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Π λέζβοβ 

 

 βθΝ παλκτ αΝ π υξδαεάΝ λΰα έαΝ παλκυ δΪακθ αδΝ εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκ,Ν υλππαρεΪΝ

αθαπ υιδαεΪΝπλκΰλΪηηα α,Ν αΝκπκέαΝ φαλησ βεαθΝεαδΝ υθ ξέακυθΝθαΝ φαλησακθ αδΝ

κθΝ ζζα δεσΝξυλκέΝΣαΝπλκΰλΪηηα αΝαυ Ϊ,ΝΫ π αθΝεαδΝ έθκυθΝ βθΝ υθα σ β αΝ βθΝ

ζζΪ αΝ θαΝ απκε ά δΝ τΰξλκθ μΝ υπκ κηΫμΝ Ν πκζζκτμΝ κη έμ,Ν Ϋ δΝ υ Ν θαΝ

αθαπ τι δΝ βθΝαθ αΰπθδ δεσ β ΪΝ βμέ 

ΣαΝ αθαπ υιδαεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυΝ αθαζτκθ αδΝ βθΝ παλκτ αΝ λΰα έα,Ν ηΫ πΝ

ξλβηα κ κ ά πθΝαπσΝ υλππαρεΪΝ αη έα,ΝίκβγκτθΝ κυμΝ δΪφκλκυμΝ πδξ δλβηα δεκτμΝ

κη έμΝθαΝαθαίαγηδ κτθ,Νξλβ δηκπκδυθ αμΝεαδθκ κηέ μΝεαδΝ τΰξλκθ μΝ ξθκζκΰέ μέΝ

ΟΝζσΰκμΝ βηδκυλΰέαμΝ κυμΝεαδΝκΝαπυ λκμΝ σξκμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝαυ υθ,Ν έθαδΝβΝ

απκ ζ ηα δεάΝ λτγηδ βΝ γ ηΪ πθΝ σππμ,Ν βΝ πδξ δλβηα δεάΝ αθΪπ υιβ,Ν βΝ κλγάΝ

δαξ έλδ βΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμ,ΝβΝαθαίΪγηδ βΝ πθΝη αφκλυθ,Ν πθΝ κηΫπθΝ βμΝυΰ έαμΝ

εαδΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν εαγυμΝεαδΝβΝ θέ ξυ βΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝεα Ϊλ δ βμΝ ΝηδαΝ

κίαλάΝπλκ πΪγ δαΝη έπ βμΝ βμΝαθ λΰέαμΝ Ν γθδεσΝεαδΝ υλππαρεσΝ πέπ κέ 
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δ αΰπΰάΝ 

 

Μ Ν βθΝπΪλκ κΝ πθΝξλσθπθΝ πδφΫλκθ αδΝαζζαΰΫμΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝαπάμΝηαμέΝ

Ό κθΝ αφκλΪΝ κθΝ πδξ δλβηα δεσΝ κηΫαΝ κδΝ αζζαΰΫμΝ αυ ΫμΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ

ξαλαε βλέακθ αδΝ λαΰ αέ μέΝ Ν υθ ξάμΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ εαδΝ πθΝ

ξθκζκΰδυθΝ έθαδΝυπ τγυθβΝΰδαΝαυ ΫμΝ δμΝλαΰ αέ μΝεαδΝ βηαθ δεΫμΝαζζαΰΫμέ 

ΟΝ πδξ δλβηα δεσμΝ εσ ηκμΝ εαζ έ αδΝ θαΝ αθ απ ιΫζγ δΝ δμΝ η αίκζΫμΝ αυ Ϋμ,Ν

αθαπ τ κθ αμΝ βθΝ αθ αΰπθδ δεσ β ΪΝ κυ,Ν ξλβ δηκπκδυθ αμΝ εαδθκ κηέ μΝ εαδΝ

τΰξλκθ μΝ ξθκζκΰέ μέΝΠαλα βλ έ αδ,Νζκδπσθ,ΝβΝτπαλιβΝ θσμΝ«φατζκυ»ΝετεζκυέΝΌ κΝ

η αίΪζζκθ αδΝ εαδΝ αζζΪακυθΝ κδΝ ξθκζκΰέ μΝ εαδΝ βΝ εαδθκ κηέα,Ν σ κΝ πδκΝ Ϋθ κθβ,Ν

υ βηα δεάΝ εαδΝ πλπ κπκλδαεάΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ βΝ ξλά βΝ κυμΝ κθΝ πδξ δλβηα δεσΝ

κηΫαέΝ πκ Ϋζ ηαΝ βμΝ ξλά βμΝ – πΫθ υ βμΝ Ν εαδθκ κηέαΝ έθαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ

αθ αΰπθδ δεσ β αμ,ΝσξδΝησθκΝ Ν πδξ δλβηα δεσΝ πέπ κΝαζζΪΝεαδΝ Ν γθδεσέΝ δσ δ,Ν

σ κΝ πδκΝ αθ αΰπθδ δεάΝ έθαδΝ ηδαΝ πδξ έλβ β,Ν σ κΝ πδκΝ ε λ κφσλαΝ αθαηΫθ αδΝ θαΝ

έθαδ,Ν υθ πυμΝ σ κΝπδκΝγ δεΪΝ πβλ Ϊα αδΝβΝ γθδεάΝκδεκθκηέαΝ βμΝ εΪ κ ΝξυλαμΝ

βθΝκπκέαΝ λ τ δΝβΝ πδξ έλβ βέ 

 Ν πέπ κΝ υλππαρεσ,Ν η ΪΝ βθΝ υθγάεβΝ ΰδαΝ βθΝ υλππαρεάΝ θπ β,Ν αΝ ελΪ βΝ –

ηΫζβΝ πκυΝ αθάεκυθΝ Ν αυ άθ,Ν ΫξκυθΝ ηπ δΝ Ν λκξδΪΝ κδεκθκηδεάμΝ εαδΝ εκδθπθδεάμΝ

υθκξάμέΝ Ν υθκξάΝ αυ άΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδ υξγ έΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ εαδΝ 

θκηδ ηα δεάΝ Ϋθπ βΝ εαδΝ βθΝ θδαέαΝ αΰκλΪέΝ ΓδαΝ κθΝ ζσΰκΝ αυ σ,Ν κΝ πζαέ δκΝ βμΝ Ν

ζαηίΪθκθ αδΝ υθ ξυμΝ λΪ δμ,Νπλκε δηΫθκυΝσζαΝ αΝελΪ βΝ– ηΫζβΝ βμΝθαΝεα α κτθΝ

κδεκθκηδεΪΝαθ αΰπθδ δεΪ,Νη Ν σξκΝβΝ υλυπβΝ κΝ τθκζσΝ βμΝθαΝπαλκυ δΪα δΝηδαΝ

υθα άΝκδεκθκηέαέΝ 

ΟΝ σξκμΝαυ σμΝ έθαδΝ τ εκζκμ,ΝαζζΪΝσξδΝαεα σλγπ κμέΝ δ,ΝβΝ υλππαρεάΝ θπ βΝ

η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ κδεκθκηδεά,Ν αθ αΰπθδ δεάΝ εαδΝ πδξ δλβηα δεάΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ

ελα υθΝ – η ζυθΝ βμ,Ν ηΫ πΝ θσμΝ ξ δα ηκτΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ υπκ άλδιβμΝ βμΝ

πδξ δλβηα δεσ β αμέΝ υ ΪΝ αΝ πλκΰλΪηηα α,Ν ηΫ πΝ εκθ υζέπθΝ απσΝ αΝ υλππαρεΪΝ

αη έα,Ν ξλβηα κ κ κτθΝ λΪ δμΝ αθΪπ υιβμΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ εαδΝ βμΝ

πδξ δλβηα δεσ β αμΝ αΝ δΪφκλαΝελΪ βΝ– ηΫζβέ 
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Ό κθΝαφκλΪΝ βθΝ ζζΪ α,ΝαπσΝ κθΝπλυ κΝξλσθκΝΫθ αιάμΝ βμΝ βθΝ Ν ππφ ζάγβε Ν

βηαθ δεΪΝαπσΝ δ λκΫμΝεκδθκ δευθΝπσλπθέΝ φ βλέαΝ πθΝκδεκθκηδευθΝπαλ ηίΪ πθΝ

απκ ζκτθΝ αΝΜ κΰ δαεΪΝΟζκεζβλπηΫθαΝΠλκΰλΪηηα αΝΧΜΟΠΨΝαπσΝ κΝ1λκζΝΫπμΝ κΝ

1λκλ,Ν ξ δα ηΫθαΝ ΰδαΝ θαΝ παλΫξκυθΝ ίκάγ δαΝ Ν αΰλκ δεΫμΝ εαδΝ βηδίδκηβξαθδεΫμΝ

π λδκξΫμέ 

θΝ υθ ξ έα,Νη Ν σξκΝ βθΝπ λδφ λ δαεάΝαθΪπ υιβΝ ΰελέγβε ΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ α,Ν κΝ ΄Ν

Κκδθκ δεσΝΠζαέ δκΝ άλδιβμ,ΝπκυΝαφκλΪΝ αΝΫ βΝ1λκλΝ– 1λλγΝεαδΝαεκζκτγβ Ν κΝ ΄Ν

Κκδθκ δεσΝΠζαέ δκΝ άλδιβμΝΰδαΝ αΝΫ βΝ1λλζΝ– 1λλλ,ΝβΝξλβηα κ σ β βΝ πθΝκπκέπθΝ

ξλβ δηκπκδάγβε ΝΰδαΝί ζ έπ βΝ πθΝυπκ κηυθΝ βμΝξυλαμ,Ν βμΝαΰλκ δεάμΝαθΪπ υιβμ,Ν

κυΝ κυλδ ηκτΝεαδΝπμΝ παεσζκυγκΝ βθΝαιδκπκέβ βΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ πθΝ

ζζβθδευθΝπ λδφ λ δυθέ 

 Ν ξΫ βΝ η Ν αΝ πλκαθαφ λγΫθ αΝ πζαέ δαΝ άλδιβμ,Ν κΝ Γ΄Ν Κκδθκ δεσΝ Πζαέ δκΝ

 άλδιβμΝ πκυΝ ξλκθδεΪΝ υπΪΰ αδΝ βθΝ Γ΄Ν πλκΰλαηηα δεάΝ π λέκ κΝ βίίίΝ – 2006, 

θδ ξτ δΝ κθΝ λσζκΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ πθΝ γθδευθΝ

αλξυθΝ εΪγ Ν ελΪ κυμΝ – ηΫζκυμ,Ν σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝπκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ αΝΫ βΝαυ άμΝ βμΝπ λδσ κυέΝ 

ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ αυ κτΝ κυΝ πζαδ έκυΝ άλδιβμΝ απκ εκπκτθΝ βθΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ

υΰεκδθπθδυθ,Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ αΰλκ δεκτΝ κηΫαΝ εαδΝ ε έθκυΝ βμΝ αζδ έαμ,Ν βθΝ

αθαίΪγηδ βΝ βμΝ υΰ έαμ,Ν κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ βμΝ εκδθπθέαμΝ βμΝ πζβλκφκλέαμ,Ν

εαγυμΝεαδΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ βμΝαθ λΰέαμΝεαδΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝθΫπθΝ πδξ δλά πθέΝ 

Κα ΪΝ βθΝ πση θβΝ πλκΰλαηηα δεάΝ π λέκ κ,Ν βίίιΝ – βί1γ,Ν επκθάγβε Ν κΝ γθδεσΝ

 λα βΰδεσΝ Πζαέ δκΝ θαφκλΪμ,Ν κΝ κπκέκΝ απκ ζ έΝ ΫΰΰλαφκΝ αθαφκλΪμΝ ΰδαΝ κθΝ

πλκΰλαηηα δ ησΝ πθΝ αη έπθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝ Ν γθδεσΝ πέπ κέΝΜΫ πΝ κυΝ

Π Ν Ν βίίιΝ – βί1γΝ δα φαζέακθ αδΝ κδΝ πσλκδΝ ξλβηα κ σ β βμΝ πδξ δλβ δαευθΝ

πλκΰλαηηΪ πθ,Ν κη αευθ,Νπ λδφ λ δαευθΝεαδΝπλκΰλαηηΪ πθΝ υλππαρεάμΝ αφδεάμΝ

υθ λΰα έαμέΝ ΓδαΝ βθΝ π λέκ κΝ αυ άΝ αΝ πδξ δλβ δαεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ αφκλκτθΝ ε σμΝ

απσΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝυπκ κηυθ,Ν πθΝη αφκλυθΝεαδΝ βμΝεαζτ λβμΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ

π λδίΪζζκθ κμ,Ν βθΝπλκυγβ βΝ κυΝ υ άηα κμΝ λ υθαμ,Ν θΪπ υιβμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμΝ

Χ ΚΨΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν βθΝπλκυγβ βΝΣ ξθκζκΰδυθΝΠζβλκφκλδεάμΝεαδΝ πδεκδθπθδυθΝ Ν

πδξ δλά δμΝ εαδΝ κθΝ βησ δκΝ κηΫαέΝ πδπζΫκθ,Ν ία δεσΝ ηΫζβηαΝ αυ άμΝ βμΝ

πλκΰλαηηα δεάμΝπ λδσ κυΝ έθαδΝβΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βΝεαδΝβΝ θέ ξυ βΝ βμΝαπα ξσζβ βμΝ

αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ δμΝ πδξ δλά δμέ 
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ΣΫζκμ,ΝβΝ ΄Ν πλκΰλαηηα δεάΝπ λέκ κμ,Ν βθΝκπκέαΝ δαθτκυη ΝεαδΝαφκλΪΝ αΝ Ϋ βΝβί1ζΝ

ΫπμΝβίβί,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝθΫκΝ Π Ναπκ ζκτθΝδ δαέ λαΝ βηαθ δεάΝπλσεζβ βΝΰδαΝ βθΝ

ζζΪ α,Ν ΰδαΝ βθΝ π λέκ κΝ βμΝ η ΰΪζβμΝ υλππαρεάμΝ κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμέΝ ΟδΝ λΪ δμΝ

κυΝ θΫκυΝ γθδεκτΝ  λα βΰδεκτΝ Πζαδ έκυΝ θαφκλΪμΝ πδ δυεκυθΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ

δαλγλπ δευθΝα υθαηδυθΝ βμΝξυλαμΝπκυΝ υθ Ϋζ αθΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝ

ελέ βμέΝ 

ΣκΝθΫκΝ Π ΝΝβί1ζΝ– βίβίΝ υθΪ δΝη Ν βθΝ λα βΰδεάΝ« υλυπβΝβίβί»ΝεαδΝΫ δ,ΝΫξ δΝ

πμΝ εα υγυθ άλδ μΝ ΰλαηηΫμΝ βθΝ πέ υιβΝ απκ ζ ηα δεσ λπθΝ π θ τ πθΝ Ν

Ϋλ υθαΝ εαδΝ εαδθκ κηέα,Ν βθΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ βθΝ θ υθΪηπ βΝ βμΝ

εκδθπθδεάμΝ Ϋθ αιβμΝ υΪζπ πθΝεκδθπθδεΪΝκηΪ πθ,Ν βθΝ ιΪζ δοβΝ βμΝαθ λΰέαμΝηΫ πΝ

βμΝ θέ ξυ βμΝ βμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμ,Ν βμΝ βηδκυλΰέαμΝθΫπθΝ πδξ δλά πθΝεαδΝ βμΝ

αθαίΪγηδ βμΝ βμΝ ίδπ δησ β αμΝ πδξ δλά πθ,Ν πκυΝ υπΪΰκθ αδΝ κθΝ αΰλκ δεσΝ εαδΝ

αζδ υ δεσΝ κηΫαέΝ πδπζΫκθ,Ν κΝ θΫκΝ Π Ν α ξκζ έ αδΝ βηαθ δεΪΝ η Ν βθΝ δαξ έλδ βΝ

κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ ηΫ πΝ βμΝ πλΪ δθβμΝ κδεκθκηέαμ,Ν πθΝ ίδυ δηπθΝ εαδΝ κδεκζκΰδευθΝ

η αφκλυθΝεαδΝ πθΝθΫπθΝπβΰυθΝ θΫλΰ δαμέΝ πδπλκ γΫ πμ,Νη λδηθΪΝΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ

θΫπθΝ ξθκζκΰδυθΝεαδΝπζβλκφκλδεάμΝ κθΝ βησ δκΝ κηΫα,ΝΫ δΝυ ΝθαΝαθαίαγηδ έΝ

βΝ ζζβθδεάΝ βησ δαΝ δκέεβ βέ 

ΌζαΝ αΝπαλαπΪθπΝπαλκυ δΪακθ αδΝαθαζυ δεΪΝ αΝ πδηΫλκυμΝε φΪζαδαΝ βμΝπαλκτ αμΝ

λΰα έαμ,ΝπκυΝ σξκΝΫξ δΝ βθΝσ κΝ κΝ υθα σθΝεαζτ λβΝεα αθσβ βΝ πθΝ υλππαρευθΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝυπκ άλδιβμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμέ 
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Κ Φ Λ ΙΟΝ1Ο
  

Καδθκ κηέα 

 

1.1. δ αΰπΰά 

 

βΝ απσΝ αΝ ξλσθδαΝ βμΝ ίδκηβξαθδεάμΝ παθΪ α βμΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ ΫθθκδαμΝ βμΝ

εαδθκ κηέαμΝ απκ ζ έΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ ία δεΪΝ κδξ έαΝ ΰδαΝ βθΝ ατιβ βΝ βμΝ

παλαΰπΰδεσ β αμΝ εαδΝ βθΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ παΰεσ ηδκυΝ πζκτ κυ,Ν εαδΝ ξ έα αδΝ η Ν

βηαθ δεΫμΝ εαδΝ λαΰ αέ μΝ πδ βηκθδεΫμΝ εαδΝ ξθκζκΰδεΫμΝ ι ζέι δμέ  Ν ηέαΝ σζκΝ εαδΝ

π λδ σ λκΝπαΰεκ ηδκπκδβηΫθβ ΰθυ β,ΝκδΝεαδθκ κηέ μΝΫξκυθΝδ δαέ λβΝ βηα έαΝΰδαΝ

ηδαΝ υθ ξάΝ α δφσλκΝ κδεκθκηδεάΝ αθΪπ υιβέΝ ΠκζζΫμΝ Ϋλ υθ μΝ ΫξκυθΝ απκ έι δΝ σ δΝ κδΝ

εαδθκ ση μΝ πδξ δλά δμ,Ν βζα άΝαυ ΫμΝπκυΝ υθ ξυμΝεαδθκ κηκτθ,ΝΫξκυθΝεα ΪΝηΫ κΝ

σλκΝ δπζΪ δαΝεΫλ βΝαπσΝ δμΝυπσζκδπ μέΝ 

Ν βηα έα βμΝ εαδθκ κηέαμΝ ζκδπσθ,Ν βΝ βη λδθάΝ κδεκθκηέαΝ βμΝ ΰθυ βμΝ έθαδΝ

α δαηφδ ίά β βέΝ Νεαδθκ κηέαΝπλκίΪζζ δΝ άη λαΝπμΝηδαΝαπσΝ δμΝπζΫκθΝ βηαθ δεΫμΝ

παλαηΫ λκυμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβ,Ν σ κΝ Ν πέπ κΝ γθδεάμΝ κδεκθκηέαμ,Ν σ κΝ εαδΝ κΝ

πέπ κΝ πδξ έλβ βμ,Ν θυΝ έγ αδΝ  γΫ βΝυοβζάμΝπλκ λαδσ β αμΝ βΝπκζδ δεάΝσζπθΝ

ξ σθΝ πθΝ ξπλυθέΝ ΟδΝ δαφκλΫμΝ αθ αΰπθδ δεσ β αμΝ εαδΝ κυΝ εα ΪΝ ε φαζάθΝ

δ κ άηα κμΝ πκυΝ παλα βλκτθ αδΝ αθΪη αΝ δμΝ γθδεΫμΝ κδεκθκηέ μΝ ηπκλκτθΝ Ν ΫθαΝ

ίαγησΝ κυζΪξδ κθ,Ν θαΝ απκ κγκτθΝ Ν δαφκλ δεΪΝ πέπ αΝ εαδθκ κηδεάμΝ

λα βλδσ β αμΝεαδΝαθΪπ υιβμέΝ1 

Χ σ κ,Ν βΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ έθαδΝ ιαδλ δεΪΝ τ εκζβ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βΝ

πζ δκοβφέαΝ πθΝθΫπθΝδ υθΝθαΝηβθΝεα αζάΰ δΝ Ν πδ υξάΝθΫαΝπλκρσθ αΝάΝυπβλ έ μέΝ

ΜέαΝ εαδθκ κηέαΝ έθαδΝ κΝ ξυλκμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ θΫαμΝ ΰθυ βμΝ άΝ κΝ υθ υα ησμΝ

υπΪλξκυ αμΝ ΰθυ βμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ί ζ δπγ έΝ βΝ παλαΰπΰδεσ β αΝ εαδΝ θαΝ

βηδκυλΰβγκτθΝ θΫαΝ πλκρσθ αΝ εαδΝ δα δεα έ μΝ παλαΰπΰάμέΝ δ,Ν κδΝ εαδθκ κηέ μΝ

                                                           
1
  ΓλβΰσλβμΝΠλα Ϊεκμ,ΝΓδΪθθβμΝπαθσμ,ΝΚυ αμΝΚπ σπκυζκμ,Ν«Καδθκ κηέαμΝΠλκ δκλδ δεκέΝ

ΠαλΪΰκθ μΝεαδΝΠλκίζβηα δ ηκέΝΰδαΝ κΝΜΫζζκθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΟδεκθκηέαμ»,ΝΟδεκθκηδεσΝ
Παθ πδ άηδκΝ γβθυθ,Ν λΰα άλδκΝ δκδεβ δεάμΝ πδ άηβμ,Νwww.msl.aueb.gr  

http://www.msl.aueb.gr/
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γ πλκτθ αδΝ βΝ ηβξαθάΝ βμΝ παλαΰπΰδεσ β αμ,Ν βμΝ αθ αΰπθδ δεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ

ατιβ βμΝ βμΝαπα ξσζβ βμΝΰδαΝ πδξ δλά δμ,Νκλΰαθδ ηκτμ,Νπ λδφΫλ δ μΝεαδΝελΪ βέΝ 

Ν βηδκυλΰέαΝ εαδθκ κηέαμΝ σηπμ,Ν απσΝ ησθβΝ βμΝ γαΝ έξ Ν ηδελσΝ αθ έε υπκΝ βθΝ

κδεκθκηέαέΝ Ό αθΝ ΫθαΝ θΫκΝ πλκρσθΝ άΝ ηδαΝ θΫαΝ δα δεα έαΝ παλαΰπΰάμΝ βηδκυλΰ έ αδ,Ν κΝ

κδεκθκηδεσμΝεαδΝεκδθπθδεσμΝ κυΝαθ έε υπκμΝγαΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βθΝαπκ κξάΝ κυΝαπσΝ

κυμΝπδγαθκτμΝπ ζΪ μΝάΝξλά μΝεαδΝ κΝίαγησΝηέηβ άμΝ κυΝαπσΝ κυμΝαθ αΰπθδ ΫμΝ

κυέΝ υ σΝ βηαέθ δΝσ δΝ αΝπζ κθ ε άηα αΝ πθΝεαδθκ κηδυθΝ έθαδΝαδ γβ ΪΝησθκΝσ αθΝ

κδΝ θΫ μΝ ξθκζκΰέ μΝ δαξΫκθ αδΝεαδΝπλκ αλησακθ αδΝ κΝκδεκθκηδεσΝ τ βηαέΝ Πέ πΝ

απσΝ δμΝ εαδθκ κηέ μΝ υπΪλξ δΝ βΝ ΰθυ βέΝ δΝ κΝ ξυλκμΝ ΰδαΝ θαΝ παλΪΰκυη ,Ν θαΝ

η α έ κυη ,Ν θαΝ απκλλκφΪη Ν εαδΝ θαΝ υθ υΪακυη Ν βΝ ΰθυ β,Ν πβλ Ϊα δΝ δμΝ

δα δεα έ μΝεαδθκ κηέαμΝεαδΝ υθ πυμ,Νεαγκλέα δΝ βθΝ πδ υξέαΝ πθΝ πδξ δλά πθΝεαδΝ

πθΝελα υθέΝ 

Ν ξΫ βΝ αθΪη αΝ βΝ ΰθυ βΝ εαδΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ αθΪπ υιβΝ έθαδΝ βΝ δα δεα έαΝ

τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝβΝ βηδκυλΰέα,ΝβΝ δαθκηάΝεαδΝβΝξλά βΝ βμΝΰθυ βμΝ υηίΪζ δΝ Ν

κδεκθκηδεάΝ η ΰΫγυθ βΝ εαδΝ απκ ζ έΝ ΫθαΝ υθ ξΫμΝ αθ δε έη θκΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ η ζΫ βμέΝ

ΤπΪλξ δΝβΝΰ θδεάΝαθ έζβοβΝσ δΝ κΝαπσγ ηα βμΝΰθυ βμΝη ΰ γτθ αδΝξπλέμΝσλδαέΝ υ σΝ

έθαδΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ α δμΝ Ν ηδαΝ πκξάΝ λαΰ αέπθΝ αζζαΰυθ,Ν σπκυΝ κΝ λυγησμΝ

υξθσ β αμΝ ΰδαΝ εαδθκ κηέαΝ Ϋξ δΝ αυιβγ έέΝ πδπζΫκθ,Ν βΝ ΰθυ βΝ έθαδΝ π λδ σ λκΝ

πλκ δ ά,Ν δαξΫ αδΝ αξτ λαΝ εαδΝ υλτ λαΝ απ’Ν σ δΝ παζαδσ λαέΝ Ν η ΰΪζβΝ πλσκ κμΝ

δμΝ ξθκζκΰέ μΝ βμΝπζβλκφκλδεάμΝεαδΝ βμΝ πδεκδθπθέαμΝΫξκυθΝη αίΪζζ δΝ Νη ΰΪζκΝ

ίαγησΝ δμΝ υθγάε μΝ παλαΰπΰάμΝ εαδΝ δΪξυ βμΝ βμΝ ΰθυ βμέΝ ξκυθΝ πέ βμΝ υηί έΝ

η ΰΪζ μΝ η δυ δμΝ αΝ εσ βΝ επ δεκπκέβ βμ,Ν δΪξυ βμΝ εαδΝ π ι λΰα έαμΝ βμΝ

πζβλκφκλέαμέ 

έθαδΝ ΰ θδεΪΝ απκ ε σΝ σ δΝ βΝ εαδθκ κηέαΝ έθαδΝ ηέαΝ πκζτπζκεβΝ δα δεα έα,Ν βΝ κπκέαΝ

ηπζΫε δΝ σξδΝ ησθκΝ βθΝ εαδθκ σηκΝ πδξ έλβ β,Ν αζζΪΝ εαδΝ ΪζζκυμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ εαδΝ

γ ηκτμ,ΝεαδΝβΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝ ηπζ εκηΫθπθΝ πβλ Ϊα αδΝαπσΝγ ηδεΫμΝλυγηέ δμΝ

εαδΝαπσΝδ κλδεκτμΝεαδΝπκζδ δ ηδεκτμΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ έθαδΝ υΰε ελδηΫθκδΝΰδαΝεΪγ Ν

ξυλαέΝ Ν η ΰΪζβΝ πζ δκοβφέαΝ αυ υθΝ πθΝ αζζβζ πδ λΪ πθΝ εαδΝ αζζβζ ιαλ ά πθΝ

ίλέ εκθ αδΝ κυμΝ δατζκυμΝ πδεκδθπθέαμΝ πθΝ εαγβη λδθυθΝ κδεκθκηδευθΝ

λα βλδκ ά πθέΝ δ,Ν βΝ υπΪλξκυ αΝ κηάΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ ξΫ πθΝ εαδΝ
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λα βλδκ ά πθΝ πβλ Ϊα δΝ κΝπκτΝεαδΝ κθΝ λσπκΝη Ν κθΝκπκέκΝκδΝκδεκθκηδεκέΝεαδΝσξδΝ

ησθκΝπαλΪΰκθ μΝαζζβζ πδ λκτθΝεαδΝεαδθκ κηκτθέΝΝ2 

 

 

 

1.2. Ολδ ηκέΝ βμΝεαδθκ κηέαμ 

 

Ν ζΫιβΝ εαδθκ κηέαΝ Ϋξ δΝ ζζβθδεάΝ πλκΫζ υ βέΝ ΠλκΫλξ αδΝ απσΝ βθΝ αλξαέαΝ ζΫιβΝ

«εαδθσμ»Ν πκυΝ βηαέθ δΝ εαδθκτλδκμ,Ν θυΝ κΝ αΰΰζδεσμΝ σλκμΝ «innovation»,Ν πλκΫλξ αδΝ

απσΝ κΝζα δθδεσΝλάηαΝ«innovare»,ΝπκυΝ βηαέθ δΝεΪθπΝεΪ δΝθΫκ,Ναθαθ υθπέΝ3 

λξδεΪΝβΝεαδθκ κηέαΝ θΝ έξ ΝεαηέαΝ ξΫ βΝη Ν βθΝ λΫξκυ αΝάΝευλέαλξβΝΫθθκδΪΝ βμ,Ν

πμΝ ηπκλδεάΝ ξθκζκΰδεάΝ φ τλ βέΝ αΝξΫλδαΝαλξαέπθΝφδζκ σφπθΝεαδΝδ κλδευθ,ΝβΝ

εαδθκ κηέαΝ δ Ϊΰ δΝ πκζδ δεάΝ αζζαΰάΝ Ν αθ έγ βΝ η Ν αΝ εαγδ λπηΫθαΝ ΫγδηαΝ εαδΝ

θσηκυμέΝ Νεαδθκ κηέαΝαπΫε β Ν α δαεΪΝηδαΝ αφάΝεαδΝγ δεάΝξλκδΪ,ΝπκυΝκφ έζ αδΝ

βθΝ θσλΰαθβΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝεαδΝκΝλσζκμΝ βμΝελέγβε ΝαθαΰεαέκμΝΰδαΝθαΝ ιβΰβγ έΝ δΝ

πλκεαζ έΝαζζαΰΫμΝ Ν υθγάε μΝδ κλλκπέαμΝ βθΝκδεκθκηέαέΝΝ 

 βθΝκδεκθκηδεάΝκλκζκΰέαΝ δ άξγβΝαπσΝ κθΝSchumpeter αΝ ΫζβΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ

΄βίέΝ ΟΝ Schumpeter κλέα δΝ βθΝ εαδθκ κηέαΝ πμΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ θΫκυΝ πλκρσθ κμΝ άΝ θΫαμΝ

πκδσ β αμΝυφδ Ϊη θκυΝπλκρσθ κμ,Ν κΝΪθκδΰηαΝηδαμΝθΫαμΝαΰκλΪμ,Ν βθΝ δ αΰπΰάΝθΫπθΝ

πβΰυθΝπλκηάγ δαμ,Νπλυ πθΝυζυθΝάΝπμΝηδαΝθΫαΝκλΰαθπ δεάΝ κηάΝ ΝηδαΝίδκηβξαθέαέ 

Υαλαε βλέα δΝ βθΝ εαδθκ κηέαΝ πμΝ εΫθ λκΝ κδεκθκηδευθΝ αζζαΰυθΝ εαδΝ πμΝ κθΝ ία δεσΝ

εδθβ άλδκΝηκξζσΝ βμΝαθ αΰπθδ δεσ β αμΝεαδΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝ τθαηβμέΝ4 

 

 

                                                           
2
  Θ σ πλκμΝΚλαοέ βμ,Ν δπζπηα δεάΝ λΰα έαμΝ« γθδεΪΝυ άηα αΝΚαδθκ κηέαμ»,ΝΠΪθ δκΝ

Παθ πδ άηδκΝΚκδθπθδευθΝεαδΝΠκζδ δευθΝ πδ βηυθ,ΝΣηάηαΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝΠ λδφ λ δαεάμΝ
θΪπ υιβμ,ΝΜ απ υξδαεσΝΠλσΰλαηηαΝπκυ υθ,Ν γάθαΝβίίλΝ 

3
  www.etymonline.com, Online Etymology Dictionary 

4
  KarolΝSledzik,Ν«Schumpeter’ΝsΝviewΝonΝinnovationΝandΝentrepreneurship»,Νwww.academia.edu 

http://www.etymonline.com/
http://www.academia.edu/
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ΆζζκδΝκλδ ηκέΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝπαλα έγ θ αδΝπαλαεΪ πμ 

 

 Ν εαδθκ κηέαΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ θαΝ π λδΰλΪο δΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ εαδΝ δΪ κ βΝ

θΫπθΝ εαδΝ ί ζ δπηΫθπθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ δα δεα δυθΝ βθΝ κδεκθκηέαέΝ

(Christopher Freeman, 1982) 
5
 

 Νεαδθκ κηέαΝκλέα αδΝπμΝαθΪπ υιβΝεαδΝ φαληκΰάΝθΫπθΝδ υθΝαπσΝαθγλυπκυμΝ

πκυΝη Ν βθΝπΪλκ κΝ κυΝξλσθκυΝ πδ έ κθ αδΝ Ν υθαζζαΰΫμΝη ΝΪζζκυμ,ΝηΫ αΝ Ν

ΫθαΝγ ηδεσΝπζαέ δκέΝ(Van de Ven, 1986) 
6
 

 Καδθκ κηέαΝ έθαδΝ κΝ λσπκμΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ κδΝ πδξ δλά δμΝ ε λ έακυθΝ εαδ 

δα βλκτθΝαθ αΰπθδ δεσΝπζ κθΫε βηαέΝΠλκ ΰΰέακυθΝ βθΝεαδθκ κηέαΝη Ν βθΝ

υλτ λβΝ Ϋθθκδα,Ν υδκγ υθ αμΝ σ κΝ εαδθκτλδ μΝ ξθκζκΰέ μΝ σ κΝ εαδΝ

εαδθκτλδκυμΝ λσπκυμΝπαλαΰπΰάμΝπλκρσθ πθέΝ(Michael Porter, 1990) 

 Καδθκ κηέαΝ έθαδΝ κΝ δ δεσΝ λΰαζ έκΝ πθΝ πδξ δλβηα δυθ,Ν ηΫ πΝ κυΝ κπκέκυΝ

εη αζζ τκθ αδΝ βθΝ αζζαΰάΝ πμΝ ηδαΝ υεαδλέαΝ ΰδαΝ ηέαΝ δαφκλ δεάΝ

λα βλδσ β αΝάΝηέαΝ δαφκλ δεάΝυπβλ έαέΝ Ν Ν εαδθκ κηέαΝ έθαδΝ υθα σΝθαΝ

παλκυ δα έΝ αθΝηδαΝ π δγαλξέα,Ν έθαδΝ υθα σΝ θαΝηαγ υ έ,Ν έθαδΝ υθα σΝ θαΝ

ια εβγ έέΝ(Peter Drucker) 
7
 

 

Καδθκ κηέαΝ έθαδ,Ν ζκδπσθ,Ν εΪγ Ν πλπ σ υπβΝ εΫοβΝ ΰδαΝ πλκρσθΝ άΝ υπβλ έα,Ν βΝ κπκέαΝ

φαλησα αδ,Ν αθαΰθπλέα αδΝ βΝ ξλβ δησ β ΪΝ βμΝ εαδΝ υδκγ έ αδΝ ηααδεΪΝ απσΝ αυ κτμΝ

κυμΝ κπκέκυμΝ απ υγτθ αδΝ Χπ ζΪ μ,Ν ξλά μΨέΝ θΝ έθαδΝ σηπμΝ υπκξλ π δεΪΝ

εαδθκ κηέαΝεΪγ Νπλπ σ υπβΝ εΫοβΝπκυΝ θΝΰθπλέα δΝ βΝ κεδηα έαΝ βμΝ φαληκΰάμΝεαδΝ

βθΝαπκ κξά,ΝβΝκπκέαΝ θΝ Ϋξ δΝ βζα άΝ κΝ εηάλδκΝπαλαΰπΰάμΝαιέαμέΝΦυ δεΪΝκτ Ν

εΪγ Ναπκ κ δεσΝπλκρσθΝάΝυπβλ έαΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝαπκ ε σΝπμΝεαδθκ κηέαέΝΣκΝθαΝ

                                                           
5
  Benoit Godin, «Innovation Contested: The idea of innovation over the centures», Routledge 2015 

6
  Gonzalo Leon, Anna M. Bernados, Jose R. Casar, Karlheinz Kautz, Janice De Gross, «Open IT – 

Based Innovation: Mooving Towards Cooperative IT Transfer and Knowledge Diffusion», Springer 

Science and Business Media, 2008 

7
  Peter F. Drucker, «Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles», Routledge 2007 
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Ϋξ δΝεαθ έμΝδ Ϋ μΝ θΝ έθαδΝ τ εκζκέΝ Ν βηαθ δεάΝπλσεζβ βΝ έθαδΝ κΝθαΝ δμΝ φαλησα δΝ

η Ν πδ υξέα,Νη Ν λσπκΝαπκ κ δεσέ 

θΝΫξ δΝη ΰΪζβΝ βηα έαΝπσ κΝΫιυπθβΝηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έΝηδαΝδ ΫαΝπκυΝπλκίΪζζ αδΝ

πμΝεαδθκ κηέα,ΝαζζΪΝπσ κΝαπκ ζ ηα δεΪΝ φαλησα αδ εαδΝυδκγ έ αδΝ βθΝαΰκλΪΝ

εαδΝ βθΝεκδθπθέαέΝ Νπλαΰηα δεάΝαιέαΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝ θΝ εφλΪα αδΝαπσΝ κΝίαγησΝ

