμΝαιδκζσΰβ βμΝεαδΝ ζΫΰξκυΝ βμΝπκζδ δεάμΝπκυΝ φαλησα δΝβΝ δκέεβ βΝ

βμΝ αδλ έαμέΝΌ κΝη ΰαζτ λβΝ δηάΝ κυΝ έε β,Ν σ κΝεαζτ λβ έθαδΝεαδΝβΝ δαξ έλδ βΝ

πθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝΰέθ αδΝαπσΝ βΝ δκέεβ άΝ βμέ 

 

3.2.3 λδγηκ έε βμΝηδε κτΝπ λδγπλέκυΝεΫλ κυμ 

 

Μδε σ Π λδγυλδο εΫλ ουμ = �   � � � � �  

ΟΝ έε βμΝ κυΝηδε κτΝπ λδγπλέκυΝεΫλ κυμ,Ν έθαδΝδ δαέ λαΝ βηαθ δεσμΝΰδαΝ βθΝ

αιδκζσΰβ βΝ βμΝ απκ κ δεσ β ΪμΝ πθΝ ηπκλδευθΝ εαδΝ ίδκηβξαθδευθΝ πδξ δλά πθ,Ν
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εαγυμΝΫθαΝαλε ΪΝυοβζσΝπκ κ σΝηδε κτΝεΫλ κυμΝΝ Ν υθ υα ησΝη Ν κΝτοκμΝ πθΝ

ππζά πθ,Ν πδ λΫπ δΝ Ν ηέαΝ πδξ έλβ βΝ θαΝ εαζτο δΝ δμΝ ία δεΫμΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ βμΝ

αθΪΰε μΝΧπέξέΝπζβλπηάΝφσλπθ,Ν σεπθΝ αθ έπθ,Ναυ κξλβηα κ σ β βΝ π θ τ πθ,Ν

δΪγ βΝ ε λ υθΝ εζπΨ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ αυιΪθ δΝ βθΝ απκ κ δεσ β ΪΝ βμέΝ  ΜέαΝ

υοβζάΝ δηάΝαυ κτΝ κυΝ έε β,Ναπκ δεθτ δ αυ σξλκθαΝεαδ βθΝαπκ ζ ηα δεσ β αΝ

βμΝ δκέεβ βμΝθαΝ πδ υΰξΪθ δΝξαηβζσΝεσ κμΝαΰκλυθΝάΝπαλαΰπΰάμΝεαδΝυοβζΫμΝ δηΫμΝ

πυζβ βμέ  

 

3.2.4  λδγηκ έε βμΝεαγαλκτΝπ λδγπλέκυΝεΫλ κυμ 

 

Καγαλσ Π λδγυλδο εΫλ ουμ =   � � � � �  

ΟΝ έε βμΝ κυΝ εαγαλκτΝ π λδγπλέκυΝ εΫλ κυμ, έξθ δ βθΝ απσ κ βΝ ηέαμΝ

κδεκθκηδεάμΝηκθΪ αμΝηΫ πΝ πθΝεαγαλυθΝ βμΝε λ υθ,ΝξπλέμΝθαΝ υθυπκζκΰέακθ αδ 

αΝΫε αε αΝεαδΝαθσλΰαθαΝαπκ ζΫ ηα αέΝ φκλΪΝ κΝπκ κ σΝεαγαλκτΝεΫλ κυμΝπκυΝ

απκεκηέα δ ηδαΝ πδξ έλβ βΝαπσΝ δμΝππζά δμΝεαδΝ αυ σξλκθαΝαπκ ζ έΝίΪ βΝΰδαΝ βθΝ

πλσίζ οβ πθΝ η ζζκθ δευθΝ ε λ υθΝ βμέΝ Ό κΝ η ΰαζτ λβΝ έθαδΝ βΝ δηάΝ κυΝ έε β,Ν

σ κΝπδκΝ πδε λ άμΝ έθαδΝβΝ πδξ έλβ β.  

 

3.3 λδγηκ έε μΝΚ φαζαδαεάμΝ δΪλγλπ βμ 

ΟδΝ έε μΝ ε φαζαδαεάμΝ δΪλγλπ βμΝ ξλβ δηκπκδκτθ μΝ απσΝ κυμΝ αθαζυ ΫμΝ

ΰδαΝ βθΝ ε έηβ βΝ βμΝ ηαελκπλσγ ηβμΝ ίδπ δησ β αμΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμ,Ν εαγυμΝ

ι ΪακυθΝ βθΝ κλγάΝ ξλά βΝ πθΝ ε φαζαέπθΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν θυΝ παλΪζζβζαΝ

αιδκζκΰκτθ αδΝεαδΝκδΝ δΪφκλ μΝαπκφΪ δμΝ βμΝ δκέεβ βμΝΰδαΝ βΝξλβηα κ σ β βΝ βμΝ

πδξ έλβ βμ,Νεα ΪΝ βΝζάοβΝ π θ υ δευθΝαπκφΪ πθέΝΚα ΪΝ βθΝαθΪζυ βΝηΫ πΝ πθ 

δε υθΝ ε φαζαδαεάμΝ δΪλγλπ βμ,Ν ι Ϊακθ αδΝ κδΝ δΪφκλ μΝ πβΰΫμΝ ε φαζαέπθ,Ν αΝ

κφΫζβΝεαδΝκδΝεέθ υθκδΝπκυΝ βηδκυλΰκτθέΝ 

ΟδΝ βηαθ δεσ λκδΝ έε μΝ Κ φαζαδαεάμΝ δΪλγλπ βμΝ έθαδΝ κΝ έε βμΝ

παΰδκπκέβ βμΝ π λδκυ έαμ,Ν κΝ έε βμΝ ξλβηα κ σ β βμΝ παΰέπθΝ εαδΝ κΝ έε βμΝ

αθ δαεάμΝ πδίΪλυθ βμέΝ 
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3.3.1 λδγηκ έε βμΝΠαΰδκπκέβ βμΝΠ λδκυ έαμΝ 
 

Αλδγηο έε βμ Παΰδοποέβ βμ Π λδου έαμ =   � � ��   

ΟΝ έε βμΝαυ σμΝ έξθ δΝ κΝίαγησΝξλβηα κ σ β βμΝ βμΝπΪΰδαμΝπ λδκυ έαμΝ βμΝ

πδξ έλβ βμ,ΝηΫ πΝ βμΝαπ δεσθδ βμΝ κυΝεαγαλκτΝπαΰέκυΝ θ λΰβ δεκτΝπμΝπκ κ σΝ

κυΝ υθσζκυΝ κυΝ θ λΰβ δεκτέΝ Μ Ν ελδ άλδκΝ αυ σΝ κΝ έε βΝ κδΝ πδξ δλά δμΝ

δαελέθκθ αδΝ Ν θ Ϊ πμΝ παΰέπθΝ κδξ έπθΝ άΝ θ Ϊ πμΝ ευεζκφκλκτθ κμΝ

θ λΰβ δεκτέΝ 

 

3.3.2 λδγηκ έε βμΝΚΪζυοβμΝ– Υλβηα κ σ β βμΝΠαΰέπθ 

 

Αλδγηο έε βμ ΚΪζυοβμ – Χλβηα ο σ β βμ Παΰέπθ = Ί    

ΟΝ έε βμΝ αυ σμΝ έξθ δΝ εα ΪΝ πσ κΝ αΝ πΪΰδαΝ κδξ έαΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ

ξλβηα κ κ κτθ αδΝ απσΝ αΝ έ δαΝ ε φΪζαδΪΝ βμΝ εαδΝ έθαδΝ ΰθπ σμΝ εαδΝ πμΝ έε βμΝ

αυ κξλβηα κ σ β βμέΝ θΪζκΰαΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ ΫθαμΝ αθαζυ άμΝ ηπκλ έΝ θαΝ δΝ Ν

πκδκΝ ίαγησΝ κδΝ π θ τ δμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ Ν πΪΰδαΝ ΫξκυθΝ ξλβηα κ κ βγ έΝ απσΝ

κυμΝ η σξκυμΝ ηΫ πΝ πθΝ δ έπθέ Ό αθΝ αΝ έ δαΝ ε φΪζαδαΝ ηέαμ πδξ έλβ βμΝ

υπ λίαέθκυθΝ δμΝ π θ τ δμΝπκυΝαυ άΝΫξ δΝ ΝπΪΰδα,Ν σ ΝΫθαμΝαθαζυ άμΝηπκλ έΝθαΝ

υηπ λΪθ δ σ δΝ ΫθαΝηΫλκμΝ πθΝε φαζαέπθΝεέθβ βμΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ κυμΝη σξκυμΝ

βμΝ πδξ έλβ βμέΝ θ έγ α,Νσ αθΝ αΝέ δαΝε φΪζαδαΝ έθαδΝηδελσ λαΝαπσΝ δμΝ π θ τ δμΝ

βμΝ ΝπΪΰδα,Ν σ ΝΫθαμΝαθαζυ άμΝηπκλ έΝθαΝ υηπ λΪθ δΝσ δΝΰδαΝ βθΝξλβηα κ σ β βΝ

πθΝ παΰέπθΝ κδξ έπθΝ βμΝ ΫξκυθΝ ξλβ δηκπκδβγ έ,Ν ε σμΝ απσΝ αΝ έ δαΝ εαδΝ ιΫθαΝ

ε φΪζαδαέ 

 

3.3.3 λδγηκ έε βμΝ αθ δαεάμΝ πδίΪλυθ βμΝ 
 

Αλδγηο έε βμ αθ δαεάμ πδίΪλυθ βμ =  �   
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ΟΝ έε βμΝαυ σμ,Ν έξθ δΝεα ΪΝπσ κΝ αΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝηέαμ πδξ έλβ βμΝ

ΫξκυθΝ ξλβηα κ κ βγ έΝ απσΝ ίλαξυπλσγ ηκυμΝ εαδΝ εα ΪΝ πσ κΝ απσΝ

ηαελκπλσγ ηκυμΝ πδ π ΫμέΝ πκ ζ έΝ κθΝ ευλδσ λκΝ έε βΝ ηΫ λβ βμΝ κυΝ

ηαελκπλσγ ηκυΝ ξλβηα κπδ π δεκτΝ εδθ τθκυΝ πθΝ πδ π υθ,Ν εαγυμΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδ απσΝ κυμΝ αθαζυ ΫμΝ ΰδαΝ θαΝ δαπδ υ κυθ ΪθΝ βΝ πδξ έλβ βΝ Ϋξ δΝ

υπ λ αθ δ γ έΝ άΝ σξδέΝ εφλΪα δΝ κΝ ίαγησΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ξλ πγ έΝ βΝ πδξ έλβ β, θυΝ

παλΪζζβζαΝ απκ ζ έ ΫθαΝ ηΫ λκΝ α φΪζ δαμΝ πκυΝ παλΫξ δΝ ηέα πδξ έλβ βΝ κυμΝ

αθ δ ΫμΝ βμέΝ 

 

3.4 λδγηκ έε μΝ λα βλδσ β αμ 

ΟδΝ έε μΝ λα βλδσ β αμΝ η λΪθ Ν βθΝ αξτ β αΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ δΪφκλκδΝ

ζκΰαλδα ηκέΝ η α λΫπκθ αδΝ Ν ππζά δμΝ άΝ η λβ ΪέΝ ΜΫ πΝ αυ υθΝ ηπκλ έΝ θαΝ

αιδκζκΰβγ έΝεα ΪΝπσ κΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝαπκ ζ ηα δεΪΝ αΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ

βμΝ πδξ έλβ βμ, αφκτΝ σ κΝ πδκΝ θ α δεΪΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ αΝ δαγΫ δηαΝ

π λδκυ δαεΪ κδξ έα,Ν σ κΝπδκΝε λ κφσλαΝΧαπκ ζ ηα δεάΨΝ έθαδΝβΝ εη Ϊζζ υ βΝ

βμΝ πδξ έλβ βμέ ΛσΰπΝ βμΝφτ βμΝ πθΝ κδξ έπθΝ κυΝευεζκφκλκτθ κμΝ θ λΰβ δεκτ,Ν

κδΝ έε μΝ λ υ σ β αμΝ θ ξκηΫθπμΝ θαΝ γ πλβγκτθΝ αθ παλε έμ,Ν εαγυμΝ υπΪλξκυθΝ

δαφκλΫμΝ σ κΝ βΝ τθγ βΝ πθΝ κδξ έπθΝ κυΝ ευεζκφκλκτθ κμ,Ν σ κΝ εαδΝ δμΝ

ίλαξυπλσγ η μΝ υπκξλ υ δμ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ «πλαΰηα δεά»Ν

λ υ σ β αΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμέΝ Γδ’Ν αυ σΝ κΝ ζσΰκΝ έθαδΝ πκζτΝ βηαθ δεσΝ ΰδαΝ ΫθαθΝ

αθαζυ άΝ θαΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ ε δηά δΝ βΝ υθκζδεάΝ λ υ σ β αΝ εαδΝ ε λ κφκλέαΝ

κλδ ηΫθπθΝζκΰαλδα ηυθΝ κυΝευεζκφκλκτθ κμΝ θ λΰβ δεκτέΝ 

ΟδΝ πδκΝ βηαθ δεκέΝ έε μΝ λα βλδσ β αμΝ έθαδΝ βΝ ευεζκφκλδαεάΝ αξτ β αΝ

απκγ ηΪ πθ,Ναπαδ ά πθ,Νπλκηβγ υ υθΝεαδΝ θ λΰβ δεκτέ 

 

3.4.1 λδγηκ έε βμΝΚυεζκφκλδαεάμΝΣαξτ β αμΝ πκγ ηΪ πθΝ 
 

Κυεζοφολδαεά Ταξτ β α Απογ ηΪ πθ = � � �.   

ΟΝ έε βμΝ αυ σμΝ η λΪΝ βΝ λα βλδσ β αΝ Χλ υ κπκέβ βΨΝ πθΝ απκγ ηΪ πθΝ

ηέαμΝ πδξ έλβ βμΝεαδΝαπκ ζ έΝ ελδ άλδκΝ ΰδαΝ βθ αιδκζσΰβ βΝ βμ απκ ζ ηα δεάμ άΝ
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ηβΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝαπκγ ηΪ πθΝηέαμΝ πδξ έλβ βμέΝΟυ δα δεΪ,Ν έξθ δΝπσ μΝφκλΫμΝ

αθαθ υγβεαθΝ αΝ απκγΫηα αΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν δμΝ ππζά δμΝ βμΝ ηΫ αΝ

βΝ ξλά βέ θΝ ηέαΝ πδξ έλβ βΝ δα βλ έΝ βηαθ δεσΝ τοκμΝ απκγ ηΪ πθ,Ν βηαέθ δΝ σ δΝ

η τ δΝΫθαΝ βηαθ δεσΝπκ σΝε φαζαέπθ,Ν κΝκπκέκΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝ

Ν θαζζαε δεΫμΝ ζ δ κυλΰέ μέΝ Σαυ σξλκθα,Ν ΫθαΝ βηαθ δεσΝ τοκμΝ απκγ ηΪ πθΝ

υθ πΪΰ αδΝ υοβζσΝ εσ κμΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ βηαθ δεσΝ εέθ υθκΝ κδεκθκηδεάμΝ

απαιέπ άμΝ κυμέΝ θΝ ηέαΝ πδξ έλβ βΝ δα βλ έΝ ξαηβζσΝ τοκμΝ απκγ ηΪ πθΝ

Χαθ παλεΫμΨ,Ν σ Ναυ σΝ θΫξ δΝ κθΝεέθ υθκΝαπυζ δαμΝπ ζα υθΝΧ υθ πυμΝεαδΝη έπ βμΝ

πθΝ ππζά πθΨ,Ν ζσΰπΝ α υθαηέαμΝ ιυπβλΫ β βμΝ ιαδ έαμΝ ιΪθ ζβ βμΝ πθΝ

απκγ ηΪ πθέΝ 

 Ν ΰ θδεΫμΝ ΰλαηηΫμ,Ν σ κΝ υοβζσ λκμΝ έθαδΝ κΝ έε βμ,Ν σ κΝ

απκ ζ ηα δεσ λβΝ έθαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν εαγυμΝ αυ σΝ υθ πΪΰ αδΝ

αε δεάΝαθαθΫπ βΝ κυΝαπκγΫηα κμ,Ν πκηΫθπμΝπλαΰηα κπκέβ βΝππζά πθέΝΝ 

 

3.4.2 λδγηκ έε βμΝΚυεζκφκλδαεάμΝΣαξτ β αμΝ παδ ά πθ 

 

Κυεζοφολδαεά Ταξτ β α Απαδ ά πθ = � ��.  �  

ΟΝ έε βμΝ ευεζκφκλδαεάμΝ αξτ β αμ απαδ ά πθΝ έξθ δΝ πσ μΝ φκλΫμΝ

βηδκυλΰκτθ αδΝεαδΝ δ πλΪ κθ αδΝαπαδ ά δμΝηΫ αΝ ΝηέαΝξλά β,Ν θυΝ αυ σξλκθαΝ

ίκβγΪΝ θαΝ αιδκζκΰβγ έΝ σ κ βΝ πκζδ δεάΝ πδ υ πθΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ σ κ εαδΝ βΝ

λα βΰδεάΝ έ πλαιβμΝ πθΝ απαδ ά πθέΝ Ό κΝ η ΰαζτ λβΝ έθαδΝ βΝ αξτ β αΝ

έ πλαιβμΝ πθΝαπαδ ά πθΝηδαμΝ πδξ έλβ βμ,Ν σ κΝηδελσ λκμΝ έθαδΝκΝξλσθκμΝ πκυΝ

η τκθ αδΝ αΝ ε φΪζαδΪΝ βμΝ η Ν βΝ ηκλφάΝ απαδ ά πθέΝ πκηΫθπμΝ βΝ γΫ βΝ βμΝ

πδξ έλβ βμΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν βΝ ξκλάΰβ β πδ υ πθ έθαδΝ υθκρεσ λβΝ εαγυμΝ Ϋξ δΝ

ηδελσ λβΝ πδγαθσ β αΝ ΰδαΝ αθαΰθυλδ βΝ αβηδυθΝ εαδΝ ηδελσ λκΝ εέθ υθκΝ πδ φαζυθΝ

απαδ ά πθέΝ 

 

3.4.3 λδγηκ έε βμΝΚυεζκφκλδαεάμΝΣαξτ β αΝΠλκηβγ υ υθ 

 

Κυεζοφολδαεά Ταξτ β α Πλοηβγ υ υθ = � � �.  � ώ�  � � 
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ΟΝ έε βμΝ ευεζκφκλδαεάμΝ αξτ β αμΝ πλκηβγ υ υθ,Ν έξθ δΝ πσ μΝ φκλΫμ,Ν

εα ΪΝ ηΫ κΝ σλκ,Ν βηδκυλΰκτθ αδΝ εαδΝ ικφζκτθ αδΝ κδΝ υπκξλ υ δμΝ πλκμΝ κυμΝ

πλκηβγ υ ΫμΝηΫ αΝ Νηέα ξλά βέΝΗΝ« υ εκζέα»Ν κθΝυπκζκΰδ ησΝαυ κτΝ κυΝ έε βΝ

έθαδΝβΝαθΪΰεβΝ κυΝυπκζκΰδ ηκτΝ κυΝεσ κυμΝαΰκλυθΝ κΝκπκέκΝπλκετπ δΝαπσΝ κθΝ

τπκΝ κυΝεσ κυμΝππζβγΫθ πθέΝ 

 

3.4.4 λδγηκ έε βμΝΚυεζκφκλδαεάμΝΣαξτ β αΝ θ λΰβ δεκτ 

 

Κυεζοφολδαεά Ταξτ β α θ λΰβ δεοτ = � � ��.   

 

ΟΝ έε βμΝαυ σμΝ έξθ δΝπσ μΝφκλΫμ,Νεα ΪΝηΫ κΝσλκ,Ναθαθ υθ αδΝ κΝ τθκζκΝ

πθΝ κδξ έπθΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝηέαμΝ πδξ έλβ βμ,ΝηΫ πΝ πθΝππζά πθ,ΝηΫ αΝ Νηέα 

ξλά βέΝ ΜέαΝ υοβζάΝ δηάΝ κυΝ αλδγηκ έε β,Ν έξθ δΝ σ δΝ βΝ αδλ έαΝ ξλβ δηκπκδ έΝ

θ α δεΪΝ αΝ π λδκυ δαεΪΝ βμΝ κδξ έαΝ η Ν εκπσΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ ππζά πθ,Ν

θυΝ ηέαΝ ξαηβζάΝ δηάΝ έξθ δΝ σ δΝ αΝ π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ θΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ απκ ζ ηα δεΪΝ εαδΝ πλΫπ δΝ θαΝ ίλ γ έΝ εαζτ λκμΝ λσπκμΝ

αιδκπκέβ βμέΝ 
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Κ Φ Λ ΙΟΝ4μΝΟΝεζΪ ομΝ πθΝίδοηβχαθδεώθΝπλορόθ πθΝ βθΝ
ζζΪ α 

 

4.1 PAPERPACK . . . . 

 

Κα ΪΝ βθΝ ζ υ αέαΝ π θ α έαΝ βΝ αδλ έαΝ Ϋξ δΝ πλκί έΝ Ν αυιά δμΝ η κξδεκτΝ

ε φαζαέκυ,Ν ιαδ έαμΝ βμΝη α λκπάμΝ πθΝη κξυθΝ βμΝαπσΝαθυθυη μΝ Νκθκηα δεΫμΝ

θυΝ παλΪζζβζαΝ Ϋξ δΝ λκπκπκδά δΝ κΝ εα α α δεσΝ βμΝ ζσΰπΝ βμΝ πΫε α βμΝ κυΝ

εκπκτΝ βμ. 

ΗΝ αδλέαΝι εδθΪΝ βθΝπκλ έαΝ βμΝ κΝ1κλ1Ν βΝητλθβΝ βμΝΜδελΪμΝ έαμ,Νσ αθΝ

δ λτγβε  βΝ πλυ βΝ υπκΰλαφδεάΝ ηκθΪ α βμΝ κδεκΰΫθ δαμΝ Σ κυεαλέ βΝ η Ν βθΝ

ππθυηέαΝ«ΗΝΜ ΛΙ »έΝΜ ΪΝ κθΝι λδαπησΝ κυΝ1λββ,ΝβΝκδεκΰΫθ δαΝη αφΫλ δΝ δμΝ

λα βλδσ β ΫμΝ βμΝ βθΝ γάθαΝεαδΝ κΝ1λζι,Νη ΪΝ βΝζάιβΝ κυΝπκζΫηκυ,ΝκΝΠΫ λκμΝ

Σ κυεαλέ βμΝ δ λτ δΝ ηέαΝ θΫαΝ πλσ υπβΝ ηκθΪ αΝ βΝ κπκέα ι ζέξγβε Ν Ν ΫθαΝ απσΝ αΝ

αλ δσ λαΝ υπκΰλαφ έαΝ βμΝη απκζ ηδεάμΝ γάθαμέ 

ΣκΝ1λι3, αηΫ πμΝη ΪΝ βθΝαπκφκέ β άΝ κυΝαπσΝ κΝΟδεκθκηδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ

γβθυθ,Ν αλξέα δΝ βθΝ εαλδΫλαΝ κυΝ βθΝ αδλέαΝ κΝ ΙπΪθθβμΝ ΠέΝ Σ κυεαλέ βμ. ΣλέαΝ

ξλσθδαΝαλΰσ λα,ΝβΝ αδλ έαΝη αφΫλ δΝ δμ λα βλδσ β Ϋμ βμΝ ΝθΫ μΝ ΰεα α Ϊ δμΝ

βΝ ίδκηβξαθδεάΝ π λδκξάΝ Π λδ λέκυ,Ν αΝ πζαέ δαΝ υζκπκέβ βμΝ π θ υ δεκτΝ

πλκΰλΪηηα κμΝηβξαθκζκΰδεκτΝ ικπζδ ηκτΝεαδΝε δλδαευθΝ ΰεα α Ϊ πθέΝΜ Ναυ σΝ

κθΝ λσπκ,Ν βηδκυλΰ έ ηδαΝπλσ υπβΝεαγ κπκδβηΫθβΝίδκηβξαθδεάΝηκθΪ αΝΓλαφδευθΝ

Σ ξθυθ,ΝΚυ δκπκδέαμΝεαδΝυ ε υα έαμέ 

 βΝ δΪλε δαΝ κυ 1995 ι εδθκτθΝ κδΝ δα δεα έ μΝ υΰξυθ υ βμΝ πθΝ τκΝ

αδλ δυθΝδ δκε β έαμΝ κυΝεκυΝΙέΝΣ κυεαλέ β,Ν«Σ κυεαλέ βμ ΙπΪθθβμ έ έ έΣέ έ» εαδΝ

«Σ κυεαλέ βμ ΙπΪθθβμ έΠέ έ», ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ βμΝ «Σ κυεαλέ βμΝ ΙπΪθθβμ 

θυθυηκμ δκ ξθδεάΝ αδλ έα ε υπυ πθΝΚαδ Κυ δκπκδέαμ»ΝΧΦέ έΚέΝιιλή1λλθΨ,ΝβΝ

κπκέαΝ κΝ1λλιΝεα Ϊφ λ ΝθαΝπδ κπκδβγ έΝη ΝISτΝλίίβΝαπσΝ κθΝTUVΝωϋRTέ 

ΣκθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ πση θκυΝ Ϋ κυμ,Ν βΝ αδλ έαΝ η ΰεαγέ α αδΝ βΝ

Μ αησλφπ βΝ δεάμ, Ν θΫαΝ παλαΰπΰδεάΝ ηκθΪ α,Ν βΝ κπκέαΝ δαγΫ δΝ σζ μΝ δμΝ

απαλαέ β μΝ πλκςπκγΫ δμΝ υ Ν βΝ αδλ έαΝ θαΝ αυιά δΝ βΝ υθαηδεσ β αΝ εαδΝ βΝ

ζ δ κυλΰδεσ β ΪΝ βμέ 
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ΣκΝ 1λλλΝ απκ ζ έΝ ξλκθκζκΰέαΝ αγησΝ ΰδαΝ βθΝ πκλ έαΝ βμΝ αδλ έαμέΝ ΣκΝ

Φ ίλκυΪλδκΝ αζζΪα δΝ βΝ ππθυηέαΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ Ν «Π ΨΠ ΡΠ ΚΝ –

ΣΟΤΚ ΡΙ ΗΝ ΙέΝ έ έ έ » η Ν δαελδ δεσΝ έ ζκΝ «PAPERPACK –ΣΟΤΚ ΡΙ ΗΝ ΙέΝ

έ έ έ έ» θυΝπαλΪζζβζαΝπλαΰηα κπκδ έ αδ πΫθ υ βΝ Ν τΰξλκθκΝηβξαθκζκΰδεσΝ

ικπζδ ησέΝ 

ΣκθΝ ΜΪδκΝ βΝ PAPERPACK απκε ΪΝ κΝ λλΣΝ βμΝ  θ κρ λυγ έ αμ αδλέαμ 

« ΤΡΧΚΣΙΜ Ν έ έ»Ν η Ν αθ δε έη θκΝ βθΝ παλκξάΝ ι θκ κξ δαευθΝ υπβλ δυθ,Ν θυΝ

κθΝ ΙκτθδκΝκΝ ΟΛΝ έ έ υηη Ϋξ δΝη ΝγίΣΝ κΝε φΪζαδκΝ βμΝ αδλ έαμέΝΠαλΪζζβζαΝ

κθΝ Οε υίλδκΝ πδ υΰξΪθ αδΝ βΝ ιαΰκλΪΝ βμΝ «Λ κθΪλ κμΝ θυθυηβΝ αδλ έαΝ

ΓλαφδευθΝ έ έ»Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ εα αε Ϊ αδΝ βΝ πλυ βΝ γΫ βΝ βθΝ αΰκλΪΝ βμ 

υηπαΰκτμΝξΪλ δθβμΝ υ ε υα έαμέΝ 

ΣκθΝ Οε υίλδκΝ κυΝ βίίί,Ν βΝ PAPERPACK δ άΰαΰ Ν δμΝ η κξΫμΝ βμΝ βθΝ

ΠαλΪζζβζβΝ ΰκλΪΝ κυΝ Υλβηα δ βλέκυΝ γβθυθ,Ν θυΝ κΝ ΝκΫηίλδκΝ κυΝ έ δκυΝ Ϋ κυμΝ

απΫε β Ν κΝ γηΣΝ πθΝ η κξυθΝ βμΝ αδλέαμΝ « ΦΟΙΝ ΦΧΚ Ν έ έ έ έ» (βΝ κπκέα 

λα βλδκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ βθΝπαλαΰπΰάΝευ έπθΝΰδαΝ δα σλδα,Ν ααξαλκπζα έα,Ν

αλ κπκδ έαΨΝ δ ξυλκπκδυθ αμΝ αεσηβΝ π λδ σ λκΝ βθΝ γΫ βΝ βμΝ κθΝ εζΪ κΝ βμΝ

ξΪλ δθβμΝ υ ε υα έαμέ   

ΣκθΝ εΫηίλδκΝ κυΝβίίίΝβΝ αδλέαΝυπκΰλΪφ δΝηθβησθδκΝ υθ λΰα έαμΝη Ν βθΝ

«όδϋXτPχωKΝ έ έ έ έΠέ» ΰδαΝ βθΝ υλτ λβΝ υθ λΰα έαΝ πθΝ τκΝ αδλδυθΝ η Ν βΝ

ηκλφάΝ βμΝ υηη κξάμΝ Ν θΫ μΝ αδλέ μΝ πκυΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ κθΝ εζΪ κΝ πθΝ

πζα δευθΝυζυθΝεαδΝ κθΝεζΪ κΝ κυΝξαλ δκτέΝ αΝπζαέ δαΝ αυ άμΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ

κθΝ Φ ίλκυΪλδκΝ κυΝ βίί1Ν βΝ PAPERPACK απκε ΪΝ κΝ β1ΣΝ εαδΝ βΝ όδϋXτPχωKΝ

απκε ΪΝ κΝζζΣΝ βμΝ αδλέαμΝ« ΦΟΙΝ Λ ΥΟΤΝ έ έ έ» πκυΝ λα βλδκπκδ έ αδΝ κθΝ

εζΪ κΝ βμΝ τεαηπ βμΝ υ ε υα έαμ,Ν θυΝ κθΝ έ δκΝ ηάθα,Ν βΝ αδλέαΝ πδ κπκδ έ αδΝ η Ν

ISO 9001:2000. 