« υφυ αμ»Ν πκυΝ ηπ λδΫξ δΝ εαδΝ πκηΫθπμΝ απσΝ κΝ πδ βηκθδεσΝ π λδ ξση θκΝ άΝ βθΝ

ξθκζκΰδεάΝ πδ ά υ άΝ βμ,Νκτ ΝαπσΝ κΝπσ κΝφαέθ αδΝ« τΰξλκθβ»,ΝαζζΪΝαπσΝ κΝαθΝ

απκ δεθτ αδΝηδαΝαζζαΰάΝη Νη λά δηβΝαιέαέ 

 

Νεαδθκ κηέαΝΫξ δΝθαΝεΪθ δΝη Ν βΝ βηδκυλΰδεσ β αΝΧcreativityΨ,Ν βθΝπαλαΰπΰάΝ βζα άΝ

πλπ σ υππθΝδ υθ,ΝαζζΪΝ θΝπ λδκλέα αδΝ Ναυ άθέΝΠλκςπκγΫ δΝ π άΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ

βμΝ κπκγΫ β βμΝ ηδαμΝ δ ΫαμΝ κθΝ πλαΰηα δεσΝ εσ ηκΝ βμΝ αΰκλΪμΝ η Ν λσπκΝ πκυΝ θαΝ

παλΪΰ αδΝκυ δα δεσΝπζ κθΫε βηαΝήΝαιέαΝΰδαΝαυ κτμ,Ν κυμΝκπκέκυμΝ βηδκυλΰάγβε ΝβΝ

δ ΫαέΝ Άζζπ Ν κΝ ShumpeterΝ φλσθ δ Ν απσΝ κΝ 1λγζΝ θαΝ δαξπλέ δΝ δμΝ Ϋθθκδ μΝ

αθαεΪζυοβΝ ΧinventionΨ,Ν πμΝ βθΝ Ϋεφλα βΝ ηδαμΝ πλπ σ υπβμΝ δ Ϋαμ,Ν εαδΝ εαδθκ κηέαΝ

ΧinnovationΨ,ΝπμΝ βθΝδ ΫαΝπκυΝ φαλησα αδΝπλαε δεΪΝη Ν πδ υξέαέ 

ΌππμΝ δπυγβε ΝπαλαπΪθπ,ΝβΝπαλαΰπΰά δ υθΝ έθαδΝ τεκζβ,Ν κΝπδκΝ τ εκζκΝΰδαΝ βθΝ

εαδθκ κηέαΝ έθαδΝ κΝθαΝίλ δμΝ βθΝεα Ϊζζβζβ πλσεζβ β,Ν βθΝαθΪΰεβΝάΝ κΝπλσίζβηα,ΝβΝ

πέζυ βΝ κυΝ κπκέκυΝ γαΝ υ δΝ πλαΰηα δεάΝ αιέα,Ν εαδΝ θαΝ π τξ δμ βθΝ πλαε δεάΝ

αιδκπκέβ άΝ κυμέ Νεαδθκ κηέαΝ θΝ έθαδΝζ δ κυλΰέα,Ν έθαδΝ λσπκμΝ δκέεβ βμέ ξκυθΝ

ΰλαφ έΝ Ϊπ δλαΝ ίδίζέα,Ν ΪλγλαΝ εαδΝ κ βΰκέΝ ΰδαΝ κΝ πυμΝ ΫθαμΝ κλΰαθδ ησμΝ άΝ ηδαΝ

πδξ έλβ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκαΰΪΰ δΝ βθΝ υδκγΫ β βΝ εαδθκ κηέαμΝ άΝ εαδΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ

εαδθκ κηδυθΝ κΝ π λδεσΝ κυέΝΟδΝπλκ ΰΰέ δμΝ έθαδΝπκδεέζ μ,ΝσηπμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ

υπκ βλέι δΝ εαθ έμΝ σ δΝ υπΪλξκυθΝ απζΫμΝ άΝ εαγδ λπηΫθ μΝ υθ αΰΫμΝ ΰδαΝ κΝ πυμΝ

φαλησακθ αδΝάΝ βηδκυλΰκτθ αδΝκδΝεαδθκ κηέ μέΝ Ν βηδκυλΰέαΝεαδθκ κηέαμΝ έθαδΝεα ’Ν

αλξάθΝα κηδεάΝυπσγ βΝηδαΝεαδΝι εδθΪ δΝ κθΝ ΰεΫφαζκΝη ηκθπηΫθπθΝπλκ υππθΝπμΝ

πδθγάλαμΝ βηδκυλΰδεσ β αμ,Ν έθαδΝ σηπμΝ εαδΝ κηα δεάΝ πλκ πΪγ δα,Ν εαγυμΝ ΰδαΝ θαΝ

υζκπκδβγ έΝεαδΝθαΝ υ κεδηά δΝξλ δΪα αδΝθαΝ ηπζκυ δ έΝη Ν βΝΰθυ β,Ν δμΝδ Ϋ μΝεαδΝ

βΝ λΪ βΝεαδΝΪζζπθΝπλκ υππθΝηδαμΝκηΪ αμ,Ν θυΝ ΫζκμΝβΝ φαληκΰάΝ βμΝξλ δΪα αδΝ βΝ

υθ δ φκλΪΝκζσεζβλκυΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέ 
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ΓδαΝ θαΝ Ϋξ δΝ βΝ εαδθκ κηέαΝ βηαθ δεΪΝ εαδΝ αγ λΪΝ πδ τΰηα αΝ ξλ δΪα αδΝ κΝ

κλΰαθπ δεσΝ εαδΝ ζ δ κυλΰδεσΝ π λδίΪζζκθΝ θαΝ υδκγ έΝ δα δεα έ μΝ εαδΝ πλαε δεΫμ, κδΝ

κπκέ μΝ θγαλλτθκυθΝ κθΝ π δλαηα δ ησΝ εαδΝ βθΝ αθΪζβοβΝ εδθ τθκυέΝ Ν εαδθκ κηέαΝ

απαδ έΝ υ βηα δεσ β αΝ εαδΝ π δλαηα δ ησέΝ έθαδΝ ΫθαμΝ λσπκμΝ δκέεβ βμΝ πκυΝ

αθΫξ αδΝ βθΝα κξέα,ΝσξδΝφυ δεΪΝαυ άθΝπκυΝπλκΫλξ αδΝαπσΝαηΫζ δα,ΝεαδΝαπκ Ϋξ αδΝ

βΝ ηΪγβ βΝ « δαΝ κυΝ παλα έΰηα κμ»έΝ Ν εαδθκ κηέαΝ θΝ ία έα αδΝ σ κΝ κΝ ξλάηαΝ

σ κΝ κΝ εζέηα,Ν δμΝ υθγάε μΝ πκυΝ υθκκτθΝ βΝ βηδκυλΰδεάΝ απα ξσζβ βΝ εαδΝ

πδίλαί τκυθΝ δμΝ δαθκβ δεΫμΝ αθααβ ά δμΝ εαδΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ πκυΝ απκφΫλ δΝ

αζζαΰΫμΝπλκσ κυέΝ 

 

ΧμΝ βηδκτλΰβηαΝ αθγλυπδθβμΝ Ϋηπθ υ βμΝ εαδΝ υθ λΰα έαμ,Ν βΝ εαδθκ κηέαΝ έθαδΝ ηδαΝ

φυ δεάΝ αζζΪΝ απλσίζ π βΝ εαδΝ έ πμΝ ξακ δεάΝ δ λΰα έα,Ν πκυΝ πβλ Ϊα αδΝ γ δεΪΝ άΝ

αλθβ δεΪΝ απσΝ ιπ λδεκτμΝ παλΪΰκθ μ,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ ζ ΰξγ έΝ εαδΝ θαΝ

εαγκ βΰβγ έΝ βΝζ π κηΫλ δΪ βμ, ΰδαΝθαΝηβθΝ υηπδ έΝβΝαθΪ διβΝθΫπθΝδ υθέΝ Ν

εαδθκ κηέαΝ ξλ δΪα αδΝ κλΰαθπηΫθβΝ δαξ έλδ β,Ν αζζΪΝ απσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪΝ κδΝ

υπ λίκζδεΪΝ υπδεΫμΝ δα δεα έ μΝ εαδΝ κδΝ αυ βλκέΝ εαθσθ μΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ

αιδκζσΰβ βμΝ πθΝθΫπθΝδ υθΝ ΝηδαΝ πδξ έλβ β,Ν βηδκυλΰκτθΝ κθΝεέθ υθκΝθαΝξαγ έΝβΝ

« τθκδαΝ βμΝ υξαέαμΝ αθαεΪζυοβμ»έΝ θΝ φγΪθ δΝ ηδαΝ πδξ έλβ βΝ θαΝ υδκγ έΝ άΝ θαΝ

παλΪΰ δΝ π λδ α δαεΪΝ εΪπκδ μΝ εαδθκ κηέ μέΝ θΝ ΫξκυθΝ σ βΝ αιέαΝ η ηκθπηΫθ μΝ

πλπ κίκυζέ μΝ εαδθκ κηέαμ,Ν αζζΪΝ βΝ πδ β δσ β αΝ θαΝ π υξαέθ δΝ υθ ξυμΝ ηδαΝ θΫαΝ

αγ λά η ζζκθ δεάΝ γΫ β,Ν θαΝ αιδκπκδ έΝ βθΝ εαδθκ κηέαΝ πμΝ εδθβ άλαΝ

η α ξβηα δ ηκτΝ βμέΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝ θαΝ πδ βηαθγ έΝ παλΪζζβζαΝ σ δ,Ν σππμΝ

έξθκυθΝ πκζζΫμΝ η ζΫ μ,Ν κδΝ εαδθκ σηκδ κλΰαθδ ηκέΝ έθαδΝ υθάγπμΝ εαδΝ πδκΝ

παλαΰπΰδεκέ,Ν αφκτΝ βΝ αθαθΫπ βΝ πθΝ π λδευθ πδξ δλβ δαευθΝ δ λΰα δυθΝ εαδΝ βΝ

υθ ξάμΝαθααά β βΝΰδαΝί ζ έπ βΝ βμΝ ξΫ βμΝη Ν κθΝπ ζΪ βΝαπσ πζ υλΪμΝπλκρσθ πθΝ

εαδΝ ιυπβλΫ β βμ,ΝΫξ δΝγ δεάΝ πέ λα βΝ κΝ ζδεσΝκδεκθκηδεσΝαπκ Ϋζ ηαέΝΝ8 

 

 

 

                                                           
8
  α έζβμΝΣλαπ αΪθκΰζκυ,Ν«Καδθκ κηέαΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαέΝ ιπ λΫφ δαΝεαδΝπ ζα κε θ λδεσ β αΝ αΝ
πδξ δλβ δαεΪΝηκθ ΫζαμΝΟΝλσζκμΝ πθΝΣ ξθκζκΰδυθΝΠζβλκφκλδεάμΝεαδΝ πδεκδθπθδυθ»,Ν ε κ βΝΠλυ β,Ν

30-04-2010   
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1.3. Κα βΰκλέ μΝ– έ βΝεαδθκ κηέαμΝ 

 

ΟΝ δαξπλδ ησμΝ βμΝ εαδθκ κηέαμ,Ν θ δε δεΪ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ η Ν βθΝ ξλά βΝ τκΝ

ία δευθΝ εα βΰκλδυθΝ εαδθκ κηέαμ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ πσ κΝ λδακ πα δεσΝ έθαδΝ κΝ

απκ Ϋζ ηαΝ βμ,ΝεαδΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝαθ δε έη θκΝ βμΝεαδθκ κηέαμέΝΘαΝπλΫπ δ,Ν πέ βμΝ

θαΝ πδ βηΪθκυη Ν σ δΝ βΝ αιδθσηβ βΝ πθΝ δ υθΝ εαδθκ κηέαμΝ θΝ έθαδΝ αυ βλΪΝ

πδ βηκθδεάέΝ ΜέαΝ εαδθκ κηέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ κπκγ βγ έΝ Ν δαφκλ δεΫμΝ εα βΰκλέ μΝ

απσΝεΪγ Ν πδξ έλβ βέΝ 

 

 έ βΝεαδθκ κηέαμΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝαπκ Ϋζ ηα 

 

ΡδαδεάΝεαδθκ κηέα  

Πλκεαζ έΝ γ η ζδυ δμΝ αζζαΰΫμΝ δμΝ λα βλδσ β μΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ ήΝ ηδαμΝ

πδξ έλβ βμΝ εαδΝ απκ ζ έΝ ΫθαΝ αφΫμΝ βη έκΝ κηάμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν δμΝ ά βΝ

ξλβ δηκπκδκτη θ μΝ πλαε δεΫμέΝ Τπ λίαέθ δΝ αΝ σλδαΝ εαδΝ πδ λΪΝ λα δεΪΝ σ κΝ δμΝ

πδξ δλά δμΝ σ κΝ εαδΝ βθΝ αΰκλΪ,Ν πλκεαζυθ αμΝ βηαθ δεάΝ αθα σηβ βέΝ ΣΫ κδκυΝ

έ κυμΝλδαδεΫμΝεαδθκ κηέ μΝ έθκυθΝθαΝαζζΪικυθΝπζάλπμΝ δμΝυπΪλξκυ μΝ δεαθσ β μΝ

βμΝ πδξ έλβ βμΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΫξκυθΝ πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ λδαδεάΝ αζζαΰάΝ βμΝ

φυ δκΰθπηέαμΝηδαμΝ πδξ έλβ βμΝάΝήΝεαδΝ θσμΝκζσεζβλκυΝεζΪ κυέΝ 

 

 α δαεάΝΧί ζ δπ δεάΨΝεαδθκ κηέα  

βηδκυλΰ έΝ Ν υθ ξάΝ ίΪ βΝ αζζαΰΫμΝ δμΝ εα αθαζπ δεΫμΝ υθάγ δ μΝ βμΝ αΰκλΪμ,Ν

πδφΫλκθ αμΝ ηδαΝ δλΪΝ απσΝ πκ κ δεΫμΝ αζζαΰΫμΝ Ν ΰθπ ΫμΝ παλαηΫ λκυμΝ θσμΝ

πλκρσθ κμΝ άΝ δ Ϊΰκθ αμΝ ξθδεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ Ν υφδ Ϊη θαΝ πλκρσθ αέΝ Μ Ν ζέΰαΝ

ζσΰδαΝκδΝ α δαεΫμΝεαδθκ κηέ μΝΫξκυθΝπ λδ σ λκ κΝξαλαε άλαΝαπζυθΝί ζ δυ πθΝ

εαδΝ αθ δπλκ ππ τκυθΝ ηδελΫμΝ ησθκΝ αζζαΰΫμΝ δμΝ λΫξκυ μΝ πλαε δεΫμΝ βμΝ

πδξ έλβ βμέΝ9 

                                                           
9
  ΓλβΰσλβμΝΠλα Ϊεκμ,ΝΓδΪθθβμΝπαθσμ,ΝΚυ αμΝΚπ σπκυζκμ,Ν«Καδθκ κηέαμΝΠλκ δκλδ δεκέΝ

ΠαλΪΰκθ μΝεαδΝΠλκίζβηα δ ηκέΝΰδαΝ κΝΜΫζζκθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΟδεκθκηέαμ»,ΝΟδεκθκηδεσ 

Παθ πδ άηδκΝ γβθυθ,Ν λΰα άλδκΝ δκδεβ δεάμΝ πδ άηβμ,Ν
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 έ βΝεαδθκ κηέαμΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝαθ δε έη θκ 

 

ΣκΝ ΰξ δλέ δκΝ κυΝ Ό ζκ,Ν πκυΝ αθαπ τξγβε Ν απσΝ εκδθκτΝ απσΝ βθΝ ϋurostat εαδΝ κθΝ

ΟΟ ,Ν βθΝγβΝΫε κ βΝ κυ,ΝπαλαγΫ δΝ κθΝαεσζκυγκΝκλδ ησμΝ«ΜδαΝεαδθκ κηέαΝ έθαδΝ

βΝ φαληκΰάΝ θσμΝθΫκυΝάΝ βηαθ δεΪΝί ζ δπηΫθκυΝπλκρσθ κμΝΧαΰαγκτΝάΝυπβλ έαμΨ,ΝάΝ

δα δεα έαμ,Ν ηδαμΝ θΫαμΝ η γσ κυΝ ηΪλε δθΰε,Ν άΝ θΫπθΝ κλΰαθπ δευθΝ η γσ πθΝ δμΝ

πδξ δλβηα δεΫμΝ πλαε δεΫμ,Ν κλΰΪθπ βΝ κυΝ ξυλκυΝ λΰα έαμΝ άΝ δμΝ ιπ λδεΫμΝ

ξΫ δμ»Ν εαδΝ δαελέθ δΝ αΝ αεσζκυγαΝ Ϋ λαΝ έ βΝ εαδθκ κηέαμΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ

αθ δε έη θσΝ κυμμΝ 

 

Καδθκ κηέαΝπλκρσθ κμΝΧproductΝinnovationΨ  

έθαδΝ βΝ δ αΰπΰάΝ θσμΝ αΰαγκτΝ άΝ ηδαμΝ υπβλ έαμΝ πκυΝ έθαδΝ θΫκήθΫαΝ άΝ βηαθ δεΪΝ

ί ζ δπηΫθκήβΝπμΝπλκμΝ αΝ ΰθπλέ ηα ΪΝ κυΝάΝ δμΝ ξλά δμΝ ΰδαΝ δμΝκπκέ μΝπλκκλέα αδέΝ

υ σΝ κΝ έ κμΝ εαδθκ κηέαμΝ υθ πΪΰ αδΝ βηαθ δεΫμΝ ί ζ δυ δμΝ πθΝ ξθδευθΝ

πλκ δαΰλαφυθ,Ν πθΝ υ α δευθΝ η λυθΝ εαδΝ πθΝ υζδευθ,Ν κυΝ θ πηα πηΫθκυΝ

ζκΰδ ηδεκτ,Ν κυΝ φδζδεκτΝ ξαλαε άλαΝ πλκμΝ κΝ ξλά βΝ άΝ ΪζζπθΝ ζ δ κυλΰδευθΝ

ξαλαε βλδ δευθέ 

 

Καδθκ κηέαΝ δα δεα έαμΝΧprocessΝinnovationΨΝ 

έθαδΝ βΝ φαληκΰάΝ ηέαμΝ θΫαμΝ άΝ βηαθ δεΪΝ ί ζ δπηΫθβμΝ η γσ κυΝ παλαΰπΰάμΝ άΝ

παλΪ κ βμέΝ υ σΝ κΝ έ κμΝεαδθκ κηέαμΝ ηπ λδΫξ δΝ βηαθ δεΫμΝαζζαΰΫμΝ δμΝ ξθδεΫμ,Ν

βθΝ ξθκζκΰέα,Ν κθΝ ικπζδ ησΝεαδήΝάΝ κΝζκΰδ ηδεσέ 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

http://getbusy.gr/Section/Details/18/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%

B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%A

D%CE%BB%CE%B1%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%C

E%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82 

 

http://getbusy.gr/Section/Details/18/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://getbusy.gr/Section/Details/18/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://getbusy.gr/Section/Details/18/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://getbusy.gr/Section/Details/18/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Καδθκ κηέαΝηΪλε δθΰεΝΧmarketingΝinnovationΨ  

έθαδΝ βΝ φαληκΰάΝ ηέαμΝ θΫαμΝ η γσ κυΝ ηΪλε δθΰεΝ πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ βηαθ δεΫμΝ

αζζαΰΫμΝ κΝ ξ δα ησΝ πθΝπλκρσθ πθΝάΝ βΝ υ ε υα έαΝ κυμ,Ν βθΝ κπκγΫ β β,Ν βθΝ

πλκυγβ βΝάΝ βθΝ δηκζσΰβ άΝ κυμέΝ Νεαδθκ κηέαΝηΪλε δθΰεΝ κξ τ δΝ βθΝεαζτ λβΝ

ιυπβλΫ β βΝ πθΝ αθαΰευθΝ κυΝ π ζΪ β,Ν αθκέΰκθ αμΝ θΫ μΝ αΰκλΫμΝ άΝ

παθα κπκγ υθ αμΝ κΝπλκρσθΝ βμΝ αδλ έαμΝ βθΝαΰκλΪ,Νη Ν σξκΝ βθΝατιβ βΝ πθΝ

ππζά πθέΝΝ 

ΣκΝ ξαλαε βλδ δεσΝ ΰθυλδ ηαΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ ηΪλε δθΰεΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν Ϊζζ μΝ

αζζαΰΫμΝ αΝ λΰαζ έαΝ ηΪλε δθΰεΝ βμΝ αδλ έαμΝ έθαδΝ σ δΝ βθΝ π λέπ π βΝ βμΝ

εαδθκ κηέαμΝ φαλησα αδΝηέαΝηΫγκ κμΝηΪλε δθΰεΝπκυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθ δεα κπ λέα δΝ

ηέαΝθΫαΝαθ έζβοβΝΰδαΝ κΝηΪλε δθΰεΝεαδΝ θαΝ βηα κ κ έΝΫθαΝκυ δα δεσΝίάηαΝπΫλαΝ

απσΝ δμΝυπΪλξκυ μΝη γσ κυμΝηΪλε δθΰεΝ βμΝ αδλ έαμέΝΟδΝθΫ μΝηΫγκ κδΝηΪλε δθΰεΝ

ηπκλκτθΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ σ κΝΰδαΝ αΝθΫαΝσ κΝεαδΝΰδαΝ αΝυπΪλξκθ αΝπλκρσθ αέ 

 

Ολΰαθπ δεάΝεαδθκ κηέαΝΧorganisationalΝinnovationΨ  

έθαδ βΝ φαληκΰάΝηέαμΝθΫαμΝκλΰαθπ δεάμΝη γσ κυΝ δμΝ πδξ δλβ δαεΫμΝπλαε δεΫμΝ βμΝ

αδλ έαμ,Ν κθΝ λΰα δαεσΝ ξυλκ,Ν βθΝ κλΰΪθπ βΝ άΝ δμΝ ιπ λδεΫμΝ ξΫ δμέΝ Ν

κλΰαθπ δεάΝ εαδθκ κηέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ κξ τ δΝ βθΝ ατιβ βΝ βμΝ απσ κ βμΝ ηΫ πΝ βμΝ

η έπ βμΝ πθΝ δκδεβ δευθΝάΝ υθαζζαε δευθΝ απαθυθ,Ν βΝί ζ έπ βΝ βμΝδεαθκπκέβ βμΝ

κθΝ λΰα δαεσΝ ξυλκΝ ΧεαδΝ εα ΪΝ υθΫπ δαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ παλαΰπΰδεσ β αμΨ,Ν βθΝ

απσε β βΝ πλσ ία βμΝ Ν ηβΝ ηπκλ τ δηαΝ κδξ έαΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ ΧσππμΝ βΝ ηβΝ

επ δεκπκδβηΫθβΝ ιπ λδεάΝΰθυ βΨΝάΝ βΝη έπ βΝ πθΝ απαθυθΝΰδα πλκηάγ δ μέΝ 

ΣκΝ ξαλαε βλδ δεσΝ ΰθυλδ ηαΝ βμΝ κλΰαθπ δεάμΝ εαδθκ κηέαμΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν Ϊζζ μΝ

κλΰαθπ δεΫμΝαζζαΰΫμΝ ΝηέαΝ αδλ έαΝ έθαδΝβΝ φαληκΰάΝηέαμΝκλΰαθπ δεάμΝη γσ κυΝβΝ

κπκέαΝ θΝΫξ δΝξλβ δηκπκδβγ έΝ κΝπαλ ζγσθΝαπσΝ βθΝ αδλ έαέΝ10
 

 

 

                                                           
10

  «Oslo Manual: Guidelines for collecting ad interpreting innovation data», OECD, European 

Commission, Third Edition, A joint publication of OECD and Eurostat, OECD 2005 

http://www.innosupport.net/uploads/media/GR_1_01.pdf  

http://www.innosupport.net/uploads/media/GR_1_01.pdf
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1.4. πδξ δλβηα δεΪΝηκθ ΫζαΝεαδθκ κηέαμ 

 

Κζ δ σΝηκθ ΫζκΝεαδθκ κηέαμ 

ΣκΝ εζ δ σΝ ηκθ ΫζκΝ εαδθκ κηέαμΝ πδε θ λυθ αδΝ βθΝ π λδεάΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ

εαδθκ κηέαμέΝ υ σΝ Ϋξ δΝ πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ πλκελέθ αδ,Ν πμΝ ίΫζ δ βΝ ζτ βΝ βΝ

εαγ κπκέβ βΝ βμΝ δα δεα έαμέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδα,ΝαθΝεΪπκδαΝ πδξ έλβ βΝγΫζ δΝθαΝεΪθ δΝ

εΪ δΝθΫκ,Ν κΝεΪθ δΝ βλδαση θβΝ ι’ΝκζκεζάλκυΝ δμΝ δεΫμΝ βμΝ υθΪη δμΝΧδ Ϋα,ΝΫλ υθαΝ

εαδΝαθΪπ υιβ,Νπαλαΰπΰά,Νππζά δμ,Ν ιυπβλΫ β βΝη ΪΝ βθΝπυζβ βΨέΝ 

ΚαγυμΝ αΝσλδαΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ δαξπλέακυθΝη Νη ΰΪζβΝ αφάθ δαΝ κΝ π λδεσΝαπσΝ

κΝ ιπ λδεσΝπ λδίΪζζκθ,Ν αΝ δΪφκλαΝ Ϊ δαΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝ ΧαπσΝ βΝ τζζβοβΝ βμΝ

δ ΫαμΝηΫξλδΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝη ΪΝ βθΝπυζβ βΨΝ ε ζκτθ αδΝαπκεζ δ δεΪΝηΫ αΝ κΝ

πζαέ δκΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝ  κΝ εζ δ σΝ ηκθ ΫζκΝ εαδθκ κηέαμ,Ν κδΝ θΫ μΝ δ Ϋ μΝ

βηδκυλΰκτθ αδΝηΫ αΝ βθΝ πδξ έλβ βΝεαδΝκδΝ πδελα Ϋ λ μΝαπσΝαυ ΫμΝφ ΪθκυθΝ κΝ

Ϊ δκΝ βμΝ αθΪπ υιβμέΝ  βΝ υθΫξ δα,Ν ησθκΝ ΫθαΝ πκ κ σΝ απσΝ αυ ΫμΝ φ Ϊθ δΝ ζδεΪΝ

βθΝαΰκλΪέΝτηφπθαΝη Ν κΝηκθ ΫζκΝαυ σ,ΝκΝΫζ ΰξκμΝκζσεζβλβμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ βμΝ

εαδθκ κηέαμΝ έθαδΝ βΝ ία δεάΝ λα βΰδεάμΝ « θΝ γΫζ δμΝ θαΝ εΪθ δμΝ εΪ δΝ εαζΪ,Ν εΪθ’Ν κΝ

ησθκμΝ κυ». 

ΟδΝ πδξ δλά δμ,Ν ΰδαΝ θαΝ υπκ βλέικυθΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ εαδθκ κηέαμΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ

εζ δ σΝ ηκθ Ϋζκ,Ν π θ τκυθΝ Ν Ϋλ υθαΝ εαδΝ αθΪπ υιβΝ αζζΪΝ εαδΝ Ν υπκ βλδε δεΫμΝ

ζ δ κυλΰέ μ,ΝαφκτΝαυ σΝ πδ λΫπ δΝ σ κΝ κθΝπζάλβΝΫζ ΰξκΝ βμΝ δα δεα έαμ,Νσ κΝεαδΝ βΝ

« υΰεκηδ ά»Ν κυΝ η ΰαζτ λκυΝ υθα κτΝ πκ κ κτΝ απσΝ βθΝ πλκ δγΫη θβΝ αιέαΝ πκυΝ

βηδκυλΰάγβε έΝ ΟΝ ϊrέΝ ώenryΝ ωhesbroughΝ ΧϋxecutiveΝ ϊirector,Ν ωenterΝ forΝ τpenΝ

Innovation,ΝSchoolΝofΝψusinessΨΝυπκ βλέα δΝππμΝ κΝηκθ ΫζκΝαυ σΝΰέθ αδΝκζκΫθαΝεαδΝ

πδκΝ ι π λα ηΫθκ,Ν εαγυμΝ βΝ «ξλά δηβ»Ν ΰδαΝ ηδαΝ πδξ έλβ βΝ ΰθυ βΝ ηπκλ έΝ πζΫκθΝ θαΝ

πλκΫλξ αδΝαπσΝΫθαθΝη ΰΪζκΝαλδγησΝπβΰυθ,ΝσππμΝπαθ πδ άηδα,Ν λ υθβ δεΪΝεΫθ λα,Ν

ηδελΫμΝ πδξ δλά δμ,Ναθ ιΪλ β κυμΝ υηίκτζκυμΝεέζπέ 
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θκδξ σΝηκθ ΫζκΝεαδθκ κηέαμ 

ΣκΝαθκδξ σΝηκθ ΫζκΝεαδθκ κηέαμΝία έα αδΝ ΝηδαΝ ζ έπμΝ δαφκλ δεάΝζκΰδεά,ΝεαγυμΝ

πκζτ δη μΝ δ Ϋ μΝ αζζΪΝ εαδΝ ΰθυ δμΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ άΝ κυμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκΫλξκθ αδΝ

σ κΝαπσΝ κΝ π λδεσ,Νσ κΝεαδΝαπσΝ κΝ ιπ λδεσΝπ λδίΪζζκθΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝ πσΝ

αυ άΝ βΝ εκπδΪ,Ν κδΝ δ Ϋ μΝ εαδΝ κδΝ ΰθυ δμ,Ν πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κΝ ιπ λδεσΝ

π λδίΪζζκθ,Ν ΫξκυθΝ κθΝ έ δκΝ ίαγησΝ βηα έαμΝ η Ν αυ ΫμΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κΝ

π λδεσέΝ Ν δαγ δησ β αΝεαδΝβΝπκδσ β αΝ πθΝ ιπ λδεΪΝπλκ λξση θπθΝδ υθΝεαδΝ

ΰθυ πθΝαζζΪακυθΝ βΝ λα βΰδεάΝ πθΝ πδξ δλά πθέΝ 

«ΟδΝ πδξ δλά δμΝπλΫπ δΝθαΝ κηκτθ αδΝΫ δΝυ ΝθαΝΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝαθ ζκτθΝ

ΰθυ βΝ απσΝ ιπ λδεΫμΝ πβΰΫμέΝ ΠζΫκθΝ θΝ έθαδΝ αθΪΰεβΝ θαΝ παλαΰΪΰ δΝ εαθ έμΝ βθΝ

π λδ σ λβΝ άΝ βθΝ εαζτ λβΝ υθα άΝ θΫαΝ ΰθυ βΝ ΰδαΝ θαΝ πδελα ά δΝ βθΝ αΰκλΪέΝ

θ έγ α,Ν ηδαΝ πδξ έλβ β,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πδελα ά δ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ εΪθ δΝ κθΝ

εαζτ λκΝ υθα σΝ υθ υα ησΝ βμΝΰθυ βμΝπκυΝπαλΪΰ αδΝ π λδεΪΝη Ν βΝΰθυ βΝπκυΝ

παλΪΰ αδΝ ε σμΝ πδξ έλβ βμ»ΝΧωhesbroughΝεέΪέ,ΝβίίθΨέΝ11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

  λέΝ θ υθβμΝΛδίδ λΪ κμ,Ν«Ο βΰσμΝεαδθκ κηέαμΝΰδαΝηδελΫμΝ πδξ δλά δμ»,Ν λΪ δμΝΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ
κυΝλσζκυΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝεαδΝ πθΝηκλφυθΝ υθ λΰα έαμΝ δμΝηδελΫμΝ πδξ δλά δμ,Ν ε σ βμΝΙΜ Ν

Γ ,ΝΙθ δ κτ κΝΜδελυθΝ πδξ δλά πθΝ– Γ θδεάΝυθκηκ πκθ έαΝ παΰΰ ζηα δυθΝ δκ ξθυθΝ
ηπσλπθΝ ζζΪ κμ,Ν γάθα,ΝΟε υίλδκμΝβί1γ 

«Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology», Henry William 

Chesbrough, Harvard Business Press, 2006 
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Α χ   α α  

 

 

Α χ  α χ  α α  

 

 α   α  α  π π  α 
υ υ   π έ 

π υ  « υπ » π  π υ  
υ υ  α α , α , α   αυ , 

π π  α  π υ  α φ υ   
 υ  ( α   απα α α υ  υ ) 

α  π  α έ 
π  α α υ α  α  υ 
α  Έ υ α  α  π υ έ 

Έ υ α α  α π υ   π  
π  α υ  α αέ Χ α α  

υ α α  α π υ   π  
π υ α π φ  απ   

 α α  π υ α απ  α έ 
 α α α υ   π ,  α  

φ υ  α  π   α έ 
 α  α υ     
υ α π υ α π φ  απ  

αυ έ 
 π υ α π υ  π  α 

α α,  α « π α υ »  
α έ 

Η υ α  α υ 
π α  υ α  π  

απ  α  απ   α φ  
α  π   α έ 

 υ   π  α  
α   υ υ,  α 
π α υ έ 

π  α υ   α  υ α  
    π υ π α  απ  

  π ,  α  αυ  π υ 
π α  απ    π υ 
α π α υ έ 

π  α υ   α  α  
α   α α  α  α  

π υ  α π φ  απ  αυ έ 

π  α α    α υ  
 απ   α  α έ 

π , π π  α υ  π π α α 
απ υ  π α   α  

α , α  αυ  υπ    
α  π α  έ 

 

 

ΠέθαεαμΝ1μΝΟδΝ δαφκλΫμΝη αιτΝ πθΝαλξυθΝ«εζ δ άμ»ΝεαδΝ«αθκδξ άμ»Ν
εαδθκ κηέαμ 

12
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

  λέΝ θ υθβμΝΛδίδ λΪ κμ,Ν«Ο βΰσμΝεαδθκ κηέαμΝΰδαΝηδελΫμΝ πδξ δλά δμ»,Ν λΪ δμΝΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ
κυΝλσζκυΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝεαδΝ πθΝηκλφυθΝ υθ λΰα έαμΝ δμΝηδελΫμΝ πδξ δλά δμ,Ν ε σ βμΝΙΜ Ν

Γ ,ΝΙθ δ κτ κΝΜδελυθΝ πδξ δλά πθΝ– Γ θδεάΝυθκηκ πκθ έαΝ παΰΰ ζηα δυθΝ δκ ξθυθΝ
ηπσλπθΝ ζζΪ κμ,Ν γάθα,ΝΟε υίλδκμΝβί1γ 
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1.5. ΗΝεαδθκ κηέαΝ βθΝ υλυπβ 

 

ΟΝ ά δκμΝπέθαεαμΝαπκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ θπ βμΝΚαδθκ κηέαμΝπαλΫξ δΝηδαΝ υΰελδ δεάΝ

αιδκζσΰβ βΝ πθΝ πδ σ πθΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ εαδθκ κηέαμΝ πθΝ ελα υθΝ η ζυθΝ βμΝ

υλππαρεάμΝ θπ βμΝ εαδΝ αΝ ξ δεΪΝ πζ κθ ε άηα αΝ εαδΝ η δκθ ε άηα αΝ πθΝ

υ βηΪ πθΝΫλ υθαμΝεαδΝεαδθκ κηέαμΝ κυμέΝ κβγΪΝ αΝελΪ βΝηΫζβΝθαΝαιδκζκΰά κυθΝ

κυμΝ κη έμΝ κυμΝ κπκέκυμΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδε θ λυ κυθΝ δμΝ πλκ πΪγ δΫμΝ κυμ,Ν

πλκε δηΫθκυΝθαΝ κθυ κυθΝ δμΝ πδ σ δμΝεαδθκ κηέαμέΝ 

τηφπθαΝη Ν κθΝ θΝζσΰπΝπέθαεα,Ν κΝβί1ηΝ έξθ δΝππμΝΰδαΝ βθΝ υλππαρεάΝ θπ βΝ κΝ

τθκζσΝ βμ,ΝκδΝ πδ σ δμΝ βμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝΫξκυθΝπαλαη έθ δΝ Ϊ δη μΝ

εα ΪΝ κΝ ζ υ αέκΝΫ κμέΝΟΝαθ έε υπκμΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝελέ βμΝΫξ δΝεα α έΝ ηφαθάμΝ

αΝ π λδ σ λα ελΪ βΝ – ηΫζβ,Ν αΝ κπκέαΝ παλκυ έα αθΝ η έπ βΝ πδ σ πθΝ

εαδθκ κηέαμΝ  τΰελδ βΝ η Ν κΝ βί1ζέ Ν Ϋε κ βΝ κυΝ βί1ζΝ απΫ δι Ν σ δΝ υπάλξαθΝ

γ δεΫμΝ θ έι δμ,ΝεαγυμΝκδΝ πδ σ δμΝ βθΝεαδθκ κηέαΝί ζ δυγβεαθΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝ

εΪζυοβμΝ βμΝ υ Ϋλβ βμΝ πθΝ ζδΰσ λκΝ εαδθκ σηπθΝ ξπλυθΝ παθάζγ ,Ν αφσ κυΝ έξ Ν

αθ δ λαφ έΝ πλδθΝ απσΝ τκΝ Ϋ βέΝ Ν Ϋε κ βΝ κυΝ βί1ηΝ παλκυ δΪα δΝ ηδα λσεζβ βΝ

δεσθα,Ν αφκτΝ 1γΝ ελΪ βΝ – ηΫζβΝ βη έπ αθΝ η έπ βΝ πθΝ πδ σ πθΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ

εαδθκ κηέαμΝ εαδΝ 1ηΝ ελΪ βΝ ηΫζβΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ πδ σ υθΝ κυμ,Ν Ν τΰελδ βΝ η Ν κΝ

πλκβΰκτη θκΝΫ κμέΝ 

ΟΝπέθαεαμΝ πδ σ πθΝ εαδθκ κηέαμΝ βμΝ θπ βμΝ κΝ βί1η,Ν βθΝ 1ζβΝ Ϋε κ βΝαπσΝ βθΝ

δ αΰπΰάΝ κυΝ ϋuropeanΝ InnovationΝ ScoreboardΝ βίί1,Ν αεκζκυγ έΝ βθΝ η γκ κζκΰέαΝ

πθΝπλκβΰκτη θπθΝ ε σ πθέΝΟδΝ πδ σ δμΝ βθΝεαδθκ κηέαΝη λυθ αδΝη Ν βΝξλά βΝ

θσμΝ τθγ κυΝ έε βΝ– κθΝυθκπ δεσΝ έε βΝΚαδθκ κηέαμΝ– κΝκπκέκμΝ υθκοέα δΝ βθΝ

απσ κ βΝ ηδαμΝ δλΪμΝ δαφκλ δευθΝ δε υθέΝ  κΝ πζαέ δκΝ ηΫ λβ βμΝ πκυΝ

ξλβ δηκπκδάγβε Ν κθΝ πέθαεαΝ πδ σ πθΝ βμΝ θπ βμΝ ΰδαΝ βθΝ εαδθκ κηέα,Ν

δαελέθκθ αδΝ γΝ ία δεκέΝ τπκδΝ δε υθΝ Χεαγκλδ δεκέΝ παλΪΰκθ μ,Ν λα βλδσ β μΝ

πδξ έλβ βμ,Ν απκ ζΫ ηα αΨΝ εαδΝ κΝ δα Ϊ δμΝ εαδθκ κηέαμ,Ν π λδζαηίΪθκθ αμΝ

υθκζδεΪΝ βηΝ δαφκλ δεκτμΝ έε μέΝ ΟδΝ εαγκλδ δεκέΝ παλΪΰκθ μΝ εαζτπ κυθΝ δμΝ

ία δεΫμΝ εδθβ άλδ μΝ υθΪη δμΝ πθΝ πδ σ πθΝεαδθκ κηέαμΝ ε σμΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝΟδΝ

λα βλδσ β μΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝεαζτπ κυθΝ δμΝπλκ πΪγ δ μΝεαδθκ κηέαμΝ Ν πέπ κΝ

πδξ έλβ βμ,Ν εαδΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ εαζτπ κυθΝ δμΝ πδπ υ δμΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ

εαδθκ κηέαμΝ πθΝ πδξ δλά πθέ 
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ΠδκΝ αθαζυ δεΪΝ κδΝ έε μΝ κυΝ πέθαεαΝ απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ θπ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ

(Innovation Union Scoreboard βί1ηΨ,Ν έθαδμ 

 

 Καγκλδ δεκέΝπαλΪΰκθ μΝ 

 

θγλυπδθκΝ υθαηδεσ 

 ΝΫαΝ δ αε κλδευθΝ πκυ υθΝαθΪΝ1ίίίΝεα κέεκυμΝβζδεέαμΝβη-γζΝ υθέ 

 Πκ κ σΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ βζδεέαμΝ γί-γζΝ υθΝ πκυΝ Ϋξ δΝ κζκεζβλυ δΝ βθΝ

λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βέ 

 Πκ κ σΝ πθΝ θΫπθΝ βί-βζΝ υθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ κζκεζβλυ δΝ κυζΪξδ κθΝ βθΝ

αθυ λβΝίαγηέ αΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ 

 

θκδξ ΪΝ,ΝΪλδ αΝεαδΝ ζευ δεΪΝ υ άηα αΝΫλ υθαμ 

 δ γθάμΝ πδ βηκθδεάΝ υθ λΰα έαΝ βηκ δ τ δμΝ αθΪΝ εα κηητλδκΝ

πζβγυ ηκτέ 

 πδ βηκθδεΫμΝ βηκ δ τ δμΝη αιτΝ πθΝεκλυφαέπθΝπδκΝ βηκ δ τ πθΝ1ίΣΝ

Νπαΰεσ ηδκΝ πέπ κέ 

 ΜβΝ υπκοάφδπθΝ δ αε σλπθΝ βμΝ Ν πμΝ πκ κ σΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ

δ αε κλδευθΝφκδ β υθέ 

 

Υλβηα κ σ β βΝεαδΝυπκ άλδιβ 

 ΟδΝ απΪθ μΝΰδαΝ ΝΤΝ Ν κθΝ βησ δκΝ κηΫαΝπμΝπκ κ σΝ κυΝ Πέ 

 ΟδΝ π θ τ δμΝ πδξ δλβηα δευθΝε φαζαέπθΝπμΝπκ κ σΝ κυΝ Πέ 
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 λα βλδσ β μΝ πθΝ πδξ δλά πθ 

 

αδλ έαΝ π θ τ πθ 

 απΪθ μΝΰδαΝ ΝΤΝ Ν κθΝ κηΫαΝ πθΝ πδξ δλά πθΝπμΝπκ κ σΝ κυΝ Πέ 

 απΪθ μΝεαδθκ κηέαμΝηβ- ΝΤΝ ΝπμΝπκ κ σΝ κυΝετεζκυΝ λΰα δυθέ 

 

δα υθ Ϋ δμΝεαδΝ πδξ δλβηα δεσ β α 

 Μδελκη αέ μΝ πδξ δλά δμΝπκυΝεαδθκ κηκτθΝ π λδεΪέ 

 Καδθκ ση μΝΜΜ Χηδελκη αέ μΝ πδξ δλά δμΨΝ Ν υθ λΰα έαΝη ΝΪζζκυμέ 

 βησ δ μΝ– δ δπ δεΫμΝ υθ- βηκ δ τ δμΝαθΪΝ εα κηητλδκΝπζβγυ ηκτ 

 

Π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ δαθκβ δεάμΝδ δκε β έαμ 

 PCT (Patent Cooperation Treaty – υθγάεβΝ υθ λΰα έαμΝ υλ δ ξθέαμΨΝ

αδ ά δμΝ δπζπηΪ πθΝ υλ δ ξθέαμέ 

 PωTΝ αδ ά δμΝ δπζπηΪ πθΝ υλ δ ξθέαμΝ Ν εκδθπθδεΫμΝ πλκεζά δμΝ

Χ ξθκζκΰέ μΝπκυΝαφκλκτθΝ κΝπ λδίΪζζκθΨέ 

 Κκδθκ δεΪΝ άηα αέ 

 Κκδθκ δεΪΝ ξ έαΝεαδΝυπκ έΰηα αέ 

 

 

 πκ ζΫ ηα α 

 

Καδθκ σηκδ 

 ΜΜ ΝπκυΝ δ ΪΰκυθΝεαδθκ κηέ μΝπλκρσθ πθΝάΝ δα δεα δυθέ 

 ΜΜ ΝπκυΝ δ ΪΰκυθΝ ηπκλέαμΝάΝ δμΝκλΰαθπ δεΫμΝεαδθκ κηέ μέ 

 πα ξσζβ βΝ Ν αξΫπμΝαθαπ υ ση θ μΝ πδξ δλά δμΝεαδθκ σηπθΝ κηΫπθέ 
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ΟδεκθκηδεΫμΝ πδπ υ δμ 

 πα ξσζβ βΝ Ν λα βλδσ β μΝ Ϋθ α βμΝ ΰθυ βμΝ Χη απκέβ βΝ εαδΝ

υπβλ έ μΨέ 

 ΜΫ βΝεαδΝυοβζάΝ ξθκζκΰέαΝπλκρσθΝ ιαΰπΰυθέ 

 ΤοβζάμΝΫθ α βμΝΰθυ βμΝ ιαΰπΰΫμΝυπβλ δυθέ 

 Ππζά δμΝ πθΝθΫπθΝ βθΝαΰκλΪΝεαδΝ λαέπ βΝθΫπθΝεαδθκ κηδυθέ 

 Ά δαΝεαδΝ έπζπηαΝ υλ δ ξθέαμΝ πθΝ σ πθΝαπσΝ κΝ ιπ λδεσέ 

 

 

 

 

ΠέθαεαμΝβμΝΠζαέ δκΝηΫ λβ βμΝ κυΝπέθαεαΝαπκ ζ ηΪ πθΝεαδθκ κηέαμΝ βμΝ
Έθπ βμ 

13
 

 

                                                           
13

  Innovation Union Scoreboard 2014, European Commission, Enterprise & Industry Magazine 
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Μ ΝίΪ βΝ κθΝηΫ κΝσλκΝ πθΝ πδ σ πθΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝεαδθκ κηέαμ,Ν αΝελΪ βΝηΫζβ, 

σππμΝ φαέθ αδΝ εαδΝ κΝ δΪΰλαηηαΝ πκυΝ αεζκυγ έ, εα α Ϊ κθ αδΝ Ν Ϋ λδμΝ

δαφκλ δεΫμΝκηΪ μΝ πδ σ πθ,ΝκδΝκπκέ μΝ έθαδμ 

 

 Innovation leadersμΝ Ν αθέα,Ν βΝ Φδθζαθ έα,Ν βΝ Γ ληαθέαΝ εαδΝ βΝ κυβ έαΝ έθαδΝ

«πλπ κπσλκδΝ βμΝ εαδθκ κηέαμ»,Ν φσ κθΝ κδΝ πδ σ δμΝ κυμΝ έθαδΝ πκζτΝ

υοβζσ λ μΝαπσΝ ε έθ μΝ κυΝηΫ κυΝσλκυΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμέ 

 

 Innovation followersμΝ Ν υ λέα,Ν κΝ Ϋζΰδκ,Ν βΝ Γαζζέα,Ν βΝ Ιλζαθ έα,Ν κΝ

Λκυι ηίκτλΰκ,ΝκδΝΚΪ πΝΥυλ μ,ΝβΝζκί θέαΝεαδΝ κΝ θπηΫθκΝ α έζ δκΝ έθαδΝ

«κπα κέΝ βμΝ εαδθκ κηέαμ»,Ν η Ν πδ σ δμΝ εαδθκ κηέαμΝη ΰαζτ λ μΝ άΝ π λέπκυΝ

έ δ μΝη Ν ε έθ μΝ κυΝηΫ κυΝσλκυΝ βμΝ έ 

 

 Moderate innovatorsμΝΟδΝ πδ σ δμΝ βμΝΚλκα έαμ,Ν βμΝΚτπλκυ,Ν βμΝΣ ξδεάμΝ

βηκελα έαμ,Ν βμΝ γκθέαμ,Ν βμΝ ζζΪ αμ,Ν βμΝ Ουΰΰαλέαμ,Ν βμΝ Ι αζέαμ,Ν βμΝ

Λδγκυαθέαμ,Ν βμΝΜΪζ αμ,Ν βμΝΠκζπθέαμ,Ν βμΝΠκλ κΰαζέαμ,Ν βμΝζκίαεέαμΝεαδΝ

βμΝΙ παθέαμΝ έθαδΝξαηβζσ λ μΝαπσΝ κθΝηΫ κΝσλκΝ βμΝ έΝ υ ΫμΝ έθαδΝ«ξυλ μΝ

η ΝηΫ λδ μΝ πδ σ δμΝ βθΝεαδθκ κηέα»έ 

 

 Modest innovatorsμΝ Ν κυζΰαλέα,ΝβΝΛ κθέαΝεαδΝβΝΡκυηαθέαΝ έθαδΝ«ξυλ μΝη Ν

ξαηβζΫμΝ πδ σ δμΝ βθΝ εαδθκ κηέα»,Ν εαγυμΝ κδΝ πδ σ δμΝ κυμΝ έθαδΝ πκζτΝ

ξαηβζσ λ μΝαπσΝ δμΝ πδ σ δμΝ κυΝηΫ κυΝσλκυΝ βμΝ έ 
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δΪΰλαηηαΝ1μΝΟδΝ πδ σ δμΝεαδθκ κηέαμΝ πθΝελα υθΝ– η ζυθΝ βμΝ  
14

 

 

 

ΟδΝ πζΫκθΝ εαδθκ ση μΝ ξυλ μΝ δαγΫ κυθΝ δ κλλκπβηΫθαΝ υ άηα αΝ εαδθκ κηέαμΝ εαδΝ

ηφαθέακυθΝ δμΝεαζτ λ μΝ πδ σ δμΝ Νσζ μΝ δμΝ δα Ϊ δμ,ΝαπσΝ δ λκΫμΝΫλ υθαμΝεαδΝ

εαδθκ κηέαμ,Ν ηΫ πΝ πδξ δλβηα δευθΝ λα βλδκ ά πθΝ εαδθκ κηέαμ,Ν ΫπμΝ εαδΝ

απκ ζΫ ηα αΝ εαδθκ κηέαμΝ εαδ κδεκθκηδεΫμΝ υθΫπ δ μ,Ν πλΪΰηαΝ κΝ κπκέκΝ

αθ δεα κπ λέα δΝΫθαΝδ κλλκπβηΫθκΝ γθδεσΝ τ βηαΝΫλ υθαμΝεαδΝεαδθκ κηέαμέΝΓ θδεΪ,Ν

κΝ ά δκμΝηΫ κμΝσλκμΝ κυΝλυγηκτΝαθΪπ υιβμΝ πθΝ πδ σ πθΝ βθΝεαδθκ κηέαΝ βθΝ

υλππαρεάΝ θπ βΝ Ϋφγα Ν κΝ 1,ίΝΣ,Ν εα ΪΝ βθΝ αθαζυγ έ αΝ κε α άΝ π λέκ κΝ βίίι-

βί1ζ,Ν θυΝ αΝπ λδ σ λαΝ αΝελΪ βΝηΫζβΝί ζ έπ αθΝ δμΝ πδ σ δμΝ κυμΝσ κθΝαφκλΪΝ

βθΝεαδθκ κηέαέΝ 

 Ν τΰελδ βΝσηπμ,Νη Ν κΝπλκβΰκτη θκΝΫ κμ,ΝβΝεαδθκ κηέαΝ θΝί ζ δυγβε έΝΧ σ κ,Ν

Ϊη βΝ τΰελδ βΝ η Ν αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ Ϋε κ βμΝ πλκβΰκτη θκυΝ Ϋ κυμΝ θΝ έθαδΝ

υθα ά,Ν εαγυμΝ υπάλιαθΝ κλδ ηΫθ μΝ αζζαΰΫμΝ κΝ πζαέ δκΝ ηΫ λβ βμ,Ν αζζΪΝ ηδαΝ

τΰελδ βΝ πθΝ πδ σ πθΝ εαδθκ κηέαμ,Ν σππμΝ γαΝ ά αθΝ κΝ π λα ηΫθκΝ Ϋ κμ,Ν

ξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝ έ δκΝπζαέ δκΝηΫ λβ βμ,Ν έξθ δΝσ δΝκδΝ πδ σ δμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ

εαδθκ κηέαμΝ ΫξκυθΝη δπγ έ Ν 1γΝελΪ βΝηΫζβ,Ν εαδΝ δ έπμΝ βΝΡκυηαθέα,Ν βθΝΚτπλκ,Ν
                                                           
14

  Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission, European Union, 2015, 

http://startupgreece.gov.gr/sites/default/files/ius_2015_executive_summary_el.pdf  

http://startupgreece.gov.gr/sites/default/files/ius_2015_executive_summary_el.pdf
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βθΝ γκθέα,Ν βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ βθΝΙ παθέαέΝΓδαΝ βθΝ Ν κΝ τθκζσΝ βμ,ΝκδΝ πδ σ δμΝ

κθΝ κηΫαΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ θΝ ΫξκυθΝ αζζΪι δΝ εαδΝ ΰδαΝ 1ηΝ ελΪ βΝ ηΫζβΝ ΫξκυθΝ

ί ζ δπγ έ,ΝευλέπμΝΰδαΝ βΝΜΪζ α,Ν βΝΛ κθέαΝεαδΝ βΝ κυζΰαλέαέ 

 Ν τΰελδ βΝ η Ν ΪζζκυμΝ ία δεκτμΝ δ γθ έμΝ αέλκυμΝ βμ,Ν βΝ Ν ιαεκζκυγ έΝ θαΝ Ϋξ δΝ

πλκίΪ δ ηαΝ δμΝ πδ σ δμΝΫθαθ δΝ βμΝ υ λαζέαμΝεαδΝ κυΝΚαθα ΪΝπκυΝ βη δυθκυθΝ

αθ δ κέξπμΝ πδ σ δμΝ έ μΝ πλκμΝ κΝ θθΣΝ εαδΝ κΝ ιηΣΝ κυΝ πδπΫ κυΝ βμΝ έΝ ΣκΝ

πλκίΪ δ ηαΝ δμΝ πδ σ δμΝ έθαδΝαεσηβΝη ΰαζτ λκΝ Ν τΰελδ βΝη Ν δμΝξυλ μΝψRIωSΝ

Χ λααδζέα,Ν Ρπ έα,Ν Ιθ έα,Ν ΚέθαΝ εαδΝ Νσ δαΝ φλδεάΨέΝ υ σΝ κΝ πλκίΪ δ ηαΝ έθαδΝ

αγ λσΝάΝαεσηβΝεαδΝαυιΪθ αδΝΰδαΝσζ μΝ ξ σθΝ δμΝξυλ μΝψRIωS,Ν ε σμΝ βμΝΚέθαμέΝ

Μκζκθσ δΝκδΝ λΫξκυ μΝ πδ σ δμΝ βμΝΚέθαμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝίλέ εκθ αδΝ

κΝζλΣΝ κυΝ πδπΫ κυΝ βμΝ ,ΝβΝΚέθαΝ ιαεκζκυγ έΝθαΝη δυθ δΝ κΝξΪ ηαΝαυ σ,Ν π δ άΝ

Ϋξ δΝΰλβΰκλσ λκΝλυγησΝαθΪπ υιβμΝαπ’Νσ δΝβΝ έΝ15
 

 

 

 

1.6. ΗΝεαδθκ κηέαΝ βθΝ ζζΪ α 

 

Ν ζζΪ αΝ έθαδΝηδαΝηΫ λδαΝεαδθκ σηκμ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝInnovation Union Scoreboard 

ΧπέθαεαμΝ απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ θπ βμΝ εαδθκ κηέαμΨέΝ Μ Ν βθΝ πΪλκ κΝ κυΝ ξλσθκυΝ κδΝ

πδ σ δμΝεαδθκ κηέαμΝΫξκυθΝί ζ δπγ έέΝ ΝξυλαΝ έξ Νίδυ δΝηδαΝηδελάΝ πδίλΪ υθ βΝ

εα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝβί10-βί11,ΝεαδΝαπσΝ κΝβί1βΝκδΝ πδ σ δμΝεαδθκ κηέαμΝαυιάγβεαθΝ

εαδΝπΪζδέΝΧ σ κ,Ν κΝβί1ζΝκΝ έε βμΝεαδθκ κηέαμΝη δυγβε Ν βηαθ δεΪέΝ 

ΓδαΝ σζ μΝ δμΝ δα Ϊ δμΝ εαδθκ κηέαμ,Ν ε σμΝ απσΝ βθΝ δΪ α βΝ «Innovators» 

Χεαδθκ σηκδΨ,Ν βΝ ζζΪ αΝ απκ έ δΝ εΪ πΝ απσΝ κΝ ηΫ κΝ σλκΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμ,Ν

δ έπμΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ εαδΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ εαδΝ αΝ πθ υηα δεΪΝ κδξ έαΝ κυΝ

θ λΰβ δεκτέΝΙ δαέ λαΝξαηβζΪΝ έθαδΝκδΝ έε μΝαπσ κ βμΝπκυΝπ λδζαηίΪθκυθΝ κυμΝηβΝ

εκδθκ δεκτμΝ φκδ β ΫμΝ δ αε κλδεκτΝ έ ζκυ,Ν δμΝ π θ τ δμΝ πδξ δλβηα δευθΝ

ε φαζαέπθΝ εαδΝ βθΝ Ϊ δαΝ εαδΝ αΝ Ϋ κ αΝ πθΝ δπζπηΪ πθΝ υλ δ ξθέαμΝ απσΝ κΝ

                                                           
15

  Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission, European Union, 2015 , 

http://startupgreece.gov.gr/sites/default/files/ius_2015_executive_summary_el.pdf  

http://startupgreece.gov.gr/sites/default/files/ius_2015_executive_summary_el.pdf
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ιπ λδεσέΝ Ν ζζΪ αΝ πλαΰηα κπκδ έΝ πΪθπΝ απσΝ κΝ ηΫ κΝ σλκΝ βμΝ Ν ΰδαΝ δ γθάΝ

πδ βηκθδεάΝ υθ λΰα έαΝ βηκ δ τ πθ,Ν απΪθ μΝ ΰδαΝ εαδθκ κηέαΝ ηβΝ – λ υθαμΝ ΤΝ

θΪπ υιβμΝεαδΝ πθΝηδελκη αέπθΝ πδξ δλά πθΝη Ν βθΝ ηπκλέαΝάΝήΝεαδΝκλΰαθπ δευθΝ

εαδθκ κηδυθέ 

θΝεαδΝβΝαπσ κ βΝ Νπθ υηα δεΪΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ έθαδΝπκζτΝξαηβζσ λβΝαπσΝ

κΝηΫ κΝσλκΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμ,ΝβΝ δΪ α βΝαυ άΝΫξ δΝπαλκυ δΪ δΝ βηαθ δεάΝ

ατιβ βΝ Χ1θΣΨέΝ ΟδΝ πδ σ δμΝ ΫξκυθΝ ί ζ δπγ έΝ ΰδαΝ κυμΝ π λδ σ λκυμΝ έε μέΝ Ν

η ΰαζτ λβΝατιβ βΝπαλα βλ έ αδΝ αΝεκδθκ δεΪΝ ξΫ δαΝεαδΝυπκ έΰηα αΝΧγίΣΨ,Ν αΝ

εκδθκ δεΪΝ άηα αΝ Χ11ΣΨΝ εαδΝ δμΝ αδ ά δμΝ ΰδαΝ δπζυηα αΝ υλ δ ξθέαμΝ ΧPCTΨΝ Ν

εκδθπθδεΫμΝ πλκεζά δμΝ ΧβίΣΨέΝ πέ βμΝ βη έπ Ν Ϋθ κθβΝ π υ βΝ βΝ απσ κ βΝ πθΝ

π θ τ πθΝε φαζαέπθΝ πδξ δλβηα δεκτΝεδθ τθκυΝΧ-35%). 
16

 

 

 

 

1.7. ΗΝεαδθκ κηέαΝπμΝαθ αΰπθδ δεσΝπζ κθΫε βηα 

 

«Καδθκ κηέαΝ έθαδΝ κΝ λσπκμΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ κδΝ πδξ δλά δμΝ ε λ έακυθΝ εαδΝ δα βλκτθΝ

αθ αΰπθδ δεσΝπζ κθΫε βηαέ» (Michael Porter, 1990) 

ΣκΝαθ αΰπθδ δεσΝπζ κθΫε βηαΝηδαμΝκδεκθκηέαμΝ έθαδΝβΝδεαθσ β ΪΝ βμΝθαΝεαδθκ κη έΝ

εαδΝ θαΝ αθαίαγηέα αδέΝ ΟδΝ παλαΰπΰδεΫμΝ ηκθΪ μΝ απκε κτθΝ πζ κθΫε βηαΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ

αθ αΰπθδ υθΝ σ αθΝ ζ δ κυλΰκτθΝ υπσΝ εαγ υμΝ αθ αΰπθδ ηκτΝ εαδΝ πλκεζά πθέΝ

Χφ ζκτθ αδΝαπσΝ βθΝπαλκυ έαΝδ ξυλυθΝαθ αΰπθδ υθ,Ν βηδκυλΰδευθΝεαδΝ πδγ δευθΝ

πλκηβγ υ υθΝεαγυμΝεαδΝαπαδ β δευθΝεα αθαζπ υθέ 

ΟΝ αθ αΰπθδ ησμΝ ιαλ Ϊ αδΝ Ϊη αΝ απσΝ δμΝ εαδθκ κηδεΫμΝ λΪ δμΝ ηδαμΝ πδξ έλβ βμέΝ

ΜδαΝ πδξ έλβ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ η α κπέ δΝ κΝ αθ αΰπθδ δεσΝ πζ κθΫε βηα,Ν

βηδκυλΰυθ αμΝθΫαΝπλσ ππαΝάΝπλπ κπσλαΝπλκρσθ α ήΝυπβλ έ μ,Νη Ν βθΝπλκςπσγ βΝ

σ δΝγαΝπαλαη έθκυθΝίδυ δηαΝ βθΝπαΰεσ ηδαΝαΰκλΪέΝΓδαΝθαΝ πδ υξγ έΝαυ σΝβΝ αδλέαΝ

                                                           
16

  Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission, European Union, 2015 
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πλΫπ δΝ θαΝ γΫ δΝ πμΝ ε θ λδεσΝ λα βΰδεσΝ σξκΝ βμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ βμΝ

λα βλδσ β αμΝ βθΝεαδθκ κηέαέ 

Νεαδθκ κηέαΝπμΝαθ αΰπθδ δεσΝπζ κθΫε βηαΝηέαμΝκδεκθκηέαμΝ υθ Ϋ αδΝΪλλβε αΝη Ν

βθΝπαλαΰπΰδεσ β Ϊ,Ν βθΝαιέαΝ βζα άΝηδαμΝ ελκάμΝ πκυΝπαλΪΰ αδΝ απσΝηδαΝηκθΪ αΝ

λΰα έαμΝ άΝ ε φαζαέκυέΝ θ αΰπθδ δεσΝ πζ κθΫε βηα,Ν ηπκλ έΝ θαΝ βηδκυλΰβγ έΝ εαδΝ

σ αθΝ υπΪλξ δΝ η δκθΫε βηαΝ άΝ α υθαηέαΝ Ν εΪπκδκθΝ υθ ζ άΝ παλαΰπΰάμέΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν σ αθΝ υπΪλξ δΝ α υθαηέαΝ Ν εΪπκδκθΝ παλΪΰκθ α,Ν σππμΝ έθαδΝ κΝ

η δπηΫθκΝ αθγλυπδθκΝ υθαηδεσΝ άΝ βΝ Ϋζζ δοβΝ φυ δευθΝ πσλπθ,Ν σ Ν κδΝ παλαΰπΰδεκέΝ

εζΪ κδΝεαδθκ κηκτθΝεαδΝ π θ τκυθΝ ΝθΫ μΝ ξθκζκΰέ μέ 

κηΫθπθΝ πθΝξαλαε βλδ δευθΝ κυΝ τΰξλκθκυΝκδεκθκηδεκτΝπ λδίΪζζκθ κμ,ΝσππμΝ

κΝ ΪθκδΰηαΝ πθΝ αΰκλυθ,Ν βΝ δ τλυθ βΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ

ξθκζκΰέαμ,ΝβΝεαδθκ κηέαΝπλκ φΫλ δΝαθ αΰπθδ δεσΝπζ κθΫε βηαΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ

εαγυμμ 

 υηίΪζζ δΝ βθΝπλκ αληκ δεσ β ΪΝ κυμΝ κΝη αίαζζση θκ πδξ δλβηα δεσΝ

π λδίΪζζκθέ 

 υιΪθ δΝ βθΝπαλαΰπΰδεσ β ΪΝ κυμέ 

 υιΪθ δΝ βθΝε λ κφκλέαΝ κυμέ 

 υιΪθ δΝ βθΝ υ ζδιέαΝ βμΝπαλαΰπΰδεάμΝ δα δεα έαμέ 

 υιΪθ δΝ βθΝπκδσ β αΝ πθΝπλκ φ λση θπθΝαΰαγυθΝεαδΝυπβλ δυθέ 

 υηίΪζζ δΝ βθΝατιβ βΝ βμΝδεαθκπκέβ βμΝ πθΝπ ζα υθέ 

 υηίΪζζ δΝ βΝ δα άλβ βΝάΝατιβ βΝ κυΝη λδ έκυΝαΰκλΪμέ 

 Μπκλ έΝθαΝ βηδκυλΰά δΝθΫ μΝαΰκλΫμέΝ17
 

  

 

                                                           
17

  θαΰθπ ΪεβΝΥλδ έθα,ΝΜα κλΫζβμΝΙπΪθθβμ,ΝΠ υξδαεάΝ λΰα έαΝ« πδξ δλβηα δεσ β αΝεαδΝ
Καδθκ κηέαέΝΜ ζΫ βΝπ λδπ υ πθΝ ζζβθδευθΝ πδξ δλά πθ»,ΝΣ ξθκζκΰδεσΝ επαδ υ δεσΝ λυηαΝ
Πα λυθ,ΝξκζάΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμ,ΝΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ,ΝΠΪ λαΝβί11 
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Κ Φ Λ ΙΟΝβκ
  

ΠλκΰλΪηηα αΝΚκδθκ δευθΝ θδ ξτ πθΝ 

(ΜΟΠΝ– ΄ΝΤΝ ΄ΝΠλκΰλαηηα δεάΝΠ λέκ κμ) 

 

2.1. δ αΰπΰά 

 

Ν υθγάεβΝΰδαΝ βθΝ υλππαρεάΝ θπ β,ΝβΝκπκέαΝ Ϋγβε Ν Νδ ξτΝ κΝ1λλγ,Νεαγδ λυθ δΝ

βθΝ υθκξάΝ πμΝ ΫθαθΝ απσΝ κυμΝ κυ δυ δμΝ σξκυμΝ βμΝ θπ βμ,Ν εαδΝ υθΪηαΝ βθΝ

εκδθπθδεάΝεαδΝθκηδ ηα δεάΝΫθπ βΝεαδΝ βθΝ θδαέαΝαΰκλΪέΝ ΝκδεκθκηδεάΝεαδΝεκδθπθδεάΝ

υθκξάΝ εφλΪα δΝ βθΝαζζβζ ΰΰτβΝη αιτΝ πθΝελα υθΝ- η ζυθΝεαδΝ πθΝπ λδφ λ δυθΝ

βμΝ ,Νπλκπγ έΝ βθΝδ σλλκπβΝαθΪπ υιβΝ βμΝεκδθκ δεάμΝ πδελΪ δαμ,Ν κθΝπ λδκλδ ησΝ

πθΝ δαλγλπ δευθΝαθδ κ ά πθΝη αιτΝ πθΝπ λδφ λ δυθΝ βμΝ θπ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ

κυ δα δεάΝ δ σ β αΝ υεαδλδυθΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝαθγλυπκυμέΝ Ν δα φΪζδ βΝαυ άμΝ βμΝ

π λδεάμΝ υθκξάμΝαπκ Ϋζ Νη ΰΪζβΝπλσεζβ βΝΰδαΝ βθΝ πδίέπ βΝ βμΝ δ υλυηΫθβμΝ

υλυπβμέΝ Πλκε δηΫθκυΝ ζκδπσθ,Ν θαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ κΝ σξκμΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ εαδΝ

κδεκθκηδεάμΝ υθκξάμΝαθαζαηίΪθκθ αδΝεΪπκδ μΝ λΪ δμ,Ν κΝπζαέ δκΝ βμΝ έΝ18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

  ελδίσμΝΥλδ σ κυζκμ,Ν επαδ υ δεάΝ θσ β αΝ« α δεΫμΝαλξΫμΝπκυΝ δΫπκυθΝ κΝΚκδθκ δεσΝΠζαέ δκΝ
 άλδιβμ»,Ν γάθαΝβίίκΝhttp://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1335 

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=1335&bitstream=1335_01#page/

1/mode/2up  

 

http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1335
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=1335&bitstream=1335_01#page/1/mode/2up
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=1335&bitstream=1335_01#page/1/mode/2up
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2.2. Μ κΰ δαεΪΝΟζκεζβλπηΫθαΝΠλκΰλΪηηα α (1984 – 1989) 

 

πσΝ κθΝ πλυ κΝ εδσζαμΝ ξλσθκΝ Ϋθ αιβμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ υλππαρεάΝ θπ βΝ κδΝ

π λδφΫλ δ μΝ βμΝ ξυλαμΝ ππφ ζάγβεαθΝ απσΝ βηαθ δεΫμΝ δ λκΫμΝ εκδθκ δευθΝ πσλπθέΝ

 αγησΝ ΰδαΝ δμΝ παλ ηίΪ δμΝ βμΝ υλππαρεάμ θπ βμΝ απκ Ϋζ αθΝ α Μ κΰ δαεΪΝ

ΟζκεζβλπηΫθαΝ ΠλκΰλΪηηα α ΧΜέΟέΠέΨ,Ν πκυΝ γ πλκτθ αδΝ απσΝ πκζζκτμΝ πμΝ βΝ

αφ βλέαΝ Ϊ εβ βμΝ κυ δα δεάμΝ υλππαρεάμΝ Π λδφ λ δαεάμΝ πκζδ δεάμ,Ν πθΝ κπκέπθΝ

αλξδεάΝπ λέκ κμΝ φαληκΰάμΝά αθΝβΝπ λέκ κμΝ1λκζΝ– 1λκλ,ΝαζζΪΝ π ε Ϊγβε ΝηΫξλδΝ κΝ

1λλγΝσπκυΝεαδΝκζκεζβλυγβεαθέΝ 

ΣαΝ Μ κΰ δαεΪΝ ΟζκεζβλπηΫθαΝ ΠλκΰλΪηηα α ΧΜέΟέΠέΨΝ ά αθΝ πλκΰλΪηηα αΝ

π λδκλδ ηΫθβμΝ δΪλε δαμΝ πκυΝ ξ δΪ βεαθΝ ΰδαΝ θαΝ ίκβγά κυθΝ δμΝ η δκθ ε δεΫμΝ

αΰλκ δεΫμΝπ λδκξΫμΝεαδΝβηδίδκηβξαθδεΫμΝπ λδφΫλ δ μΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν βμΝθσ δαμΝΓαζζέαμΝ

εαδΝ βμΝ Ι αζέαμ,Ν υ Ν θαΝ πλκ αληκ κτθΝ δμΝ θΫ μΝ αθ αΰπθδ δεΫμΝ υθγάε μΝ πκυΝ

πλκΫευοαθΝ βθΝ υλππαρεάΝ Κκδθσ β α,Ν αθΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ δ λ τθβ βμΝ βμΝ

Κκδθσ β αμΝη Ν βθΝ υηη κξάΝ βμΝΙ παθέαμΝεαδΝ βμΝΠκλ κΰαζέαμέΝ σξκμΝ κυμΝά αθΝβΝ

ί ζ έπ βΝ βμΝ εκδθπθδεκκδεκθκηδεάμΝ εα Ϊ α βμΝ πθΝ Νσ δπθΝ π λδκξυθΝ βμΝ

Κκδθσ β αμ,Ν ηΫ πΝ βμΝ πλκυγβ βμΝ βμΝ αθΪπ υιβμ,Ν βμΝ αθαίΪγηδ βμΝ πθΝ υπκ κηυθΝ

εαδΝ κυΝπαλαΰπΰδεκτΝπ λδίΪζζκθ κμέ 

ΣαΝ ΜέΟέΠέΝ ΫγβεαθΝ Ν φαληκΰάΝ κΝ 1λκηΝ ΰδαΝ ηδαΝ π λέκ κΝ ΫιδΝ υθέΝ Ν υθκζδεάΝ

εκδθκ δεάΝ υηη κξάΝ κυμΝαθ λξσ αθΝ κΝπκ σΝ πθΝθ,θΝ δμΝECU (European Currency 

Unit – υλππαρεάΝΛκΰδ δεάΝΜκθΪ αΨέΝ πσΝ κΝπκ σΝαυ σ,Ν αΝβ,ηΝ δμΝαθαζκΰκτ αθΝ

βθΝ ζζΪ αέΝΣκΝπκ σΝαυ σΝεΪζυπ Ν κΝιίΣΝεΪγ Ν θ α ση θκυΝ αΝΜέΟέΠέΝΫλΰκυ,Ν

εαδΝ κΝυπσζκδπκΝεαζτφγβε ΝαπσΝ κθΝ ζζβθδεσΝπλκςπκζκΰδ ησέ 

ΣαΝηΫ λαΝ πέ υιβμΝ πθΝ σξπθΝ κυμ,Ν θ Ϊ κθ αθΝ ΝπΫθ Νεα βΰκλέ μμ 

 ΜΫ λαΝΰδαΝ βθΝΰ πλΰέαέ 

 ΜΫ λαΝΰδαΝ βθΝαζδ έαέ 

 ΜΫ λαΝΰδαΝ βθΝίδκηβξαθέαΝεαδΝ βθΝίδκ ξθέαέ 

 ΜΫ λαΝΰδαΝΝ δμΝυπβλ έ μέΝ 

 ΜΫ λαΝΰδαΝ βθΝαιδκπκέβ βΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτέ 
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ΓδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ σξπθΝ υπκίζάγβεαθΝ εαδΝ ΰελέγβεαθΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ

π λδφ λ δαεΪΝπλκΰλΪηηα αΝεαδΝΫθαΝεζα δεσΝΜέΟέΠέ,Ν κΝκπκέκΝαφκλκτ Ν κθΝ κηΫαΝ

βμΝπζβλκφκλδεάμέΝΣκΝ υθκζδεσΝεσ κμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝαυ υθΝΫφ α Νπ λέπκυΝ αΝ

γ,βΝ δμΝECU,Νη Νεκδθκ δεάΝ υηη κξάΝηιΣέΝΣαΝπκ ΪΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝεΪγ ΝπλσΰλαηηαΝ