ΣκθΝ ΜΪδκΝ κυΝ βίί1Ν βΝ PAPERPACK απκλλκφΪΝ βθΝ εα ΪΝ 1ίίΣΝ πζΫκθΝ

γυΰα λδεάΝ βμΝ «Λ κθΪλ κμΝ θυθυηβΝ αδλ έαΝ ΓλαφδευθΝ έ έ»έΝ βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ

θδ ξυγ έΝ βηαθ δεΪΝ η Ν τΰξλκθκΝ ηβξαθκζκΰδεσΝ ικπζδ ησέΝ  βθΝ έ δαΝ ξλκθδεάΝ

π λέκ κ,Ν βΝ αδλέαΝκζκεζβλυθ δΝ βθΝαθα δκλΰΪθπ βΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝ βμΝ κηάμΝεαδΝ

βμΝκλΰΪθπ βμΝ βμΝπαλαΰπΰάμΝ πδ υΰξΪθκθ αμΝ βηαθ δεΫμΝκδεκθκηέ μΝεζέηαεαμέ 
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ΣκθΝ τΰκυ κΝ κυΝ βίίγΝ υζκπκδ έ αδ πΫθ υ βΝ τοκυμΝ π λέπκυΝ €ΝβΝ εέΝ πκυΝ

αφκλΪΝ βθΝ αΰκλΪΝ τΰξλκθκυΝ ε υππ δεκτΝ ικπζδ ηκτΝ η Ν βΝ ηΫγκ κΝ βμΝ

ίαγυ υπέαμέ 

Σκ Φ ίλκυΪλδκΝ κυΝβίίηΝκζκεζβλυθ αδΝβΝ υΰξυθ υ βΝηΫ πΝαπκλλσφβ βμΝ

βμΝ εα ΪΝ 1ίίΣΝ γυΰα λδεάμΝ « υλπε έ ηα έ έ»,Ν η Ν υθΫπ δαΝ θαΝ απκε ά δΝ εαδΝ κΝ

ηίΣΝ βμΝγυΰα λδεάμΝ αδλέαμΝ«Πλκηκεαλ κθ έ ». 

ΣκθΝ πλέζδκΝ κυΝ έ δκυΝ Ϋ κυμ, ίλαί τ βε Ν η Ν βΝ δΪελδ βΝ « ε υππ άμΝ βμΝ

ΥλκθδΪμ»Ν βΝ εα βΰκλέαΝ υ ε υα έαμ,Ν β δΪλε δαΝ κυΝ πλυ κυΝ παθ ζζάθδκυΝ

δαΰπθδ ηκτΝ ε τππ βμΝ η Ν έ ζκΝ « ζζβθδεΪΝ λαί έαΝ ε τππ βμ»έΝ ΣκΝ ίλαί έκΝ

αφκλκτ Ν βΝ υ ε υα έαΝχεPώτRχΝ βμΝ αδλέαμΝεETAXA. 

ΣκθΝΙκτζδκΝ κυΝβίίθΝαπΫε β Ν κΝγηΣΝ βμΝθ κρ λυγ έ αμΝ αδλέαμΝ«QUALITY 

PRτετTIτσΝ χύϋσωYΝ έ »έ,Ν ηΫ πΝ υηη κξάμΝ κΝ αλξδεσΝ η κξδεσΝ ε φΪζαδκ,Ν

θυΝ κθΝ πση θκΝηάθαΝκζκεζάλπ Ν βΝη ΰεα Ϊ α άΝ βμΝ βθΝΚβφδ δΪΝ δεάμ,Ν

κυμΝ ξυλκυμΝ πκυΝ ΰαασ αθΝ κΝ υπκεα Ϊ βηα,Ν υΰε θ λυθκθ αμΝ σζ μΝ δμΝ

ΰλαηηΫμΝ παλαΰπΰάμΝ εαδΝ βθΝ δκέεβ βΝ Ν ΫθαΝ θδαέκΝ ηδ γπηΫθκΝ αεέθβ κέΝ ΗΝ

υΰεΫθ λπ βΝαυ άΝί ζ έπ Ν βηαθ δεΪΝ βΝζ δ κυλΰδεσ β αΝ βμΝ αδλέαμέ 

ΣκθΝΦ ίλκυΪλδκΝ κυΝβίίιΝπλκξυλβ  Νπυζβ βΝκζσεζβλκυΝ κυΝπκ κ κτΝ

ΧγηΣΨΝ πκυΝ εα έξ Ν κΝ η κξδεσΝ ε φΪζαδκΝ βμΝ θ κρ λυγ έ αμΝ αδλέαμΝ «QUALITY 

PRτετTIτσΝ χύϋσωYΝ έ έ»,Ν θυΝ κθΝ ΙκτζδκΝ απκξυλβ Ν απσΝ κΝ η κξδεσΝ

ε φΪζαδκΝ βμΝ«PaperpackΝ έ έ»,ΝβΝηΫ κξκμΝ αδλέαΝ« βηκ δκΰλαφδεσμΝΟλΰαθδ ησμΝ

ΛαηπλΪεβΝ έ έ»Νβ κπκέαΝεα έξ Νπκ κ σΝγθ,ιζΣΝ κυΝη κξδεκτΝε φαζαέκυέ 

ΣκθΝ ΝκΫηίλδκΝ βΝ υθ ηΫθβΝ αδλέαΝ κυΝ ΟηέζκυΝ «ΠΡΟΜΟΚ ΡΣΟΝΝ έ έ» 

πλκξυλβ Ν Ν η αίέία βΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ η κξυθΝ πκυΝ εα έξ Ν Χ1ηΣΨΝ βΝ

δαφβηδ δεάΝ αδλέαΝ«ΝέεκμΝ πΫλΰβμΝ έ έ»ΝεαδΝ κΝ εΫηίλδκΝβΝPaperpackΝπλκΫίβΝ

Νπυζβ βΝη κξυθΝ βμΝ« ΦΟΙΝ Λ ΥΟΤΝ έ έ έ»,ΝπκυΝαθ δπλκ υπ υαθ κΝβΣΝ κυΝ

η κξδεκτΝε φαζαέκυ. 

ΣκθΝΝκΫηίλδκΝ κυΝβίίλΝαΰκλΪα δΝ πδπζΫκθΝπαεΫ κΝη κξυθΝ βμΝγυΰα λδεάμΝ

ΠΡΟΜΟΚ ΡΣΟΝΝ έ , πκυΝαθ δπλκ ππ τκυθΝ κΝγηΣΝ κυΝη κξδεκτΝ βμΝε φαζαέκυ,Ν

αυιΪθκθ αμΝΫ δΝ κΝπκ κ σΝ υηη κξάμΝ βμΝαπσΝηίΣΝ ΝκηΣέ 

ΣκθΝΙκτθδκΝ κυΝβί1ίΝ κΝ ηάηαΝΫλ υθαμΝ βμΝγυΰα λδεάμΝΠΡΟΜΟΚ ΡΣΟΝΝ έ έΝ

ξ έα ΝεαδΝαθΫπ υι Ν κΝθΫκΝπλκρσθΝPromoΝ– χuto®ΝStand,Ν κΝκπκέκΝπ λδζαηίΪθ δΝ
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ΫθαΝ τ βηαΝαυ σηα κυΝ θ α άλαΝφσληαμ,Νσπκυ Ϋξ δΝ φαληκΰάΝ Ν δΪφκλαΝυζδεΪΝ

εαδΝ δαγΫ δΝ υλππαρεάΝ εα κξτλπ β,Ν θυΝ κΝ ΝκΫηίλδκΝ βΝ αδλ έαΝ Ϋζαί Ν

πδ κπκέβ βΝISO 9001:2008. 

ΣκθΝ ΜΪλ δκΝ κυΝ βί1β,Ν βΝ «PAPERPACK – ΣΟΤΚ ΡΙ ΗΝ ΙέΝ έ έ έ έ» 

πλκΫίβΝ Ν αΰκλΪΝ πδπζΫκθΝ παεΫ κυΝ η κξυθΝ βμΝ γυΰα λδεάμΝ ΠΡΟΜΟΚ ΡΣΟΝΝ

έ ,Ν πκυΝ αθ δπλκ ππ τκυθΝ κΝ 1ηΣΝ κυΝ η κξδεκτ βμ ε φαζαέκυΝ εαδΝ εαγέ α αδΝ

πζΫκθΝ βΝ ηκθα δεά ηΫ κξκμΝ εα Ϋξκθ αμΝ κΝ 1ίίΣΝ κυΝ η κξδεκτΝ ε φαζαέκυΝ βμΝ

ΠΡΟΜΟΚ ΡΣΟΝΝ έ έ εαδΝ τκΝ ηάθ μΝ αλΰσ λα α δκδεβ δεΪΝ υηίκτζδαΝ πθΝ τκΝ

αδλδυθ,Ν απκφΪ δ αθΝ βΝ υΰξυθ υ βΝ δαΝ απκλλκφά πμΝ βμΝ «ΠΡΟΜΟΚ ΡΣΟΝΝ

έ » απσΝ βθΝ«PAPERPACK – ΣΟΤΚ ΡΙ ΗΝ ΙέΝ έ έ έ έ»έΝΣκθΝ ΙκτθδκΝαζζΪα δΝ βΝ

ππθυηέαΝ βμΝ αδλέαμΝ Ν «Π ΨΠ ΡΠ ΚΝ ΝΧΝΤΜΟΝ ΙΟΜΗΥ ΝΙΚΗΝ Σ ΙΡΙ Ν

ΚΣΤΠΧ Χ,Ν ΚΤΣΙΟΠΟΙΨ Ν Κ ΙΝ Ι ΧΝΝ Υ ΡΣΙΝΗΝ ΤΚ Τ Ι »Ν η Ν

δαελδ δεσΝ έ ζκΝ “PχPϋRPχωKΝ έ έ έ έ”,Ν θυΝ κθΝ Οε υίλδκΝ κζκεζβλυθ αδΝ βΝ

απκλλσφβ βΝ βμΝεα ΪΝ1ίίΣΝγυΰα λδεάμΝ αδλέαμΝ“ΠΡΟΜΟΚ ΡΣΟΝΝ έ έ”Ν 

Η αδλ έαΝ λα βλδκπκδ έ αδΝ κΝ ιπ λδεσΝ εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ ηΫ πΝ πθΝ

π ζα υθΝ βμ,ΝεαγυμΝ αΝπλκρσθ αΝ βμΝΧεκυ δΪΝΰδαΝφΪληαεαΝ–εαζζυθ δεΪ- δΰΪλαΝεαδΝ

πλκρσθ αΝα κηδεάμΝυΰδ δθάμΨ,Ν ιΪΰκθ αδΝη Ναυ σΝ κθΝ λσπκ Νπ λδ σ λ μΝαπσΝζίΝ

ξυλ μέΝ ΟδΝ ιαΰπΰΫμΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ξλά βμ βί1ζΝ αθάζγαθΝ Ν πκ κ σΝ

η ΰαζτ λκΝ απσΝ ζηΣΝ κυΝ υθκζδεκτΝ ετεζκυΝ λΰα δυθ,Ν εΝ πθΝ κπκέπθ κΝ βΣΝ πέΝ

κυΝετεζκυΝ λΰα δυθΝαφκλΪ Ϊη μΝ ιαΰπΰΫμέ 

ΟδΝ λα βΰδεκέΝ σξκδΝ ΰδαΝ βθΝ πκλ έαΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν αφκλκτθΝ αλξδεΪΝ βΝ

δα άλβ βΝ εαδΝ δ ξυλκπκέβ βΝ βμΝ βΰ δεάμ βμΝ γΫ βμΝ κθΝ εζΪ κΝ βμΝ ξΪλ δθβμΝ

υ ε υα έαμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν Ϋξκθ αμΝ παλΪζζβζαΝ πμΝ πλκκπ δεάΝ βθΝ πΫε α βΝ βμΝ

παλκυ έαμΝ βμΝ κθΝ υλππαρεά εαδΝ παΰεσ ηδαΝ αΰκλΪέΝ ΠαλΪζζβζαΝ Ϋξ δΝ γΫ δΝ πμΝ

Ϊη κΝ σξκΝ βμΝί ζ έπ βΝ βμΝαθ αΰπθδ δεσ β Ϊμ βμΝηΫ πΝ βμΝ δ θΫλΰ δαμΝθΫπθΝ

π θ τ πθΝ πκυΝ γαΝ η δυθκυθΝ κΝ εσ κμΝ παλαΰπΰάμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ

θΫπθΝπλκρσθ πθΝυοβζάμΝπλκ δγΫη θβμΝαιέαμέ 

 

ζέβΝσexansΝ ΛΛ  

H «σϋXχσSΝ ΛΛ Ν έ έ έ» δ λτγβε Ν κΝ1λιγΝεαδΝι εέθβ Ν βθΝπαλαΰπΰδεάΝ

βμΝ δα δεα έαΝ κΝ1λιζΝη Ν βθΝ ππθυηέαΝ«Μ ΝΟΤΛΙΝ ΛΛ ΝΚ ΛΧ Ι Ν έ έ έ». ΣκΝ
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1λκκΝ ΰέθ αδΝ ηΫζκμΝ κυΝ δ γθκτμΝ κηέζκυΝ χδωχTϋδ,Ν θυΝ δμΝ αλξΫμ κυΝ 1λλίΝ

δ Ϊΰκθ αδΝκδΝη κξΫμΝ βμΝ αδλ έαμΝ κΝΥλβηα δ άλδκΝ γβθυθέΝΣκΝΜΪδκΝ κυΝ έ δκυΝ

Ϋ κυμ,Ν βΝ « ζεα ΫζΝ Καζυ δαΝ ζζΪμ»Ν απκε ΪΝ βθΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ η κξυθΝ βμΝ

αδλ έαμ ΟΚαζυ δαΝ σζκυΝ έ έΟ,Ν θυΝ α δαεΪΝ βΝ υηη κξάΝ φγΪθ δΝ κΝ 1ίίΣΝ εαδΝ

κζκεζβλυθ αδΝη Ν β υΰξυθ υ βΝ πθΝ τκΝ αδλ δυθΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ1λλθέΝΣκθΝΜΪδκΝ

κυΝβίίίΝκΝΌηδζκμΝχδωχTϋδΝαπκφα έα δ βθΝαπσ ξδ βΝ κυΝη ΰαζτ λκυΝ ηάηα κμΝ

πθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ Ν εαζυ δαΝ εαδΝ ιαλ άηα αΝ εαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ

αυ σθκηκυΝΟηέζκυέΝΗΝαπσ ξδ βΝκζκεζβλυγβε Ν κθΝΝκΫηίλδκΝβίίίΝεαδΝκδ η κξΫμΝ

βμΝηβ λδεάμΝ αδλ έαμΝ«σϋXχσS»Ν δ άξγβ αθΝ κΝξλβηα δ άλδκΝ κυΝΠαλδ δκτέΝΜ Ν

βθΝαπσφα βΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ πθΝη σξπθΝ κθΝΝκΫηίλδκΝβίίίΝβΝ αδλ έαΝ

η κθκηΪ βε Ν Ν«σϋXχσSΝ ΛΛ Ν έ έ έ». 

ΣκΝ λΰκ Ϊ δκΝ βμΝ αδλ έαμΝίλέ ε αδ βθΝΛαηέαΝ βθΝπ λδκξάΝ ΰέαΝΜαλέθα, 

π λέπκυΝβίίΝξζηέΝίσλ δαΝ βμΝ γάθαμ, ΝηέαΝΫε α β γζθέίίίΝ έηέΝσπκυΝκδΝε βλδαεΫμΝ

ΰεα α Ϊ δμΝεαζτπ κυθΝΫθαΝξυλκΝγγέίίίΝ έηέ ΗΝ αδλ έαΝφλκθ έ δΝΰδαΝ κΝ υθ ξάΝ

ε υΰξλκθδ ησΝ πθΝ ΰεα α Ϊ υθΝ βμ,Ν κτ πμΝ υ Ν θαΝ αθ απκελέθ αδΝ δμΝ

αυιαθση θ μΝαπαδ ά δμΝ κυΝ δ γθκτμΝαθ αΰπθδ ηκτΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝεσ κμΝεαδΝ βθΝ

πκδσ β α,Ν πλκ παγυθ αμΝ η Ν αυ σΝ κθΝ λσπκΝ θαΝ αθαπ τι δΝ βηαθ δεάΝ ιαΰπΰδεάΝ

λα βλδσ β α πσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ ηΫξλδΝ εαδΝ άη λαΝ βΝ αδλ έαΝ

αυιΪθ δΝ υθ ξυμΝ κθΝ ά δκΝ αέλκ βμ εαδΝ κΝ ξθκζκΰδεσΝ βμΝ πέπ κέΝ βθΝπκζυ άΝ

πκλ έαΝ βμ,Ν βΝ αδλέαΝ Ϋξ δΝ ζΪί δ δΪφκλαΝ πδ κπκδβ δεΪΝ υηησλφπ βμΝ ΰδαΝ βθΝ

πκδσ β α,Ν κΝπ λδίΪζζκθ,Ν βθΝυΰδ δθάΝεαδΝα φΪζ δαΝ λΰα έαμΝΧISτΝλίί1,ΝISτΝ1ζίί1,Ν

ϋώPΨΝ εαγυμΝ εαδΝ πδ κπκδβ δεΪΝ υηησλφπ βμΝ η Ν δμΝ απαδ ά δμΝ δ γθυθΝ

κλΰαθδ ηυθΝ ΰδαΝ βθΝ άηαθ βΝ πκδσ β αμΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ Χ ΛΟΣ,IεQ,Ν Vϊϋ ENEL, 

χϋστR,ΝSχψSΝεέα.) 

ΗΝ«σϋXχσSΝ ΛΛ Ν έ έ »ΝπαλΪΰ δΝεαζυ δαΝ θΫλΰ δαμ,Νξαηβζάμ,ΝηΫ βμΝεαδΝ

υοβζάμΝ Ϊ βμ,Ν υπσΰ δα,Ν θαΫλδαΝ εαδΝ υπκίλτξδα,Ν εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ εαζυ δαΝ

βζ πδεκδθπθδυθ,ΝξΪζεδθαΝεαδΝκπ δευθΝδθυθ,Νυπσΰ δα,Ν θαΫλδαΝεαδΝυπκίλτξδαέΝ εσηβΝ

δαγΫ δΝ δ δεΪΝ εαζυ δα, σππμΝ πυλέηαξα,Ν ξαηβζάμΝ επκηπάμΝ εαπθκτΝ εαδΝ α λέπθ,Ν

δ βλκ λσηπθ,Ν α λκ λκηέπθ,Ν θαυ δεκτΝ τπκυ,Ν εαζυ δαΝ ΰδαΝ φαληκΰΫμΝ Ν

αθαθ υ δη μΝ πβΰΫμΝ θΫλΰ δαμ,Ν φπ κίκζ αρεΪΝ πΪλεα,Ν αθ ηκΰ θθά λδ μΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ

δα δεα έ μέΝ κΝξυλκΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝΟη Ν κΝεζ δ έΝ κΝξΫλδΟ,ΝβΝ αδλ έαΝ δαγΫ δΝ

βΝ υθκζδεάΝ ηπ δλέαΝ κυΝκηέζκυΝσϋXχσSΝ σ κΝΰδαΝ υ άηα αΝ ΪφκυμΝσ κΝεαδΝΰδαΝ
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υπκίλτξδαΝεαζυ δαέΝΜ ΰΪζκΝ ηάηαΝ πθΝεαζπ έπθΝπκυΝ υθ ΫκυθΝ αΝ ζζβθδεΪΝθβ δΪΝ

η αιτΝ κυμΝεαδΝη Ν βΝξ λ αέαΝ ζζΪ α,Ν έθαδΝ πέ υΰηαΝ βμΝ ξθκΰθπ έαμΝσϋXχσSέ 

ΗΝ αδλ έαΝ έθαδΝ πλπ κπσλκμΝ βθΝ ζζβθδεάΝ αΰκλΪΝ εαζπ έπθΝ εαδΝ ΫθαμΝ απσΝ

κυμΝ βηαθ δεσ λκυμΝ πλκηβγ υ ΫμΝ βμΝ έ έΗέΝ εαδΝ κυΝ ΟέΣέ έΝ ΈθαΝ βηαθ δεσΝ

εκηηΪ δΝ βμΝπαλαΰπΰάμΝ βμΝαπκλλκφΪΝβΝ ΰξυλδαΝαΰκλΪΝίδκηβξαθδευθΝεαδΝκδεδαευθΝ

ΰεα α Ϊ πθέΝ ΗΝ ιαΰπΰδεάΝ βμΝ λα βλδσ β αΝ π ε έθ αδΝ Ν σζ μΝ δμΝ η ΰΪζ μΝ

υλππαρεΫμΝξυλ μ,Ν βΝ σλ δαΝ φλδεάΝεαδΝ βΝΜΫ βΝ θα κζάέ 

ΠαλΪΝ βΝ εα αΰ ΰλαηηΫθβΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ α δ δεκτΝ έε βΝ κυΝ «λυγηκτΝ

αθΪπ υιβμ»Ν βμΝξυλαμΝηαμΝΰδαΝ αΝ τκΝ ζ υ αέαΝ λέηβθαΝ κυΝβί1ζ,Ν κΝΫ κμΝαυ σΝ πέΝ

δμΝκυ έαμΝ απκ Ϋζ Ν υθΫξ δαΝ βμΝ πκζυ κτμΝ κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμΝ πκυΝηα έα δΝ βΝ

ξυλαέΝ πδπλσ γ αΝ κΝ αθπ ΫλπΝ εζέηαΝ υθΫίαζ Ν αλθβ δεΪΝ εαδΝ β πΪθκ κμΝ βμΝ

πκζδ δεάμΝαί ίαδσ β αμΝη Ν βθΝπλκεάλυιβΝ εζκΰυθΝ αΝ ΫζβΝ κυΝΫ κυμ,ΝαπσλλκδαΝ

βμΝ κπκέαμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βμΝ Ϋζζ δοβμΝ θσμΝ αγ λκτΝ φκλκζκΰδεκτΝ πζαδ έκυΝ ά αθΝ βΝ

άλβ βΝ Ϊ βμ αθαηκθάμΝ πθΝ βηαθ δευθΝ βησ δπθΝεαδΝδ δπ δευθΝ π θ τ πθΝη Ν

Ϊη κΝ αθ έε υπκΝ ΰδαΝ ηδαΝ αεσηβΝ ξλά β αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ αδλ δυθΝ πκυΝ

ξ έακθ αδΝη Ν κθΝεα α ε υα δεσΝεζΪ κέ 

ΗΝσexansΝ ζζΪμΝεα Ϊφ λ ΝθαΝαυιά δΝ δμΝππζά δμΝ βμΝ κΝ π λδεσΝ βμΝ

ξυλαμ,ΝπαλΪΝ κΝπλκαθαφ λγΫθΝεζέηα,Ν πδ δυεκθ αμΝπαλΪζζβζαΝΰδαΝ κΝθΫκΝΫ κμΝ βθΝ

πΫε α βΝ κυΝη λδ έκυΝ βμΝ βθΝαΰκλΪ. α δεάΝπλκςπσγ β ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝαυ κτΝ

κυΝ σξκυ, έθαδΝ βΝ υθ λΰα έαΝ βμΝ η Ν π ζΪ μΝ πκυΝ πζβλκτθΝ υοβζΪΝ πδ π δεΪΝ

ελδ άλδαέΝ λπΰσμΝ Ναυ άΝ βθΝπλκ πΪγ δα,Ν έθαδ βΝ υθ λΰα έαΝ κυΝκηέζκυΝη Ν θΫαΝ

αδλέαΝ α φΪζδ βμΝ πδ υ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ αλξέ δΝ θαΝ υζκπκδ έ αδΝ απσΝ κΝ βί1ηέΝ

Σαυ σξλκθαΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ αθα έξγβε Ν η δκ σ βμΝ Ν πλκηάγ δα εαζπ έπθΝ

υοβζάμΝ Ϊ βμ,Ν υζκπκδυθ αμΝ βΝ λα βΰδεάΝ βμΝ δ αΰπΰάμΝ εαδΝ Ν αυ σθΝ κθΝ

πδξ δλβηα δεσΝ κηΫαέ 

ΠαλΪΝ κΝ υ η θΫμΝ ηαελκκδεκθκηδεσΝ π λδίΪζζκθΝ βμΝ ξυλαμ,Ν βΝ αδλ έαΝ έξ Ν

ια φαζέ δΝ ΰδαΝ κΝ 2015 βηαθ δεΪΝ υηίσζαδαΝ η Ν βησ δκυμΝ Ολΰαθδ ηκτμ,Ν

αθ έ κδξαΝη Ν ε έθαΝ κυΝΫ κυμΝβί1ζ,Ν θυΝαθαηΫθ αδΝθαΝ υθ ξέ δΝθαΝ υηη Ϋξ δΝ Ν

δαΰπθδ ηκτμΝ βηκ έπθΝΟλΰαθδ ηυθέ 

ΠαλΪζζβζα,Ν υθ ξέα αδΝ βΝ ε Ϋζ βΝ υηίκζαέκυΝ βηαθ δεκτΝ τοκυμ,Ν ΰδαΝ βθΝ

πλκηάγ δαΝ εαζπ έπθΝ θΫλΰ δαμΝ πλκμΝ βθΝ λξάΝ Ηζ ε λδ ηκτΝ βμΝ Κτπλκυ,Ν θυΝ
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βηαθ δεσΝ ίάηαΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθ ππζά πθΝ πδ τξγβε  ηΫ πΝ κυΝ δε τκυΝ

ππζά πθΝ κυΝΟηέζκυ δμΝαΰκλΫμΝ βμΝε θ λδεάμΝεαδΝαθα κζδεάμΝ υλυπβμέ 

 κΝ κηΫαΝ πθΝ ιαΰπΰυθ,Ν ε σμΝαπσΝ βθΝ υλυπβ,ΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝπλκμΝ βΝ

σλ δαΝ φλδεά,Ν βΝ αδλ έαΝ ε ζ έΝ η Ν πδ υξέαΝ υηίσζαδαΝ ππζά πθΝ ΰδαΝ βθΝ

πλκηάγ δαΝεαζπ έπθ,ΝεαγυμΝεαδΝπαλαΰΰ ζέ μΝεαδΝπλκμΝξυλ μΝ βμΝΝσ δαμΝ φλδεάμέ 

ΗΝσexansΝ ζζΪμ,ΝπμΝηΫζκμΝ κυΝπκζυ γθδεκτΝΟηέζκυΝσexansΝεαδΝ τηφπθα η Ν

βθΝ κλΰαθπ δεάΝ κυΝ κηά,Ν κξ τ δΝ βΝ υθ ξάΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ ππζά πθΝ Ν

υλππαρεσΝ ευλέπμΝ πέπ κέΝ ιέα δΝ θαΝ πδ βηΪθκυη Ν Ν αυ σΝ κΝ βη έκ,Ν σ δΝ κΝ

λΰκ Ϊ δκΝ βμΝ ΰέαμΝΜαλέθαμΝ βΝΦγδυ δ α Ϋξ δΝ πδζ ΰ έΝαπσΝ κθΝΌηδζκΝπμΝετλδαΝ

ηκθΪ αΝ παλαΰπΰάμΝ εαδΝ λκφκ κ έαμΝ πθΝ υλππαρευθΝ εαδΝ σξδΝ ησθκ αΰκλυθΝ κυ,Ν

ξΪλβ βθΝαθ αΰπθδ δεσ β αΝεαδΝπκδσ β αΝ πθΝπλκρσθ πθ κυέΝΜ ΝαφκληάΝαυ άΝ βθΝ

απσφα β,Ν βΝ σexansΝ ζζΪμΝ φαλησα δΝ απσΝ βθΝ Ϋθαλιβ κυΝ βί1ηΝ πλσΰλαηηαΝ

η α ξβηα δ ηκτΝη Ν σξκΝ β βηδκυλΰέαΝ Ϋ κδπθΝίδκηβξαθδευθΝεαδΝ πδξ δλβ δαευθΝ

κηΫθπθΝπκυΝγαΝ λαδυθκυθΝ υθγάε μΝ αγ λάμΝαθΪπ υιβμΝεαδΝε λ κφκλέαμέ 

ΣκΝ πζάλπμΝ ε υΰξλκθδ ηΫθκΝ λΰκ Ϊ δκΝ βθΝ ΰέαΝ ΜαλέθαΝ Φγδυ δ αμ,Ν κδΝ

Ϊλ δαΝ κλΰαθπηΫθ μΝ ηπκλδεΫμ,Ν ΟδεκθκηδεΫμΝ εαδΝ Σ ξθδεΫμΝ υπβλ έ μΝ βμΝ εαδΝ βΝ

υθ ξάμΝ αθαθΫπ βΝ κυΝ ΫηουξκυΝ ζ ξδαεκτΝ υθαηδεκτΝ βμΝ σexansΝ ζζΪμ,Ν

απκ ζκτθΝ βηαθ δεσΝπζ κθΫε βηαΝΰδαΝ βθΝ αδλ έαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝαθπ ΫλπέΝΗΝ

αδλ έαΝ Ϋξ δΝ αιδκπκδά δΝ εαδΝ αφκηκδυ δΝ βθΝ ξθκΰθπ έαΝ πκυΝ πλκ φΫλκυθΝ κδΝ

υπβλ έ μΝ κυΝ ΟηέζκυΝ σexansΝ εαδΝά βΝ βθΝ φαλησα δΝη Ν πδ υξέαΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ

βμΝ ΰέΝ Μαλέθαμ Φγδυ δ αμέΝ ΗΝ ξθκΰθπ έαΝ αυ άΝ αφκλΪΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ θΫπθΝ

απκ κ δεσ λπθΝ η γσ πθΝ παλαΰπΰάμ,Ν βΝ η έπ βΝ αθαζδ εση θπθΝ υζδευθΝ εαδΝ

θΫλΰ δαμΝ εαδΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ κλΰαθπ δευθΝ η γσ πθΝ πκυΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝ

απκ κ δεσ λβΝ ξλβ δηκπκέβ βΝ πθΝ αθγλππέθπθΝ πσλπθέΝ βηαθ δεάΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ

παλ ξση θπθΝ υπβλ δυθΝ πλκμΝ κυμΝ π ζΪ μΝ ηαμΝ απκ ζ έΝ βΝ πλκυγβ βΝ θΫπθΝ

δ δευθΝ τππθΝ εαζπ έπθ,Ν σππμΝ αΝ εαζυ δαΝ η Ν αθ κξάΝ Ν δ δεΫμΝ υθγάε μΝ

ΧπυλεαΰδΪμ,Ν υοβζάμΝ γ ληκελα έαμΨΝ εαγυμΝ εαδΝ ηδελκεαζυ δαΝ κπ δευθΝ δθυθέΝ

πδπλσ γ α,Ν βηαθ δεΫμΝ π θ τ δμΝ πλκβΰηΫθβμΝ ξθκζκΰέαμΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν σξκΝ

βθΝ πλκ α έαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ α φΪζ δαμΝ εαδΝ υΰδ δθάμΝ

κυμΝξυλκυμΝ λΰα έαμΝ κΝ λΰκ Ϊ δκέ 

ώΝσexansΝ έθαδΝκΝη ΰαζτ λκμΝεα α ε υα άμΝπαΰεκ ηέπμΝΰδαΝεαζυ δαΝεαδΝ

εαζπ δαεΪΝ υ άηα αΝ πκυΝ πλκκλέακθ αδΝ ΰδαΝ υπκ κηΫμ,Ν ίδκηβξαθέ μΝ εαδΝ
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εα α ε υΫμ. ΟδΝ ευλδσ λ μΝ αΰκλΫμΝ δμΝ κπκέ μΝ απ υγτθ αδΝ βΝ αδλ έα,Ν αφκλκτθΝ

θ λΰ δαεΪΝ έε υα,Να λκθαυπβΰδεάΝεαδΝ δΪ βηα,Νεα α ε υΫμ,Ναυ κεδθβ κίδκηβξαθέα,Ν

π λ ζαδκίδκηβξαθέ μ,Ν δ βλσ λκηκδ,Ν βζ πδεκδθπθέ μΝ εαδΝ δα λδεΫμΝ φαληκΰΫμέ 

Μ λδεκέΝ απσΝ κυμΝ βηαθ δεσ λκυμΝ π ζΪ μΝ βμΝ σexansΝ α ξκζκτθ αδΝ η Ν κυμΝ

αεσζκυγκυμΝ κη έμμ 

 Σβζ πδεκδθπθδαεΪΝ έε υα 

 θ λΰ δαεΪΝ έε υα 

 δ βλκ λκηδεΪΝ έε υα 

 λκ λσηδα 

 λκθαυπβΰδεάΝ δα άηα κμΝΤΝ ηυθ δεΪΝυ άηα α 

 Π λΫζαδκΝΤΝΦυ δεσΝαΫλδκ 

 Σβζ πδεκδθπθδαεσμΝ ικπζδ ησμ 

 Ια λδεά 

 Γ πφυ δεά 

 Πυλβθδεά 

 Ναυπβΰδεά 

 δ βλκ λκηδεσΝυζδεσ 

 υ κεέθβ β 

 υ κηα δ ησμΝΤΝΈζ ΰξκμ 

 Ολυξ έαΝΤΝΗζ ε λκ υΰεκζζά δμ 

 θ ζευ άλ μ 

 δαεέθβ βΝ ηπκλ υηΪ πθ 

 δκζδεΪΝΠΪλεα 

 Κ άλδα 

 

ζέγΝ ΛΣΡ ΚΝ έ  

 

ΗΝ αδλ έαΝ« θυθυηκμΝ ηπκλδεάΝ δκηβξαθδεά εαδΝ θ δπλκ ππ δυθΝΜβξαθυθΝ

εαδΝ θ αζζαε δευθΝ εαδΝ Ναυ δζδαεάΝ αδλ έα ΛΣΡ ΚΝ έ έ» η Ν δαελδ δεσΝ έ ζκΝ

« ΛΣΡ ΚΝ έ έ»,Ν λα βλδκπκδ έ αδΝαπσΝ κΝ1λκβΝΧΦ ΚΝβκβλή1ηέθέκβΨΝεαδΝυπσε δ αδΝ

δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΚΝΝβ1λίή1λβίΝπ λέΝ θπθτηπθΝ αδλδυθέΝΣαυ σξλκθα,ΝβΝ αδλ έαΝ
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Ϋξ δΝαλδγησΝηβ λυκυΝιλββήίθή ήκθήηβ κΝΜβ λυκΝ θπθτηπθΝ αδλδυθΝεαδΝ Π ,Νβ 

δΪλε δα βμΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝΫξ δΝκλδ γ έΝ αΝ1ίίΝΫ βΝ τηφπθαΝη Ν κΝεα α α δεσΝ

εαδΝζάΰ δΝ βθΝγ1ή1βήβίκβέΝΗΝΫ λαΝ βμΝ αδλ έαμΝίλέ ε αδΝ κΝ άηκΝΚβφδ δΪμΝ δεάμ. 

Κα ΪΝ βθΝ ζ υ αέαΝ π θ α έαΝ βΝ αδλ έαΝ Ϋξ δΝ πλκί έΝ Ν αυιά δμΝ η κξδεκτΝ

ε φαζαέκυ,Ν ιαδ έαμΝ βμΝη α λκπάμΝ πθΝη κξυθΝ βμΝαπσΝαθυθυη μΝ Νκθκηα δεΫμΝ

θυΝ παλΪζζβζαΝ Ϋξ δΝ λκπκπκδά δΝ κΝ εα α α δεσΝ βμΝ ζσΰπΝ βμΝ πΫε α βμΝ κυΝ

εκπκτΝ βμ. 

εκπσμΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν τηφπθα η Ν κ ΪλγλκΝ βΝ κυ εα α α δεκτ βμ,Ν η ΪΝ

βθ απσΝ 11/06ήβίίκΝ λκπκπκέβ άΝ κυΝ απσΝ βθΝ Σαε δεάΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ β πθ 

η σξπθ ΧΦ ΚΝ θιλγήίλέίιέβίίκΨ,Ν έθαδμΝ βΝ ηπκλέα,Ν παλαΰπΰάΝ εαδΝ η απυζβ β,Ν

εηέ γπ β,Ν δ αΰπΰάΝ εαδΝ ιαΰπΰάΝ ηβξαθυθ,Ν κξβηΪ πθ,Ν αθ αζζαε δευθ εαδΝ

ιαλ βηΪ πθ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ ζα δευθΝ αυ υθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

εαζζδ λΰκτη θπθΝ φυ δευθΝ δ υθ,Ν βΝ Ϊ εβ βΝ πδξ δλά πμΝ παλαΰΰ ζέαμΝ εαδΝ

αv δπλo ππ δυvΝ ηβξαθβηΪ πθ, αθ αζζαε δευθ εαδΝ ιαλ βηΪ πθ,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ

υθ λΰ έπθΝ ηβξαθυθ,Ν κξβηΪ πθΝ εαδΝ πζκέπθΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ δ αΰπΰάΝ εαδΝ πυζβ βΝ

ηβξαθκζκΰδεκτΝ ικπζδ ηκτΝ εαδΝ ίδκηβξαθδευθΝ δ υθΝ εα ΪζζβζπθΝ ΰδαΝ υθ λΰ έα,Ν βΝ

αΰκλΪ εαδΝ εη Ϊζζ υ βΝ πζκέπθ εαδΝ ηβξαθβηΪ πθ,Ν βΝ αθΪζβοβ εαδΝ ε Ϋζ βΝ

λΰκζαίδυθ εαδΝ υπ λΰκζαίδυθ ξπηα κυλΰδευθ Ϋλΰπθ πμΝ εαδΝ βΝ Ϊ εβ βΝ πΪ βμΝ

φτ πμΝvαυ δζδαευvΝ λΰα δυθ. 

ΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ εκπκτΝ βμΝ αδλ έαμ,ΝσππμΝαυ σμΝκλέα αδΝ κΝΪλγλκΝβΝ

παλέΝ1Ν κυΝαπσΝ11ήίθήβίίκΝ λκπκπκδβηΫθκυΝεα α α δεκτ,ΝβΝ αδλ έαΝπλκ έγ αδΝθαΝ

υηη Ϊ ξ δΝ Ν κπκδα άπκ Ν πδξ έλβ βΝ η Ν παλ ηφ λάΝ εκπσ,Ν κπκδκυ άπκ Ν

αδλδεκτΝ τπκυ,Ν αεσηβΝ εαδΝ η  βθΝ απσε β βΝ η κξυθΝ αθυθυηβμΝ αδλ έαμ. 

Σαυ σξλκθαΝπλκ έγ αδΝθαΝ υθ λΰΪα αδΝη Νκπκδκ άπκ Νφυ δεσΝάΝθκηδεσΝπλσ ππκΝ

η Ν κπκδκ άπκ Ν λσπκ, θαΝ δ λτ δΝ υπκεα α άηα α άΝ πλαε κλ έαΝ κπκυ άπκ  

απαδ έΝ βΝ πΫε α βΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ θαΝ αθ δπλκ ππ τ δΝ

κπκδα άπκ Νβη απάΝάΝαζζκ απάΝ πδξ έλβ βΝ 

ΚτλδκΝαθ δε έη θκΝ λα βλδσ β αμΝ βμΝ αδλ έαμΝ άη λαΝ έθαδΝβΝ δ αΰπΰάΝεαδΝ

ηπκλέαΝηβξαθβηΪ πθΝ ξθδευθΝεαδΝ ζα κηδευθ Ϋλΰπθ,Ναθυοπ δευθΝηβξαθβηΪ πθ,Ν

βζ ε λκπαλαΰπΰυθΝ α υΰυθ,Ν ηβξαθυθΝ πζκέπθ,Ν αθ αζζαε δευθΝ εαδΝ ιαλ βηΪ πθΝ

αυ υθέΝ πέ βμ,Ν βΝ αδλ έαΝ λα βλδκπκδ έ αδΝ βθΝ εηέ γπ βΝβζ ε λκπαλαΰπΰυθΝ

α υΰυθΝεαδΝηβξαθβηΪ πθΝεαδΝ βθΝπαλκξάΝ ξθδεάμΝυπκ άλδιβμέ 
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πσΝ βΝ ξλά βΝ κυ 2001, αΝ αθ δε έη θαΝ βμΝ δ αΰπΰάμΝ εαδΝ ηπκλέαμΝ

αθ αζζαε δευθΝεαδΝ ιαλ βηΪ πθΝαυ κεδθά κυΝεαγυμΝ πέ βμΝεαδΝαυ σΝ βμΝ δ αΰπΰάμΝ

εαδΝ ηπκλέαμΝ ζα δευθΝ αυ κεδθά πθ,Ν ηκ κ δεζ υθΝ εαδΝ ηβξαθβηΪ πθ,Ν αΝ κπκέαΝ

ηΫξλδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝβίίίΝπ λδζαηίΪθκθ αθΝ δμΝ λα βλδσ β μΝ βμΝ« ΛΣΡ ΚΝ έ »., 

δ επ λαδυθκθ αδΝ πζΫκθΝ απσΝ δμΝ γυΰα λδεΫμΝ αδλ έ μΝ « ΛΣΡ ΚΚ Ν έ έ»Ν εαδΝ

« Λ ΣΡ ΚΝ έ έ»Ναθ έ κδξαέ 
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Κ Φ Λ ΙΟΝημΝ θΪζυ βΝ λδγηο δε ώθ 

 

5.1 λδγηκ έε μΝΡ υ σ β αμ 

 

λδγηκ έε βμΝΓ θδεάμΝΡ υ σ β αμ 

 

δΪΰλαηηα 1 – Αλδγηο έε βμ Γ θδεάμ Ρ υ σ β αμ 

 

ΗΝ PχPϋRPχωKΝ Ν ,Ν εα ΪΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ βμΝ υπσΝ ιΫ α βΝ

π θ α έαμ,Ν ηφαθέα δΝδεαθκπκδβ δεάΝΰ θδεάΝλ υ σ β α,Νη Ν ιαέλ βΝ δμΝξλά δμΝβί1βΝ

εαδΝ βί1ζ,Ν σπκυΝ κδΝ δηΫμΝ κυΝ έε βΝ πΫφ κυθΝ αλε Ϊ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ έξθ δΝ βθΝ

α υθαηέαΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝθαΝαθ δη ππέ δΝ δμΝίλαξυπλσγ η μΝυπκξλ υ δμΝ βμέΝ 

ΗΝσϋXχσSΝ ΛΛ Ν Ν ηφαθέα δΝηέαΝ αγ λάΝεα ΪΝηΫ κΝσ κΝλ υ σ β α,ΝβΝ

κπκέαΝ πδ Ϋξ αδΝί ζ δυ πθ,Νκτ πμΝυ ΝθαΝαυιβγ έΝ κΝπ λδγυλδκΝα φΪζ δαμΝ βμΝ

δκέεβ βμΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝΫε αε πθΝαθαΰευθΝ Νε φΪζαδκΝεέθβ βμέΝ 

2014 2013 2012 2011 2010

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 1.50 3.01 0.88 2.68 2.55

NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. 1.15 1.43 1.35 1.33 1.41

Ε Α  Α.Ε. 2.29 1.10 1.94 1.63 1.14
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PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. Ε Α  Α.Ε. 
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ΗΝ ΛΣΡ Κ Ν ηφαθέα δΝηέαΝ α δαεάΝατιβ βΝ βμΝλ υ σ β ΪμΝ βμΝαπσΝ κΝ

βί1ίΝ πμΝ κΝ βί1β,Ν θυΝ κΝ βί1γΝ παλκυ δΪα δΝ ηέαΝ βηαθ δεάΝ π υ βΝ εαδΝ κΝ βί1ζΝ

παθΫλξ αδΝ Ν πέπ αΝυοβζσ λαΝαυ υθΝπκυΝ δα βλκτ ΝπλκΝ κυΝβί1γέΝ 

 

λδγηκ έε βμΝ δ δεάμΝΡ υ σ β αμ 

 

δΪΰλαηηα β – Αλδγηο έε βμ δ δεάμ Ρ υ σ β αμ 

 

ΟηκέπμΝη Ν βΝΰ θδεάΝ βμΝλ υ σ β α,ΝβΝ δ δεάΝλ υ σ β αΝ βμΝ PAPERPACK 

Ν,Ν ηφαθέα δΝυοβζΫμΝ δηΫμ,Νη Ν ιαέλ βΝ δμΝξλά δμΝβί1βΝεαδΝβί1ζ,ΝσπκυΝκδΝ δηΫμΝ

κυΝ έε βΝπαλκυ δΪακυθΝπ υ βέ  δμΝξλά δμΝσπκυΝβΝ δηάΝ κυΝ έε βΝυπ λίαέθ δΝ βΝ

ηκθΪ α,Ν βΝ αδλ έαΝ Ϋξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ λ υ κπκδά δΝ κδξ έαΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ

αιέαμΝ1 υλυΝΰδαΝεΪγ ΝΫθαΝ υλυΝίλαξυπλσγ ηπθΝυπκξλ υ πθέΝ 

ΗΝσϋXχσSΝ ΛΛ Ν ,Ν ηφαθέα δΝ δηΫμΝ κυΝ έε βΝζέΰκΝηδελσ λ μΝαπσΝ βΝ

ηκθΪ α,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ έξθ δΝ κλδ ηΫθ μΝ υ εκζέ μΝ βθΝ εΪζυοβΝ πθΝ ζβε υθΝ βμΝ