δαθ ηάγβεαθΝπμΝ ιάμμ 

 Γ πλΰέαΝβθΣ 

 δκηβξαθέαΝ– δκ ξθέαΝβηΣ 

 θΫλΰ δαΝλΣ 

 Σκυλδ ησμΝλΣ 

 ΠζβλκφκλδεάΝζΣ 

 επαέ υ βΝκΣ 

 Τπκ κηΫμΝ1κΣ 

 φαληκΰάΝ1Σ 

 

δΪΰλαηηαΝβμΝΚα τγυθ βΝ απαθυθΝΜΟΠΝαθΪΝ κηΫα 
19
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  ΫλδκμΝΜπλκτθβμ,ΝΠ υξδκτξκμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμ,ΝΚ έη θκΝ« Ν βηα έαΝ βμΝΠ λδφ λ δαεάμΝ
Πκζδ δεάμΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ α»,Ν λα δπ δεάΝ πδγ υλβ β,ΝΙκτζδκμΝ– τΰκυ κμΝβίίθΝ
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%

CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B

%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf 

 

26% 

25% 

9% 

9% 

4% 

8% 

18% 

1% 

Γ α 

α α - α  

α 

υ  

φ  

πα υ  

π  

φα  

http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
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 βΝ δΪλε δαΝ υζκπκέβ βμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝαυ υθΝπαλκυ δΪ βεαθΝ αΝαεσζκυγαΝ

πλκίζάηα αμΝ 

 υ εκζέ μΝ φαληκΰάμΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ απσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ βησ δαΝ

δκέεβ βέ 

 Μ δπηΫθβΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ ζσΰπΝ ελα δεκτΝ υΰε θ λπ δ ηκτΝ βθΝ

πλκ κδηα έαΝεαδΝ φαληκΰάΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθέ 

 κίαλΫμΝεαγυ λά δμΝ βθΝαπκλλσφβ βΝπσλπθέ 

 ΟδΝ πσλκδΝ πθΝ Μ κΰ δαευθΝ ΟζκεζβλπηΫθπθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ θΝ

ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ υηπζβλπηα δεΪΝ η Ν ΪζζαΝ γθδεΪΝ π λδφ λ δαεΪΝ

πλκΰλΪηηα α,ΝαζζΪΝπκζζΫμΝφκλΫμΝυπκεα Ϋ β αθΝ γθδεκτμΝπσλκυμέΝ20
 

 

 

 

2.3. Κκδθκ δεσΝΠζαέ δκΝ άλδιβμ 

 

ΣαΝΚκδθκ δεΪΝΠζαέ δαΝ άλδιβμΝΧΚΠΨΝαπκ ζκτθΝΫθαΝΟ τθκζκΝπαλ ηίΪ πθΟΝπκυΝ

ιυπβλ κτθΝ υΰε ελδηΫθκυμΝ σξκυμ,Ν ΫξκυθΝ πλκίζΫοδη μΝ πδπ υ δμ,Ν

πλκ δκλδ ηΫθκΝεσ κμΝεαδΝπβΰΫμΝεΪζυοάμΝ κυ,ΝσππμΝεαδΝξλκθδεΪΝσλδαΝ φαληκΰάμέΝ

ξκυθΝ βθΝηκλφάΝ η υ δεάμΝπλκΰλαηηα δεάμΝ υηφπθέαμΝεαδΝ έθαδΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ

βμΝ τα υιβμΝ βμΝπ λδφ λ δαεάμΝπκζδ δεάμΝ βμΝΚκδθσ β αμΝεαδΝ ε έθβμΝ κυΝελΪ κυμΝ- 

ηΫζκυμέ 

 

                                                           
20

  http://www.3kps.gr/1986-1999.htm 

ΫλδκμΝΜπλκτθβμ,ΝΠ υξδκτξκμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμ,ΝΚ έη θκΝ« Ν βηα έαΝ βμΝΠ λδφ λ δαεάμΝ
Πκζδ δεάμΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ α»,Ν λα δπ δεάΝ πδγ υλβ β,ΝΙκτζδκμΝ– τΰκυ κμΝβίίθΝ
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%

CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B

%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf 

 

http://www.3kps.gr/1986-1999.htm
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
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ΣκΝΚΠΝ έθαδΝ κΝΫΰΰλαφκΝπκυΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝ Ν υηφπθέαΝ

η Ν κΝ θ δαφ λση θκΝελΪ κμΝ- ηΫζκμέΝΣκΝΫΰΰλαφκΝαυ σΝ ια φαζέα δΝ κθΝ υθ κθδ ησΝ

κυΝ υθσζκυΝ βμΝΚκδθκ δεάμΝ δαλγλπ δεάμΝ θέ ξυ βμΝ εαδΝ υζκπκδ έ αδΝ ηΫ πΝ θσμΝ άΝ

π λδ σ λπθΝ πδξ δλβ δαευθΝπλκΰλαηηΪ πθέ 

ΣκΝ ξΫ δκΝεΪγ ΝΚΠΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ δμΝ ιάμΝ θσ β μμ 

 Π λδΰλαφάΝ υφδ Ϊη θβμΝ εα Ϊ α βμμΝ θαζτ αδΝ βΝ πκλ έαΝ ία δευθΝ

ηαελκκδεκθκηδευθΝ η ΰ γυθΝ βμΝ ξυλαμ,Ν εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ πθΝ

πζ κθ ε βηΪ πθ,Ν πθΝ α υθαηδυθΝ εαδΝ κυΝ υθαηδεκτΝ κυΝ ελΪ κυμ- ηΫζκυμ,Ν

πθΝ κηΫπθΝεαδΝ πθΝπ λδφ λ δυθΝαυ κτέΝ 

 

 θαπ υιδαεάΝ λα βΰδεάΝ εαδΝ πλκ λαδσ β μΝ παλΫηία βμμΝ Πλκ δκλέακθ αδΝ

κδΝ ία δεκέ,Ν ΰ θδεκέΝ λα βΰδεκέΝ σξκδ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ι δ δε τκθ αδΝ εαδΝ

πκ κ δεκπκδκτθ αδΝ Ν δ δεσ λκυμΝ εκπκτμέΝ πέ βμ,Ν π λδΰλΪφκθ αδΝ κδΝ

ξ δααση θ μΝ δ δεΫμΝ πλκ λαδσ β μ,Ν δμΝ κπκέ μ γαΝ εδθβγκτθΝ κδΝ

παλ ηίΪ δμΝΰδαΝθαΝ πδ υξγκτθΝκδΝαθπ ΫλπΝ σξκδέΝ 

 

 εΝ πθΝπλκ ΫλπθΝαιδκζσΰβ βμΝΓέθ αδΝ υθκζδεΪΝΰδαΝ κΝυπκίαζζση θκΝ ξΫ δκ,Ν

εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ εΪγ Ν κηΫαΝ άΝ π λδφΫλ δαΝ αΝ κπκέαΝ αθαφΫλ αδΝ

αυ σΝξπλδ Ϊέ 

 

 Υλβηα κ σ β βμΝ Π λδζαηίΪθ δΝ κυμΝ ξλβηα κ κ δεκτμΝ πσλκυμΝ πκυΝ

αθαφΫλκθ αδΝ υθκζδεΪΝ κΝ ΚΠΝ αζζΪΝ εαδΝ κθΝ εΪγ Ν κηΫαΝ εαδΝ π λδφΫλ δαΝ

ι ξπλδ ΪέΝ 

 

 εΝ πθΝ πλκ ΫλπθΝ Ϋζ ΰξκμΝ πλκ γ δεσ β αμμΝ Κα αλ έα αδΝ δ δεσμΝ

ξλβηα κ κ δεσμΝ πέθαεαμΝ κΝ κπκέκμΝ παζβγ τ δΝ εΝ πθΝ πλκ ΫλπθΝ κΝ ξΫ δκΝ

βθΝ άλβ βΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ πλκ γ δεσ β αμέ υ άΝ βΝ αλξάΝ κλέα δΝ σ δ κδΝ

κδεκθκηδεΫμΝ υθ δ φκλΫμΝ πθΝ δαλγλπ δευθΝ εαδΝ π θ υ δευθΝ αη έπθΝ θΝ

πλΫπ δΝθαΝκ βΰκτθΝ Νη έπ βΝ πθΝ γθδευθΝ δαλγλπ δευθΝ απαθυθΝ δμ,ΝαζζΪΝ

πλΫπ δΝθαΝζ δ κυλΰκτθ πλκ γ δεΪ δμΝ γθδεΫμΝ βησ δ μΝ απΪθ μέ21
 

                                                           
21

 http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/what/glossary/a/additionality 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/what/glossary/a/additionality
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 Πλκ δκλδ ησμΝ αδλδεάμΝ ξΫ βμμΝ θαφΫλκθ αδΝκδΝ ξ δεΫμΝ δα δεα έ μΝεαδΝ αΝ

ζβφγΫθ αΝ ηΫ λαΝ απσΝ βθΝ πζ υλΪΝ κυΝ ελΪ κυμΝ – ηΫζκυμΝ ΰδαΝ βθΝ

πλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ δαίκυζ τ πθΝ εαδΝ πθΝ απαλαέ β πθΝ υθ λΰα δυθΝ η Ν

κυμΝ αέλκυμΝ ξ δεΪΝη Ν κΝ ξΫ δκέ 

 

 δα Ϊι δμΝ φαληκΰάμμΝ Μ Ν ίΪ βΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ αυ ΫμΝ κλέα αδΝ βΝ λξάΝ

δαξ έλδ βμΝ κυΝ ΚΠ,Ν ΰέθ αδΝ ΫθαμΝ θ δε δεσμΝ πλκ δκλδ ησμΝ πθΝ αέλπθΝ

εαδΝ ια φαζέα αδΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝ δμΝ πδ λκπΫμΝ παλαεκζκτγβ βμΝ κυΝ

ΚΠΝεαδΝπλκ δκλέα αδΝκΝ λσπκμΝη Ν κθΝκπκέκΝ δα φαζέα αδΝβ υηία σ β αΝ

η Ν κυμΝ Κκδθκ δεκτμΝ εαθσθ μΝ σππμΝ κυμΝ εαθσθ μΝ ΰδαΝ κθΝ αθ αΰπθδ ησ,Ν βθΝ

αθΪγ βΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθέΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝδ σ β αμΝ πθΝ τκΝφτζζπθΝ

εέαέέΝ22
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  Κα ΪθδαμΝπυλέ πθ,ΝΣ ζδεάΝ λΰα έαμΝΟΚκδθκ δεΪΝΠζαέ δαΝ άλδιβμΝ- Θ ησμΝ θΪπ υιβμΝ βμΝ
ΟδεκθκηέαμμΝυΰελδ δεάΝ κ έηβ β πθΝΚΠΝ βθΝ ζζΪ αΝΧ1λκλΝ- βίίθΨΝεαδΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝπκλ έαμΝ
υζκπκέβ βμΝ κυΝΓ΄ΝΚΠΝη Ν βθΝίκάγ δαΝ α δ δευθΝΜκθ ΫζπθέΝΠλκκπ δεΫμΝζβμΝΠλκΰλαηηα δεάμΝ
Π λδσ κυΟ,Ν γθδεσΝΚΫθ λκΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ υ κ δκέεβ βμ,Ν γθδεάΝξκζάΝ βησ δαμΝ

δκέεβ βμ,ΝΣηάηαΝΓ θδεάμΝ δκέεβ βμ,Ν γάθαΝβίίθ   
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2.4. ΄Ν Πλκΰλαηηα δεάΝ Π λέκ κμΝ – ΄Ν Κκδθκ δεσΝ Πζαέ δκΝ

 άλδιβμΝ(1989 – 1993) 

 

Ν ζζΪ αΝ κέηα ΝεαδΝυπΫίαζ Ν βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝ κΝξΫ δκΝΠ λδφ λ δαεάμΝ

θΪπ υιβμΝΧΠ ΨΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝ1λκλΝ– 1λλγέΝ παεκζκτγβ Ν δαπλαΰηΪ υ β,ΝβΝ

κπκέαΝ εα Ϋζβι Ν βθΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ ΄Ν ΚΠ,Ν ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ κπκέκυΝ

εα αλ έ βεαθΝ 1βΝ κη αεΪΝ πλκΰλΪηηα α εαδΝ 1γΝ π λδφ λ δαεΪΝ ΧΠ λδφ λ δαεΪΝ

πδξ δλβ δαεΪΝ ΠλκΰλΪηηα α, Π ΠΨ,Ν ΰδαΝ κυμΝ ία δεκτμΝ κη έμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ

κδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ 1γΝ ζζβθδεΫμΝ π λδφΫλ δ μ,Ν θα κζδεάμΝ Μαε κθέαμΝ εαδΝ

ΘλΪεβμ,ΝΚ θ λδεάμΝΜαε κθέαμ,Ν υ δεάμΝΜαε κθέαμ, π έλκυ,ΝΘ αζέαμ, ΙκθέπθΝ

Νά πθ,Ν υ δεάμΝ ζζΪ αμ,Ν  λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν δεάμ,Ν Π ζκπκθθά κυ,Ν κλ έκυΝ

δΰαέκυ, Νκ έκυΝ δΰαέκυ,ΝΚλά βμέ 

ΣκΝ υθκζδεσΝπκ σΝπκυΝ δα Ϋγβε ΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ ΄ΝΚΠΝ έθαδΝ1η,ηΝ δμΝECU, 

εαδΝκδΝία δεκέΝΪικθ μΝπλκ λαδσ β ΪμΝ κυΝαφκλκτ αθμ 

 ΣβθΝί ζ έπ βΝεαδΝ κθΝ ε υΰξλκθδ ησΝ πθΝία δευθΝυπκ κηυθέΝΣκΝη ΰαζτ λκΝ

ηΫλκμΝ βμΝ ξλβηα κ σ β βμΝ εα υγυθσ αθΝ αΝ ΫλΰαΝ υπκ κηάμ,Ν κθΝ κηΫαΝ

πθΝη αφκλυθΝΧη λσΝ γβθυθ,Ναυ κεδθβ σ λκηκμΝΠ Θ ΨΝεαδΝαεκζκτγβ αθΝ

κδΝ θδ ξτ δμΝ δμΝ π θ τ δμ,Ν βΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ αθγλυπδθπθΝ πσλπθ,Ν κδΝ

υπκ κηΫμΝτ λ υ βμΝεαγυμΝεαδΝεα α ε υάΝ δε τκυΝ δαθκηάμΝφυ δεκτΝα λέκυέ 

 

 ΣβθΝαθΪπ υιβΝ κυΝπλπ κΰ θκτμΝ κηΫαΝεαδΝευλέπμΝ βθΝαΰλκ δεάΝαθΪπ υιβέ 

 

 ΣδμΝη γσ κυμΝί ζ έπ βμΝ βμΝαθ αΰπθδ δεσ β αμΝ πθΝ πδξ δλά πθέ 

 

 ΣβθΝαθΪΰεβΝηδαμΝδ σλλκπβμΝεαδΝκλγκζκΰδεάμΝαθΪπ υιβμΝ κυΝ κυλδ ηκτέ 

 

 ΣβθΝαιδκπκέβ βΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτέ 

 

 ΣβθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ ΰξυλδκυΝ υθαηδεκτΝ πθΝ 1γΝ π λδφ λ δυθ,Ν η Ν σξκΝ βΝ

η έπ βΝ πθΝπ λδφ λ δαευθΝαθδ κ ά πθέ 

 

http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=11
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=11
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=12
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Νπκ κ δαέαΝεα αθκηάΝ κυΝπκ κτΝ κυΝ ΄ΝΚΠΝ κυμΝΪικθ μΝπλκ λαδσ β αμΝ έξαθΝ

πμΝ ιάμμ 

 ζ έπ βΝία δευθΝυπκ κηυθΝβκ,κΣ 

 θΪπ υιβΝπλπ κΰ θκτμΝ κηΫαΝθ,1Σ 

 θ αΰπθδ δεσ β αΝ πδξ δλά πθΝγ,κΣ 

 θΪπ υιβΝ κυλδ ηκτΝί,κΣ 

 θΪπ υιβΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ1ί,βΣΝ 

 Π λδφ λ δαεάΝαθΪπ υιβΝηί,γΣΝ  23
 

 

 

 

δΪΰλαηηαΝγμΝΠκ κ δαέαΝεα αθκηάΝ κυΝ ΄ΝΚΠΝεα ΪΝΪικθαΝπλκ λαδσ β αμ 
24
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  ΫλδκμΝΜπλκτθβμ,ΝΠ υξδκτξκμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμ,ΝΚ έη θκΝ« Ν βηα έαΝ βμΝΠ λδφ λ δαεάμΝ
Πκζδ δεάμΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ α»,Ν λα δπ δεάΝ πδγ υλβ β,ΝΙκτζδκμΝ– τΰκυ κμΝβίίθΝ
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%

CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B

%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf 

24
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http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
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2.5. ΄ΝΠλκΰλαηηα δεάΝΠ λέκ κμΝ– ΄ΝΚκδθκ δεσΝΠζαέ δκΝ άλδιβμ 

(1994 – 1999) 

 

Νπ λέκ κμΝ1λλζΝ– 1λλλΝξαλαε βλέ βε ΝαπσΝη ΰαζτ λβΝΫηφα βΝ ΝΫλΰαΝυπκ κηάμΝ

γθδεάμΝ βηα έαμΝπκυΝ θδ ξτκυθΝ βθΝ ιπ λΫφ δαΝ βμΝκδεκθκηέαμΝεαδΝ βΝΰ θδεσ λβΝ

δα τθ βΝ βμΝ ξυλαμΝ η Ν κΝ ιπ λδεσέΝ ΥπλέμΝ θαΝ ΰεα αζ έπ αδΝ βΝ φαληκΰάΝ

ηΫ λπθΝδ σλλκπβμΝαθΪπ υιβμΝ βμΝξυλαμ,Ν σγβε Νπλκ λαδσ β αΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝ

κδεκθκηδεάμΝ αθΪπ υιβμΝ ηΫ αΝ απσΝ ΫθαΝ υλτ λκΝ φΪ ηαΝ λα βλδκ ά πθΝ εαδΝ η Ν

ία δεκτμΝ σξκυμΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ αθ αΰπθδ δεσ β αμ,Ν βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ

π λδφ λ δαεάμΝ αθΪπ υιβμΝ ηΫ π βμΝ αθαίΪγηδ βμΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ βΝ

βηδκυλΰέαΝ εαζτ λπθΝ υθγβευθΝ δαίέπ βμΝ αΝ α δεΪΝ εΫθ λαέΝ ΚτλδκΝ

ξαλαε βλδ δεσΝ βμΝπ λδσ κυΝαυ άμΝ έθαδΝβΝπλκ κδηα έαΝ βμΝξυλαμΝΰδαΝ βθΝΫθ αιβΝ

βθΝΟδεκθκηδεάΝεαδΝΝκηδ ηα δεάΝ θπ βΝεαγυμΝεαδΝβΝυζκπκέβ βΝη ΰΪζπθΝΫλΰπθΝ

υπκ κηάμΝ ΝκζσεζβλβΝ βθΝξυλαέ 

ΟΝ υθκζδεσμΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝ ΄ΝΚΠΝΪΰΰδα Ν αΝγίΝ δμΝECUέΝΣαΝπλκΰλΪηηα ΪΝ

κυ,Ν κη αεΪΝ εαδΝ εζα δεΪ,Ν θ Ϊ κθ αθΝ Ν Ϋ λδμΝ αθαπ υιδαεκτμΝ Ϊικθ μΝ εαδΝ αΝ

π λδφ λ δαεΪΝ ΝΫθαθΝΪικθαέΝΠδκΝαθαζυ δεΪμ 

 

Πλυ κμΝ Ϊικθαμμ Ν αθαπ υιδαεάΝ ζέ αΝ κυΝ ΪικθαΝ π λδζΪηίαθ Ν αΝ η ΰΪζαΝ ΫλΰαΝ

κ κπκδέαμ,Ν ΰθα έαΝ κ σμΝ – Π Θ ,Ν θΫκΝ α λκ λσηδκΝ αΝπΪ α,Ν ΫλΰαΝυπκ κηάμΝ κΝ

δ βλκ λκηδεσΝ έε υκΝΰδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝκζκεζβλπηΫθκυΝ δε τκυΝη αφκλυθ,ΝΫλΰαΝ

υπκ κηάμΝ δμΝ βζ πδεκδθπθέ μ,Ν αΝ ΛΣ ,Ν κθΝ κηΫαΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ βμΝ

δεαθσ β αμΝ παλαΰπΰάμΝ θΫλΰ δαμΝ εαγυμΝ εαδΝ ΫλΰαΝ υπκ κηάμΝ ΰδαΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ

φυ δεκτΝα λέκυέ 
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τ λκμΝ Ϊικθαμμ φκλκτ Ν παλ ηίΪ δμΝ πκυΝ σξ υαθΝ βΝ ί ζ έπ βΝ υθγβευθΝ

δαίέπ βμ,Ν κυμΝ κη έμΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμ,Ν βμΝυΰ έαμΝεαδΝ βμΝα δεάμΝαθΪπ υιβμέ 

 

Σλέ κμΝΪικθαμμ φκλκτ Ν βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝκδεκθκηδεκτΝ δ κτ,ΝβΝκπκέαΝία δασ αθΝ

Νφδζσ κιβΝίδκηβξαθδεάΝπκζδ δεάΝΝπκυΝ έξ Ν αθΝίΪ βΝ βθΝ δ γθάΝαθ αΰπθδ δεσ β αΝ

πθΝ πδξ δλά πθ,Ν κθΝ ε υΰξλκθδ ησΝ βμΝΰ πλΰέαμ,Ν κυΝ κυλδ ηκτΝεαδΝ βμΝαζδ έαμέ 

 

ΣΫ αλ κμΝΪικθαμμ Π λδζΪηίαθ Ν π θ τ δμΝΰδαΝαθΪπ υιβΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝεαδΝ

θέ ξυ βΝ βμΝαΰκλΪμΝ λΰα έαμέ 

 

ΠΫηπ κμΝ Ϊικθαμμ φκλκτ Ν βθΝ η έπ βΝ πθΝ π λδφ λ δαευθΝ αθδ κ ά πθΝ εαδΝ

π λδζΪηίαθ Ν Πκζυ κη αεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ πθΝ 1γΝ π λδφ λ δυθΝ βμΝ

ξυλαμέΝ ΟδΝ αθαπ υιδαεΫμΝ παλ ηίΪ δμΝ πθΝ Π ΠΝ εα υγτθγβεαθΝ κυμΝ αεσζκυγκυμΝ

κη έμμ 

  άλδιβΝπαλαΰπΰδεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ βηδκυλΰέαΝαθαΰεαέαμΝκδεκθκηδεάμΝ

υπκ κηάμέ 

 θΪπ υιβΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝπ λδφΫλ δαμέ 

 βηδκυλΰέαΝ ξθδεάμΝ εαδΝ εκδθπθδεάμΝ υπκ κηάμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ υπκ κηάμΝ

πλκ α έαμΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμέΝ 
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Ν εα αθκηάΝ κυΝ υθκζδεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ ΰδαΝ κΝ ΄Ν ΚΠ,Ν ξπλέμΝ θαΝ

π λδζαηίΪθ αδΝ κΝΣαη έκΝυθκξάμ,ΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ 

 Μ ΰΪζ μΝυπκ κηΫμΝβκΣ 

 Πκδσ β αΝαπάμΝλΣ 

 θΪπ υιβΝεαδΝαθ αΰπθδ δεσ β αΝ βμΝκδεκθκηέαμΝβηΣ 

 θγλυπδθκΝ υθαηδεσΝ1γΣ 

 Π λδφ λ δαεΪΝπλκΰλΪηηα αΝβηΣ 

 

 

 

 

δΪΰλαηηαΝζμΝΚα αθκηάΝ υθκζδεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ 
(ξπλέμΝ κΝΣαη έκΝυθκξάμ) 25

 

 

 

 

                                                           
25

  ΫλδκμΝΜπλκτθβμ,ΝΠ υξδκτξκμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμ,ΝΚ έη θκΝ« Ν βηα έαΝ βμΝΠ λδφ λ δαεάμΝ
Πκζδ δεάμΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ α»,Ν λα δπ δεάΝ πδγ υλβ β,ΝΙκτζδκμΝ– τΰκυ κμΝβίίθΝ
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%

CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B

%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf 

28% 

9% 

25% 
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http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
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Κα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ φαληκΰάμΝ κυΝ ΄ΝΚκδθκ δεκτΝΠζαδ έκυΝ άλδιβμ,ΝβΝί ζ έπ βΝ πθΝ

υθγβευθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ κδεκθκηέαμΝ εαδΝ αΝ ηΫ λαΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ

ηαελκκδεκθκηδεάμΝ αγ λσ β αμΝεαδΝ δαλγλπ δευθΝαζζαΰυθΝεαγυμΝεαδΝβΝ υηίκζάΝ

κυΝδ έκυΝ κυΝ ΄ΝΚΠ,Ν βηδκτλΰβ αθΝ δμ πλκςπκγΫ δμΝΰδαΝη ΰαζτ λβΝαπσ κ βΝ βμΝ

αθαπ υιδαεάμΝ πλκ πΪγ δαμΝ βμΝ ξυλαμ,Ν βΝ κπκέαΝ υθ ξέ βε Ν εαδΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ

2000 – 2006.  

ΣβθΝ φαληκΰάΝ κυΝ ΄Ν ΚΠΝ υ ξΫλαθ ,Ν σηπμ,Ν ηέαΝ δλΪΝ πλκίζβηΪ πθΝ εαδΝ

υ ζ δ κυλΰδυθΝ πκυΝ αφκλκτ αθΝ κυμΝ ηβξαθδ ηκτμΝ δαξ έλδ βμ εαδΝ υζκπκέβ βμ,Ν κδΝ

κπκέκδΝ θΝ ά αθΝ παλε έμΝ ΰδαΝ θαΝ αθ δη ππέ κυθΝ ηέαΝ αυιβηΫθβΝ εζέηαεαΝ

παλ ηίΪ πθέΝΠαλΪζζβζα,Νσηπμ,ΝπλκΫευοαθΝπκζτ δη μΝ ηπ δλέ μΝπκυΝυπΫ διαθΝ βθΝ

αθΪΰεβΝΫθ α βμΝ βμΝπλκ πΪγ δαμΝυ ΝθαΝδεαθκπκδβγκτθΝκδΝπκδκ δεΫμΝεαδΝπκ κ δεΫμΝ

απαδ ά δμ αυ άμΝ βμΝ ηίΫζ δαμΝπαλ ηίΪ πθέΝ26
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

  http://www.3kps.gr/1986-1999.htm  

ΫλδκμΝΜπλκτθβμ,ΝΠ υξδκτξκμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμ,ΝΚ έη θκΝ« Ν βηα έαΝ βμΝΠ λδφ λ δαεάμΝ
Πκζδ δεάμΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ α»,Ν λα δπ δεάΝ πδγ υλβ β,ΝΙκτζδκμΝ– τΰκυ κμΝβίίθΝ
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%

CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B

%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf 

http://www.3kps.gr/1986-1999.htm
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
http://www.army.gr/files/File/epitheorisi/200604_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
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Κ Φ Λ ΙΟΝγκ
 
 

Γ΄ΝΠλκΰλαηηα δεάΝΠ λέκ κμ 

 

3.1. Γ΄ΝΠλκΰλαηηα δεάΝΠ λέκ κμΝ– Γ΄ΝΚκδθκ δεσΝΠζαέ δκΝ άλδιβμΝΝ

(2000 – 2006)  

 

ΣκΝΓ΄ΝΚκδθκ δεσΝΠζαέ δκΝ άλδιβμΝεαζτπ κθ αμΝ βθ ξλκθδεάμΝπ λέκ κΝβίίίΝ– 2006, 

απκ Ϋζ Ν κΝ η ΰαζτ λκΝ αθαπ υιδαεσΝ πλσΰλαηηαΝ βμΝ ξυλαμΝ εαγυμΝ κδΝ υθκζδεκέΝ

ξλβηα κ κ δεκέΝπσλκδΝ κυΝαθΫλξκθ αδΝ Νζκ,γίΝ δμΝ υλυ,Νη Ν βθΝ υθκζδεάΝ βησ δαΝ

απΪθβΝθαΝαθΫλξ αδΝ αΝγι,θιΝ δμΝ υλυέ27
  θαΝφδζσ κικΝπλσΰλαηηα,Ν κΝκπκέκΝ έθ δΝ

βθΝ ζζΪ αΝ βθΝ υθα σ β αΝ θαΝ απκε ά δΝ τΰξλκθ μΝ ία δεΫμΝ υπκ κηΫμ,Ν θαΝ

υπκ βλέι δΝ βθΝ αθ αΰπθδ δεσ β ΪΝ βμΝ εαδΝ θαΝ αθ απκελδγ έΝ δμΝ αθΪΰε μΝ εαδΝ

η ζζκθ δεΫμΝ υθγάε μΝ αθ αΰπθδ ηκτΝ κΝ δ γθΫμΝ εαδΝ υλππαρεσΝ π λδίΪζζκθ,Ν θαΝ

κθυ δΝ βθΝ πδξ δλβηα δεσ β αΝ εαδΝ βθΝ απα ξσζβ βΝ εαδΝ παλΪζζβζαΝ θαΝ

κζκεζβλυ δΝ σζαΝ ε έθαΝ αΝ ΫλΰαΝ εαδΝ δμΝ παλ ηίΪ δμΝ πκυΝ ά αθΝ εαγκλδ δεάμΝ

βηα έαμΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιάΝ βμέΝΝ28
 

ΣκΝ Γ΄Ν ΚΠΝ έθαδΝ κΝ πλκρσθΝ βμΝ υηφπθέαμΝ βθΝ κπκέαΝ εα ΫζβιαθΝ βΝ ζζβθδεάΝ

ΚυίΫλθβ βΝεαδΝκδΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝΰδαΝ δμΝεκδθκ δεΫμΝ δαλγλπ δεΫμΝπαλ ηίΪ δμ 

βθΝ ζζΪ αΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝβίίίΝ– βίίθ,ΝεαδΝεα αλ έ βε Νη ΝίΪ βΝ κ ξΫ δκΝ

Π λδφ λ δαεάμΝ θΪπ υιβμ πκυΝ υπκίζάγβε Ν απσΝ βθΝ ζζΪ αΝ βθΝ έ έΝ ΣκΝ ε έη θκΝ

κυΝΚέΠέέ  υπκΰλΪφβε  κθΝΝκΫηίλδκΝ κυΝβίίί,Ναθαγ πλάγβε  κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ

βίίζΝεαδΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝαεσζκυγαΝ κδξ έαμ 

 

 

                                                           
27

 http://www.3kps.gr/2000-2006.htm  

 
28

  θαΰθπ ΪεβΝΥλδ έθα,ΝΜα κλΫζβμ ΙπΪθθβμ,ΝΠ υξδαεάΝ λΰα έαμΝ« πδξ δλβηα δεσ β αΝεαδΝ
Καδθκ κηέαέΝΜ ζΫ βΝπ λδπ υ πθΝ ζζβθδευθΝ πδξ δλά πθ»,ΝΣ ξθκζκΰδεσΝ επαδ υ δεσΝ λυηαΝ
Πα λυθ,ΝξκζάΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμ,ΝΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ,ΝΠΪ λαΝβί11 

http://www.3kps.gr/2000-2006.htm
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 ΣκυμΝ Ϊικθ μΝ πλκ λαδσ β αμΝ ΰδαΝ βΝ λΪ βΝ πθΝ εκδθκ δευθΝ δαλγλπ δευθΝ

αη έπθέ 

 

 ΣβθΝ υθκπ δεάΝ π λδΰλαφάΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ η Ν

κυμ  δ δεκτμΝ σξκυμΝεαδΝ δμ  πλκ λαδσ β μΝπκυΝΫξκυθΝ πδζ ΰ έέ 

 

 ΣκΝ θ δε δεσΝ ξΫ δκΝ ξλβηα κ σ β βμΝπκυΝπλκ δκλέα δΝ ΰδαΝεΪγ ΝΪικθαΝεαδΝ

ΰδαΝεΪγ ΝΫ κμΝ κΝπκ σΝ πθΝ υθκζδευθΝεκθ υζέπθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδέ 

 

 ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ φαληκΰάμΝ κυΝΓ΄ΝΚΠέ 

 

α δεΫμΝ εαδθκ κηέ μΝ βμΝ Γ΄Ν πλκΰλαηηα δεάμΝ π λδσ κυ,Ν Ν ξΫ βΝ η Ν δμΝ

πλκβΰκτη θ μ,Ν έθαδΝ βΝ δ τλυθ βΝ κυΝ π έκυ κλδ ηκτΝ βμΝ αδλδεάμΝ ξΫ βμΝ η Ν

η ΰαζτ λβΝ απκεΫθ λπ βΝ εαδΝ πδπζΫκθΝ θέ ξυ βΝ υηη κξδευθΝ δα δεα δυθ,Ν σππμΝ

εαδΝ δ τλυθ βΝ πθΝφκλΫπθΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ αΝ Ϊ δαΝ κυΝπλκΰλαηηα δ ηκτΝ βμΝ

θΝ ζσΰπΝ π λδσ κυέΝ εσηβ,Ν βηαθ δεάΝ γ πλ έ κΝ βΝ πΫε α βΝ υ άηα κμΝ

υΰξλβηα κ σ β βμΝ η Ν δ δπ δεΪΝ ε φΪζαδαΝ Ν θΫ μΝ εα βΰκλέ μΝ λΪ πθΝ εαδΝ Ϋλΰπθ,Ν

σππμΝ εαδΝ βΝ θέ ξυ βΝ κυΝ λσζκυΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ δμΝ δα δεα έ μΝ

πλκΰλαηηα δ ηκτ,Ν πδζκΰάμΝ ΫλΰπθΝ εαδΝ δμΝ δα δεα έ μΝ ζΫΰξκυέΝ πέ βμ,Ν κδΝ

δα δεα έ μΝ ι δ έε υ βμ,Ν δαξ έλδ βμ,Ν υζκπκέβ βμΝ εαδΝ παλαεκζκτγβ βμΝ πθΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝαθάεκυθΝπζΫκθΝ βθΝαληκ δσ β αΝ πθΝ γθδευθΝαλξυθΝ κυΝελΪ κυμΝ– 

ηΫζκυμ,Ν κυΝ κπκέκυΝ υπκξλΫπ βΝ έθαδΝ βΝ άλβ βΝ δαελδ υθ,Ν δαξ δλδ δευθΝ εαδΝ

ζ ΰε δευθΝ δα δεα δυθΝη Νγ ηκγ βηΫθ μΝ υγτθ μΝαλησ δπθΝαλξυθέΝ29
 

 

 

 

 

                                                           
29

  Κα ΪθδαμΝπυλέ πθ,ΝΣ ζδεάΝ λΰα έαμΝΟΚκδθκ δεΪΝΠζαέ δαΝ άλδιβμΝ- Θ ησμΝ θΪπ υιβμΝ βμΝ
ΟδεκθκηέαμμΝυΰελδ δεάΝ κ έηβ βΝ πθΝΚΠΝ βθΝ ζζΪ αΝΧ1λκλΝ- βίίθΨΝεαδΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝπκλ έαμΝ
υζκπκέβ βμΝ κυΝΓ΄ΝΚΠΝη Ν βθΝίκάγ δαΝ α δ δευθΝΜκθ ΫζπθέΝΠλκκπ δεΫμΝζβμΝΠλκΰλαηηα δεάμΝ
Π λδσ κυΟ,Ν γθδεσΝΚΫθ λκΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ υ κ δκέεβ βμ,Ν γθδεάΝξκζάΝ βησ δαμΝ

δκέεβ βμ,ΝΣηάηαΝΓ θδεάμΝ δκέεβ βμ,Ν γάθαΝβίίθ 
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ΟδΝΪικθ μΝπλκ λαδσ β αμΝ κυΝΓ΄ΝΚΠΝ έθαδΝ π ΪΝΧιΨΝεαδΝ έθαδΝκδΝαεσζκυγκδμ 

 

θγλυπδθκδΝπσλκδ 

Π λδζαηίΪθ δΝ αΝ πδξ δλβ δαεΪΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ « επαέ υ βΝ εαδΝ λξδεάΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ Κα Ϊλ δ β»Ν εαδΝ « πα ξσζβ βΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεάΝ Κα Ϊλ δ β»έΝ

 σξκδΝ κυΝΪικθαΝαυ κτΝ έθαδΝκδΝ ιάμμ 

 ΠλσζβοβΝεαδΝαθ δη υπδ βΝαθ λΰέαμέ 

 Πλκυγβ βΝ έ πθΝ υεαδλδυθΝ ΰδαΝ σζκυμΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ πλσ ία βΝ βθΝ αΰκλΪΝ

λΰα έαμέ 

 Πλκυγβ βΝ λΪ πθΝ ΰδαΝ η ΰαζτ λβΝ υηη κξάΝ πθΝ ΰυθαδευθΝ βθΝ αΰκλΪΝ

λΰα έαμέ 

 ζ έπ βΝ παλ ξση θβμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ εα Ϊλ δ βμ,Ν κΝ πζαέ δκΝ πκζδ δεάμΝ

δΪΝίέκυΝηΪγβ βμέ 

 υηίκζάΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ θσμΝ δεαθκτΝ εαδΝ εα αλ δ ηΫθκυΝ λΰα δεκτΝ

υθαηδεκτέΝ 

 

Μ αφκλΫμ 

Π λδζαηίΪθ δΝ αΝ πδξ δλβ δαεΪΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ «Ο δεκέΝ Άικθ μ,Ν ΛδηΫθ μ,Ν δεάΝ