2014 2013 2012 2011 2010

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 1.19 2.29 0.70 2.09 2.03

NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. 0.85 1.02 0.87 0.83 1.01

Ε Α  Α.Ε. 1.50 0.72 1.25 1.12 0.82
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PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. Ε Α  Α.Ε. 
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υπκξλ υ πθέΝ  δμΝ ξλά δμΝ βί1βΝ εαδΝ βί1γΝ κδΝ δηΫμΝ κυΝ έε βΝ ί ζ δυθκθ αδΝ εαδΝ

φ ΪθκυθΝ αΝπλκ κευη θαΝσλδαέΝ 

ΗΝ ΛΣΡ ΚΝ Ν ηφαθέα δ,Ν εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκ,Ν δηΫμΝ δ δεάμΝ λ υ σ β αμΝ πκυΝ

υπ λίαέθκυθΝ βΝηκθΪ αέΝΗΝ αδλ έαΝΫξ δΝί ζ δυ δΝ βθΝ δηάΝ κυΝ έε βΝ α δαεΪΝ Ν

σζβΝ βθΝ ι ααση θβΝ π λέκ κ,Ν η Ν ιαέλ βΝ κΝ βί1γ,Ν κπσ Ν εαδΝ παλα βλ έ αδΝ ηέαΝ

αδ γβ άΝπ υ βΝ κυΝ έε βΝεαδΝαθ έ κδξαΝ βηαθ δεάΝΪθκ κΝαυ κτΝ κΝβί1ζέΝ 

 

λδγηκ έε βμΝΣαη δαεάμΝΡ υ σ β αμ 

 

δΪΰλαηηα γ – Αλδγηο έε βμ Σαη δαεάμ Ρ υ σ β αμ 

 

ΌππμΝ Ϋξκυη Ν πλκαθαφΫλ δ,Ν βΝ αη δαεάΝ λ υ σ β αΝ ηαμΝ έξθ δΝ κΝ ίαγησΝ

κθΝ κπκέκΝ αΝ δαγΫ δηαΝ ηέαμΝ αδλ έαμΝ εαδΝ κδΝ Ϊη αΝ λ υ κπκδά δηκδΝ έ ζκδΝ βμΝ

παλεκτθΝΰδαΝθαΝ ικφζβγκτθΝκδΝίλαξυπλσγ η μΝυπκξλ υ δμΝ βμέΝΙ αθδεάΝ δηάΝΰδαΝ

θαΝ υηπ λΪθκυη Ν σ δΝ ηέαΝ πδξ έλβ βΝ Ϋξ δΝ δεαθκπκδβ δεάΝ λ υ σ β α,Ν έθαδΝ ί,η€Ν

δαγ έηπθΝ αθΪΝ 1€Ν υπκξλ υ πθέΝ ΗΝ PχPϋRPχωKΝ Ν ηφαθέα δΝ πκζτΝ υοβζσΝ

ίαγησΝ αη δαεάμΝλ υ σ β αμΝ δαξλκθδεΪ,Νη Ν ιαέλ βΝ κΝβί1βΝεαδΝ κΝβί1ζΝκπσ Ν

εαδΝπαλκυ έα Ν βηαθ δεάΝπ υ βΝ βμΝ δηάμΝ κυΝ έε βέΝ 

2014 2013 2012 2011 2010

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 0.43 0.78 0.25 0.69 0.65

NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. 0.14 0.06 0.20 0.08 0.01

Ε Α  Α.Ε. 0.29 0.17 0.37 0.16 0.10
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PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. Ε Α  Α.Ε. 
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ΗΝ σϋXχσSΝ ΛΛ Ν ,Ν Ϋξ δΝ δαευηΪθ δμΝ δαξλκθδεΪ,Ν κδΝ κπκέ μΝ έθαδΝ

αλε ΪΝ βηαθ δεΫμ,Ν δ δεΪΝαπσΝ κΝβί1βΝ κΝβί1γΝσπκυΝπαλκυ έα ΝηέαΝπ υ βΝ βμΝ

Ϊι πμΝ κυΝ ιίΣέΝ θ έ κδξαΝ απσΝ κΝ βί1γΝ κΝ βί1ζΝ παλκυ έα Ν δεαθκπκδβ δεάΝ

Ϊθκ κ.  

ΗΝ ΛΣΡ ΚΝ Ν εαγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δα βμΝ ι ααση θβμΝ π λδσ κυΝ ηφαθέα δΝ

ξαηβζΪΝ πέπ αΝ αη δαεάμΝ λ υ σ β αμέΝ υ σΝ εα α δεθτ δΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ αΝ

δαγΫ δηαΝ βμΝ αδλ έαμΝ εαγυμΝ εαδΝ αΝ Ϊη αΝ λ υ κπκδά δηαΝ κδξ έαΝ βμ,Ν θΝ

παλεκτθΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝΪη αΝζβε υθΝυπκξλ υ υθΝ βμέΝ 

υηπ λα ηα δεΪΝ απσΝ αΝ αθπ Ϋλπ,Ν βθΝ εαζτ λβΝ λ υ σ β αΝ ηφαθέα δΝ βΝ

αδλ έαΝPχPϋRPχωKΝ ,ΝεαγυμΝσζκδΝκδΝ έε μΝ βμΝ έθαδΝ δ δαδ ΫλπμΝυοβζκέέΝΗΝ

σϋXχσSΝ ΛΛ Ν ,Ν παλκυ δΪα δΝ έε μΝ ζαφλυμΝ ξαηβζσ λκυμΝ απσΝ αΝ σλδαΝ

πκυΝ έθαδΝ απαδ κτη θαΝ υ Ν θαΝ γ πλβγ έΝ δεαθκπκδβ δεάΝ βΝ λ υ σ β αΝ βμΝ

πδξ έλβ βμέΝ υ σΝ βηαέθ δΝσ δΝβΝ δκέεβ βΝ βμΝ αδλ έαμ,Νκφ έζ δΝθαΝζΪί δΝ λα δεΫμΝ

απκφΪ δμΝ ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ λ υ σ β ΪμΝ βμ,Ν υ Ν θαΝ δα φαζέ δΝ

ηαελκπλσγ ηαΝ βΝ ίδπ δησ β ΪΝ βμέΝ ΗΝ ΛΣΡ ΚΝ Ν ηφαθέα δ,Ν εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκ,Ν

δεαθκπκδβ δεάΝΰ θδεάΝεαδΝ δ δεάΝλ υ σ β α,ΝσηπμΝΫξ δΝξαηβζΫμΝ δηΫμΝαθαφκλδεΪΝη Ν

βθΝ αη δαεάΝ βμΝ λ υ σ β αέΝ πκηΫθπμ,Ν βΝ δκέεβ βΝ βμΝ αδλ έαμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

ζΪί δΝ δμΝ απαδ κτη θ μΝ απκφΪ δμ,Ν υ Ν θαΝ αυιά δΝ βθΝ δηάΝ κυΝ έε βΝ Ν

δεαθκπκδβ δεΪΝ πέπ αέΝ 
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5.2 λδγηκ έε μΝ πκ κ δεσ β αμ 

 

λδγηκ έε βμΝ πκ κ δεσ β αμΝΙ έπθΝΚ φαζαέπθ 

 

δΪΰλαηηα 4 – Αλδγηο έε βμ Απο ο δεσ β αμ Ι έωθ Κ φαζαέωθ 

 

ΟΝ έε βμΝαυ σμ (ROE) η λΪΝπσ αΝ θ μΝ κυΝ υλυΝε λ έα δΝεΪγ Ν πδξ έλβ βΝ

ΰδαΝεΪγ Ν1€Ν κυΝηΫ κυΝσλκυΝ πθΝδ έπθΝε φαζαέπθΝ βμ,Ν θυΝ αυ σξλκθαΝ έξθ δΝπσ κΝ

εαζΪΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ κδΝ πσλκδΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝ ΗΝ PAPERPACK 

Ν ηφαθέα δΝ κθΝυοβζσ λκΝ έε βΝεα ΪΝηΫ κΝσλκΝ βθΝυπσΝ ιΫ α βΝπ λέκ κ,Ν

θυΝαεκζκυγ έΝβΝ ΛΣΡ ΚΝ ΝεαδΝη ΝπκζτΝηδελάΝ δαφκλΪΝβΝσϋXχσSΝ ΛΛ Ν έ 

Παλα βλυθ αμΝ δμΝ τκΝ ζ υ αέ μΝ αδλ έ μ,ΝίζΫπκυη Νσ δΝη Ν βθΝπΪλκ κΝ πθΝ υθΝβΝ

απκ κ δεσ β αΝ βμΝ σϋXχσSΝ ίαέθ δΝ η δκτη θβ,Ν θυΝ βμΝ ΛΣΡ ΚΝ ηΫθ δΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ

αγ λά,Νη Ν ιαέλ βΝ κΝβί1βΝσπκυΝπαλα βλ έ αδΝ βηαθ δεάΝπ υ βΝ βμΝ δηάμΝ κυΝ

έε βέΝ ΗΝ απκ κ δεσ β αΝ πθΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθ,Ν αυ σξλκθα η Ν αΝ αθπ Ϋλπ, ηαμΝ
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Α Ο Ο Ο Η Α Ω  Α Α Ω  

Ε Α  Α.Ε. NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 
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έξθ δΝ εαδΝ κΝ ίαγησΝ κθΝ κπκέκΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδ υξγ έΝ κΝ εκπσμΝ βμΝ πδξ έλβ βμ. 

πκηΫθπμΝ ηπκλκτη Ν θαΝ υηπ λΪθκυη Ν σ δΝ κΝ σξκμΝ βμΝ PχPϋRPχωK 

πδ υΰξΪθ αδ,Ν εαγυμΝ κΝ έε βμΝ αυιΪθ αδΝ δαξλκθδεΪΝ ηΫξλδΝ κΝ βί1β,Ν κπσ Ν εαδΝ

παλα βλκτη Ν βΝη ΰαζτ λβΝ δηάΝ κυ,ΝεαδΝΫε κ Νίαέθ δΝη δκτη θκμέ 

 

λδγηκ έε βμΝ πκ κ δεσ β αμΝ θ λΰβ δεκτ 

 

δΪΰλαηηα η – Αλδγηο έε βμ Απο ο δεσ β αμ υθσζου θ λΰβ δεοτ 

 

ΟΝ έε βμΝ απκ κ δεσ β αμΝ θ λΰβ δεκτ (ROA) η λΪΝ βθΝ απσ κ βΝ κυΝ

υθσζκυΝ πθΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ εΪγ  αδλ έαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ πέΝ ηΫλκυμΝ

ηβηΪ πθΝ βμέΝ Ου δα δεΪΝ απκ ζ έ ΫθαΝ έ κμΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ ζΫΰξκυΝ βμΝ

πκζδ δεάμΝπκυΝ φαλησα δΝβΝ δκέεβ βΝ βμΝ αδλ έαμέΝΌ κΝη ΰαζτ λβΝ δηάΝ κυΝ έε β,Ν

σ κΝεαζτ λβΝ έθαδΝεαδΝβΝ δαξ έλδ βΝ πθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ

ΰέθ αδΝ απσΝ βΝ δκέεβ άΝ βμέΝ Παλα βλυθ αμΝ αΝ αθπ ΫλπΝ κδξ έα,ΝίζΫπκυη Νσ δΝ βΝ
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NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. 0.06 0.02 0.03 0.03 0.01

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 0.09 0.10 0.15 0.19 0.22

Α Ο Ο Ο Η Α Η Ο  

Ε Α  Α.Ε. NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 
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PχPϋRPχωKΝ ηφαθέα δΝ δμΝ υοβζσ λ μΝ δηΫμΝ απσΝ κΝ έΰηαΝ θυΝ αυ σξλκθαΝ

παλα βλκτη Νσ δΝ δαξλκθδεΪΝκδΝ δηΫμΝ κυΝ έε βΝαυιΪθκθ αδέΝ Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμ,ΝκδΝ

πδξ δλά δμΝ πκυΝ έθαδΝ πδ υξβηΫθ μ,Ν ηφαθέακυθΝ απκ κ δεσ β αΝ θ λΰβ δεκτΝ

η ΰαζτ λβΝ κυΝ 1ηΣέΝ ΗΝ σϋXχσS,Ν απσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν ηφαθέα δΝ ηέαΝ π π δεάΝ

πκλ έαΝαυ κτΝ κυΝ έε β,ΝεαγυμΝβΝ δηάΝ κυΝ δαξλκθδεΪΝη δυθ αδ,ΝηΫξλδΝ κΝπλσ φα κΝ

παλ ζγσθ,Νκπσ ΝεαδΝΫζαί Ν βΝξαηβζσ λβΝ δηάΝ βμέΝ θ έγ αΝβΝ ΛΣΡ ΚΝ ηφαθέα δΝ

ηέαΝαθκ δεάΝπκλ έαΝ κυΝ έε β, εαγυμΝβΝ δηάΝ κυΝ δαξλκθδεΪΝαυιΪθ αδΝ αγ λΪ,Νη Ν

ηέαΝπ υ βΝ κΝβί1βέ 

 

λδγηκ έε βμΝ πκ κ δεσ β αμΝΜ δε κτΝΠ λδγπλέκυΝΚΫλ κυμ 

 

δΪΰλαηηα θ – Αλδγηο έε βμ Απο ο δεσ β αμ Μ δε οτ Π λδγωλέου ΚΫλ ουμ 

 

ΜΫ πΝ βμΝπαλαεκζκτγβ βμΝ κυΝη δε κτΝεΫλ κυμΝ πθΝ πδξ δλά πθ,Ν έηα Ν

Ν γΫ βΝ θαΝ ε δηά κυη Ν βθΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝ ππζά πθ,Ν βζα άΝ βθΝ
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Ο Ω Ο Ο  

Ε Α  Α.Ε. NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 
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δεαθσ β αΝ βμΝ δκέεβ βμΝ θαΝ πδ υΰξΪθ δΝ φγβθΫμΝ αΰκλΫμΝ εαδΝ θαΝ πκυζΪΝ Ν υοβζΫμΝ

δηΫμέΝ πσΝ βθΝ αθΪζυ άΝ παλα βλκτη Ν σ δΝ δαξλκθδεΪΝ βΝ PχPϋRPχωKΝ αυιΪθ δΝ αΝ

π λδγυλδαΝ κυΝ εαγαλκτΝ βμΝ εΫλ κυμΝ η Ν ξ δεΪΝ αγ λσΝ λυγησ,Ν θυΝ βΝ ΛΣΡ ΚΝ

δα βλ έΝ Ν αγ λΪΝεαδΝ ξ δεΪΝυοβζΪΝ πέπ αΝ δμΝ δηΫμΝ κυΝεαγαλκτΝ βμΝεΫλ κυμέΝ

ΗΝσϋXχσSΝπαλκυ δΪα δΝηέαΝ δαξλκθδεάΝη έπ βΝ πθΝ δηυθΝ κυΝ έε β,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝ

θΫξ δΝ κθΝεέθ υθκΝη ζζκθ δευθΝαβηδυθ 

 

λδγηκ έε βμΝ πκ κ δεσ β αμΝΚαγαλκτΝΠ λδγπλέκυΝΚΫλ κυμ 

 

δΪΰλαηηα ι – Αλδγηο έε βμ Απο ο δεσ β αμ Καγαλοτ Π λδγωλέου ΚΫλ ουμ 

 

ΟΝ έε βμΝαυ σμ,Ναπ δεκθέα δΝ βθΝαπσ κ βΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝηκθΪ αμΝξπλέμΝ κΝ

υθυπκζκΰδ ησΝ πθΝ Ϋε αε πθΝ απκ ζ ηΪ πθέΝ Ό κΝ πδκΝ η ΰΪζκμΝ έθαδΝ κΝ έε βμ,Ν

σ κΝ πδκΝ πδε λ άμΝ έθαδΝ βΝ πδξ έλβ βέΝ  βθΝ αθπ ΫλπΝ αθΪζυ άΝ παλα βλκτη Ν σ δΝ

δαξλκθδεΪΝ βΝ PχPϋRPχωKΝ αυιΪθ δΝ αΝ π λδγυλδαΝ κυΝ εαγαλκτΝ βμΝ εΫλ κυμΝ η Ν
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Α Α Ο Ω Ο Ο  
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ξ δεΪΝ αγ λσΝ λυγησ,Ν θυΝ βΝ ΛΣΡ ΚΝ δα βλ έΝ Ν αγ λΪΝ εαδΝ ξ δεΪΝ υοβζΪΝ

πέπ αΝ δμΝ δηΫμΝ κυΝεαγαλκτΝ βμΝεΫλ κυμέΝΗΝσϋXχσSΝπαλκυ δΪα δΝηέαΝ δαξλκθδεάΝ

η έπ βΝ πθΝ δηυθΝ κυΝ έε β,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝ θΫξ δΝ κθΝεέθ υθκΝη ζζκθ δευθΝαβηδυθέΝ 

 

5.3 λδγηκ έε μΝ δΪλγλπ βμΝΚ φαζαέπθ 

 

λδγηκ έε βμΝΠαΰδκπκέβ βμΝΠ λδκυ έαμ 

 

δΪΰλαηηα κ – Αλδγηο έε βμ Παΰδοποέβ βμ Π λδου έαμ 

 

ΟΝ έε βμΝ αυ σμ,Ν απ δεκθέα δΝ κΝ ίαγησΝ ξλβηα κ σ β βμΝ βμΝ πΪΰδαμΝ

π λδκυ έαμ απσΝ αΝ έ δαΝε φΪζαδαΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν θυΝ πδ λΪΝαπκφα δ δεΪΝ βθΝ

αξτ β αΝ ευεζκφκλέαμΝ εαδΝ ΰ θδεΪΝ βθΝ υ ζδιέαΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝ ΗΝ ΛΣΡ ΚΝ

παλκυ δΪα δΝ δαξλκθδεΪΝ ηέαΝ αθκ δεάΝ δεσθα,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ ηαμΝ έξθ δΝ σ δΝ π θ τ δΝ

αΝπ λδκυ δαεΪΝ βμΝ κδξ έαΝηΫ πΝ πθΝδ έπθΝε φαζαέπθΝ βμΝεαδΝξπλέμΝ βΝίκάγ δαΝ

ιπ λδεκτΝ αθ δ ηκτέΝΣαυ σξλκθαΝηαμΝ έξθ δΝσ δΝαυ άΝβΝ πΫθ υ βΝαυιΪθ αδΝσ κΝ

π λθΪΝ κΝ εαδλσμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ηφαθέα δΝ υοβζΫμΝ απΪθ μΝ απκ ίΫ πθ,Ν

αθ ζα δεσΝ εσ κμΝ εαδΝ α υθαηέαΝ ΰλάΰκλβμΝ πλκ αληκΰάμΝ δμΝ η αίαζζση θ μΝ
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υθγάε μΝαά β βμέΝΗΝσϋXχσSΝ ηφαθέα δΝηέαΝ ξ δεΪΝ αγ λάΝ δεσθαΝπμΝπλκμΝαυ σΝ

κΝεκηηΪ δ,Ν θυΝβΝPχPϋRPχωKΝΫξ δΝπκζτΝξαηβζκτμΝ έε μΝ δαξλκθδεΪέΝ 

 

λδγηκ έε βμΝΥλβηα κ σ β βμΝπαΰέπθ 

 

δΪΰλαηηα λ – Αλδγηο έε βμ Χλβηα ο σ β βμ Παΰέωθ 

 

ΟΝ έε βμΝαυ σ,Ναπ δεκθέα δΝ κΝίαγησΝξλβηα κ σ β βμΝ πθΝαεδθβ κπκδά πθΝ

ηέαμΝκδεκθκηδεάμΝηκθΪ αμΝαπσΝ αΝέ δαΝε φΪζαδΪΝ βμΝΧ έε βμΝαυ κξλβηα κ σ β βμΨέΝ

ΗΝPχPϋRPχωKΝ ηφαθέα δΝ Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμΝξαηβζΫμΝ δηΫμΝαυ κξλβηα κ σ β βμ,Ν

η Ν αθκ δεάΝ Ϊ β,Ν η Ν ιαέλ βΝ κΝ βί1γέ ΗΝ σϋXχσSΝ Ϋξ δΝ ΫθαθΝ υοβζσΝ έε βΝ

αυ κξλβηα κ σ β βμΝ κΝ κπκέκμΝ ζαφλυμΝ η δυθ αδ δαξλκθδεΪ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ ηαμΝ

εΪθ δΝθαΝ βθΝαιδκζκΰκτη ΝπμΝηέαΝ πδξ έλβ βΝη ΝεαζάΝκδεκθκηδεάΝ δΪλγλπ β,ΝεαγυμΝ

κυ δα δεΪΝεαζτπ δΝπ λδ σ λκΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝπαΰέπθΝ κδξ έπθΝ βμ,ΝηΫ πΝ

πθΝδ έπθΝε φαζαέπθΝ βμέΝΗΝ ΛΣΡ ΚΝελα ΪΝ βΝξλβηα κ σ β βΝ πθΝπαΰέπθΝ βμΝ Ν

αγ λΪΝεαδΝ ξ δεΪΝξαηβζΪΝ πέπ αέ 

 

λδγηκ έε βμΝ αθ δαεάμΝ πδίΪλυθ βμ 
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NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. 1.29 1.41 1.48 1.47 1.60

Ε Α  Α.Ε. 1.04 0.98 0.98 1.01 0.96

Η  Η Α Ο Ο Η Η  Α Ω  
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δΪΰλαηηα 1ί – Αλδγηο έε βμ αθ δαεάμ πδίΪλυθ βμ 

 

ΟΝ έε βμΝαυ σμ,Ναπ δεκθέα δ κΝίαγησΝ ιΪλ β βμΝηέαμΝ πδξ έλβ βμΝαπσΝιΫθαΝ

Χ αθ δαεΪΨΝε φΪζαδαΝεαδΝαπκ ζ έΝΫθαΝία δεσΝ έε βΝηΫ λβ βμΝ κυΝηαελκπλσγ ηκυΝ

ξλβηα κπδ π δεκτΝ εδθ τθκυέΝ Ό κΝ ηδελσ λκΝ έθαδΝ κΝ ηΫλκμΝ κυΝ υθκζδεκτΝ

θ λΰβ δεκτΝ πκυΝ ξλβηα κ κ έ αδΝ απσΝ ιΫθαΝ ε φΪζαδα,Ν σ κΝ ηδελσ λκμΝ έθαδΝ εδΝ κΝ

εέθ υθκμΝα υθαηέαμΝαπκπζβλπηάμΝ κυμέ ΗΝPχPϋRPχωK ηφαθέα δΝ κθΝυοβζσ λκΝ

ίαγησΝ αθ δεάμΝ πδίΪλυθ βμ,Ν ΰ ΰκθσμΝ τηφπθκΝ εαδΝ η Ν κθΝ πλκβΰκτη θκΝ έε βΝ

εαγυμΝ έξ Ν δμΝ ηδελσ λ μΝ δηΫμΝ αυ κξλβηα κ σ β βμέΝ ΗΝ ΛΣΡ ΚΝ ηφαθέα δΝ

φγέθκθ αΝίαγησΝ αθ δαεάμΝ πδίΪλυθ βμ,ΝσππμΝ πέ βμΝεαδΝβΝσϋXχσS. 

 

5.4 λδγηκ έε μΝ λα βλδσ β αμ 

 

λδγηκ έε βμΝΚυεζκφκλδαεάΝΣαξτ β αΝ πκγ ηΪ πθ 
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2014 2013 2012 2011 2010

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 0.72 0.81 0.88 0.83 0.83

NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. 0.62 0.44 0.57 0.56 0.56

Ε Α  Α.Ε. 0.43 0.46 0.48 0.55 0.58

Η  Α Α Η  Α Η  

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. Ε Α  Α.Ε. 
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δΪΰλαηηα 11 – Αλδγηο έε βμ Κυεζοφολδαεάμ Σαχτ β αμ Απογ ηΪ ωθ 

 

υ σμΝκΝ έε βμ,Νη λΪ πσ μΝφκλΫμΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝβΝ πδξ έλβ βΝθαΝπκυζά δΝ

αΝαπκγΫηα ΪΝ βμ,Ν βΝ δΪλε δαΝ θσμΝΫ κυμ,Ν βζα άΝη λΪΝ βθΝαπκ ζ ηα δεσ β αΝ

βμΝ πδξ έλβ βμέΝ Ό κΝ π λδ σ λ μΝ φκλΫμΝ αθαευεζπγκτθΝ αΝ απκγΫηα αΝ βΝ

δΪλε δαΝ βμΝ ξλά βμ,Ν σ κΝ ζδΰσ λ μΝ ηΫλ μΝ ηΫθκυθΝ βθΝ απκγάεβ,Ν υθ πυμΝ σ κΝ

ξαηβζσ λαΝ έθαδΝ αΝ εσ βΝ απκγάε υ βμΝ εαδΝ η δπηΫθκμΝ κΝ εέθ υθκμΝ αυ ΪΝ θαΝ

εα α κτθΝ ηβΝ ηπκλ τ δηαέ ΠαλΪζζβζα,Ν ηΫ πΝ αυ σΝ κυΝ έε β,Ν βΝ δκέεβ βΝ εΪγ Ν

πδξ έλβ βμΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ θ κπέ δΝ απκγΫηα αΝ ίλα έαμΝ εδθά πμΝ άΝ ε σμΝ

ησ αμΝ αΝ κπκέα θ ξκηΫθπμΝ θαΝ πλΫπ δΝ θαΝ εα α λαφκτθέΝ ΣβθΝ υοβζσ λβΝ

ευεζκφκλδαεάΝ αξτ β αΝ παλκυ δΪα δΝ βΝ σϋXχσS,Ν βΝ κπκέαΝ πλκφαθυμΝ εαδΝ Ϋξ δΝ

η δυ δΝ βΝ δα άλβ βΝ πθΝ απκγ ηΪ πθΝ βμΝ δμΝ απκγάε μ,Ν εαγυμΝ δαξλκθδεΪΝ βΝ

αξτ β αΝευεζκφκλέαμΝαυιΪθ δ,ΝεαδΝ υθ πυμΝκδΝηΫλ μΝ δα άλβ βμΝαπσΝ βθΝ αδλ έαΝ

η δυθκθ αδέΝ ΗΝ PχPϋRPχωKΝ εαδΝ βΝ ΛΣΡ Κ παλκυ δΪακυθΝ αυιαθση θβΝ

ευεζκφκλδαεάΝ αξτ β α,Ν βΝ κπκέαΝ σηπμΝ θΝ έθαδΝ Ν δ δαέ λαΝ οβζΪΝ πέπ αέΝ

πκηΫθπμΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ δα βλκτθΝ αΝ απκγΫηα ΪΝ κυμΝ αλε ΫμΝ ηΫλ μΝ δμΝ

ΰεα α Ϊ δμΝ κυμΝ ηΫξλδΝ αυ ΪΝ θα ππζβγκτθέΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ Ν αυ σΝ κΝ βη έκΝ θαΝ

κθέ κυη Νσ δΝβΝη ΰΪζβΝπαλαηκθάΝ πθΝαπκγ ηΪ πθΝ δμΝαπκγάε μ,Ναπκ ζ έΝ έε βΝ

βμΝαπκ ζ ηα δεσ β αμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝαπκγ ηΪ πθΝεαδΝ κυΝεδθ τθκυΝαπαιέπ βμΝ

αυ υθ. 

2014 2013 2012 2011 2010

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 5.11 4.43 6.13 4.99 4.99

NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. 7.05 10.70 7.44 4.16 5.91

Ε Α  Α.Ε. 4.35 4.31 4.05 3.41 4.38
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λδγηκ έε βμΝΚυεζκφκλδαεάΝΣαξτ β αΝ παδ ά πθ 

 

δΪΰλαηηα 1β – Αλδγηο έε βμ Κυεζοφολδαεάμ Σαχτ β αμ Απαδ ά ωθ 

 

υ σμΝ κΝ έε βμΝ η λΪΝ πσ μΝ φκλΫμΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ εαδΝ δ πλΪ κθ αδΝ

απαδ ά δμΝαπσΝπ ζΪ μΝ βΝ δΪλε δαΝηέαμΝξλά βμέΝΌ κΝυοβζσ λκμΝ έθαδΝκΝ έε βμ,Ν

σ κΝ πδκΝ ΰλάΰκλαΝ λ υ κπκδκτθ αδΝ Χ δ πλΪ κθ αδΨΝ κδΝ απαδ ά δμΝ εαδΝ υθ πυμΝ

η δυθ αδΝβΝπδγαθσ β αΝ βηδκυλΰέαμΝ πδ φαζ δυθέ ΣαΝΫ βΝβί1ίΝεαδΝβί11ΝεαδΝκδΝ λ δμΝ

υπσΝ ιΫ α βΝ αδλ έ μ,Ν παλκυ δΪακυθΝ π λέπκυΝ βθΝ έ δαΝ ευεζκφκλδαεάΝ αξτ β αΝ

απαδ ά πθέΝ βΝ υθΫξ δα,ΝβΝσϋXχσSΝατιβ Νλαΰ αέαΝ βθΝ αξτ β αΝ έ πλαιάμΝ βμΝ

ΧαπσΝζΝηάθ μΝ Νπ λέπκυΝεΪγ ΝβΝηάθ μΨ,ΝβΝκπκέαΝ κΝβί1ζΝη δυγβε Ν βηαθ δεΪέΝΗΝ

PχPϋRPχωKΝεαδΝβΝ ΛΣΡ ΚΝ ηφαθέακυθΝηέαΝ αγ λάΝ αξτ β αΝ έ πλαιβμ,ΝβΝκπκέαΝ

αυιάγβε ΝΰδαΝ βθΝ ΛΣΡ ΚΝ κΝβί1βΝΧαπσΝπ λέπκυΝβΝηάθ μΝ Ν1ΝηάθαΨΝ θυΝαπσΝ κΝ

βί1γΝ ζαφλυμΝη δυγβε ΝΧαπσΝ1ΝηάθαΝ Νπ λέπκυΝ1,ηΝηάθαΨέΝΗΝPχPϋRPχωKΝαπσΝ

βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Νεδθάγβε Ν ΝαεσηβΝπδκΝ αγ λΪΝ πέπ αΝΧαπσΝβ,ηΝηάθ μΝ κΝβί1ίΝ

ΝεΪ δΝζδΰσ λκΝαπσΝβΝηάθ μΨέ 

 

λδγηκ έε βμΝΚυεζκφκλδαεάΝΣαξτ β αΝΠλκηβγ υ υθ 

2014 2013 2012 2011 2010

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 3.44 3.26 3.43 2.97 2.52

NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. 3.25 4.85 5.90 2.90 2.64

Ε Α  Α.Ε. 4.54 4.60 4.80 3.07 2.97
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δΪΰλαηηα 1γ – Αλδγηο έε βμ Κυεζοφολδαεάμ Σαχτ β αμ Πλοηβγ υ υθ 

 

ΟΝ έε βμΝ αυ σμΝ η λΪΝ πσ μΝ φκλΫμΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ εαδΝ ικφζκτθ αδΝ

υπκξλ υ δμΝ πλκμΝ κυμΝ πλκηβγ υ ΫμΝ εα ΪΝ ηΫ κΝ σλκΝ ηΫ αΝ Ν ηέαΝ ξλά β. 