θΪπ υιβ»Ν εαδΝ «δ βλσ λκηκδ,Ν λκζδηΫθ μ,Ν δεΫμΝ υΰεκδθπθέ μ»έΝ ΟΝ ΪικθαμΝ

πλκ λαδσ β αμΝ«Μ αφκλΫμ»Ν κξ τ δΝ αΝπαλαεΪ πμ 

 Μ έπ βΝ βμΝπ λδφ λ δαεσ β αμΝ Ν ξΫ βΝη Ν δμΝζκδπΫμΝ υλππαρεΫμΝξυλ μέ 

 ζ έπ βΝ πθΝ υθ Ϋ πθΝη ΝίαζεαθδεΫμΝξυλ μέ 

 ζ έπ βΝ εαδΝ αθΪπ υιβΝ κ δευθ,Ν δ βλκ λκηδευθ,Ν ζδη θδευθ,Ν α λκπκλδευθΝ

υπκ κηυθΝ βθΝεα τγυθ βΝ βηδκυλΰέαμΝ θσμΝία δεκτΝ δε τκυΝη αφκλυθέ 

 ζ έπ βΝευεζκφκλδαευθΝ υθγβευθΝ αΝα δεΪΝεΫθ λαέ 

 ζ έπ βΝκ δεάμΝα φΪζ δαμΝέ 
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θ αΰπθδ δεσ β α 

ΟΝ ΪικθαμΝ αυ σμΝ π λδζαηίΪθ δΝ κΝ ΠΝ « θ αΰπθδ δεσ β α»Ν εαγυμΝ εαδΝ κυμΝ

παλαεΪ πΝ σξκυμμ 

 θέ ξυ βΝυφδ Ϊη θπθΝ πδξ δλά πθέ 

 βηδκυλΰέαΝθΫπθΝ πδξ δλά πθΝη ΝθΫ μΝηκλφΫμΝξλβηα κ σ β βμέ 

 θέ ξυ βΝ λ υθαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰδεάμΝ θΪπ υιβμέ 

 θαίΪγηδ βΝ κυλδ δεκτΝπλκρσθ κμ 

 πΫε α βΝ θ λΰ δαεκτΝ δε τκυΝ εαδΝ δαφκλκπκέβ βΝ θ λΰ δαευθΝ πβΰυθΝ η Ν

Ϋηφα βΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ αθαθ υ δηπθΝ πβΰυθΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ ηΫ λπθΝ

ικδεκθσηβ βμΝ θΫλΰ δαμέ 

 

θΪπ υιβΝ βμΝυπαέγλκυΝεαδΝ βμΝαζδ έαμ 

ΆικθαμΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝ πδξ δλβ δαεΪΝΠλκΰλΪηηα αΝ« ΰλκ δεάΝ θΪπ υιβΝεαδΝ

θα υΰελσ β βΝ βμΝΤπαέγλκυ»ΝεαδΝ« ζδ έα»,ΝεαδΝ κξ τ δΝ μ 

 θέ ξυ βΝ πθΝαΰλκ δευθΝ εη αζζ τ πθ,Ν πθΝ λα βλδκ ά πθΝη απκέβ βμΝ

εαδΝ δΪγ βμΝ βθΝαΰκλΪ,Ν κξ τκθ αμΝ κθΝ ε υΰξλκθδ ησΝ βμΝΰ πλΰέαμ,Νη Ν

ία ησΝ κΝ φυ δεσΝ π λδίΪζζκθΝ εαδΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αΝ πθΝ

πλκρσθ πθέ 

 δαφκλκπκέβ βΝ βμΝαΰλκ δεάμΝκδεκθκηέαμΝη ΝκζκεζβλπηΫθ μΝ λΪ δμΝ κπδεάμΝ

αθΪπ υιβμέ 

 ε υΰξλκθδ ησμΝαζδ υ δεκτΝ σζκυΝεαδΝ ικπζδ ηκτέ 

 ικλγκζκΰδ ησμΝ παλαΰπΰάμ,Ν ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ

αζδ υ δευθΝπσλπθΝεαδΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμέ 

 

Πκδσ β αΝαπάμ 

ΟΝΪικθαμΝπλκ λαδσ β αμΝ«Πκδσ β αΝ πάμ»Νπ λδζαηίΪθ δΝ αΝ Π «Τΰ έαΝ– Πλσθκδα»,Ν

«Π λδίΪζζκθ»ΝεαδΝ«Πκζδ δ ησμ»ΝεαδΝ κξ τ δΝ αΝ ιάμΝ βη έαμ 

 θαίΪγηδ βΝ βμΝ βησ δαμΝΤΰ έαμέ 

 θαίΪγηδ βΝ πθΝυπβλ δυθΝΚκδθπθδεάμΝΦλκθ έ αμΝεαδΝΠλσθκδαμέ 
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 Οζκεζάλπ βΝ βμΝΦυξδα λδεάμΝΜ αλλτγηδ βμέ 

 Πλκ α έα,ΝαθΪ διβ,Ναιδκπκέβ βΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμέ 

 θΪπ υιβΝεαδΝπλκυγβ βΝ τΰξλκθκυΝπκζδ δ ηκτέ 

 ΟλγκζκΰδεάΝ δαξ έλδ βΝ π λδίαζζκθ δευθΝ πσλπθΝ φυ δεκτΝ Χκδεκ υ άηα α,Ν

ξζπλέ α,Ν παθέ α,Ν ΪφβΨΝ εαδΝ αθγλππκΰ θκτμΝ π λδίΪζζκθ κμΝ Χ δαξ έλδ βΝ

θ λυθΝεαδΝαπκίζά πθ,Νγσλυίκμ,ΝαΫλαμΨέ 

 Πλκ αληκΰάΝ δμΝ υλππαρεΫμΝπλκ δαΰλαφΫμΝ Νσ δΝαφκλΪΝ κΝπσ δηκΝθ λσ,Ν αΝ

ζτηα αΝεαδΝ αΝαπσίζβ αέ 

 

ΚκδθπθέαΝ βμΝΠζβλκφκλέαμ 

ΟΝΪικθαμΝαυ σμΝπ λδζαηίΪθ δΝ κΝ ΠΝ«ΚκδθπθέαΝ βμΝΠζβλκφκλέαμ»ΝεαγυμΝεαδΝ κυμΝ

παλαεΪ πΝ σξκυμμ 

 Πλκυγβ βΝ ξθκζκΰδυθΝ πζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ πδεκδθπθδυθΝ Ν βησ δ μ 

υπβλ έ μ,Ν ξκζ έα,Ν πδξ δλά δμ,Νπκζέ μέ 

 θΪπ υιβΝ υθ Ϋ πθΝυοβζάμΝ αξτ β αμέΝΝ30
 

 

 

ΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ σξπθΝ κυ,Ν κΝ Γ΄Ν ΚΠΝ υζκπκδ έ βηΝ πδξ δλβ δαεΪΝ

ΠλκΰλΪηηα αΝ εΝ πθΝκπκέπθμΝ αΝ11Ν έθαδ Σκη αεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝΠλκΰλΪηηα α εαδΝ

αφκλκτθΝ γθδεΫμΝ κη αεΫμΝ πκζδ δεΫμ,Ν αΝ 1γΝ έθαδ Π λδφ λ δαεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝ

ΠλκΰλΪηηα α ΧΠ ΠΨ,Ν ΫθαΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ 1γΝ π λδφΫλ δ μΝ βμΝ ξυλαμΝ εαδΝ αΝ

κπκέαΝΫξ δΝεα αθ ηβγ έΝ κΝ1ήγΝπ λέπκυΝ πθΝ δαγΫ δηπθΝπδ υ πθΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝ

2000-βίίθ,Ν εαδΝ 1Ν πδξ δλβ δαεσΝΠλσΰλαηηαΝ «Σ ξθδεάΝίκάγ δα»Ν πκυΝ σξκΝ Ϋξ δΝ θαΝ

θ υθαηυ δ,Ν θαΝ βλέι δΝ εαδΝ θαΝ ί ζ δυ δΝ κΝ τ βηαΝ δαξ έλδ βμ,Ν

παλαεκζκτγβ βμΝ εαδΝ ζΫΰξκυΝ κυΝ Κκδθκ δεκτΝ Πζαδ έκυΝ  άλδιβμΝ εαδΝ πθΝ

πδξ δλβ δαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθέΝΝ31
 

                                                           
30

  θβη λπ δεσΝφυζζΪ δκΝ Π Ν θαΰθπ ΪεβΝΥλδ έθα,ΝΜα κλΫζβμΝΙπΪθθβμ,ΝΠ υξδαεάΝ λΰα έαμΝ
« πδξ δλβηα δεσ β αΝεαδΝΚαδθκ κηέαέΝΜ ζΫ βΝπ λδπ υ πθ ζζβθδευθΝ πδξ δλά πθ»,ΝΣ ξθκζκΰδεσΝ

επαδ υ δεσΝ λυηαΝΠα λυθ,ΝξκζάΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμ,ΝΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ,Ν
ΠΪ λαΝβί11 

31
  http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1 

http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=1
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=3
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1
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3.1.1. Σκη αεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝΠλκΰλΪηηα α 

 

ΣαΝ κη αεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝπλκΰλΪηηα αΝαφκλκτθΝία δεκτμΝ κη έμΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝ

εαδΝ εκδθπθδεάμΝ απάμέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν έθαδΝ αΝ ΠΝ πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ εΪγ Ν ΫθαμΝ

απσΝ κυμΝ Ϊικθ μΝ πλκ λαδσ β αμΝ κυΝ Γ΄Ν ΚΠΝ εαδΝ αθαφΫλγβεαθΝ παλαπΪθπέΝ

πδΰλαηηα δεΪ,Ν έθαδΝ αΝ ιάμΝ11Ν κη αεΪΝπλκΰλΪηηα αμ 

 επαέ υ βΝεαδΝ λξδεάΝ παΰΰ ζηα δεάΝΚα Ϊλ δ β 

 πα ξσζβ βΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάΝΚα Ϊλ δ β 

 Ο δεκέΝΆικθ μ,ΝΛδηΫθ μ,Ν δεάΝ θΪπ υιβ 

 δ βλσ λκηκδ,Ν λκζδηΫθ μ,Ν δεΫμΝυΰεκδθπθέ μ 

 θ αΰπθδ δεσ β α 

 ΰλκ δεάΝ θΪπ υιβΝεαδΝ θα υΰελσ β βΝ βμΝΤπαέγλκυ 

 ζδ έα 

 Τΰ έαΝ– Πλσθκδα 

 Π λδίΪζζκθ 

 Πκζδ δ ησμ 

 ΚκδθπθέαΝ βμΝΠζβλκφκλέαμ 
32

 

 

 

 

3.1.2. Π λδφ λ δαεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝΠλκΰλΪηηα α 

 

ε σμΝ απσΝ βθΝ φαληκΰάΝ κη αευθΝ πλκΰλαηηΪ πθ,Ν εΪγ Ν ζζβθδεάΝ π λδφΫλ δαΝ

απκ ζ έΝ αθ δε έη θκΝ θσμΝ π λδφ λ δαεκτΝ αθαπ υιδαεκτΝ πλκΰλΪηηα κμ, κΝ κπκέκΝ

αιδκπκδ έΝσζαΝ αΝ κπδεΪΝπζ κθ ε άηα αέ  

ΣαΝ 1γΝ Π λδφ λ δαεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝ ΠλκΰλΪηηα α ΧΠ ΠΨΝ ΰδαΝ βθΝ π λέκ κΝ βίίίΝ – 

βίίθΝ έθαδμ 

 

                                                           
32

  http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=1  

http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=1
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 Π ΠΝ θα κζδεάμΝΜαε κθέαμΝεαδΝΘλΪεβμ 

 Π ΠΝΚ θ λδεάμΝΜαε κθέαμ 

 Π ΠΝ υ δεάμΝΜαε κθέαμ 

 Π ΠΝ π έλκυ 

 Π ΠΝΘ αζέαμ 

 Π ΠΝΙκθέπθ Νά πθ 

 Π ΠΝ υ δεάμΝ ζζΪ αμ 

 Π ΠΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ 

 Π ΠΝ δεάμ 

 Π ΠΝΠ ζκπκθθά κυ 

 Π ΠΝ κλ έκυΝ δΰαέκυ 

 Π ΠΝΝκ έκυΝ δΰαέκυ 

 Π ΠΝΚλά βμ 

 

ΚκδθσΝ βη έκΝ πθΝ Π Π έθαδΝ βΝ θέ ξυ βΝ βμΝ υθα σ β αμΝ πθΝ π λδφ λ δαευθΝ εαδΝ

κπδευθΝ αλξυθΝ θαΝ φαλησ κυθΝ ΫθαΝ πζάλ μΝ φΪ ηαΝ λΪ πθΝ κδεκθκηδεάμΝ εαδΝ

εκδθπθδεάμΝαθΪπ υιβμΝ ,Ν πκυΝπ λδζαηίΪθκυθΝσξδΝ ησθκΝ ΫλΰαΝυπκ κηάμΝ αζζΪΝ εαδΝ βθΝ

άλδιβΝ βμΝαθ αΰπθδ δεσ β αμΝ πθΝηδελκη αέπθΝ πδξ δλά πθ,Ν βμΝ Ϋλ υθαμ,Ν βμΝ

αθΪπ υιβμΝεαδΝ βμΝεαδθκ κηέαμ,Ν πθΝαθγλυπδθπθΝπσλπθΝεαδΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ κπδευθΝ

γΫ πθΝ λΰα έαμΝάΝ εαδΝ αεσηαΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμέΝΟδΝ λΪ δμΝπλκμΝ

σφ ζκμΝ πθΝ απκηκθπηΫθπθ,Ν θβ δπ δευθΝ άΝ κλ δθυθΝ π λδκξυθΝ γαΝ υηίΪζκυθΝ βΝ

η έπ βΝ πθΝ π λδευθΝαθδ κ ά πθΝη αιτΝ πθΝπ λδφ λ δυθέΝ33
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

  http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2 

http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=1
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=2
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=3
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=4
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=5
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=6
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=7
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=8
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=9
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=10
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=11
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=12
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2&L4=13
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=2
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3.1.3. Σ ξθδεάΝ κάγ δα 

 

Ν Σ ξθδεάΝ κάγ δαΝ π λδζαηίΪθ δΝ λΪ δμΝ αφ θσμΝ ΰδαΝ βθΝ υπκίκάγβ βΝ βμΝ

πδ Ϊξυθ βμΝ βμΝ υζκπκέβ βμΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝ Κκδθκ δεκτΝ

Πζαδ έκυΝ  άλδιβμΝ βίίίΝ – βίίθΝ εαδΝ αφ ΫλκυΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ απαλαέ β πθΝ

ζ δ κυλΰδυθΝ ΰδαΝ βΝ δα φΪζδ βΝ θσμΝ απκ κ δεκτΝ υ άηα κμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ

δαξ έλδ βμΝ κυΝ Κκδθκ δεκτΝ Πζαδ έκυΝ  άλδιβμ,Ν βΝ δα φΪζδ βΝ θσμΝ

απκ ζ ηα δεκτΝ υ άηα κμΝ ζΫΰξπθ, βΝ υηίκυζ υ δεάΝ υπκ άλδιβΝ πλκμΝ κυμΝ

φκλ έμΝ φαληκΰάμΝ κυΝ ΚέΠέέ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ εαδΝ βμΝ αιδκζσΰβ άμΝ κυέΝ

ΚαγυμΝ πέ βμ,Ν κυΝ ξ δα ηκτΝ πθΝ ηαελκπλσγ ηπθΝ αθαπ υιδαευθΝ λα βΰδευθΝ

βμΝ ξυλαμΝ εαδΝ ΫζκμΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ πλκίκζάμΝ εαδΝ βηκ δσ β αμΝ πθΝ

παλ ηίΪ πθΝ κυΝΚέΠέέΝβίίί-2006. 

ΟδΝ δαγΫ δηκδΝπσλκδΝΰδαΝ θΫλΰ δ μΝΣ ξθδεάμΝ κάγ δαμΝ έθαδμ 

 ΟΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝ πδξ δλβ δαεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ «Σ ξθδεάΝ κάγ δαΝ

2000 – 2006». 

 ΟΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝ ΆικθαΝ Πλκ λαδσ β αμΝ Σ ξθδεάμΝ κάγ δαμΝ πθΝ

πδξ δλβ δαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝΚέΠέέΝβίίίΝ– 2006.  

 ΟδΝ αηδΰυμΝ γθδεκέΝ πσλκδΝ πκυΝ δα έγ θ αδΝ απσΝ κΝ ΠλσΰλαηηαΝ βηκ έπθΝ

π θ τ πθέΝΝ34
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

  http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=3 

http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1&L3=3
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Κ Φ Λ ΙΟΝζκ
  

΄ΝΠλκΰλαηηα δεάΝΠ λέκ κμ 

 

4.1. ΄Ν Πλκΰλαηηα δεάΝ Π λέκ κμΝ – γθδεσΝ  λα βΰδεσΝ Πζαέ δκΝ

θαφκλΪμΝ( Π Ν2007 – 2013) 

 

ΣκΝ γθδεσΝ λα βΰδεσΝΠζαέ δκΝ θαφκλΪμΝΧ Π ΨΝβίίιΝ– βί1γΝαπκ ζ έΝ κΝΫΰΰλαφκΝ

αθαφκλΪμΝΰδαΝ κθΝπλκΰλαηηα δ ησΝ πθΝΣαη έπθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝ Ν γθδεσΝ

πέπ κΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝβίίιΝ– βί1γέΝ επκθάγβε Ν κΝπζαέ δκΝ βμΝθΫαμΝ λα βΰδεάμΝ

πλκ Ϋΰΰδ βμΝ ΰδαΝ βθΝ Πκζδ δεάΝ υθκξάμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ

κπκέαΝ κ Π  «έέ ια φαζέα δΝ σ δΝ βΝ υθ λκηάΝ απσΝ αΝ Σαη έαΝ υηία έα δΝ η Ν δμΝ

εκδθκ δεΫμΝ λα βΰδεΫμΝ εα υγυθ άλδ μΝ ΰλαηηΫμΝ ΰδαΝ βΝ υθκξάΝεαδΝπλκ δκλέα δΝ κΝ

τθ ηκΝ η αιτΝ πθΝ εκδθκ δευθΝ πλκ λαδκ ά πθΝ αφ θσμ,Ν εαδΝ κυ γθδεκτΝ

πλκΰλΪηηα κμΝ η αλλυγηέ πθ αφ Ϋλκυ»έΝ ΓδαΝ βΝ δαησλφπ βΝ κυΝ Π Ν βίίιΝ – 

βί1γΝ πμΝ ΫΰΰλαφκΝ πλκΰλαηηα δ ηκτ,Ν αιδκπκδάγβεαθΝ δ λκΫμΝ απσΝ ΫθαΝ βηαθ δεσΝ

αλδγησΝπλκ Ϊ πθΝπκυΝυπ ίζάγβ αθΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθ,Ν

εα υγτθ πθ,Νπκζδ δευθΝ πδζκΰυθΝ Ν γθδεσΝεαδΝ υλππαρεσΝ πέπ κΝεαδΝπκ κ δευθΝ

κηΫθπθΝεαδΝη ζ υθέ 

ΣκθΝ εΫηίλδκΝ κυΝ βίίη,Ν κΝ υλππαρεσΝ υηίκτζδκΝ ζάφγβ αθΝ απκφΪ δμΝ

δα φΪζδ βμΝ πθΝπσλπθΝ βμΝ υλππαρεάμΝΠκζδ δεάμΝυθκξάμΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ α,ΝΫπμΝ κΝ

βί1γέΝ πδπζΫκθ,Ν κλέ γβεαθΝ θΫκδΝ Καθκθδ ηκέΝ πθΝ Σαη έπθΝ βμΝ ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

 λα βΰδεΫμΝΚα υγυθ άλδ μΝΓλαηηΫμΝΰδαΝ βθΝΠκζδ δεάΝυθκξάμ,ΝπκυΝαπκ Ϋζ αθΝ κΝ

ε θ λδεσΝ πζαέ δκΝ κΝ κπκέκΝ ία έ βεαθΝ κδΝ γθδεΫμΝ αλξΫμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ

πλκ ΰΰέ κυθΝ δμΝία δεΫμΝπαλαηΫ λκυμΝ κυΝαθαπ υιδαεκτΝπλκΰλαηηα δ ηκτΝεαδΝθαΝ

εα αλ έ κυθΝ κΝ Π έ  35
 

 

 

                                                           
35

  https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticWhatIsESPA.aspx 

https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=148
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=146
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=146
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticWhatIsESPA.aspx
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ΓδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ κυΝ λα βΰδεκτΝ ξ δα ηκτΝ βμΝξυλαμ,ΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝβίίιΝ– 

βί1γ,Ν υζκπκδκτθ αδΝ κε υΝ ΧκΨΝ Σκη αεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝ ΠλκΰλΪηηα α,Ν πΫθ Ν ΧηΨΝ

Π λδφ λ δαεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ εα Ϋ λαΝ Χ1ζΨΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ

υλππαρεάμΝ αφδεάμΝυθ λΰα έαμέΝ 

δεαδκτξκδΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝ γθδεκτΝ λα βΰδεκτΝΠζαδ έκυΝ θαφκλΪμΝ έθαδΝ

βησ δκδΝ άΝ δ δπ δεκέΝ κλΰαθδ ηκέ,Ν φκλ έμΝ άΝ πδξ δλά δμ,Ν αλησ δκδΝ ΰδαΝ βθΝ ΫθαλιβΝάΝ

βθΝ ΫθαλιβΝ εαδΝ υζκπκέβ βΝ πλΪι πθέΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ κιΝ βμΝ υθγάεβμ,Ν

δεαδκτξκδΝ έθαδΝ βησ δ μΝ ά δ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ πκυΝ ε ζκτθΝ η ηκθπηΫθκΝ ΫλΰκΝ

εαδΝζαηίΪθκυθΝ βησ δαΝ θέ ξυ βέΝΝ36
 

 

 

 

4.1.1. Σκη αεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝΠλκΰλΪηηα α 

 

ΣαΝκΝ κη αεΪΝ ΠΝΰδαΝ βθΝπλκΰλαηηα δεάΝπ λέκ κΝβίίιΝ– βί1γΝ έθαδΝ αΝαεσζκυγαμ 

 

πδξ δλβ δαεσΝΠλσΰλαηηαΝΠ λδίΪζζκθΝ– δφσλκμΝ θΪπ υιβ 

α δεάΝ πδ έπιβΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝ βΝ πλκ α έα,Ν βΝ αθαίΪγηδ βΝ εαδΝ

β α δφκλδεά δαξ έλδ βΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμ,Νυ ΝθαΝαπκ ζΫ δΝ κΝυπσίαγλκΝΰδαΝ βθΝ

πλκ α έαΝ βμΝ βησ δαμΝυΰ έαμ,Ν βθΝΪθκ κΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝ πθΝπκζδ υθ,ΝεαγυμΝ

εαδΝθαΝ υηίΪζ δΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝαθ αΰπθδ δεσ β αμΝ βμΝΟδεκθκηέαμέΝΜ λδεΫμΝαπσΝ

δμΝ ευλδσ λ μΝ παλ ηίΪ δμΝ κυΝ έθαδΝ βΝ κζκεζβλπηΫθβΝ δαξ έλδ βΝ λ υθΝ εαδΝ

πδεέθ υθπθΝ απκίζά πθΝ εαδΝ βΝ πλκ α έαΝ πθΝ αφυθ,Ν βΝ δαξ έλδ βΝ α δευθΝ

ζυηΪ πθ,Ν βΝ φαληκΰάΝ ξ έπθΝ λΪ βμΝ ΰδαΝ κθΝ π λδκλδ ησΝ βμΝ α ηκ φαδλδεάμΝ

λτπαθ βμ,Ν βμΝλτπαθ βμΝ κυΝγαζΪ δκυΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ πθΝαε υθέ  σξκμΝ κυΝβΝ

κζκεζβλπηΫθβΝ πλκ α έαΝ εαδΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ ίδσ κππθ,Ν κδΝ υπκ κηΫμΝ

αθ δπζβηηυλδεάμΝ πλκ α έαμΝ η ΰΪζβμΝ εζέηαεαμ,Ν βΝ πλσζβοβΝ εαδΝ βΝ απκ ζ ηα δεάΝ

αθ δη υπδ βΝ πθΝφυ δευθΝεαδΝ ξθκζκΰδευθΝεα α λκφυθέ 

                                                           
36

  https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticWhoareEntitled.aspx  

http://www.epper.gr/
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticWhoareEntitled.aspx
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θέ ξυ βΝ βμΝΠλκ π ζα δησ β αμ  

ΣκΝπλσΰλαηηαΝαυ σΝ κξ τ δΝ βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ κθΝ ε υΰξλκθδ ησΝ πθΝυπκ κηυθΝ

η αφκλυθΝ βμΝ ξυλαμ,Ν βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ εα α ε υάμΝ εαδΝ αθαίΪγηδ βμΝ πθΝ

κ δευθΝ αισθπθ,Ν κυΝ δ βλκ λκηδεκτΝ δε τκυ,Ν πθΝ ζδη θδευθΝ υπκ κηυθΝ εαδΝ πθΝ

α λκ λκηέπθ,ΝσππμΝεαδΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝεα α ε υάμΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυΝΜ λσΝ

γβθυθΝ εαδΝ πθΝ κ δευθΝ α δευθΝ ΫλΰπθΝ βθΝ Π λδφΫλ δαΝ βμΝ δεάμΝ εαδΝ βθΝ

Π λδφΫλ δαΝΚ θ λδεάμΝΜαε κθέαμέ 

 

θ αΰπθδ δεσ β αΝεαδΝ πδξ δλβηα δεσ β α 

πδ έπιβΝ αυ κτΝ κυΝ ΠΝ έθαδΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ αθ αΰπθδ δεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ

ιπ λΫφ δαμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ εαδΝ κυΝ παλαΰπΰδεκτΝ υ άηα κμΝ βμΝ ξυλαμ,Ν

έθκθ αμΝ δ δαέ λβΝ Ϋηφα βΝ βΝ δΪ α βΝ βμΝ εαδθκ κηέαμέΝ  σξκδΝ κυΝ ΠΝ

« θ αΰπθδ δεσ β αΝ εαδΝ πδξ δλβηα δεσ β α»Ν έθαδΝ βΝ πλκυγβ βΝ κυ υ άηα κμΝ

λ υθαμ,Ν θΪπ υιβμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμΝΧ ΚΨΝ βμΝξυλαμΝεαδΝ δαΝ τθ άΝ κυΝη Ν κθΝ

παλαΰπΰδεσΝ δ σ,Ν βΝ πκδκ δεάΝ αθαίΪγηδ βΝ πθΝ πλκρσθ πθ,Ν βΝ πλκυγβ βΝ

πδξ δλβηα δεάμΝ δε τπ βμ,Ν βΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ ηβξαθδ ηυθΝ πκπ έαμΝ βμΝ αΰκλΪμ,Ν

εαγυμΝεαδΝβΝ ια φΪζδ βΝ θ λΰ δαεάμΝ πΪλε δαμΝ βμΝξυλαμέ 

 

ΦβφδαεάΝτΰεζδ β 

α δεκέΝ σξκδΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝ βΝ πλκυγβ βΝ πθΝ Σ ξθκζκΰδυθΝ

ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ πδεκδθπθδυθ ΧΣΠ ΨΝ Ν πδξ δλά δμ,Ν κΝ αθα ξ δα ησμΝ

δα δεα δυθΝ κυΝ βησ δκυΝ ΣκηΫα,Ν βΝ πλκυγβ βΝ βμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμΝ Ν κη έμΝ

πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ δμΝ ΣΠ ,Ν βΝ αθΪπ υιβΝ οβφδαευθΝ υπβλ δυθΝ βμΝ βησ δαμΝ

δκέεβ βμΝΰδαΝ κθΝπκζέ βΝεαδΝβΝί ζ έπ βΝ βμΝεαγβη λδθάμΝαπάμΝηΫ πΝ πθΝΣΠ έ 

 

 

 

 

 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.infosociety.gr/infosoc/el-GR/
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θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ 

ΜΫ πΝ κυ ΠΝ« θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ»Ν θδ ξτ αδΝβΝπλκ αληκ δεσ β αΝ

κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝεαδΝ πθΝ πδξ δλά πθΝεαδΝβΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝπλσ ία βμΝ

βθΝαπα ξσζβ βέ λαδυθ αδΝβΝη αλλτγηδ βΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝΦυξδεάμΝΤΰ έαμ,ΝβΝ

αθΪπ υιβΝ βμΝΠλπ κίΪγηδαμΝΦλκθ έ αμΝΤΰ έαμΝεαδΝβΝπλκΪ πδ βΝ βμΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝ

κυΝ πζβγυ ηκτέΝ θδ ξτ αδΝ βΝ απα ξσζβ βΝ πθΝ ΰυθαδευθ,Ν πθΝ θΫπθ,Ν πθΝ

λΰααση θπθΝη ΰαζτ λβμΝβζδεέαμΝεαδΝ πθΝ υΪζπ πθΝκηΪ πθέΝ πδπζΫκθ,Νπλκπγ έ αδΝ

βΝ δ σ δηβΝ πλσ ία βΝ βθΝ αΰκλΪΝ λΰα έαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ η έπ βΝ κυΝ εκδθπθδεκτΝ

απκεζ δ ηκτΝεαδΝ θέ ξυ βΝ βμΝεκδθπθδεάμΝ υθκξάμέ 

 

επαέ υ βΝεαδΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ β 

Πλκ λαδσ β μΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ αυ κτΝ έθαδΝ βΝ αθαίΪγηδ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ βμΝ

επαέ υ βμΝ εαδΝ βΝ πλκυγβ βΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ θ πηΪ π βμ,Ν σππμΝ πέ βμΝ βΝ

αθαίΪγηδ βΝ πθΝ υ βηΪ πθΝ αλξδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝβΝ τθ βΝ βμΝ επαέ υ βμΝη Ν βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμέΝ

πδπλκ γΫ πμ,Ν ηΫ πΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ « επαέ υ βΝ εαδΝ δαΝ έκυΝ ΜΪγβ β», 

θδ ξτ αδΝ κΝ αθγλυπδθκΝ ε φαζαέκΝ ΰδαΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ βμΝ

εαδθκ κηέαμΝεαδΝπλκπγκτθ αδΝκδΝη αλλυγηέ δμΝ κΝ επαδ υ δεσΝ τ βηα,Νυ ΝβΝ

δαΝίέκυΝηΪγβ βΝθαΝεα α έΝπλαΰηα δεσ β αΝΰδαΝσζκυμέΝβηαθ δεκέΝ σξκδΝ κυΝ θΝ

ζσΰπΝ πλκΰλΪηηα κμΝ Ν έθαδΝ βΝ αθαησλφπ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν βΝ

πδ Ϊξυθ βΝ πθΝ λυγηυθΝ Ϋθ αιβμΝ πθΝ θΫπθΝ ξθκζκΰδυθ,Ν βΝ αθα σηβ βΝ βμΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμΝ Ν δΪφκλκυμΝ κη έμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝ κηΫαΝ

πθΝ θαυ δευθΝ παΰΰ ζηΪ πθΝ εζπέ,Ν βΝ πΫε α βΝ πθΝ ξκζ έπθΝ τ λβμΝ υεαδλέαμ,Ν

πθΝ ΚΫθ λπθΝ επαέ υ βμΝ θβζέεπθΝ εαδΝ κυΝ θκδε κτΝ Παθ πδ βηέκυΝ εαδΝ βΝ

θέ ξυ βΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝ δαΝ έκυΝ επαέ υ βμ,ΝβΝ πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ

εαδΝβΝ θδ ξυηΫθβΝ δ α εαζέαΝ πθΝη δκθκ ά πθέ 

 

 

 

 

http://www.prosonolotachos.gr/
http://www.epeaek.gr/epeaek/el/index.html
http://www.epeaek.gr/epeaek/el/index.html
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δκδεβ δεάΝΜ αλλτγηδ β 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ αυ σΝ κξ τ δΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ ηδαμΝ πκζδ κ-ε θ λδεάμ,Ν

απκ ζ ηα δεάμ,Ν αθκδξ άμΝ εαδΝ υΫζδε βμΝ δαευίΫλθβ βμΝ ΰδαΝ βΝ η Ϊία βΝ απσΝ βΝ

δαξ έλδ βΝ αληκ δκ ά πθΝ εαδΝ δα δεα δυθΝ βΝ δκέεβ βΝ πκζδ δευθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ

εαδΝ υπβλ δυθέΝ εσηβ,Ν κξ τ δΝ βθΝ δαησλφπ β,Ν φαληκΰάΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βΝ

βησ δπθΝπκζδ δευθΝεαδΝπλκΰλαηηΪ πθ,Ναπζκτ υ βΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ δα δεα δυθ,Ν

κθΝκλΰαθπ δεσΝεαδΝζ δ κυλΰδεσΝαθα ξ δα ησΝεαδΝ βθΝ δκδεβ δεάΝαθα υΰελσ β β,Ν

βθΝεΪζυοβΝ πθΝαθαΰευθΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ Ν επαέ υ βΝεαδΝ βθΝαθαίΪγηδ βΝ

βμΝπκδσ β αμΝ βμΝπαλ ξση θβμΝπκδσ β αμΝ βθΝπλΪιβέ 

 

Σ ξθδεάΝΤπκ άλδιβΝ φαληκΰάμ 

ΣκΝ πδξ δλβ δαεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ «Σ ξθδεάΝ Τπκ άλδιβΝ φαληκΰάμΝ βίίιΝ – 2013» 

ξ δΪ βε Νη Ν εκπσΝ βθΝ θέ ξυ βΝ πθΝ πδ ζδευθΝφκλΫπθΝεαδΝ πθΝυπκ βλδε δευθΝ

κηυθΝ κυΝ υ άηα κμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ υθ κθδ ηκτΝ πθΝ Π,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ

δεαδκτξπθΝ φκλΫπθ,Ν ηΫ πΝ βμΝ ξλβηα κ σ β βμΝ πθΝ λΪ πθΝ πλκπαλα ε υάμ,Ν

δαξ έλδ βμ,Ν παλαεκζκτγβ βμ,Ν αιδκζσΰβ βμ,Ν πζβλκφσλβ βμΝ εαδΝ ζΫΰξκυΝ πθΝ

πδξ δλβ δαευθΝπλκΰλαηηΪ πθέ 

 

γθδεσΝ πκγ ηα δεσΝ πλκίζΫπ πθ 

ΣκΝ ΠΝ« γθδεσΝ πκγ ηα δεσΝ πλκίζΫπ πθ»ΝπκυΝ υΰξλβηα κ κ έ αδΝαπσΝ κΝ ΚΣ  

δαηκλφυγβε ΝίΪ δΝ βμΝ υθα σ β αμΝπκυΝπαλΫξ δΝκΝΓ θδεσμΝΚαθκθδ ησμ  1083/2006 

κυΝυηίκυζέκυΝΰδαΝ αΝ δαλγλπ δεΪΝΣαη έα,ΝσπκυΝ κΝΪλγλκΝη1ΝπλκίζΫπ δΝσ δμ «ΫθαΝ

ελΪ κμΝηΫζκμΝηπκλ έΝθαΝ δα βλ έΝαπκγ ηα δεσΝτοκυμΝ έ κυΝπλκμΝ κΝ1ΣΝ βμΝ ά δαμΝ

υθ δ φκλΪμΝ πθΝ δαλγλπ δευθΝ αη έπθΝΰδαΝ κΝ σξκΝ«τΰεζδ β»,ΝΰδαΝθαΝεαζτπ δΝ

απλσίζ π μΝ κπδεΫμΝ άΝ κη αεΫμΝ ελέ δμΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ κδεκθκηδεάΝ εαδΝ

εκδθπθδεάΝαθα δΪλγλπ βΝάΝη Ν δμΝ υθΫπ δ μΝ βμΝαπ ζ υγΫλπ βμΝ κυΝ ηπκλέκυ»έ 

 

 

 

http://www.epdm.gr/
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ΟΝ λα βΰδεσμΝ σξκμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ υθέ α αδΝ βθμ  

 Πλκυγβ βΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ βθΝαπα ξσζβ βΝεαδΝ παθΫθ αιβΝ κυΝ

βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμέ 

 

 υηίκζάΝ βθΝαπκεα Ϊ α βΝ κυΝεκδθπθδεσΝκδεκθκηδεκτΝδ κτέ 

 

 βηδκυλΰέαΝπλκςπκγΫ πθΝΰδαΝ βΝ υΰελΪ β βΝ κυΝ κπδεκτΝπζβγυ ηκτέ 

 

 δα άλβ βΝ βμΝεκδθπθδεάμΝ υθκξάμέ 

 

 θΪπ υιβΝ εαδΝ ίδπ δησ β αΝ βμΝ κπδεάμΝ κδεκθκηέαμΝ Ν π λδκξΫμΝ πκυΝ

πζά κθ αδΝαπσΝαπλσίζ π μΝ κπδεΫμΝάΝ κη αεΫμΝελέ δμΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν

κδεκθκηδεάΝ εαδΝ εκδθπθδεάΝ αθα δΪλγλπ β,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ υξσθΝ

αθα δΪλγλπ βμΝ πκυΝ πλκεαζ έ αδΝ απσΝ φυ δεΫμΝ εα α λκφΫμ,Ν άΝ η Ν δμΝ

υθΫπ δ μΝ βμΝαπ ζ υγΫλπ βμΝ κυΝ ηπκλέκυέ 

 