Παλα βλκτη Ν σ δΝ ΰδαΝ βθΝ ΛΣΡ ΚΝ κΝ έε βμΝ αυ σμΝ η δυθ αδΝ δαξλκθδεΪ,Ν ΰ ΰκθσμΝ

πκυΝ έξθ δΝ σ δΝ βΝ αδλ έαΝ Ϋξ δΝ αυιά δΝ αΝ πδ π δεΪΝ σλδαΝ πκυΝ ζαηίΪθ δΝ απσΝ κυμΝ

πλκηβγ υ ΫμΝ Χ θυΝ κΝβί1ίΝ ικφζκτ Ν ξ σθΝεΪγ Νηάθα,Ν κΝβί1ζΝ ικφζ έΝεΪγ ΝβΝ

ηάθ μΝπ λέπκυΨέΝ θ έγ α,ΝβΝPχPϋRPχωKΝΫξ δΝαυιά δΝ βθΝευεζκφκλδαεάΝ αξτ β αΝ

πθΝ πλκηβγ υ υθΝ βμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ Ϋξ δΝ η δπγ έΝβΝ π λέκ κμΝ πκυΝ δεαδκτ αδΝ

πέ π βΝβΝ αδλ έαΝΧαπσΝβ,ηΝηάθ μΝ Ν1,ηΝηάθαΨέΝ 

 

λδγηκ έε βμΝΚυεζκφκλδαεάΝΣαξτ β αΝ θ λΰβ δεκτ 

2014 2013 2012 2011 2010

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 8.41 7.69 9.35 7.48 4.76

NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. 

Ε Α  Α.Ε. 6.19 5.54 6.82 5.71 9.52
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δΪΰλαηηα 14 – Αλδγηο έε βμ Κυεζοφολδαεάμ Σαχτ β αμ θ λΰβ δεοτ 

 

ΟΝ έε βμΝ αυ σμΝ απ δεκθέα δΝ πσ μΝ φκλΫμΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν υθκζδεΪΝ κΝ

θ λΰβ δεσΝ ΰδαΝ θαΝ πδ υξγκτθΝ κδΝ ππζά δμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ ηΫ αΝ βΝ ξλά βΝ εαδΝ

παλΫξ δΝ θ έι δμΝ ΰδαΝ κΝ εα ΪΝ πσ κΝ ηέαΝ πδξ έλβ βΝ ξλβ δηκπκδ έΝ θ α δεΪΝ αΝ

π λδκυ δαεΪΝ βμΝ κδξ έαΝυ ΝθαΝπλαΰηα κπκδ έΝππζά δμέ ΗΝσϋXχσSΝ ηφαθέα δΝ

δαξλκθδεΪΝ βθΝυοβζσ λβΝ δηάΝ κυΝ έε β,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝφαέθ αδΝσ δΝ έθαδΝαυ άΝ

πκυΝξλβ δηκπκδ έΝπδκΝαπκ κ δεΪΝ βθΝπ λδκυ έαΝ βμΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝππζά υθΝ

βμέΝ εκζκυγ έΝ βΝ PχPϋRPχωK,Ν βΝ κπκέαΝ αυιΪθ δΝ δαξλκθδεΪΝ βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ

ξλά βμΝ βμΝ π λδκυ έαμΝ βμΝ εαδΝ δ δαδ ΫλπμΝ η ΪΝ κΝ βί1βέΝ ΣΫζκμΝ βΝ ΛΣΡ ΚΝ

παλκυ δΪα δΝηέαΝ αγ λάΝ αξτ β αΝξλβ δηκπκέβ βμΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ δαξλκθδεΪέΝ 

 

  

2014 2013 2012 2011 2010

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 1.16 1.24 1.19 0.89 0.80

NEXANS Ε Α   Α.Β.Ε. 1.34 1.90 1.99 1.15 1.34

Ε Α  Α.Ε. 0.86 0.82 0.78 0.73 0.82
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ΤΜΠ Ρ Μ Σ  
ΗΝ παλκτ αΝ η ζΫ βΝ δΪα δΝ βθΝ αθΪζυ βΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθΝ

πθΝ δ βΰηΫθπθΝ κΝ Υλβηα δ άλδκΝ γβθυθΝ αδλ δυθΝ κυΝ εζΪ κυΝ ίδκηβξαθδευθΝ

πλκρσθ πθ, Paperpack έ έ έ , σexansΝ ζζΪμ,ΝεαδΝ ΛΣΡ ΚΝ έ . 

ΟΝ πκζυ δΪ α κμΝ εαδΝ πκζυ τθγ κμΝ ξαλαε άλαμΝ βμΝ αθΪζυ βμΝ πθΝ

ξλβηα κκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝαθΪΰ δΝηδαΝ Ϋ κδαΝαθΪζυ βΝ Ναπ δεάμΝ βηα έαμΝ

ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ υηπ λα ηΪ πθΝ εαδΝ πλκίζΫο πθΝ ΰδαΝ βΝ η ζζκθ δεάΝ πκλ έαΝ πθΝ

πδξ δλά πθΝ εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ βηαθ δευθΝ πδξ δλβηα δευθΝ – π θ υ δευθΝ

απκφΪ πθέΝΗΝαθΪζυ βΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝ

πμΝ λΰαζ έκΝΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝηέαμΝ πΫθ υ βμ άΝΰδαΝ βθΝπλσίζ οβΝ πθΝη ζζκθ δευθΝ

υθγβευθΝεαδΝαπκ ζ ηΪ πθΝ πθΝ αδλ δυθ,ΝαζζΪΝεαδΝπμΝηΫγκ κμΝ δΪΰθπ βμΝ πθΝ

πλκίζβηΪ πθΝ πθΝ αδλ δυθέΝ πδπζΫκθ,Ν ηΫ πΝ αυ άμΝ βμΝ αθΪζυ βμ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ

αιδκζκΰβγκτθΝ εαδΝ κδΝ δκδεβ δεΫμΝ απκφΪ δμΝ εαδΝ εα ΪΝ υθΫπ δαΝ εαδΝ βΝ

απκ ζ ηα δεσ β αΝ βμΝ δκέεβ βμΝ εΪγ Ν αδλ έαμέΝ Κα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκ,Ν σηπμ,Ν βΝ

ξλβ δηκπκέβ βΝαυ άμΝ βμΝη γσ κυ,Νκ βΰ έΝ κθΝπ λδκλδ ησΝ βμΝαί ίαδσ β αμΝπκυΝ

υπΪλξ δΝεα ΪΝ βΝζάοβΝ π θ υ δευθΝαπκφΪ πθΝεαδΝ θΝπ λδκλέα δΝ βθΝπλκ ππδεάΝ

ελέ β,ΝαζζΪΝγ πέα δΝηέαΝ υ βηα δεάΝίΪ βΝΰδαΝ βθΝκλγκζκΰδεάΝ φαληκΰάΝ βμέ 

 βθΝ παλκτ αΝ η ζΫ β,Ν ΰέθ αδΝ ηέαΝ πλκ πΪγ δαΝ θ κπδ ηκτΝ πθΝ

πζ κθ ε βηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ α υθαηδυθΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ αδλ δυθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

πλκ δθση θπθΝ λσππθΝ αθ δη υπδ βμ,Ν ηΫ πΝ ελδ δεάμΝ δ λ τθβ βμΝ πθΝ

αλδγηκ δε υθΝ ΰδαΝ βθΝ π θ α έαΝ βί1ίΝ – βί1ζέΝ πυ λκμΝ σξκμ,Ν έθαδΝ κΝ

εαγκλδ ησμΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ εαζτ λπθΝ ε δηά πθΝ εαδΝ πλκίζΫο πθΝ ΰδαΝ βΝ

η ζζκθ δεάΝπκλ έαΝ πθΝυπσΝ ιΫ α βΝ αδλ δυθέ 

πσΝ κΝ βί1ίΝ ι εέθβ Ν δΰΪΝ δΰΪΝ βΝ κδεκθκηδεάΝ ελέ βΝ βθΝ ζζΪ α,Ν θυΝ κΝ

βί11Ν κυ δα δεΪΝ ιΫ πα Ν Ϋθ κθαέΝ Όζ μΝ κδΝ αδλ έ μΝ πκυΝ εζΪ κυΝ παλκυ έα αθΝ

αυιβηΫθκΝ εέθ υθκΝ ξλ κεκπέαμΝ κΝ κπκέκμΝ ξ δασ αθΝ η Ν η δπηΫθ μΝ ππζά δμΝ εαδΝ

υ εκζέαΝ βθΝαπκπζβλπηάΝ πθΝυπκξλ υ υθΝ κυμέΝ ΠαλσζαΝαυ ΪΝπαλα βλκτη Ν

ππμΝ εαδΝ κδΝ λ δμΝ υπσΝ ιΫ α βΝ αδλέ μΝ παλΪΝ βθΝ ίαγδΪΝ τφ βΝ βμ ζζβθδεάμΝ

Οδεκθκηέαμ,Ν βθΝ κπκέαΝ εα ΄Ν κυ έαθΝ λα βλδκπκδκτθ αδ,Ν εα Ϊφ λαθΝ θαΝ

αθ απ ιΫζγκυθΝ η Ν πδ υξέαέΝ ΣδμΝ εαζτ λ μΝ πδ σ δμΝ φαέθ αδΝ θαΝ Ϋξ δΝ Ν ΰ θδεΫμΝ

ΰλαηηΫμΝβΝPaperpack, αεκζκυγ έΝβΝ ΛΣΡ Κ εαδΝΫπ αδΝβΝσexansέΝ 
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ΚαδΝκδΝ λ δμΝ αδλέ μΝφαέθ αδ,ΝπαλΪ δμΝ υ εκζέ μΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΟδεκθκηέαμΝ

ε έθβΝ βθΝπ λέκ κ,Νθαεα Ϊφ λαθΝθαΝελα ά κυθΝ βθΝε λ κφκλέαΝ κυμΝεαγ’ΝσζβΝ βθΝ

υπσΝ ιΫ α βΝπ λέκ κ,ΝεαγυμΝεαδΝθαΝπαλαη έθκυθΝίδυ δη μΝπαλΪΝ βθΝατιβ βΝ πθΝ

φκλκζκΰδευθΝ κυμΝ υπκξλ υ πθ,Ν δμΝ η δπηΫθ μΝ ππζά δμΝ κυμ,Ν κθΝ υπΪλξκθ αΝ

αθ δ ησΝ κυμΝ πκυΝ ιυπβλ κτ αθΝ εαθκθδεΪΝ εαδΝ ΰ θδευμΝ κΝ αθ δ π θ υ δεσΝ εζέηαΝ

πκυΝ πδελα κτ ΝεαδΝ υθ ξέα δΝθαΝ πδελα έΝ βθΝ ζζβθδεάΝΟδεκθκηέαέ 
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Ι ΛΙΟΓΡ ΦΙ  
 

ΛΛΗΝΙΚΗ 

1. ΘΪθκμΝ Γέ,Ν ΘΪθκμΝ ΙέΝ Χβί1βΨ,Ν «Υλβηα κ κ δεάΝ πθΝ πδξ δλά πθ»,Ν ε σ δμΝ

ΘΪθκμ,Ν γάθα 

2. ΝδΪλξκμΝ Νέ,Ν Χ1λλζΨ,Ν «Υλβηα κκδεκθκηδεάΝ θΪζυ βΝ Λκΰδ δευθΝ Κα α Ϊ πθ»,Ν

ε σ δμΝ αηκτζβμ,Ν γάθα 

3. Πλσ λκηκμΝ ΓέΝ υγτηκΰζκυΝ – ΙπΪθθβμΝ ΣέΝ Λαααλέ βμ,Ν Υλβηα κκδεκθκηδεάΝ

θΪζυ βΝΛκΰδ δευθΝΚα α Ϊ πθΝ– Σ τξκμΝ ’,ΝΠ δλαδΪμΝβίίίέ 

4. Γ υλΰδκμΝ ΠέΝ λ έεβμ, Υλβηα κκδεκθκηδεάΝ δκέεβ βμΝ θΪζυ βΝ εαδΝ

Πλκΰλαηηα δ ησμ,Ν ε σ δμΝInterbooks, 2003. 

5. βηά λδκμΝ ΥέΝ Γεέεαμ,Ν ΗΝ θΪζυ βΝ εαδΝ κδΝ Υλά δμΝ πθΝ Λκΰδ δευθΝ Κα α Ϊ πθΝ

Χ τ λβΝΈε κ βΨ,Ν ε σ δμΝΜπΫθκυΝ έ,Ν γάθαΝβίίβέΝ 

6. λδ κ ΫζβμΝΓέΝΝΚκθ ΪεκμΝΝΧβίίθΨ, «ΝΓ θδεάΝΛκΰδ δεά»Ν,Ν ε σ δμΝ‘ ΛΛΗΝ’Ν– 

ΓέΠαλέεκμΝΤΝΙ Ν έ έ 

ιέΝ βηά λδκμΝΥέΝΓεέεαμ,Ν φλκ έ βΝΙέΝΠαπα Ϊεβ,Γ πλΰέαΝέΝδκυΰζΫΝΝΝ« θΪζυ βΝεαδΝ

πκ έηβ βΝ πδξ δλά πθ»,Ν ε σ δμΝΓέΝΜπΫθκυ,Ν γάθαΝβί1ίέ 

κέΝΚπθ αθ έθκμΝΚΪθ ακμΝ«Ν θΪζυ βΝΥλβηα κκδεκθκηδευθΝΚα α Ϊ πθ», ε σ βμΝ

θ πθαεκπκτζκυΝ ζΫθβΝΧβί1γΨέ 

λέΝΚέ κμΝΓέΝ«Ν λδγηκ έε μ,Υλβηα κκδεκθκηδεάΝ θΪζυ βΝΤΝ ιδκζσΰβ βΝ

Ι κζκΰδ ηυθΝ πδξ δλά πθ»,Ν γάθαΝΧβί11Ψέ 

1ίέΝΝδεσζακμΝΠκησθβμΝ«Λκΰδ δεά»,Ν ε σ δμΝ αηκτζβμ,Ν γάθαΝΧβίίβΨέ 

ΙΣΟ ΛΙ    

1. http://www.ase.gr 

2. http://www.paperpack.gr/ 

3. http://www.nexans.gr/ 

4. http://www.eltrak.gr/ 

 

 

http://www.ase.gr/
http://www.paperpack.gr/
http://www.nexans.gr/
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Π Ρ ΡΣΗΜ  
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