 

Ν λα βΰδεάΝ κυΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ Ϋξ δΝ ίλαξυπλσγ ηκΝ εαδΝ ηΫ κ-ηαελκπλσγ ηκ,Ν

κζκεζβλπηΫθκΝ ξαλαε άλα,Ν πδ δυεκθ αμΝ Ν πλυ κΝ ξλσθκΝ βθΝ Ϊη βΝ άλδιβΝ εαδΝ

αθ δη υπδ βΝ πθΝ αθαΰευθΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ εαδΝ πθΝ πζβγυ ηυθΝ πκυΝ

πζά κθ αδΝ απσΝ βθΝ ελέ βΝ εαδΝ Ν τ λκΝ ξλσθκΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ εαδΝ παλαΰπΰδεάΝ

θ πηΪ π βΝ κυμΝ ΝηέαΝπλκ πΪγ δαΝαθα λκφάμΝ πθΝ υ η θυθΝ Ϊ πθέΝΝ37
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

  https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticSectoralOP.aspx  

https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticSectoralOP.aspx
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4.1.2. Π λδφ λ δαεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝΠλκΰλΪηηα α 

 

ΓδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ κυΝ αθαπ υιδαεκτΝ ξ δα ηκτΝ βμΝ ξυλαμΝ εα ΪΝ βθΝ

πλκΰλαηηα δεάΝ π λέκ κΝ βίίι-βί1γ,Ν Ϋΰδθ Ν κΝ δαξπλδ ησμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ Ν πΫθ Ν

ξπλδεΫμΝ θσ β μ,Ν δμΝ κπκέ μΝ αθ δ κδξκτθΝ πΫθ Ν Π λδφ λ δαεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝ

ΧΠ ΠΨ,ΝπμΝ ιάμμ 

 Π ΠΝΜαε κθέαμΝ- ΘλΪεβμ 

 Π ΠΝ υ δεάμΝ ζζΪ αμΝ- Π ζκπκθθά κυΝ- ΙκθέπθΝΝά πθ 

 Π ΠΝΚλά βμΝεαδΝΝά πθΝ δΰαέκυ 

 Π ΠΝΘ αζέαμΝ-  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ- π έλκυ 

 Π ΠΝ δεάμ 

 

ΣαΝ Π ΠΝ γαΝ υηίΪζκυθΝ βθΝ εΪζυοβΝ πθΝ γθδευθΝ λα βΰδευθΝ σξπθΝ

υηπζβλπηα δεΪΝ η Ν αΝ κη αεΪΝ πλκΰλΪηηα α,Ν η Ν Ϋηφα βΝ αΝ δ δαέ λαΝ

ξαλαε βλδ δεΪΝ εαδΝ δμΝ αθΪΰε μΝ εΪγ Ν ξπλδεάμΝ θσ β αμΝ ήΝ Π λδφΫλ δαμΝ εαδΝ γαΝ

εαζτοκυθΝ ΫθαΝ εκδθσΝ εκλησΝ παλ ηίΪ πθΝ σππμΝ εκδθπθδεΫμΝ υπκ κηΫμ,Ν υΰ έαΝ εαδΝ

εκδθπθδεάΝ αζζβζ ΰΰτβ Χυπκ κηΫμΝ θκ κεκη έπθΝ εαδΝ κηυθΝ εκδθπθδεάμΝ φλκθ έ αμ,Ν

δ δευθΝ ηκθΪ πθ,Ν εΫθ λπθΝ υΰ έαμΝ εαδΝ αθκδξ άμΝ φλκθ έ αμ,Ν ι δ δε υηΫθκμΝ

ικπζδ ησμ,Ν ηΫ λαΝ αθΪπ υιβμΝ εαδΝ πλκ α έαμΝ βμΝ βησ δαμΝ Τΰ έαμΨέΝΠαλ ηίΪ δμΝ

κθΝ πκζδ δ ησ Χ θέ ξυ βΝ πθΝ ία δευθΝ πκζδ δ δευθΝ υπκ κηυθ,Ν πλκ α έαΝ εαδΝ

αθΪ διβΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμΨ,Ν αΝ Ϋλΰα πλκ π ζα δησ β αμΝ εαδΝ

π λδίΪζζκθ κμ κπδεάμΝ εζέηαεαμ,Ν δμΝ πκζδ δεΫμ ίδυ δηβμΝ α δεάμΝ αθΪπ υιβμΝ εαδΝ

δμΝπκζδ δεΫμ θέ ξυ βμΝκλ δθυθ,Νη δκθ ε δευθ,Νθβ δπ δευθΝπ λδκξυθέΝ38
 

 

 

 

 

 

                                                           
38

  https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticRegionalOP.aspx  

https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticRegionalOP.aspx
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4.1.3. ΠλκΰλΪηηα αΝ υλππαρεάμΝ αφδεάμΝυθ λΰα έαμ 

 

 βΝ θΫαΝ πλκΰλαηηα δεάΝ π λέκ κ,Ν αΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ Κκδθκ δεάμΝ Πλπ κίκυζέαμΝ

αθ δεαγέ αθ αδΝ απσΝ αΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ κυΝ  σξκυΝ ΙΙΙΝ « υλππαρεάΝ αφδεάΝ

υθ λΰα έα»έΝ ΟΝ υθκζδεσμΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝ σξκυΝ ΙΙΙΝ

αθΫλξ αδΝ αΝ κ,ιΝ δμέ,Ν εΝ πθΝ κπκέπθΝ β1ίΝ εα έΝ €Ν ΣΠ Ν Χ υλππαρεσΝ Σαη έκΝ

Π λδφ λ δαεάμΝ θΪπ υιβμΨΝ αθ δ κδξκτθΝ βθΝ ζζΪ αέΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθβμ,Ν

ζκδπσθ,ΝεαδΝ βμΝ γθδεάμΝ υηη κξάμ,Ν ξ σθΝγίίΝ εα κηητλδαΝ υλυΝεκδθκ δευθΝεαδΝ

γθδευθΝπσλπθΝ σγβεαθΝ αΝΠλκΰλΪηηα αΝ υλππαρεάμΝ αφδεάμΝυθ λΰα έαμέ 

ΣαΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ υλππαρεάμΝ αφδεάμΝ υθ λΰα έαμΝ απκ ζκτθ αδΝ απσΝ δμΝ

αεσζκυγ μΝεα βΰκλέ μΝπλκΰλαηηΪ πθμ 

 

δα υθκλδαεΪΝΠλκΰλΪηηα α 

Ό κθΝαφκλΪΝ αΝΠλκΰλΪηηα αΝ δα υθκλδαεάμΝυθ λΰα έαμ,ΝβΝ ζζΪ αΝ υηη έξ Ν

ΝΫιδΝΠλκΰλΪηηα α,Ν υθκζδεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝΪθπΝ πθΝγβίέίίίέίίίΝ υλυέ 

ΣαΝΠλκΰλΪηηα αΝ έθαδΝ αΝ ιάμμ 

 ΠλσΰλαηηαΝ« ζζΪ αΝ– κυζΰαλέα»μΝΠλκςπκζκΰδ ησμΝ11ίέιγηέληκΝ€έ 

 ΠλσΰλαηηαΝ« ζζΪ αΝ– Ι αζέα»μΝΠλκςπκζκΰδ ησμΝκκέληηέ1ιίΝ€έ 

 ΠλσΰλαηηαΝ « ζζΪ αΝ – Κτπλκμ»μΝ λξδεσμΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ ζ1έθγγέβλίΝ €Ν

Χη ΪΝ βθΝαθαγ υλβ βΝ κυΝΠλκΰλΪηηα κμΝκΝπλκςπκζκΰδ ησμΝαθΫλξ αδΝ αΝ

44.593έλβγΝ€Ψέ 

 ΠλσΰλαηηαΝ « ζζΪ αΝ – ζίαθέα»μΝ υΰξλβηα κ κ άγβε Ν απσΝ κΝ ΌλΰαθκΝ

Πλκ θ αιδαεάμΝ κάγ δαμΝΧΙΡ ΨΝη Νββέ1ζγέί1ηΝ€έ 

 ΠλσΰλαηηαΝ « ζζΪ αΝ – ΠΓ Μ»μΝ υΰξλβηα κ κ άγβε Ν απσΝ κΝ ΙΡ Ν η Ν

βζέκ1ίέίίηΝ€έ 

 ΠλσΰλαηηαΝ « ζζΪ αΝ – Σκυλεέα»μΝ υΰξλβηα κ κ άγβε Ν απσΝ κΝ ΙΡ ,Ν

γζέίκκέλλβΝ€έ 
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Ν ζζΪ αΝ υηη έξ Ν εαδΝ Ν λέαΝ ΧγΨΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκζυη λκτμΝ δα υθκλδαεάμΝ

υθ λΰα έαμμ 

 ΠλσΰλαηηαΝ λδα δεάμμΝΜ Ν πδζΫιδη μΝπ λδκξΫμΝ κυμΝΝκηκτμΝΚΫλευλαμΝεαδΝ

Θ πλπ έαμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν εαγυμΝ εαδΝ π λδφΫλ δ μΝ βμΝ Ι αζέαμ,Ν κ θέαμΝ εαδΝ

λα ΰκίέθβμ,Ν Μαυλκίκυθέκυ,Ν ζίαθέαμ,Ν  λίέαμΝ εαδΝ ζκί θέαμέΝ ΣκΝ

ΠλσΰλαηηαΝ υΰξλβηα κ κ έ αδΝ απσΝ κΝ ΙΡ ,Ν θυΝ βΝ ζζΪ αΝ υθ έ φ λ Ν

ηέθηλέλλβΝ υλυέ 

 

 ΘαζΪ δαΝΛ εΪθβΝ βμΝΜ κΰ έκυμΝΜ Ν πδζΫιδη μΝπ λδκξΫμΝαπσΝσζ μΝ δμΝξυλ μΝ

πκυΝίλΫξκθ αδΝαπσΝ βΝΜ σΰ δκΝΘΪζα α,ΝεαδΝ υθκζδεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝΪθπΝ

πθΝ1ιίέίίίέίίίΝ υλυέ 

 

 ΜατλβΝ ΘΪζα αμΝ Μ Ν πδζΫιδη μΝ π λδκξΫμΝ δμΝ Π λδφΫλ δ μΝ Κ θ λδεάμΝ

Μαε κθέαμΝ εαδΝ θα κζδεάμΝΜαε κθέαμΝ – ΘλΪεβμΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ α,Ν εαγυμΝ

εαδΝπ λδφΫλ δ μΝαπσΝ βΝ κυζΰαλέα,Ν βΝΡκυηαθέα,Ν βΝΡπ έα,Ν βθΝΣκυλεέα,Ν κΝ

α ληπαρ αΪθ,Ν βθΝΟυελαθέα,Ν βΝΓ πλΰέα,Ν βΝΡκυηαθέαΝεαδΝ βΝΜκζ αίέαέΝ Ν

ζζΪ αΝ υθ έ φ λ Ν η Ν 1έ1γβέίίίΝ υλυΝ εαδΝ κΝ λσζκμΝ βμΝ ά αθΝ θδ ξυηΫθκμ,Ν

εαγυμΝ έξ Ν απκφα δ έΝ θαΝ κλέ δΝ κθΝΠλυ κΝτηίκυζκΝ βμΝ δαξ δλδ δεάμΝ

λξάμ,ΝπκυΝφδζκι θκτ αθΝ βΝΡκυηαθέαέ 

 

δαελα δεΪΝΠλκΰλΪηηα α 

Ν ζζΪ αΝ υηη έξ Ν Ν τκΝ δαελα δεΪΝπλκΰλΪηηα αέΝυΰε ελδηΫθαμ 

 Μ κΰ δαεσμΝΥυλκμμΝυηη έξαθΝβΝ ζζΪ α,ΝβΝΙ παθέα,ΝβΝΙ αζέα,ΝβΝΓαζζέα,ΝβΝ

Πκλ κΰαζέα,Ν κΝ θπηΫθκΝ α έζ δκΝ – Γδίλαζ Ϊλ,Ν βΝ ΜΪζ α,Ν βΝ Κτπλκμ,Ν βΝ

ζκί θέα,ΝβΝΚλκα έαΝεαδΝβΝ κ θέαΝεαδΝ λα ΰκίέθβέΝΣκΝΠλσΰλαηηαΝπλκάζγ Ν

απσΝ βΝ υΰξυθ υ βΝ πθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ IσTϋRRϋύΝ χRωώIεϋϊΝ εαδΝ

εϋϊτωωέΝ Μ Ν πλκςπκζκΰδ ησΝ 1λγέ1λ1έγγ1Ν υλυ,Ν αληκ δσ β αΝ κυΝ

πλκΰλΪηηα κμΝ αυ κτΝ ά αθΝ βΝ υπκ άλδιβΝ υπκοάφδπθΝ αέλπθΝ εαδΝ Σ ζδευθΝ

δεαδκτξπθΝ απσΝ δμΝ υπκοάφδ μΝ εαδΝ υθβ δεΪΝ υπκοάφδ μΝ πλκμΝ Ϋθ αιβΝ βθΝ

υλππαρεάΝ θπ βΝξυλ μ,ΝκδΝκπκέ μΝ υηη έξαθΝ κΝΠλσΰλαηηαέΝ 
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 ΥυλκμΝΝκ δκαθα κζδεάμΝ υλυπβμμΝΠλσΰλαηηαΝ κΝκπκέκΝ υηη έξαθΝκε υΝ

ΧκΨΝ ελΪ βΝ – ηΫζβΝ βμΝ Ν ΧΙ αζέα,Ν υ λέα,Ν Ουΰΰαλέα,Ν ζκίαεέα,Ν ζκί θέα,Ν

Ρκυηαθέα,Ν κυζΰαλέα,Ν ζζΪ αΨ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝΜκζ αίέα,ΝβΝΚλκα έα,ΝβΝ λίέα,Ν

κΝ Μαυλκίκτθδκ,Ν βΝ κ θέαΝ εαδΝ λα ΰκίέθβ,Ν βΝ ζίαθέα,Ν βΝ ΠΓ ΜΝ εαδΝ βΝ

ΟυελαθέαέΝ ΣκΝ ΠλσΰλαηηαΝ αυ σΝ η Ν πλκςπκζκΰδ ησΝ βίθέθλ1έθζηΝ υλυ,Ν

πλκάζγ ΝαπσΝ βΝ δΪ πα βΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝωχϊSϋSΝ Ν τκΝ δαφκλ δεΫμΝ

αυθ μ,Νίσλ δαΝεαδΝθσ δαέΝ 

 

δαπ λδφ λ δαεσΝΠλσΰλαηηα 

Ν ζζΪ αΝ υηη έξ Ν κΝ δαπ λδφ λ δαεσΝπλσΰλαηηα INTERREG IV C,Ν κΝκπκέκΝ

υηη έξαθΝ σζαΝ αΝ ελΪ βΝ ηΫζβΝ βμΝ Ν – πζβθΝ βμΝ Γ ληαθέαμΝ – εαγυμΝ εαδΝ βΝ

ΝκλίβΰέαΝεαδΝβΝ ζί έαέΝΟΝΠλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝαθ λξσ αθΝ Νγβ1έγβ1έιθβΝ υλυέ 

 

έε υα 

Ν ζζΪ αΝ υηη Ϋξ δΝεαδΝ αΝ έε υαΝIσTϋRχωT,ΝϋSPτσΝεαδΝURψχωTέΝΝ39
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

  http://www.akomm.gr/1/79.html  

http://www.akomm.gr/1/79.html
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4.2. τ βηαΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ ζΫΰξκυ 

 

ΣκΝ τ βηαΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ ζΫΰξκυΝ Χ ΨΝ έθαδΝ ΫθαΝ τθκζκΝ δκδεβ δευθΝ αλξυθ,Ν

δαλγλπηΫθπθΝ η Ν υΰε ελδηΫθβΝ κλΰαθπ δεάΝ κηά,Ν πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ Ν

αζζβζ ιΪλ β βέΝ ΟδΝ αλξΫμΝ αυ ΫμΝ αθαπ τ κυθΝ πέΝ ηΫλκυμΝ λα βλδσ β μΝ η Ν

αθ δε δη θδεσΝ εκπσΝ βΝ ξλβ άΝ βηκ δκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ πσλπθΝ Χκδεκθκηέα,Ν

απκ ζ ηα δεσ β α,Ναπκ κ δεσ β αΨέΝ40
 

 

 

 

4.2.1. Φκλ έμΝυ άηα κμΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ ζΫΰξκυ 

 

ΟδΝ φκλ έμΝ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ κΝ τ βηαΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ ζΫΰξκυΝ πθΝ

πδξ δλβ δαευθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝ Π ,Ν εα ΪΝ δλΪΝ υ ξΫ δ βμ,Ν έθαδ κδΝ

αεσζκυγκδμ 

 

γθδεάΝ λξάΝυθ κθδ ηκτμ υθ κθέα δΝεαδΝεαγκ βΰ έΝ δμΝ δαξ δλδ δεΫμΝαλξΫμΝεαδΝ κυμΝ

θ δΪη κυμΝφκλ έμΝ δαξ έλδ βμΝευλέπμΝ ΝγΫηα αΝπλκΰλαηηα δ ηκτΝεαδΝ φαληκΰάμΝ

πθΝ πδξ δλβ δαευθΝπλκΰλαηηΪ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ Ν σ δΝαφκλΪΝ κΝ ξ δα ησΝεαδΝ βθΝ

πλκ αληκΰάΝ κυΝ θδαέκυΝ υ άηα κμΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ ζΫΰξκυέΝ πέ βμ,Ν Ϋξ δΝ βθΝ

υγτθβΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ κζκεζβλπηΫθκυΝ πζβλκφκλδαεκτΝ

υ άηα κμέΝυθ λΰΪα αδΝη Ν βθΝ λξάΝΠδ κπκέβ βμΝευλέπμΝ Νσ δΝαφκλΪΝγΫηα αΝ

ζ δ κυλΰέαμΝεαδΝπλκ αληκΰάμΝ πθΝυ βηΪ πθΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ ζΫΰξκυέΝ κΝπζαέ δκΝ

αυ σΝ υθ λΰΪα αδΝη Ν βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝεαδΝ έθαδΝκΝετλδκμΝ υθκηδζβ άμΝ βμΝ

ξυλαμΝη Ναυ άθΝΰδαΝγΫηα αΝ Π έΝ 

 

                                                           
40

  https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticImplementationProgramsControl.aspx  

https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticImplementationProgramsControl.aspx
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λξάΝ ζΫΰξκυ: Ϋξ δΝ βθΝ υγτθβΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ κυ δα δεάμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ

υ άηα κμΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ ζΫΰξκυΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝ Π έΝ

 κΝ πζαέ δκΝ αυ σΝ δ θ λΰ έΝ ζΫΰξκυμΝ δμΝ αλξΫμΝ εαδΝ κυμΝ φκλ έμΝ δαξ έλδ βμΝ

Χ δαξ δλδ δεΫμΝαλξΫμΝεαδΝ θ δΪη κυμΝφκλ έμΝ δαξ έλδ βμΨ,Ν βθΝαλξάΝπδ κπκέβ βμ,Ν

κυμΝ δεαδκτξκυμΝεαδΝ δμΝπλΪι δμέΝ δμΝαλξΫμΝ δαξ έλδ βμΝπκυΝ ζΫΰξκθ αδΝ ηπέπ κυθΝ

εαδΝκδΝυπβλ έ μΝήΝηκθΪ μΝ βμΝ γθδεάμΝ λξάμΝυθ κθδ ηκτΝπκυΝα εκτθΝεαγάεκθ αΝ

δαξ έλδ βμέΝ πέ βμΝ κηΫθκυΝ σ δΝ κΝ ξ δα ησμΝ κυΝ ΟΠΝ ΧΟζκεζβλπηΫθκΝ

ΠζβλκφκλδαεσΝ τ βηαΨΝ ΰέθ αδΝ απσΝυπβλ έαΝ βμΝ γθδεάμΝ λξάμΝυθ κθδ ηκτ,Ν βΝ

ΰεα Ϊ α βΝεαδΝβΝζ δ κυλΰδεσ β αΝ κυΝ ζΫΰξ αδΝ βθΝαθ έ κδξβΝυπβλ έαΝΧ δ δεάΝ

Τπβλ έαΝΟΠΨΝ βμΝ γθδεάμΝ λξάμΝυθ κθδ ηκτέ 

 

λξάΝΠδ κπκέβ βμμ έθαδΝυπ τγυθβΝ βθΝεα Ϊλ δ βΝεαδΝ βθΝυπκίκζάΝπδ κπκδβηΫθπθΝ

βζυ πθΝ απαθυθΝεαδΝαδ ά πθΝπζβλπηυθΝ βθΝ πδ λκπάΝεαδΝΰδαΝ βΝ δα φΪζδ βΝ

πθΝ ξλβηα κ κ δευθΝ λκυθΝ απσΝ κΝ ΣΠ Ν Χ υλππαρεσΝ Σαη έκΝ Π λδφ λ δαεάμΝ

θΪπ υιβμΨ,Ν κΝ ΚΣΝ Χ υλππαρεσΝ Κ θ λδεσΝ Σαη έκΨΝ εαδΝ κΝ Σαη έκΝ υθκξάμ,Ν θυΝ

παλΪζζβζαΝΫξ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ δ θΫλΰ δαμΝ πδγ πλά πθΝ δμΝ δαξ δλδ δεΫμΝαλξΫμ,Ν

κυμΝ θ δΪη κυμΝφκλ έμΝ δαξ έλδ βμ,Ν κυμΝ δεαδκτξκυμΝεαδΝ δμΝπλΪι δμέ 

 

δαξ δλδ δεΫμΝ λξΫμΝ – θ δΪη κδΝ Φκλ έμΝ δαξ έλδ βμμ α εκτθΝ αληκ δσ β μΝ

δαξ έλδ βμέΝ Ν δαξ δλδ δεάΝ αλξάΝ Ϋξ δΝ βθΝ υγτθβΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ πδξ δλβ δαεκτΝ

πλκΰλΪηηα κμέΝ  κΝ πζαέ δκΝ αυ σΝ υθ κθέα δΝ εαδΝ πκπ τ δΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ

αληκ δκ ά πθΝ πθΝ θ δΪη πθΝφκλΫπθΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝΫξ δΝ βθΝ ζδεάΝ υγτθβΝΫθαθ δΝ

βμΝ πδ λκπάμέΝ  κΝ πζαέ δκΝ Ϊ εβ βμΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ κυμΝ κδΝ αλξΫμΝ δαξ έλδ βμΝ

δ θ λΰκτθΝ παζβγ τ δμΝ κυμΝ δεαδκτξκυμΝεαδΝ δμΝπλΪι δμέ 

 

δεαδκτξκδμ έθαδΝαλησ δκδΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝΫλΰπθΝεαδΝ

βθΝ υπκίκζάΝ πθΝ βζυ πθΝ απαθυθΝ Χαδ ά πθΝ πδ λκφάμΨέΝ  κΝ πζαέ δκΝ κυΝ

φαληκαση θκυΝυ άηα κμΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ ζΫΰξκυΝ σ κΝκδΝ δεαδκτξκδΝσ κΝεαδΝκδΝ

υζκπκδκτη θ μΝπλΪι δμΝυφέ αθ αδΝΫζ ΰξκΝαπσΝ βθΝαλξάΝ ζΫΰξκυ,Ν παζβγ τ δμΝαπσΝ
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κθΝ αλησ δκΝ ΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ πλΪιβμΝ φκλΫαΝ Χ δαξ δλδ δεάΝ αλξάΝ άΝ Φ Ψ,Ν εαδΝ

θ ξκηΫθπμΝ πδγ πλά δμΝαπσΝ βθΝαλξάΝπδ κπκέβ βμέΝ41
 

 

 

 

4.2.2. Χλβηα κ σ β βΝ Π  

 

 κΝ υλππαρεσΝυηίκτζδκΝ κθΝ εΫηίλδκΝ κυΝβίίη,ΝβΝ ζζΪ αΝ δα φΪζδ ,Ν ΰδαΝ βθΝ

π λέκ κΝβίίιΝ– βί1γ,Νεκδθκ δεΪΝεκθ τζδαΝτοκυμΝβί,ζΝ δμΝ υλυ,Νη Ν υθκζδεάΝ βησ δαΝ

απΪθβΝτοκυμΝβζ,γΝ δμΝ υλυέ Μ Ν κυμΝπσλκυμΝαυ κτμΝξλβηα κ κ άγβεαθΝ λΪ δμΝ βμΝ

Κκδθσ β αμΝ ηΫ πΝ παλ ηίΪ πθΝ ίκάγ δαμΝ κυΝ υλππαρεκτΝΣαη έκυΝ Π λδφ λ δαεάμΝ

θΪπ υιβμΝ Χ ΣΠ Ψ,Ν κυΝ υλππαρεκτΝ ΚκδθπθδεκτΝΣαη έκυΝ Χ ΚΣΨΝ εαδΝ κυΝΣαη έκυΝ

υθκξάμέΝ ΟδΝ λΪ δμΝ πκυΝ ζάφγβ αθΝ αΝ πζαέ δαΝ πθΝ Σαη έπθΝ θ πηΪ πθαθ,Ν Ν

γθδεσΝ εαδΝ π λδφ λ δαεσΝ πέπ κ,Ν δμΝ πλκ λαδσ β μΝ βμΝ Κκδθσ β αμΝ υπΫλΝ βμΝ

α δφσλκυΝ αθΪπ υιβμΝ η Ν βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ η ΰΫγυθ βμΝ αθΪπ υιβμ,Ν βμΝ

αθ αΰπθδ δεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ απα ξσζβ βμ,Ν βμΝ εκδθπθδεάμΝ Ϋθ αιβμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βμΝ

πλκ α έαμΝεαδΝ βμΝπκδσ β αμΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμέ 

ΓδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σ,Ν κ ΣΠ ,Ν κ ΚΣ,Ν κ Σαη έκΝ υθκξάμ,Ν β υλππαρεάΝ ΣλΪπ ααΝ

π θ τ πθΝ Χ Σ πΨ σππμΝ εαδΝ αΝ ΪζζαΝ υπΪλξκθ αΝ υφδ Ϊη θαΝ εκδθκ δεΪΝ

ξλβηα κ κ δεΪΝ ηΫ α,Ν υθ δ φΫλκυθ,Ν εαγΫθαΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ δ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ πκυ κΝ

δΫπκυθ,Ν βθΝ πέ υιβΝ λδυθΝ σξπθμ 

  σξκμΝ1Ν«τΰεζδ β»μΝ ΣΠ ,Ν ΚΣ,ΝΣαη έκΝυθκξάμέ 

  σξκμΝβΝ«Π λδφ λ δαεάΝαθ αΰπθδ δεσ β αΝεαδΝαπα ξσζβ β»μΝ ΣΠ ,Ν ΚΣέ 

  σξκμΝγΝ« υλππαρεάΝ αφδεάΝ υθ λΰα έα»μΝ ΣΠ έΝΝ42
 

 

                                                           
41

  https://2007-

2013.espa.gr/el/Pages/staticGraphicalRepresentation.aspx?leftmenu_id=staticOperationalCorretalionOf

Authorities.aspx  

42
  https://2007-

2013.espa.gr/el/Pages/staticFinancialFrameworkEuropeanFundsForCohesionPolicy.aspx  

https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticGraphicalRepresentation.aspx?leftmenu_id=staticOperationalCorretalionOfAuthorities.aspx
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticGraphicalRepresentation.aspx?leftmenu_id=staticOperationalCorretalionOfAuthorities.aspx
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticGraphicalRepresentation.aspx?leftmenu_id=staticOperationalCorretalionOfAuthorities.aspx
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticFinancialFrameworkEuropeanFundsForCohesionPolicy.aspx
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticFinancialFrameworkEuropeanFundsForCohesionPolicy.aspx
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δΪΰλαηηαΝημΝΚα αθκηάΝεκδθκ δευθΝπσλπθΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ 
εα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝβίίιΝ– 2013 

43
 

 

 

 

 

 

                                                           
43

  https://2007-2013.espa.gr/elibrary/Xrimatodotiki_Katanomi_2007-2013.pdf 

https://2007-2013.espa.gr/el/Documents/Sygentrotikos%20Pinakas.pdf   

24,3 έ υ ώ 

3,λ έ υ ώ 

Ευ πα ό 
Γ γ ό α  

Αγ  
Α π υ η  
(ΕΓ ΑΑ) α  
Ευ πα ό 
α  Α α  

(Ε Α)  

2ί,4 έ υ ώ  

3,ι έ υ ώ 

α  υ χ   

16,ι έ υ ώ 
Ε ΠΑ α ΕΚ   

όχ  1 -> 15,9 
έ υ ώ 

όχ  2 -> 0,63 
έ υ ώ 

όχ  3 -> 0,21 
έ υ ώ 

https://2007-2013.espa.gr/elibrary/Xrimatodotiki_Katanomi_2007-2013.pdf
https://2007-2013.espa.gr/el/Documents/Sygentrotikos%20Pinakas.pdf
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4.2.3. Τζκπκέβ βΝ– Παλαεκζκτγβ βΝ Π  

 

Ν υζκπκέβ βΝ κυΝ Π Ν πλαΰηα κπκδ έ αδΝ πλκφαθυμΝ ηΫ πΝ πθΝ Σκη αευθΝ

πδξ δλβ δαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθ,ΝΠ λδφ λ δαευθΝ πδξ δλβ δαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝ

ΠλκΰλαηηΪ πθΝ υλππαρεάμΝ αφδεάμΝ υθ λΰα έαμΝ πκυΝ π λδζαηίΪθ δ,Ν εαδΝ βΝ

πλσκ κμΝ υζκπκέβ βμΝ κυΝ απκ υπυθ αδΝ ηΫ πΝ βμΝ πλκσ κυΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ

αυ υθέΝ Ν πκλ έαΝ υζκπκέβ βμΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ κυ δα δεΪΝ κυΝ γθδεκτΝ

 λα βΰδεκτΝΠζαδ έκυΝ θαφκλΪμ έθαδΝαπκ Ϋζ ηαΝεα αΰλαφάμ,Νη ζΫ βμ,Ν τΰελδ βμΝ

εαδΝαιδκζσΰβ βμΝ κηΫθπθΝσππμμ 

 ΣπθΝ ΰελδθση θπθΝ απσΝ κΝ υλππαρεσΝ υηίκτζδκΝ πσλπθ,Ν Ν υθ υα ησΝ η Ν

κυμΝ πλκίζ πση θκυμΝ γθδεκτμΝ πσλκυμΝ πκυΝ υθκζδεΪΝ δα έγ θ αδΝ ΰδαΝ βθΝ

υζκπκέβ βΝ πθΝ πδηΫλκυμΝπλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝ Π έ 

 

 ΣδμΝ πλκ εζά δμΝ πκυΝ ε έ κθ αδΝ απσΝ δμΝ λξΫμΝ πκυΝ α εκτθΝ αληκ δσ β μΝ

δαξ δλδ δεάμΝ λξάμΝΧ βζα άΝ θ δΪη μΝ δαξ δλδ δεΫμΝ λξΫμΝΠ λδφ λ δυθΝ

εαδΝ Τπκυλΰ έπθ,Ν δ δεΫμΝ Τπβλ έ μΝ δαξ έλδ βμΝ πδξ δλβ δαευθΝ

ΠλκΰλαηηΪ πθ,Ν εζπέΨΝ εαδΝ απ υγτθκθ αδΝ Ν υθβ δεκτμΝ δεαδκτξκυμΝ

ΧΤπκυλΰ έα,Ν ΝΠ ,Ν Π λδφΫλ δ μ,Ν ΝΠΙ ,Ν επαδ υ δεΪΝ – λ υθβ δεΪΝ

Ι λτηα α,Ν εζπέΨ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υπκίΪζζκυθΝ δμΝ πλκ Ϊ δμΝ κυμΝ ΰδαΝ

ξλβηα κ σ β βΝ πθΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝ απσΝ κΝ πδξ δλβ δαεσΝ

ΠλσΰλαηηαΝ λΪ πθέ 

 

 ΣκΝ υθκζδεσΝ πκ σΝ θκηδευθΝ η τ πθΝ Χυηία δκπκέβ βΨΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

αθαζβφγ έΝ ίΪ δΝ πθΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υθαφγ έΝ η αιτΝ

δεαδκτξπθΝ Χφκλ έμΝ υζκπκέβ βμΝ ΫλΰπθΨΝ εαδΝ αθα σξπθΝ Χφκλ έμΝ ε Ϋζ βμΝ

ΫλΰπθΨέ 

 

 ΣκΝ υθκζδεσΝ πκ σΝ απαθυθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ πέΝ κυΝ υθκζδεκτΝ

πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ Π ΝεαδΝ κυΝεΪγ Ν πδξ δλβ δαεκτΝΠλκΰλΪηηα κμέ 
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ΣβθΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ πκδσ β αμΝ υζκπκέβ βμΝ πθΝ

πδξ δλβ δαευθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθ,Ν βθΝ αθαζαηίΪθ δΝ πδ λκπάΝ Παλαεκζκτγβ βμΝ

Χ πΠαΨΝεαδΝ έθαδΝσλΰαθκΝπκυΝκλέα αδΝαπσΝ κΝελΪ κμΝ– ηΫζκμΝΰδαΝεΪγ Ν πδξ δλβ δαεσΝ

ΠλσΰλαηηαέΝ Ν πΠαΝ κυΝ εΪ κ Ν ΠΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ επλκ υπκυμΝ βμΝ κδε έαμΝ

δαξ δλδ δεάμΝ λξάμΝ κυΝ πδξ δλβ δαεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμ,Ν βμΝ γθδεάμΝ λξάμΝ

υθ κθδ ηκτ,Ν βμΝ λξάμΝ Πδ κπκέβ βμ,Ν επλκ υπκυμΝ πθΝ θ δΪη πθΝ

δαξ δλδ δευθΝ λξυθ,Ν επλκ υπκυμΝ πθΝ θ δΪη πθΝ φκλΫπθΝ πκυΝ δαξ δλέακθ αδΝ

ηάηα αΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ,Ν επλκ υπκυμΝ βησ δπθΝαλξυθΝεαδΝ δ δευθΝυπβλ δυθΝ

υθ κθδ ηκτΝ αλησ δπθΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ απα ξσζβ βμΝ εαδΝ θ πηΪ π βμΝ αλξυθΝ ϋqual,Ν

π λδίΪζζκθ κμ,Ν ελα δευθΝ θδ ξτ πθ,Ν υΰ έαμ,Ν αΰλκ δεάμΝ αθΪπ υιβμ,Ν βησ δαμΝ

δκέεβ βμ,Ν κπδεάμΝαυ κ δκέεβ βμ,Νπκζδ δ ηκτΝεαδΝδ σ β αμ,Ν επλκ υπκυμΝ βμΝ Ν Ν

Χ θπ βΝ ΝκηαλξδαευθΝ υ κ δκδεά πθΝ ζζΪ κμΨ,Ν βμΝ Κ Κ Ν ΧΚ θ λδεάΝ θπ βΝ

άηπθΝ ζζΪ κμΨ,Ν βμΝΜΟ Ν ΝΧΜκθΪ αΝΟλΰΪθπ βμΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝ θαπ υιδαευθΝ

ΠλκΰλαηηΪ πθΨ,Ν πθΝκδεκθκηδευθΝεαδΝεκδθπθδευθΝ αέλπθΝεαδΝαθ δπλκ ππ υ δευθΝ

ηβΝευί λθβ δευθΝκλΰαθυ πθέΝΝ44
 

πδπζΫκθ,Ν Ν πμΝ αλησ δαΝ υπβλ έαΝ ΰδαΝ κΝ ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ

φαληκΰάμΝ κυΝυ άηα κμΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ ζΫΰξκυ,Ν βΝ δ δεάΝΤπβλ έαΝΘ ηδεάμΝ

Τπκ άλδιβμΝ Χ ΤΘΤΨΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ π θ τ πθΝ

ζ δ κυλΰ έΝ ζ ε λκθδεσΝ Γλαφ έκΝ Τπκ άλδιβμΝ ΧHelpdeskΨΝ ΰδαΝ αΝ ζΫξβΝ πθΝ

δ δευθΝ Τπβλ δυθΝ εαδΝ πθΝ ΦκλΫπθΝ δαξ έλδ βμέΝ  κΝ Helpdesk υπκίΪζζκθ αδΝ

λπ άηα αΝεαδΝπαλΫξκθ αδΝκδΝαθαΰεαέ μΝ δ υελδθά δμΝεαδΝ π ιβΰά δμΝΰδαΝ βθΝκλγάΝ

ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ υ άηα κμΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ ζΫΰξκυέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κδΝ ξλά μΝ

ηπκλκτθΝθαΝυπκίΪζζκυθΝ λπ άηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ Ν πθΝ Π,Ν

εαγυμΝ εαδΝ λπ άηα αΝ θκηδεάμΝ φτ βμΝ πκυΝ αθαετπ κυθΝ εα ΪΝ βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ βθΝ

υζκπκέβ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ Ϋλΰπθ,Ν Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ άλβ βΝ πθΝ

φαληκ ΫπθΝ γθδευθΝεαδΝεκδθκ δευθΝεαθσθπθέΝ45
 

 

 

                                                           
44

  https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/poreia_ylop_espa.aspx ,  https://2007-

2013.espa.gr/el/Pages/staticMonitoring.aspx ,  https://2007-

2013.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=199  

45
  https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticImplementationProgramsControl.aspx  

https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/poreia_ylop_espa.aspx
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticMonitoring.aspx
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticMonitoring.aspx
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=199
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=199
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticImplementationProgramsControl.aspx
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4.2.4. ιδκζσΰβ βΝ Π  

 

ΓδαΝ βθΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ πθΝ εκδθκ δευθΝ εαδΝ γθδευθΝ πσλπθΝ

πθΝ λΪ πθΝ κυΝ γθδεκτΝ  λα βΰδεκτΝ Πζαδ έκυΝ θαφκλΪμΝ πλκίζΫπ αδΝ βΝ

δ ιαΰπΰάΝαιδκζκΰά πθΝαθΪζκΰαΝη Ν κθΝ σξκΝεαδΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ κΝκπκέκΝ

πλαΰηα κπκδκτθ αδέ 

ΟδΝαιδκζκΰά δμΝ τηφπθαΝη Ν κθΝ σξκΝπκυΝΫξκυθ,Νξπλέακθ αδΝ μ 

 ιδκζσΰβ βΝ λα βΰδεάμΝφτ πμμΝ σξκΝΫξ δΝ βθΝ ιΫ α βΝ θσμΝπλκΰλΪηηα κμΝ

άΝ ηδαμΝ κηΪ αμΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ Ν ξΫ βΝ η Ν εκδθκ δεΫμΝ εαδΝ γθδεΫμΝ

πλκ λαδσ β μέ 

 

 ιδκζσΰβ βΝ πδξ δλβ δαεάμΝ φτ πμμΝ  σξκΝ Ϋξ δΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ θσμΝ

πδξ δλβ δαεκτΝπλκΰλΪηηα κμέ 

 

ΣαΝ υκΝαυ ΪΝ έ βΝαιδκζκΰά πθΝζαηίΪθκυθΝυπσοβΝ κΝ σξκΝ βμΝίδυ δηβμΝαθΪπ υιβμΝ

εαδΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ η Ν υγτθβΝ κυΝ ελΪ κυμΝ – ηΫζκυμΝ άΝ βμΝ υλππαρεάμΝ

πδ λκπάμΝεαδΝ δ ιΪΰκθ αδΝαπσΝ ηπ δλκΰθυηκθ μέΝ 

ΟδΝ αιδκζκΰά δμΝ αυ ΫμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ Ν λ δμΝ φΪ δμΝ βμΝ

πλκΰλαηηα δεάμΝπ λδσ κυΝεαδΝ δαξπλέακθ αδΝαθΪζκΰα κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ κΝκπκέκΝ

πλαΰηα κπκδκτθ αδέΝΠδκΝαθαζυ δεΪμ 

 

εΝ πθΝπλκ ΫλπθΝαιδκζσΰβ βΝΧEx Ante) 

Ν εΝ πθΝ πλκ ΫλπθΝ Χex-anteΨΝ αιδκζσΰβ βΝ υθδ ΪΝ δα δεα έαΝ απκ έηβ βμΝ βμΝ

κλγσ β αμΝ εαδΝ εα αζζβζσ β αμΝ κυΝ γθδεκτΝ  λα βΰδεκτΝ Πζαδ έκυΝ θαφκλΪμΝ

Χ Π ΨΝ βίίιΝ – βί1γέΝ Κα ΪΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ κυΝ Π Ν απκ δηΪ αδΝ κΝ ίαγησμΝ

πΪλε δαμΝ πθΝ δγΫη θπθΝ πλκ λαδκ ά πθΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ λα βΰδευθΝ σξπθ,Ν Ν

ξΫ βΝ η Ν δμΝ δαΰθπ γ έ μΝ αθαπ υιδαεΫμΝ λά δμΝ εαδΝ πλκεζά δμΝ βμΝ ξυλαμ,Ν

εαγυμΝ εαδΝ βμΝ πλαΰηα δεάμΝ υθα σ β αμΝ θαΝ πδ υξγκτθέΝ πέ βμ,Ν ζΫΰξ αδΝ βΝ

υ κξέαΝ κυΝ πλκίζ πση θκυΝ υ άηα κμΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ πθΝ ηβξαθδ ηυθΝ

υζκπκέβ βμΝ εαδΝ παλαεκζκτγβ βμΝ κυΝ Π Ν ΰδαΝ βθΝ π λέκ κΝ βίίιΝ – βί1γΝ εαδΝ
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εηβλδυθ αδΝβΝ υθΫπ δαΝεαδΝ υθΫλΰ δαΝ πθΝπλκ δθση θπθΝ σξπθΝη Ν δμΝ γθδεΫμΝ

εαδΝεκδθκ δεΫμΝπκζδ δεΫμέΝ σξκμ βμΝ εΝ πθΝπλκ ΫλπθΝαιδκζσΰβ βμΝ κυΝ Π Ν έθαδΝ

θα «ί ζ δ κπκδά δΝ βθΝεα αθκηάΝ πθΝ βηκ δκθκηδευθΝπσλπθΝεαδΝθαΝί ζ δυ δΝ βθΝ

πκδσ β αΝ κυΝ Πλκΰλαηηα δ ηκτ» Χ λγλκΝ ζθΝ παλέΝ βΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Καθκθδ ηκτΝ βμΝ

ΨέΝ 

 κΝπζαέ δκΝ βμΝ εΝ πθΝπλκ ΫλπθΝαιδκζσΰβ βμ,Ναιδκζκΰκτθ αδμ 

 ΟδΝηΫ κΝεαδΝηαελκπλσγ η μΝαθΪΰε μέ 

 ΟδΝ σξκδΝπκυΝ έγ θ αδΝπλκμΝ πέ υιβέ 

 ΣαΝαθαη θση θαΝαπκ ζΫ ηα αέ 

 ΟδΝπκ κ δεκπκδβηΫθκδΝ σξκδέ 

 Ν υθ ε δεσ β αΝ βμΝαθαπ υιδαεάμΝ λα βΰδεάμέ 

 ΝΚκδθκ δεάΝΠλκ δγΫη θβΝ ιέαέ 

 ΟΝίαγησμΝ κθΝκπκέκΝζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝ κΝ Π ΝΚκδθκ δεΫμΝ λα βΰδεΫμΝ

Κα υγτθ δμέ 

 ΟδΝ ηπ δλέ μΝεαδΝπ πλαΰηΫθαΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπλκΰλαηηα δεάμΝπ λδσ κυέ 

 Ν πκδσ β αΝ πθΝ δα δεα δυθΝ ήΝ υ βηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰά,Ν βθΝ

παλαεκζκτγβ β,Ν βθΝ κδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ κυΝ

ΠλκΰλΪηηα κμέ 

 

 

θ δΪη βΝαιδκζσΰβ βΝΧOn Going) 

Μ Ν απσφα βΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ π θ τ πθΝ εαδΝ θΪπ υιβμ  υΰελκ άγβε Ν

δ δεάΝΣ ξθδεάΝ πδ λκπάΝΰδαΝ βθΝ ιδκζσΰβ β,Νη Ν εκπσΝ βθΝυπκ άλδιβΝ βμΝ γθδεάμΝ

λξάμΝυθ κθδ ηκτΝηΫ πΝ ΰθπηκ κ ά πθΝεαδΝ υηίκυζ υ δεάμΝ υπκ άλδιβμΝ ΰδαΝ κΝ

υθκζδεσΝ υθ κθδ ησ,Ν βθΝπαλαεκζκτγβ βΝεαδΝ άλδιβΝ κυΝΫλΰκυΝ βμΝ ιδκζσΰβ βμέ 

ΣκΝΫλΰκΝ βμΝ έθαδμ 

 ΟΝ εαγκλδ ησμΝ πθΝ ξ δευθΝ η Ν βθΝ αιδκζσΰβ βΝ πλκ λαδκ ά πθΝ εαδΝ βΝ

φαληκΰάΝ κυΝ ξ έκυΝ ιδκζσΰβ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πδγαθΫμΝ πλκ Ϊ δμΝ

λκπκπκδά υθΝ κυέ 
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 Ν δα τππ βΝ εα υγτθ πθΝ ΰδαΝ βθΝ υζζκΰάΝ εαδΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ

απαδ κτη θπθΝ κδξ έπθΝ κΝ πζαέ δκΝ βμΝ υπκίκζάμΝ πθΝ λα βΰδευθΝ

εγΫ πθέ 

 

 Ν π ι λΰα έαΝ θδαέπθΝπλκ δαΰλαφυθΝπκυΝγαΝπ λδΫξκθ αδΝ δμΝπλκ εζά δμΝ

ε άζπ βμΝ θ δαφΫλκθ κμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪζβοβΝ κυΝ ΫλΰκυΝ πθΝ υηίκτζπθΝ

ιδκζσΰβ βμΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝ κυΝ Π έ 

 

 Ν π ι λΰα έαΝ ηέαμΝ υπδεάμΝ τηία βμΝ αθΪγ βμΝ Ϋλΰκυ,Ν η Ν πλσίζ οβΝ ΰδαΝ

πδηΫλκυμΝπλκ αληκΰΫμΝαθΪΝΠλσΰλαηηαέ 

 

 Ν π ι λΰα έαΝ θσμΝ υ άηα κμΝ «Πκδκ δεκτΝ ζΫΰξκυ»Ν βμΝ υθκζδεάμΝ

δα δεα έαμΝεαδΝ πθΝαιδκζκΰά πθέ 

 

 Ν ιΫ α βΝ πθΝ δα δεα δυθΝεαδΝ κυΝπ λδ ξκηΫθκυΝ πθΝαιδκζκΰά πθέ 

 

 Ν ιΫ α βΝ βμΝεα αζζβζσ β αμΝ πθΝπκ κ δεκπκδβηΫθπθΝ δε υθΝ Ν ξΫ βΝη Ν

βθΝαιδκζσΰβ βΝεαδΝβΝ δ άΰβ βΝαθαΰεαέπθΝπλκ αληκΰυθέ 

 

 Ν υθκζδεάΝ παλαεκζκτγβ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ πθΝ υηίκτζπθΝ ιδκζσΰβ βμΝ κυΝ

Π ΝεαδΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθέ 

 

 Ν ιΫ α βΝ βμΝ πΪλε δαμ εαδΝ βμΝπκδσ β αμΝ πθΝ εγΫ πθΝ ιδκζσΰβ βμΝΧεαδΝ

πθΝπλκ ξ έπθΝ κυμΨΝεαδΝβΝ δ άΰβ βΝπλκ Ϊ πθΝί ζ έπ βμΝαυ υθέ 
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εΝ πθΝυ ΫλπθΝαιδκζσΰβ βΝΧEx Post) 

Ν εΝ πθΝ υ ΫλπθΝ αιδκζσΰβ βΝ Χex-postΨΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ απσΝ βθΝ υλππαρεάΝ

πδ λκπάΝ ΰδαΝ εΪγ Ν σξκΝ Ν θάΝ υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ ελΪ κμΝ ηΫζκμΝ εαδΝ δμΝ

δαξ δλδ δεΫμΝαλξΫμΝεαδΝεαζτπ δΝσζαΝ αΝ πδξ δλβ δαεΪΝπλκΰλΪηηα αέΝ ι Ϊα δΝ βθΝ

Ϋε α βΝ ξλά βμΝ πθΝ πσλπθ,Ν βθΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ εαδΝ απκ κ δεσ β αΝ κυΝ

πλκΰλαηηα δ ηκτΝ πθΝ Σαη έπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθπθδεκκδεκθκηδεΫμΝ πδπ υ δμέΝ

Πλκ δκλέα δΝ πέ βμΝ κυμΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ υθΫίαζαθΝ βθΝ πδ υξέαΝάΝ βθΝαπκ υξέαΝ

βμΝ υζκπκέβ βμΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ θ κπέα δΝ δμΝ κλγΫμΝ

πλαε δεΫμέΝ Νκζκεζάλπ άΝ βμΝκλέ βε ΝΫπμΝ δμΝγ1Ν ε ηίλέκυΝβί1ηέΝ46
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

  https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticEvaluation.aspx  

https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticEvaluation.aspx
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Κ Φ Λ ΙΟΝηκ
  

ΠλκΰλΪηηα αΝΠ λδσ κυΝβίίιΝ– 2013  

 

5.1. γθδεσΝ λα βΰδεσΝξΫ δκΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝ(  ) 

 

ΣκΝ γθδεσΝ  λα βΰδεσΝ ξΫ δκΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝ Χ  ΨΝ βίίιΝ – 2013 

εαγκλέα δΝ δμΝπλκ λαδσ β μΝ βμΝ ζζΪ αμΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝβίίιΝ– βί1γ,Ν τηφπθαΝη Ν

κΝ ΪλγλκΝ 11Ν κυΝ Καθκθδ ηκτΝ Χ ΚΨΝ 1θλκήβίίηΝ ΰδαΝ βΝ άλδιβΝ βμΝ αΰλκ δεάμΝ

αθΪπ υιβμΝ απσΝ κΝ υλππαρεσΝ Γ πλΰδεσΝ Σαη έκΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝ Χ ΓΣ Ψ,Ν

κθΝ κπκέκΝ κλέα αδΝ σ δΝ βΝ γθδεάΝ λα βΰδεάΝ αΰλκ δεάμΝ αθΪπ υιβμΝ γαΝ φαληκ έΝ

ηΫ πΝ κυΝΠλκΰλΪηηα κμΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝΧΠ ΨΝβίίιΝ– 2013.  

Ν πκζδ δεάΝ αΰλκ δεάμ αθΪπ υιβμΝ βίίιΝ – βί1γΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ δΪα αδΝ Ν λ δμΝ

ία δεκτμΝΪικθ μμ 

 ζ έπ βΝ βμΝ αθ αΰπθδ δεσ β αμΝ κυΝ κηΫαΝ βμΝ ΰ πλΰέαμΝ εαδΝ βμΝ

α κεκηέαμέ 

 ζ έπ βΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ βμΝυπαέγλκυέ 

 ζ έπ βΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝ δμΝαΰλκ δεΫμΝπ λδκξΫμΝεαδΝ δαφκλκπκέβ βΝ βμΝ

αΰλκ δεάμΝκδεκθκηέαμΝ υθ πδεκυλκτη θκυμΝαπσΝΫθαΝ Ϋ αλ κΝκλδασθ δκΝΪικθαΝ

δϋχϊϋR,ΝπκυΝία έα αδΝ βθΝ ηπ δλέαΝπκυΝαπκε άγβε ΝαπσΝ δμΝΚκδθκ δεΫμΝ

Πλπ κίκυζέ μΝδeaderΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝπλκΰλαηηα δευθΝπ λδσ πθέΝΝ47
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

  http://www.akomm.gr/1/79.html  

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.akomm.gr/1/79.html
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5.2. γθδεσΝ λα βΰδεσΝξΫ δκΝ θΪπ υιβμΝ βμΝ ζδ έαμΝ(  Λ) 

 

ΣκΝ γθδεσΝ λα βΰδεσΝξΫ δκΝ θΪπ υιβμΝ βμΝ ζδ έαμΝΧ  ΛΨ εαζτπ δΝ κθΝ κηΫαΝ

βμΝ αζδ έαμΝ βμΝ ξυλαμΝ ηαμΝ εαδΝ Ϋξ δΝ υθ αξγ έΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ αθαφ λση θαΝ κΝ

ΪλγλκΝ1ηΝ κυΝεαθκθδ ηκτΝΰδαΝ κΝ έΣέ έέΝΠ λδΰλΪφ δΝ υθκπ δεΪΝσζ μΝ δμΝπ υξΫμΝ βμΝ

εκδθάμΝ αζδ υ δεάμΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ εαγκλέα δΝ πλκ λαδσ β μ,Ν σξκυμ,Ν κυμΝ

απαδ κτη θκυμΝ βησ δκυμΝ πσλκυμΝ εαδΝ πλκγ ηέ μΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυμ,Ν δ έπμΝ Ν

ξΫ βΝη μ 

 ΣβθΝίδυ δηβΝαθΪπ υιβΝ πθΝαζδ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθέ 

 ΣβθΝίδυ δηβΝαθΪπ υιβΝ κυΝεζΪ κυΝ βμ υ α κεαζζδΫλΰ δαμέ 

 ΣβθΝίδυ δηβΝαθΪπ υιβΝ κυΝεζΪ κυΝ βμΝη απκέβ βμΝεαδΝ ηπκλέαμΝαζδ υ δευθΝ

πλκρσθ πθέ 

 ΣβθΝίδυ δηβΝαθΪπ υιβΝ βμΝαζδ έαμΝ π λδευθΝυ Ϊ πθέ 

 ΣβθΝίδυ δηβΝαθΪπ υιβΝ πθΝαζδ υ δευθΝπ λδκξυθέ 

 ΣβθΝί ζ έπ βΝ βμΝαθ αΰπθδ δεσ β αμΝ κυΝαζδ υ δεκτΝ κηΫαέ 

 ΣβθΝ δα άλβ βΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ κθΝ αζδ υ δεσΝ κηΫαΝ εαδΝ βθΝ

ια φΪζδ βΝίδυ δηβμΝαπα ξσζβ βμέ 

 ΣβθΝπλκ α έαΝεαδΝ βθΝί ζ έπ βΝ κυΝυ Ϊ δθκυΝπ λδίΪζζκθ κμΝπκυΝ ξ έα αδΝ

η Ν κθΝαζδ υ δεσΝ κηΫαέ 

 ΣβθΝ άλβ βΝ πθΝ απαδ ά πθΝ πδγ υλβ βμΝ εαδΝ ζΫΰξκυΝ πθΝ αζδ υ δευθΝ

λα βλδκ ά πθΝ εαδΝ βθΝ υζζκΰάΝ κηΫθπθΝ – πζβλκφκλδυθΝ ΰδαΝ βθΝ εκδθάΝ

αζδ υ δεάΝπκζδ δεάέ 

 ΣβθΝαθΪπ υιβΝαζδ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝ ε σμΝεκδθκ δευθΝυ Ϊ πθέ 

 

ΣκΝ  ΛΝΫξ δΝ επκθβγ έΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝκΝ κυΝεαθκθδ ηκτΝΰδαΝ κΝ έΣέ έ,Ν

αΝ πζαέ δα βμΝ « αδλδεάμΝ ξΫ βμ»Ν Ν θάΝ υθ λΰα έαΝ η Ν κυμΝ « αέλκυμ»Ν

βζα ά,Ν δμΝ αλησ δ μΝ π λδφ λ δαεΫμ,Ν κπδεΫμΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ βησ δ μΝ αλξΫμ,Ν κυμΝ

υζζκΰδεκτμΝ φκλ έμΝ κυΝ κηΫαΝ βμΝ αζδ έαμ,Ν κυμΝ κδεκθκηδεκτμ,Ν εκδθπθδεκτμΝ εαδΝ

ζκδπκτμΝ αέλκυμέΝΝ48
 

                                                           
48

  http://www.akomm.gr/1/79.html  

http://www.akomm.gr/1/79.html
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5.3. 7
κ
 ΠλσΰλαηηαΝΠζαέ δκΝ(ικΝΠΠ) 

 

πσΝ βθΝΫθαλιάΝ κυμΝ κΝ1λκζ,Ν αΝπλκΰλΪηηα αΝπζαέ δκΝΫξκυθΝ δα λαηα έ δΝβΰ δεσΝ

λσζκΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝΫλ υθαΝεαδΝ δμΝ υθ λΰα δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ βθΝ υλυπβ,Ν

αζζΪΝ εαδΝ ε σμΝ πθΝ υλππαρευθΝ υθσλπθέΝ ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ αυ ΪΝ δαγΫ κυθΝ τκΝ

ία δεκτμΝ λα βΰδεκτμΝ σξκυμ,Ν θαΝ θδ ξτ κυθΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝ εαδΝ βθΝ

ξθκζκΰδεάΝ ίΪ βΝ βμΝ υλππαρεάμΝ ίδκηβξαθέαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ θαΝ θγαλλτθκυθΝ βθΝ

αθ αΰπθδ δεσ β ΪΝ βμΝ δ γθυμ,Ν η Ν παλΪζζβζβΝ πλκυγβ βΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ πκυΝ

υπκ βλέα δΝ δμΝπκζδ δεΫμΝ βμΝ έ 

ΣκΝ Ϋί κηκΝ πλσΰλαηηαΝ πζαέ δκΝ Χικ
 ΠΠΨΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ βθΝ ξθκζκΰδεάΝ

αθΪπ υιβ,Ναπκ Ϋζ Ν κΝία δεσΝηΫ κΝξλβηα κ σ β βμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝΰδαΝ

βθΝ Ϋλ υθαΝ βθΝ υλυπβ,Ν εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ βίίιΝ – βί1γέΝ Μ Ν υθκζδεσΝ

πλκςπκζκΰδ ησΝ ΪθπΝ πθΝ ηίΝ δ εα κηηυλέπθΝ υλυ,Ν ΰδαΝ βθΝ π α άΝ δΪλε δΪΝ κυ,Ν

έθαδΝ η ΰαζτ λκΝεαδΝ πδκΝ π λδ ε δεσΝαπσΝ αΝ πλκΰ θΫ λαΝπαλσηκδαΝ πλκΰλΪηηα α,Ν

ΰ ΰκθσμΝπκυΝαθ δεα κπ λέα δΝ βθΝυοβζάΝπλκ λαδσ β αΝ βμΝΫλ υθαμΝ βθΝ υλυπβ.  

ΣκΝ ικ
 ΠΠΝ δα βλ έΝ βηαθ δεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ έξαθΝ πλκΰ θΫ λαΝ λ υθβ δεΪΝ

πλκΰλΪηηα αΝπζαέ δκέΝΜΫ πΝ κυΝ θΝζσΰπΝπλκΰλΪηηα κμΝ έθ αδΝη ΰΪζβΝΫηφα βΝ Ν

εκδθκπλαιέ μΝ υλππαέπθΝ αέλπθ,Ν βΝ δα υθκλδαεάΝ υθ λΰα έα,Ν κθΝ αθκδξ σΝ

υθ κθδ ησ,Ν βθΝ υ ζδιέαΝεαδΝ βθΝαλδ έαΝ βμΝΫλ υθαμέΝ δΪα δΝ Νη ΰΪζβΝΰεΪηαΝ

γ ηα δευθΝ κηυθΝΧυΰ έα,Ν ξθκζκΰέ μΝπζβλκφκλδεάμ,Ν θΫλΰ δαΝεέ έζέΨ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝ κΝ

εαγδ ΪΝεαζτ λαΝαθ απκελδθση θκΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝ πδξ δλά πθέΝ 

πδπζΫκθ,Ν θυθ δΝ κυμΝ δΪφκλκυμΝ λ υθβ δεκτμΝ αέλκυμΝ ηδαμΝ π λδφΫλ δαμ,Ν σππμΝ

παθ πδ άηδα,Ν λ υθβ δεΪΝ εΫθ λα,Ν πκζυ γθδεΫμΝ αδλέ μ,Ν π λδφ λ δαεΫμΝ αλξΫμΝ εαδΝ

ηδελκη αέ μΝ πδξ δλά δμ,ΝκδΝκπκέκδΝηΫ πΝαυ άμΝ βμΝΫθπ βμΝ υθ ΫκυθΝεαδΝ θδ ξτκυθΝ

σ κΝ δμΝ λ υθβ δεΫμΝ κυμΝδεαθσ β μΝσ κΝεαδΝ κΝ λ υθβ δεσΝ κυμΝ υθαηδεσέ 

Ό κθΝαφκλΪΝ βΝ ξλβηα κ κ δεάΝ δ υεσζυθ βΝ ΰδαΝ κθΝ εα αη λδ ησΝ κυΝ π θ υ δεκτΝ

εδθ τθκυ,Ν κΝ ικ
 ΠΠΝ εΪθκθ αμΝ υεκζσ λβΝ βθΝ πλσ ία βΝ Ν Ϊθ δαΝ απσΝ βθΝ

υλππαρεάΝΣλΪπ ααΝ π θ τ πθΝΧ Σ Ψ,Ν θδ ξτ δΝ δμΝ π θ τ δμΝδ δπ δεκτΝ κηΫαΝ Ν

λ υθβ δεΪΝΫλΰαέ 
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5.3.1. Πλκ λαδσ β μΝ κυΝικυ
 ΠΠ 

 

ΟδΝπλκ λαδσ β μΝάΝαζζδυμΝία δεκέΝΪικθ μΝ κυΝικυ
 ΠλκΰλΪηηα κμΝΠζαδ έκυΝ έθαδΝ αΝ

πΫθ Ν δ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθαμ 

 

ΠλσΰλαηηαΝ«υθ λΰα έα»Ν 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ «υθ λΰα έα»,Ν απκ ζ έΝ βθΝ εαλ δΪΝ κυΝ ικυ
 ΠΠΝ εαγυμΝ εαδΝ κθΝ

η ΰαζτ λκΝ κηΫαΝ κυέΝ θδ ξτ δΝ βΝ υθ λΰα δεάΝ Ϋλ υθαΝ Ν κζσεζβλβΝ βθΝ υλυπβΝ

εαδΝ ΝΪζζαΝελΪ β-ηΫζβ,Ν τηφπθαΝη ΝεΪπκδκυμΝία δεκτμΝγ ηα δεκτμΝ κη έμέΝ 

ΟδΝ θΝζσΰπΝγ ηα δεκέΝ κη έμΝ έθαδμΝ 

 Τΰ έαέ 

 Σλσφδηα,Νΰ πλΰέα,Ναζδ έαΝεαδΝίδκ ξθκζκΰέαέ 

 Σ ξθκζκΰέ μΝπζβλκφκλδεάμΝεαδΝ πδεκδθπθδυθέ 

 Ναθκ πδ άη μ,Νθαθκ ξθκζκΰέ μ,ΝυζδεΪΝεαδΝθΫ μΝ ξθκζκΰέ μΝπαλαΰπΰάμέ 

 θΫλΰ δαέ 

 Π λδίΪζζκθΝΧ υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝεζδηα δεάμΝη αίκζάμΨέ 

 υΰεκδθπθέ μΝΧ υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝα λκθαυ δεάμΨέ 

 Κκδθπθδεκ-κδεκθκηδεΫμΝεαδΝαθγλππδ δεΫμΝ πδ άη μέ 

 φΪζ δαέ 

 δΪ βηαέ 

 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ «υθ λΰα έα»Ν π λδζαηίΪθ δΝ πέ βμΝ δμΝ θΫ μΝ εκδθΫμΝ ξθκζκΰδεΫμΝ

πλπ κίκυζέ μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ έθαδΝ πκζζαπζυμΝ ξλβηα κ κ κτη θ μΝ λΪ δμΝ η ΰΪζβμΝ

εζέηαεαμ,Ν απ υγυθση θ μΝ Ν πδξ δλά δμΝ εαδΝ υπκ βλδαση θ μΝ Ν κλδ ηΫθ μΝ

π λδπ υ δμΝ απσΝ υθ υα ησΝ βηκ έπθΝ εαδΝ δ δπ δευθΝ πσλπθέΝ ΆζζαΝ βηαθ δεΪΝ

κδξ έαΝ αυ κτΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝ βΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ υλππαρευθ,Ν γθδευθΝ εαδΝ

π λδφ λ δαευθΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθ,ΝσππμΝεαδΝβΝξλβηα κ κ δεάΝ δ υεσζυθ βΝ

εα αη λδ ηκτΝ κυΝ π θ υ δεκτΝ εδθ τθκυέΝ Ι δαέ λβΝ πλκ κξάΝ έθ αδΝ πέ βμΝ βθΝ

πκζυ πδ βηκθδεάΝεαδΝ δαγ ηα δεάΝΫλ υθαέΝ 
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ΠλσΰλαηηαΝ«Ι Ϋ μ»Ν 

ΣκΝπλσΰλαηηαΝ«Ι Ϋ μ»,Ν θαυαλξέ αΝ κυΝικυ
 ΠΠ,Ναπκ ζ έΝαθαΰθυλδ βΝ βμΝαιέαμΝ βμΝ

ία δεάμΝΫλ υθαμΝΰδαΝ βθΝκδεκθκηδεάΝεαδΝεκδθπθδεάΝ υβη λέαέΝΤζκπκδ έ αδΝαπσΝ κΝθΫκΝ

υλππαρεσΝυηίκτζδκΝ λ υθαμΝ Χ  Ψ,Ν κΝκπκέκΝαπκ ζ έ αδΝαπσ ΫθαΝ πδ βηκθδεσΝ

υηίκτζδκΝΧυπ τγυθκΝΰδαΝ βΝξΪλαιβΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ λα βΰδεάμ,Ν βθΝεα Ϊλ δ βΝ

κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ λΰα έαμ,Ν κθΝ Ϋζ ΰξκΝ πκδσ β αμΝ εαδΝ δμΝ λα βλδσ β μΝ

πζβλκφσλβ βμΨΝεαδΝηδαΝ δ δεάΝ ε ζ δεάΝ κηάΝΧ δκέεβ β,Νυπκ άλδιβΝυπκοβφέπθ,Ν

πδζ ιδησ β αΝπλκ Ϊ πθ,Ν δαξ έλδ βΝ πδξκλβΰά πθΝεαδΝπλαε δεάΝκλΰΪθπ βΨέ 

ΣκΝ θΝ ζσΰπΝ πλσΰλαηηα,Ν βηα κ κ έΝ βθΝ πλυ βΝ φκλΪΝ πκυΝ λ υθβ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ

πζαέ δκΝ βμΝ ΝγαΝξλβηα κ κ ά δΝεαγαλά,Ν δ λ υθβ δεάΝΫλ υθαΝαδξηάμΝ αΝσλδαΝ βμΝ

πδ άηβμΝεαδΝ βμΝ ξθκζκΰέαμ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝγ ηα δεΫμΝπλκ λαδσ β μέΝΝΟΝ λσπκμΝ

η Ν κθΝ κπκέκΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ αυ σΝ πλκ ΰΰέα δΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ βθΝ Ν έθαδΝ ηκθα δεΪΝ

υΫζδε κμ,Ν κηΫθκυΝσ δΝ αΝπλκ δθση θαΝ λ υθβ δεΪΝΫλΰαΝελέθκθ αδΝαπκεζ δ δεΪΝ

η ΝίΪ βΝ βΝ δεάΝ κυμΝ πέ κ β,Νη ΪΝαπσΝ ιΫ α βΝαπσΝκησ δηκυμΝελδ ΫμέΝ 

Ν Ϋλ υθαΝ ηπκλ έΝ θαΝ δ ιαξγ έΝ Ν κπκδκ άπκ Ν κηΫαΝ βμΝ πδ άηβμΝ άΝ βμΝ

ξθκζκΰέαμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ ηβξαθκζκΰέαμ,Ν πθΝ εκδθπθδεκ-κδεκθκηδευθΝ

εαδΝ πθΝαθγλππδ δευθΝ πδ βηυθέΝ πδπζΫκθ,ΝηΫ πΝαυ κτΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ έθ αδΝ

Ϋηφα βΝ κυμΝ αθα υση θκυμΝ εαδΝ αξΫπμΝ αθαπ υ ση θκυμΝ ΰθπ δεκτμΝ κη έμΝ

αδξηάμ,ΝεαγυμΝεαδΝ βΝ δ πδ βηκθδεάΝΫλ υθαέ 

 

ΠλσΰλαηηαΝ«Άθγλππκδ» 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ «Άθγλππκδ»Ν πλκπγ έΝ βΝ α δκ λκηέαΝ πθΝ υλππαέπθΝ λ υθβ υθ,Ν

παλΫξκθ αμΝ βηαθ δεάΝ άλδιβΝ βθΝ εδθβ δεσ β αΝ εαδΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ αθΫζδιβΝ

κυμ,Ν σ κΝ θ σμ,Ν σ κΝ εαδΝ ε σμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμέΝ ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ υζκπκδ έ αδΝ

ηΫ πΝ υ βηα δευθΝ π θ τ πθΝ Ν αθγλυπδθκΝ υθαηδεσ,Ν εαδΝ ευλέπμΝ ηΫ πΝ θσμΝ

υθ ε δεκτΝ υθσζκυΝ λΪ πθΝ «εarieΝ ωurie»,Ν πκυΝ ΫξκυθΝ ξ δα έΝ ΰδαΝ θαΝ

ίκβγά κυθΝ κυμΝ λ υθβ ΫμΝθαΝκδεκ κηά κυθΝ δμΝ ιδσ β μΝεαδΝδεαθσ β ΫμΝ κυμΝεα ΪΝ

βΝ δΪλε δαΝ βμΝ α δκ λκηέαμΝ κυμέ 
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ΜΫ πΝ πθΝ λΪ πθΝ αυ υθ,Ν κδΝ λ υθβ ΫμΝ ελέθκθ αδΝ ίΪ δΝ δμΝ ιδσ β μΝ εαδΝ βθΝ

πΪλε δΪΝ κυμΝαπσΝ βθΝαλξδεάΝεα Ϊλ δ άΝ κυμΝ κΝπ έκΝ βμΝΫλ υθαμ,ΝηΫξλδΝ βθΝ δα 

ίέκυΝ εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ ιΫζδιβΝ η Ν δα υθκλδαεΫμΝ υλππαρεΫμΝ υπκ λκφέ μ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

υπκ άλδιβΝ πθΝ αδλδευθΝ κυμΝ ξΫ πθΝ η αιτΝ πδξ δλά πθΝ εαδΝ παθ πδ βηέπθέΝ

ΜδαΝ δ γθάμΝ δΪ α βΝη Ν αέλκυμΝ ε σμΝ Ναπκ εκπ έΝ βθΝπ λαδ ΫλπΝπλκυγβ βΝ

βμΝ α δκ λκηέαμΝ πθΝ λ υθβ υθΝ βμΝ ,Νη Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ δ γθυθΝυπκ λκφδυθΝΰδαΝ

ι λξση θκυμΝεαδΝ δ λξση θκυμΝ λ υθβ ΫμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ θδ ξυγ έΝβΝ υθ λΰα έαΝ

η Ν λ υθβ δεΫμΝκηΪ μΝ ε σμΝ υλυπβμέ 

 

ΠλσΰλαηηαΝ«Ιεαθσ β μ» 

 σξκμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ «Ιεαθσ β μ»Ν έθαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ βμΝ κδεκθκηέαμΝ βμΝ

ΰθυ βμέΝ κβγΪΝ βθΝ θέ ξυ βΝεαδΝί ζ δ κπκέβ βΝ πθΝΰθπ δευθΝ δεαθκ ά πθΝπκυΝ

ξλ δΪα αδΝ βΝ υλυπβΝ ΰδαΝ θαΝ ΰέθ δΝ ηδαΝ αεηΪακυ αΝ κδεκθκηέαΝ πκυΝ γαΝ ία έα αδΝ βΝ

ΰθυ βέΝ θδ ξτ δΝ δμΝ λ υθβ δεΫμΝ υθα σ β μ,Ν βθΝδεαθσ β αΝΰδαΝεαδθκ κηέαΝεαδΝ βθΝ

υλππαρεάΝ αθ αΰπθδ δεσ β α,Ν σππμΝ πέ βμ,Ν κθυθ δΝ κΝ υθκζδεσΝ λ υθβ δεσΝ

υθαηδεσΝεαδΝ κυμΝΰθπ δεκτμΝπσλκυμΝ βμΝ υλυπβμέ 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ αυ σΝ π λδζαηίΪθ δΝ ΫιδΝ δ δεκτμΝ κη έμΝ ΰθυ βμ,Ν κυμΝ κπκέκυμΝ

υΰεα αζΫΰκθ αδμ 

 ΟδΝ λ υθβ δεΫμΝυπκ κηΫμέ 

 ΝΫλ υθαΝπλκμΝσφ ζκμΝ πθΝηδελκη αέπθΝ πδξ δλά πθέ 

 ΟδΝπ λδφΫλ δ μΝ βμΝΰθυ βμέ 

 ΣκΝ λ υθβ δεσΝ υθαηδεσέ 

 Ν πδ άηβΝ βθΝεκδθπθέαέ 

 ΟδΝ λα βλδσ β μΝ δ γθκτμΝ υθ λΰα έαμέ 
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ΠυλβθδεάΝΫλ υθα 

ΣκΝ δ δεσΝαυ σΝπλσΰλαηηαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ τκΝηΫλβΝ– κΝπλυ κΝηΫλκμΝ δΪα δΝ βθΝ

πυλβθδεάΝ τθ βιβΝεαδΝ κθΝ δ γθάΝγ ληκπυλβθδεσΝπ δλαηα δεσΝαθ δ λα άλαΝΧITϋRΨ,Ν

κΝκπκέκμΝπλσε δ αδΝθαΝεα α ε υα έΝ βθΝ υλυπβέΝΟδΝ σξκδΝ έθαδΝθαΝαθαπ υξγ έΝβΝ

ΰθπ δεάΝ ίΪ βΝ ΰδαΝ βθΝ πυλβθδεάΝ τθ βιβΝ εαδΝ θαΝ υζκπκδβγ έΝ κΝ π δλαηα δεσμΝ

αθ δ λα άλαμΝ τθ βιβμΝ ITϋRέΝ ΣκΝ λ υθβ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ ITϋRΝ γαΝ έθαδΝ κΝ

η ΰαζτ λκΝ κυΝ έ κυμΝ κυΝ κθΝπζαθά βέΝ 

ΣκΝ τ λκΝ ηΫλκμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ α ξκζ έ αδΝ η Ν βθΝ πυλβθδεάΝ α φΪζ δα,Ν βΝ

δαξ έλδ βΝαπκίζά πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝπυλβθδεάμΝ ξΪ βμΝεαδΝ βθΝαε δθκπλκ α έαέΝ

ΟδΝ λα βλδσ β μΝ κυΝΚκδθκτΝΚΫθ λκυΝ λ υθυθΝ Ναυ σθΝ κθΝ κηΫαΝπ λδζαηίΪθκυθΝ

βθΝ αθΪπ υιβΝ ηδαμΝ υθκζδεάμΝ υλππαρεάμΝ ΪπκοβμΝ π λέΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ δΪγ βμΝ

λα δ θ λΰυθΝ απκίζά πθ,Ν βΝ δα άλβ βΝ βμ α φαζκτμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ πυλβθδευθΝ

ΰεα α Ϊ πθΝ εαδΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ π λαδ ΫλπΝ Ϋλ υθαμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ πυλβθδεάμΝ

θΫλΰ δαμέΝΝ49
 

 

 

 

5.4. ΠλσΰλαηηαΝ – πζαέ δκΝ ΰδαΝ βθΝ αθ αΰπθδ δεσ β αΝ εαδΝ βθΝ

εαδθκ κηέαΝ(CIP) 

 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ πζαέ δκΝ ΰδαΝ βθΝ αθ αΰπθδ δεσ β αΝ εαδ βθΝ εαδθκ κηέαΝ

(Competitiveness and Innovation framework ProgrammeΨ,Ν Ϋξ δΝ πμΝ ετλδκΝ σξκΝ κυΝ

δμΝηδελΫμΝεαδΝη αέ μΝ πδξ δλά δμΝ ΧΜΜ ΨέΝ φκλΪ βθΝπ λέκ κΝβίίιΝ– βί1γΝεαδΝκΝ

υθκζδεσμΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ησμΝαθ λξσ αθΝ αΝΝγέθβ1Ν εα έΝ€έ 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ αυ σΝ υπκ βλέα δΝ δμΝ λα βλδσ β μΝ εαδθκ κηέαμ,Ν θγαλλτθ δΝ βθΝ

εαζτ λβΝ αφκηκέπ βΝ εαδΝ ξλά βΝ πθΝ ξθκζκΰδυθΝ πζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ πδεκδθπθδυθΝ

ΧΣΠ ΨΝ εαδΝ ίκβγΪΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ βΝ ΚκδθπθέαΝ βμΝ ΠζβλκφκλέαμέΝ ΣκΝ CIP πλκ φΫλ δΝ

εαζτ λβΝ πλσ ία βΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ εαδΝ παλΫξ δΝ υπβλ έ μΝ υπκ άλδιβμΝ πθΝ

                                                           
49

  https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-brochure_el.pdf  

https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-brochure_el.pdf
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πδξ δλά πθΝ δμΝ π λδφΫλ δ μέ πέ βμΝ πλκΪΰ δΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ ξλά βΝ πθΝ

αθαθ υ δηπθΝπβΰυθΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝ βθΝ θ λΰ δαεάΝαπσ κ βέ 

ΣκΝ ωIPΝ δαδλ έ αδΝ Ν λέαΝ ζ δ κυλΰδεΪΝ πλκΰλΪηηα αέΝ ΣκΝ εΪγ Ν πλσΰλαηηαΝ Ϋξ δΝ

υΰε ελδηΫθκυμΝ σξκυμ,Ν πκυΝ ΫξκυθΝ εκπσΝ θαΝ υηίΪζκυθΝ βθΝαθ αΰπθδ δεσ β αΝ

πθΝ πδξ δλά πθΝεαδΝ βθΝδεαθσ β αΝεαδθκ κηέαμΝ κυμΝ κυμΝ κη έμΝ λα βλδσ β ΪμΝ

κυμ,Ν ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ δμΝ ΣΠ Ν άΝ βΝ ίδυ δηβΝ θΫλΰ δαέΝ ΣαΝ λέαΝ αυ ΪΝ ζ δ κυλΰδεΪΝ

πλκΰλΪηηα αΝ έθαδμ 

 ΣκΝπλσΰλαηηαΝ« πδξ δλβηα δεσ β αΝεαδΝΚαδθκ κηέα»ΝΧΠ ΚΨέ 

 ΣκΝπλσΰλαηηαΝ άλδιβμΝ βμΝπκζδ δεάμΝΰδαΝ δμΝ ξθκζκΰέ μΝπζβλκφκλδεάμΝεαδΝ

πδεκδθπθδυθέ 

 ΣκΝπλσΰλαηηαΝ« υφυάμΝ θΫλΰ δα- υλυπβ»ΝΧ ΨέΝΝ50
 

 

 

 

5.5. ΠλσΰλαηηαΝPRτύRϋSS 

 

ΣκΝπλσΰλαηηαΝPRτύRϋSSΝ έθαδΝΫθαΝξλβηα κ κ δεσΝ λΰαζ έκΝΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝεαδΝ

κθΝ υθ κθδ ησΝ πθΝπκζδ δευθΝ βμΝ Ν κυμΝ ιάμΝπΫθ Ν κη έμμ 

 πα ξσζβ β. 

 ΚκδθπθδεάΝΫθ αιβΝεαδΝεκδθπθδεάΝπλκ α έαέ 

 υθγάε μΝ λΰα έαμ. 

 Κα απκζΫηβ βΝ πθΝ δαελέ πθ. 

 Ι σ β αΝ πθΝφτζπθ. 

ΣκΝ θΝ ζσΰπΝ πλσΰλαηηαΝ ξλβηα κ κ έΝ λα βλδσ β μΝ η Ν αφά παθ υλππαρεάΝ

δΪ α β εαδΝ ηίΫζ δαΝ πκυΝ δα φαζέα δ πλκ δγΫη θβΝ αιέαΝ Ν πέπ κΝ έΝ ΣκΝ

πλσΰλαηηαΝαυ σΝ θΝηπκλ έΝθαΝ βλέι δΝη ηκθπηΫθαΝ ξΫ δαΝδ δπ υθΝ κηΫθκυΝσ δΝ

αυ ΪΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβηα κ κ βγκτθΝ απσΝ κ υλππαρεσΝ ΚκδθπθδεσΝ Σαη έκ άΝ κθΝ

υλππαρεσΝΜβξαθδ ησΝΜδελκξλβηα κ κ ά πθΝProgress. 

                                                           
50

  http://ec.europa.eu/cip/index_el.htm  

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=el
http://ec.europa.eu/cip/index_el.htm
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υηη κξάΝ κΝ PRτύRϋSSΝ ΫξκυθΝ κδΝ βκΝ ξυλ μΝ βμΝ ,Ν κδΝ υπκοάφδ μΝ εαδΝ υθΪη δΝ

υπκοάφδ μΝ ξυλ μ,Ν σππμ εαδΝ κδΝ ξυλ μΝ ή ΟΥΝ ΧΝκλίβΰέα,Ν Ι ζαθ έαΝ εαδΝ

Λδξ θ ΪδθΨέΝ πδπζΫκθ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ υηη Ϊ ξκυθΝ  πλκ εζά δμΝ υπκίκζάμΝ

πλκ Ϊ πθ άΝ  πλκ εζά δμΝ υπκίκζάμΝ πλκ φκλυθ,Ν υπσΝ κθΝ σλκΝ σ δΝ πζβλκτθΝ αΝ

ελδ άλδαΝσ κθΝαφκλΪΝ δμΝ ξθδεΫμΝπλκ δαΰλαφΫμ,ΝκδΝ ιάμΝεα βΰκλέ μΝφκλΫπθμ 

 γθδεΫμΝαλξΫμέ 

 Π λδφ λ δαεΫμΝεαδΝ κπδεΫμΝαλξΫμέ 

 βησ δ μΝυπβλ έ μΝαπα ξσζβ βμέ 

 γθδεΫμΝ α δ δεΫμΝυπβλ έ μέ 

 δ δε υηΫθκδΝκλΰαθδ ηκέ,Νπαθ πδ βηδαεΪΝεαδΝ λ υθβ δεΪΝδ λτηα αέ 

 θυ δμΝ λΰκ κ υθή λΰαακηΫθπθΝεαδΝηβΝευί λθβ δεΫμΝκλΰαθυ δμέ 

 

ΣκΝπλσΰλαηηαΝPRτύRϋSSΝαπκ εκπ έΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝαεσζκυγπθΝ σξπθμΝ 

 πκ ζ ηα δεά αθ αζζαΰά πζβλκφκλδυθ εαδ ηΪγβ β: ΟδΝυπ τγυθκδΝξΪλαιβμΝ

πκζδ δεάμΝεαδΝζάοβμΝαπκφΪ πθΝεαγυμΝεαδΝ αΝ θ δαφ λση θαΝηΫλβΝ Ν γθδεσΝ

εαδΝ υλππαρεσΝ πέπ κΝ θ κπέακυθΝ απσΝ εκδθκτΝ ίΫζ δ μΝ πλαε δεΫμΝ εαδΝ

λΰαζ έαΝ αιδκζσΰβ βμΝ η Ν σξκΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ ξΪλαιβμΝ πκζδ δευθ,Ν βμΝ

δα δεα έαμΝυζκπκέβ βμΝεαδΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθέ 

 

 Σ εηβλδπηΫθ μ πκζδ δεΫμ εαδ θκηκγ έα βμ : ΠαλκξάΝ πκδκ δεάμΝ

υΰελδ δεάμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ αθΪζυ βμΝ πκζδ δευθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ υΰεΫθ λπ βΝ

ξ δευθ,Ν αιδσπδ πθΝ εαδΝ παελδίυθΝ πζβλκφκλδυθΝ πλκμΝ σφ ζκμΝ πθΝ

θ δαφ λκηΫθπθέ 

 

 ηκδίαέα εα αθσβ β εαδ θ λθδ ησμ πθ σξπθ βμ : ΟδΝξυλ μΝ βμΝ Ν

ΫξκυθΝ υηφπθά δΝ εκδθΫμΝ εα υγυθ άλδ μΝ ΰλαηηΫμΝ ΰδαΝ θβηΫλπ β,Ν

υθ κθδ ησΝεαδΝ θέ ξυ βΝ πθΝη αλλυγηέ πθΝ Ν γθδεσΝ πέπ κέ 

 

 θ πηΪ π β κλδασθ δπθ γ ηΪ πθ εαδ υθ ε δεσ β α: θ πηΪ π βΝγ ηΪ πθΝ

δ σ β αμΝΧπέξέΝζσΰπΝφτζκυΝάΝαθαπβλέαμΨΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμΝπκζδ δεάμΝεαδΝ

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=el&furtherCalls=yes&callType=2
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=el&furtherCalls=yes&callType=2
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=el&furtherCalls=yes&callType=2


 82 

δμΝ λα βλδσ β μΝ εαδ,Ν σπκυΝ απαδ έ αδ,Ν υΰεΫθ λπ βΝ κδξ έπθΝ ΰδαΝ βΝ

υηη κξάΝ πθΝφτζπθέ 

 

 πκ ζ ηα δεά φαληκΰά πθ εαθσθπθ βμ  ΰδα βθ πλκ α έα εαδ 

δ σ β α πθ λΰαακηΫθπθ: ζ έπ βΝ πθΝ εαθσθπθΝ πκπ έαμ,Ν

παλαεκζκτγβ βμΝ εαδΝ πδίκζάμΝ απσΝ δμΝ ξυλ μΝ βμΝ Ν εαδΝ Ϋζ ΰξκμΝ βμΝ

φαληκΰάμΝ βμΝ θπ δαεάμΝθκηκγ έαμέ 

 

 Μ ΰαζτ λβ δεαθσ β α πθ γθδευθ εαδ υλππαρευθ δε τπθ: πΫθ υ βΝ

βθΝδεαθσ β αΝ πθΝ γθδευθΝεαδΝ υλππαρευθΝ δε τπθΝθαΝ υηη ΫξκυθΝεαδΝθαΝ

πβλ ΪακυθΝ βΝζάοβΝαπκφΪ πθΝεαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝπκζδ δευθΝ Ν γθδεσΝ

εαδΝ υλππαρεσΝ πέπ κέ 

 

 Πκδκ δεσμ εαδ υηη κξδεσμ δΪζκΰκμ  γΫηα α πκζδ δεάμ: δα φΪζδ βΝ σ δΝ

δ ιΪΰ αδΝ πκδεκ κηβ δεσμΝ δΪζκΰκμΝ Ν υλππαρεσΝ εαδΝ γθδεσΝ πέπ κΝ ΰδαΝ

γΫηα αΝ θκηκγ έαμ,Ν πκζδ δευθΝ εαδΝ σξπθ,Ν π λδζαηίαθκηΫθπθΝ σζπθΝ πθΝ

θ δαφ λση θπθΝη λυθέ 

 

 πκ ζ ηα δεΫμ αδλδεΫμ ξΫ δμμΝυηη κξάΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝ ΝσζβΝ

βΝ δα δεα έαΝ ξΪλαιβμΝ πκζδ δευθμΝ θ κπδ ησμΝ πλκίζβηΪ πθ,Ν υΰεΫθ λπ βΝ

πζβλκφκλδυθ,Ν δαίκτζ υ β,Ν εα Ϊλ δ βΝ θαζζαε δευθΝ ζτ πθ,Ν ζάοβΝ

απκφΪ πθ,Νυζκπκέβ βΝεαδΝαιδκζσΰβ βέΝΝ51
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=el  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=el
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5.5.1. Μβξαθδ ησμΝΜδελκξλβηα κ κ ά πθΝProgress 

 

ΟΝ υλππαρεσμΝ Μβξαθδ ησμΝ Μδελκξλβηα κ κ ά πθΝ Progress,Ν πκυΝ υ Ϊγβε Ν κΝ

βί1ί,ΝαυιΪθ δΝ βΝ δαγ δησ β αΝηδελκπδ υ πθ,Ν βζα άΝηδελυθΝ αθ έπθΝεΪ π απσ 

25.000 υλυ,Ν ΰδαΝ βθΝ έ λυ βΝ άΝ βθΝ πΫε α βΝ ηδελάμΝ πδξ έλβ βμέΝ ΟΝ ηβξαθδ ησμΝ

αυ σμΝ θΝ ξλβηα κ κ έΝ απ υγ έαμΝ πδξ δλβηα έ μ,Ν αζζΪΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ

 πδζ ΰηΫθκυμ παλσξκυμ ηδελκξλβηα κ κ ά πθ βθΝ Ν θαΝ αυιά κυθΝ αΝ πκ ΪΝ

πκυΝ αθ έακυθ,Ν έθκθ αμΝ ΰΰυά δμΝ Ν παλσξκυμΝ ηδελκξλβηα κ κ ά πθ,Ν εαδΝ εα ΪΝ

υθΫπ δαΝ αθαζαηίΪθ δΝ απσΝ εκδθκτΝ κθΝ εέθ υθκΝ αβηέαμΝ εαδΝ ξλβηα κ κ υθ αμΝ βθΝ

ατιβ βΝ πθΝπκ υθΝπκυΝ δα έγ θ αδΝΰδαΝηδελκ Ϊθ δαέΝ 

ΟδΝ πΪλκξκδΝ ηδελκπδ υ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ δ δπ δεΫμΝ άΝ βησ δ μΝ λΪπ α μ,Ν ηβΝ

λαπ αδεΪΝ δ λτηα αΝ ηδελκπδ υ πθΝ εαδΝ ηβΝ ε λ κ εκπδεΫμΝ κλΰαθυ δμέΝ ΟδΝ σλκδΝ

ξκλάΰβ βμΝ ηδελκ αθ έπθΝ Ν πδξ δλβηα έ μ,Ν βζα ά,Ν κΝ πκ σ,Ν βΝ δΪλε δα,Ν κΝ

πδ σεδκ,Ν αΝΫικ αΝεαδΝ κΝξλκθδεσΝπζαέ δκΝ κυΝ αθ έκυ,Ν ιαλ υθ αδΝαπσΝ κθΝ εΪ κ Ν

πΪλκξκΝ ηδελκπδ υ πθέΝ ΣΫζκμ,Ν κδΝ ξλβηα κ κ ά δμΝ ProgressΝ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ πδ π δευθΝ κλέπθ,Ν σππμΝ υπ λαθαζάο δμΝ άΝ

ίλαξυπλσγ η μΝαθαθ κτη θ μΝ δ υεκζτθ δμέΝΝ52
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=el  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=el
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Κ Φ Λ ΙΟΝθκ
  

΄ΝΠλκΰλαηηα δεάΝΠ λέκ κμ 

 

6.1. ΄Ν Πλκΰλαηηα δεάΝ Π λέκ κμΝ – γθδεσΝ  λα βΰδεσΝ Πζαέ δκΝ

θαφκλΪμΝ( Π Ν2014 – 2020) 

 

Ν ηβ
 Πλκΰλαηηα δεάΝ Π λέκ κμΝ βί1ζΝ – βίβίΝ απκ ζ έΝ ηέαΝ δ δαέ λαΝ βηαθ δεάΝ

πλσεζβ βΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ α,Ν ευλέπμΝ ηΫ αΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ βμΝ η ΰΪζβμΝ υλππαρεάμΝ

κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμέΝ Σκ θΫκΝ Π Ν Χ αδλδεσΝ τηφπθκΝ ΰδαΝ κΝ Πζαέ δκΝ

θΪπ υιβμΨ 2014 – βίβίΝαπκ ζ έΝ κΝία δεσΝ λα βΰδεσΝ ξΫ δκΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝ

ξυλαμΝ η Ν β υθ λκηάΝ βηαθ δευθΝ πσλπθΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ α υλππαρεΪΝ

δαλγλπ δεΪΝ εαδΝ π θ υ δεΪΝ Σαη έαΝ Χ ΣΨ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμ,Ν εαδΝ σλαηΪΝ

κυΝ έθαδΝ βΝ « υηίκζάΝ βθΝ αθαΰΫθθβ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ κδεκθκηέαμΝ η Ν αθΪ αιβΝ εαδΝ

αθαίΪγηδ βΝ κυΝπαλαΰπΰδεκτΝεαδΝεκδθπθδεκτΝδ κτΝ βμΝξυλαμΝεαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝεαδΝ

δα άλβ βΝ ίδυ δηπθΝ γΫ πθΝ απα ξσζβ βμ,Ν Ϋξκθ αμΝ πμΝ αδξηάΝ βθΝ ιπ λ φά,Ν

εαδθκ σηκΝ εαδΝ αθ αΰπθδ δεάΝ πδξ δλβηα δεσ β αΝ εαδΝ ΰθυηκθαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ

εκδθπθδεάμΝ υθκξάμΝεαδΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝα δφσλκυΝαθΪπ υιβμέ 

 δμΝ 1ιΝ ΙκυζέκυΝ βί1ζΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ θ αΰπθδ δεσ β αμΝ Ν ΧΓ θδεάΝ

Γλαηηα έαΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθΝήΝ Π ΨΝυπΫίαζ ΝπλκμΝΫΰελδ βΝ βθΝ υλππαρεάΝ

πδ λκπάΝ αΝ πδξ δλβ δαεΪΝΠλκΰλΪηηα αΝ κυΝ θΫκυΝ Π ΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝβί1ζΝ – 

20βίέΝ Ν Ϋΰελδ βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ σγβε Ν δμΝ βγΝ Μα κυΝ εαδΝ ά αθΝ κΝ

λέ κΝπλσΰλαηηαΝπκυΝ θΫελδθ ΝβΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝΝη αιτΝβκΝελα υθΝη ζυθΝ βμΝ

έ ΟδΝ λΪ δμΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ εκδθπθδευθΝ πλκίζβηΪ πθΝ έθαδΝ

ηπλκ γκίαλ έμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ θδ ξυγκτθΝ κδΝ κηΪ μΝ πζβγυ ηκτΝ πκυΝ

αθ δη ππέακυθΝ υλαΝ αΝη ΰαζτ λαΝπλκίζάηα αέΝ 

 σξκμΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ βΰ έαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ ά αθΝ βΝ απκλλσφβ βΝ εκθ υζέπθΝ πκυΝ

απκ εκπκτ αθΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ εκδθπθδευθΝ υθ π δυθΝ βμΝ ελέ βμέΝ  κΝ

πζαέ δκΝ αυ σΝ πλκεβλτξγβεαθΝ λΪ δμΝ πκυΝ αφκλκτ αθΝ εαδΝ υθ ξέακυθΝ θαΝ αφκλκτθΝ

κυμΝ ιάμΝ κη έμμ 
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 πα ξσζβ βΝ– επαέ υ βΝ– Κα Ϊλ δ βΝθΫπθέ 

 θέ ξυ βΝ υπαγυθΝεκδθπθδευθΝκηΪ πθΝΧΜαελκξλσθδαΝΪθ λΰκδ,Ν Μ ,ΝεέαέΨ 

 θ δη υπδ βΝφ υξ δαμέ 

 Τπκ άλδιβΝαθΫλΰπθΝΰδαΝ βηδκυλΰέαΝ πδξ δλά πθέ 

 πδ αΰΫμΝΧvouchersΨΝΰδαΝπλσ ζβοβΝθΫπθΝαθΫλΰπθέ 

 πα ξσζβ βΝαθΫλΰπθΝ Ν λΪ δμΝεκδθπφ ζκτμΝ ΰα έαμέ 

 θ λΰ δαεάΝ αθαίΪγηδ βΝ εα κδεδυθΝ ΧυθΫξδ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ

« ικδεκθκηυΝεα ’Νκέεκθ»Ψ 

  

ΜΫ πΝ βμΝ υζκπκέβ βμΝ πθΝ λΪ πθΝ κυΝ Π Ν πδ δυε αδΝ βΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ

δαλγλπ δευθ α υθαηδυθΝ βμΝ ξυλαμΝ πκυΝ υθ Ϋζ αθΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ βμΝ

κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμΝ αζζΪΝεαδΝ πθΝπλκίζβηΪ πθ,Ν κδεκθκηδευθΝ εαδΝ εκδθπθδευθ,Ν πκυΝ

αυ άΝ βηδκτλΰβ έΝ πέ βμ,Ν κΝ Π Ν βί1ζΝ – βίβίΝ εαζ έ αδΝ θαΝ υθ λΪη δΝ βθΝ

πέ υιβΝ πθΝ γθδευθΝ σξπθΝ Ϋθαθ δΝ βμΝ  λα βΰδεάμΝ « υλυπβΝ βίβί»έ  σξκμΝ βμΝ

 λα βΰδεάμΝ« υλυπβΝβίβί»Ν έθαδΝβΝπλκαΰπΰάΝηδαμΝαθΪπ υιβμμ 

 ιυπθβμμΝ η Ν απκ ζ ηα δεσ λ μΝ π θ τ δμΝ βθΝ επαέ υ β,Ν βθΝ Ϋλ υθαΝ

εαδΝ βθΝεαδθκ κηέαέ 

 δυ δηβμμΝ ξΪλβΝ βθΝ απκφα δ δεάΝ η Ϊία βΝ Ν ηδαΝ κδεκθκηέαΝ ξαηβζυθΝ

επκηπυθΝΪθγλαεα,Νεαδ 

 ΥπλέμΝαπκεζ δ ηκτμμΝη Ν δ δαέ λβΝΫηφα βΝ βΝ βηδκυλΰέαΝγΫ πθΝ λΰα έαμΝ

εαδΝ βΝη έπ βΝ βμΝφ υξ δαμέΝΝ 

 

ΣκΝθΫκΝ Π Ναπκ ζ έ αδΝαπσΝβίΝΠλκΰλΪηηα α,ΝαπσΝ αΝκπκέαΝ αΝιΝ έθαδΝΣκη αεΪΝ

εαδΝ αΝ1γΝΠ λδφ λ δαεΪέΝΣαΝΣκη αεΪΝΠλκΰλΪηηα αΝαφκλκτθΝΫθαθΝάΝπ λδ σ λκυμΝ

κη έμΝεαδΝΫξκυθΝπμΝΰ πΰλαφδεσΝπ έκΝ φαληκΰάμΝσζβΝ βΝξυλαέΝΣαΝ1γΝΠ λδφ λ δαεΪΝ

πδξ δλβ δαεΪΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ ΧΠ ΠΨ,Ν ΫθαΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ

Π λδφΫλ δ μ,Νπ λδζαηίΪθκυθΝ λΪ δμΝπ λδφ λ δαεάμΝ ηίΫζ δαμέΝΝ53
 

                                                           
53

  http://www.info-peta.gr/new/5i-programmatiki-periodos-ses-2014-2020/ 

https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx  

http://epidotoumena.gr/epidotoumena  

http://www.info-peta.gr/new/5i-programmatiki-periodos-ses-2014-2020/
https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx
http://epidotoumena.gr/epidotoumena
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6.1.1. Σκη αεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝΠλκΰλΪηηα α 

 

ΣαΝιΝ κη αεΪΝ ΠΝΰδαΝ βθΝπλκΰλαηηα δεάΝπ λέκ κΝβί1ζΝ– βίβίΝ έθαδΝ αΝαεσζκυγαμ 

 

πδξ δλβ δαεσΝΠλσΰλαηηαΝ« θ αΰπθδ δεσ β α,Ν πδξ δλβηα δεσ β αΝεαδΝΚαδθκ κηέα»Ν

Χ Π θ ΚΨ 

ΣκΝπλσΰλαηηαΝαυ σΝξλβηα κ κ έΝ λΪ δμΝεαδΝΫλΰαΝπκυΝ θδ ξτκθ αδΝευλέπμΝαπσΝ κ 

ΣΠ Ν Χ υλππαρεσΝ Σαη έκΝ Π λδφ λ δαεάμΝ θΪπ υιβμΨΝ αζζΪΝ εαδΝ απσΝ κΝ ΚΣΝ

Χ υλππαρεσΝΚκδθπθδεσΝΣαη έκΨΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ια φαζέα αδΝ εαδΝ βΝ υθ κθδ ηΫθβΝ

η Ν δμΝ π θ τ δμΝ αθ δη υπδ βΝ αθαΰευθΝ εα Ϊλ δ βμΝ αθγλππέθπθΝ πσλπθΝ εαδΝ

δκδεβ δεάμΝη αλλτγηδ βμέΝ λα βΰδεσμΝ σξκμΝ κυΝ Π θ ΚΝ έθαδΝ«βΝ θέ ξυ βΝ βμΝ

αθ αΰπθδ δεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ ιπ λΫφ δαμΝ πθΝ πδξ δλά πθ,Ν βΝ η Ϊία βΝ βθΝ

πκδκ δεάΝ πδξ δλβηα δεσ β α,Ν η Ν αδξηάΝ βθΝ εαδθκ κηέαΝ εαδΝ βΝ ατιβ βΝ βμΝ ΰξυλδαμΝ

πλκ δγΫη θβμΝ αιέαμ»έΝ βηα κ κ έΝ βθΝ ετλδαΝ λκφάΝ κΝ θΫκΝ αθαπ υιδαεσΝ

υπσ δΰηαΝ πκυΝ αθα δεθτ δΝ Ν ε θ λδεσΝ λσζκΝ παλαΰπΰδεκτμ,Ν αθ αΰπθδ δεκτμΝ εαδΝ

ιπ λ φ έμΝεζΪ κυμΝ βμΝκδεκθκηέαμέ ΜΫ πΝ κυΝ Π θ Κ,Νυζκπκδ έ αδΝβΝ λα βΰδεάΝ

βμΝ ιυπθβμΝ ι δ έε υ βμΝη Ν σξκΝ βΝ τθ βΝ βμΝΫλ υθαμΝεαδΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝη Ν

βθΝ πδξ δλβηα δεσ β αΝ εαδΝ βθΝ θέ ξυ βΝ πθΝ υφδ Ϊη θπθΝ πζ κθ ε βηΪ πθΝ βμΝ

ζζΪ αμΝεαδΝ πθΝπ λδφ λ δυθΝ βμέΝΝ54
 

 

θ δε δεΫμΝ λΪ δμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ έθαδμ 

 

θΪπ υιβΝ πδξ δλβηα δεσ β αμΝη ΝΣκη αεΫμΝπλκ λαδσ β μμ 

 θέ ξυ βΝ θΫπθΝ πδξ δλβηα δευθΝ πλπ κίκυζδυθΝ ΰδαΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ βμΝ

ΰθυ βμΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝΫλ υθαέ 

 υθ λΰα δεΫμΝ λΪ δμΝ βησ δκυΝεαδΝδ δπ δεκτΝ κηΫαΝΫλ υθαμΝεαδΝεαδθκ κηέαμ,Ν

η Ν έα βΝ κυμΝ κη έμΝ πκυΝ αθδξθ τ αδΝ υθαηδεσΝ πδξ δλβηα δεσ β αμΝ εαδΝ

λ υθβ δεάμΝαλδ έαμέ 

                                                           
54

  http://epidotoumena.gr/article/ep_antagonistikotita_epicheirimatikotita_kainotomia__epanek  

http://epidotoumena.gr/article/ep_antagonistikotita_epicheirimatikotita_kainotomia__epanek
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 Τπκ κηΫμΝ εεσζαοβμ θΫπθΝ πδξ δλβηα δευθΝ λα βλδκ ά πθΝΫθ α βμΝΰθυ βμΝ

εαδΝγ ληκεκδ έ μέ 

  κξ υηΫθ μΝ θδ ξτ δμΝ ΜδελυθΝ εαδΝ Μ αέπθΝ πδξ δλά πθΝ η Ν βθΝ

αιδκπκέβ βΝξλβηα κ κ δευθΝ λΰαζ έπθΝεαδΝη ΝΫηφα βΝ βθΝ ιπ λΫφ δα,Ν βθΝ

εαδθκ κηέαΝεαδΝ βθΝ ΰξυλδαΝπλκ δγΫη θβΝαιέαέ 

 Πλκυγβ βΝ υθ λΰα έαμΝ πδξ δλά πθΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝκδεκθκηδυθΝεζέηαεαμΝ

Χ υθ λΰα δεΫμΝ θΫλΰ δ μΝ δ γθκπκέβ βμΝ πθΝπλκρσθ πθ,Νη έπ βμΝ κυΝεσ κυμΝ

παλαΰπΰάμΝεαδΝ δαεέθβ βμ,ΝαθΪπ υιβμΝεαδΝαιδκπκέβ βμΝεαδθκ κηδυθΨέ 

 θέ ξυ βΝ πδξ δλβηα δεσ β αμΝ Ν θΫ μΝ αθαπ υ ση θ μ γ ηα δεΫμΝ αΰκλΫμΝ

Σ ξθκζκΰδυθΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ πδεκδθπθδυθΝ ΧΣΠ ΨΝ εαδΝ αθαίΪγηδ βΝ

πζβλκφκλδαευθΝυπκ κηυθΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝΰδαΝυπκ άλδιβΝ ιπ λΫφ δαμΝ

ΤΝ πδξ δλβηα δεσ β αμέ 

 θέ ξυ βΝ δ δευθΝηκλφυθΝ κυλδ ηκτέ 

 θέ ξυ βΝ πδξ δλά πθΝΰδαΝπαλαΰπΰάΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝγ λησ β αμέ 

  

Πλκ αληκΰάΝ λΰαακηΫθπθ,Ν πδξ δλά πθΝεαδΝ πδξ δλβηα δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝ δμΝθΫ μΝ

αθαπ υιδαεΫμΝαπαδ ά δμμ 

 Τπκ άλδιβΝ ξ έπθΝ πλκ αληκΰάμΝ ΤΝ αθα δΪλγλπ βμΝ πδξ δλά πθΝ εαδΝ

ί ζ έπ βμΝ πθΝΰθυ πθΝεαδΝ ιδκ ά πθΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ κυμέ 

 θέ ξυ βΝ θΫπθΝ πδξ δλβηα δευθΝ λα βλδκ ά πθ,Ν η Ν βηδκυλΰέαΝ γΫ πθΝ

απα ξσζβ βμέ 

 ξΫ δαΝ ΰδαΝ βθΝ αθαίΪγηδ βΝ παΰΰ ζηα δευθΝ πλκ σθ πθΝ εαδΝ ιδκ ά πθΝ

λΰαακηΫθπθΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν πδ κπκέβ βΝ κυμΝ ίΪ δΝ αθαΰθπλδ ηΫθπθΝ

πλκ τππθέ 

 πκ ζ ηα δεάΝ τθ βΝ επαδ υ δεκτΝ υ άηα κμΝ η Ν δμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ

αΰκλΪμέ 

 θέ ξυ βΝ δεαθσ β αμΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πθΝηβξαθδ ηυθΝ βμ,Ν πκυΝ

γαΝ ια φαζέ κυθΝ ΫθαΝ π λδίΪζζκθΝ φδζδεσ λκΝ ΰδαΝ βθΝ πδξ δλβηα δεάΝ

λα βλδσ β αέΝ 
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θΪπ υιβΝηβξαθδ ηυθΝ άλδιβμΝ βμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμ: 

 θέ ξυ βΝ υπκ κηυθΝ Ϋλ υθαμΝ ΤΝ εαδθκ κηέαμ,Ν εαδΝ πλκαΰπΰάΝ εΫθ λπθΝ

δεαθσ β αμέ 

 πΫε α βΝ υπκ κηυθΝ υλυαπθδευθΝ υπβλ δυθ,Ν δε τπθΝ υοβζυθΝ αξυ ά πθΝ

εαδΝοβφδαευθΝυπβλ δυθ  ΣΠ ΝΧ υλυαπθδεΫμΝυπκ κηΫμΝθΫαμΝΰ θδΪμ,Ν θέ ξυ βΝ

υπκ κηυθΝθΫφκυμΨέ 

 ε υΰξλκθδ ησμΝ εαδΝ θέ ξυ βΝ υ άηα κμΝ η αφκλΪμΝ εαδΝ δαθκηάμΝ

βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμέ 

 ε υΰξλκθδ ησμΝεαδΝ θέ ξυ βΝ υ άηα κμΝη αφκλΪμΝεαδΝ δαθκηάμΝφυ δεκτΝ

α λέκυέ 

 θ λΰ δαεάΝαθαίΪγηδ βΝκδεδυθ,Ν βηκ έπθΝε δλέπθΝεαδΝ ΰεα Ϊ α βΝ υφυυθΝ

η λβ υθέ 

 ζ έπ βΝ θ λΰ δαεάμΝαπσ κ βμΝηδελκη αέπθΝη απκδβ δευθΝ πδξ δλά πθέ 

 θΪπ υιβΝυπκ κηυθΝπλκ α έαμΝεαδΝαιδκπκέβ βμΝ κυΝφυ δεκτΝε φαζαέκυΝεαδΝ

βμΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμέΝ55
 

 

 

πδξ δλβ δαεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ «Τπκ κηΫμΝ Μ αφκλυθ,Ν Π λδίΪζζκθΝ εαδΝ δφσλκμΝ

θΪπ υιβ»ΝΧΤΜ Π Ρ Ψ 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ έθαδΝ πκζυ κη αεσΝ εαδΝ πκζυ αη δαεσΝ Χ ΣΠ Ν εαδΝ ΣΨΝ εαδΝ

ξλβηα κ κ έΝηΫ πΝ πθΝΣαη έπθΝαυ υθΝευλέπμΝ δμΝία δεΫμΝυπκ κηΫμΝ πθΝη αφκλυθΝ

εαδΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμέΝ θαΝηΫλκμΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝπκυΝαφκλΪΝ κΝπ λδίΪζζκθ,Ν

εαδΝ δ δεσ λαΝ κυΝΣαη έκυΝυθκξάμ,Ν εξπλ έ αδΝπλκμΝ αΝ1γΝΠ Π,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ αΝ

δαξ δλδ γκτθΝ κδΝ Π λδφΫλ δ μΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ ευλέπμΝ ΫλΰπθΝ δαξ έλδ βμΝ υΰλυθΝ

απκίζά πθέΝ56
 

ΟδΝ σξκδΝ κυΝ ΠΝ«Τπκ κηΫμΝΜ αφκλυθ,ΝΠ λδίΪζζκθΝεαδΝ δφσλκμΝ θΪπ υιβΝβί1ζΝ

– βίβί»,Ν δαξπλέακθ αδΝ Ν τκΝ κη έμ,Ν κθΝ κηΫαΝ πθΝ η αφκλυθ εαδΝ αυ σθΝ κυΝ

π λδίΪζζκθ κμέΝ 

                                                           
55

  https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEpanek.aspx  

56
  https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx  

https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEpanek.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx
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ΧμΝπλκμΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝη αφκλυθ,ΝκδΝ σξκδΝ κυΝ θΝζσΰπΝπλκΰλΪηηα κμΝ έθαδμ 

 Πλκυγβ βΝ βμΝ κζκεζάλπ βμΝ πθΝ υπκ κηυθΝ κυΝ ία δεκτΝ -ΜΝ Χκ δευθ,Ν

δ βλκ λκηδευθ,ΝζδηΫθπθ,Να λκ λκηέπθΨέ 

 Πλκυγβ βΝ πθΝ υθ υα ηΫθπθΝ η αφκλυθΝ εαδΝ κθΝ ε υΰξλκθδ ησΝ κυΝ

υ άηα κμΝη αφκλυθέ 

 ζ έπ βΝ βμΝ α φΪζ δαμΝ πθΝ η αφκλυθΝ Χκ δεάΝ α φΪζ δα,Ν α φΪζ δαΝ

θαυ δπζκ αμΝεαδΝζδη θδευθΝ ΰεα α Ϊ πθ,Να φΪζ δαΝα λκθαυ δζέαμΨέ 

 θΪπ υιβΝ ίδυ δηπθΝ εαδΝ κδεκζκΰδευθΝ α δευθΝ η αφκλυθΝ Χα δευθΝ ηΫ πθΝ

αγ λάμΝ λκξδΪμΨΝΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝίδυ δηβμΝα δεάμΝεδθβ δεσ β αμέΝ 

 

ΟδΝ σξκδΝπκυΝαφκλκτθΝ κθΝ κηΫαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝ έθαδΝκδΝαεσζκυγκδμ 

 επζάλπ βΝ πθΝαπαδ ά πθΝ κυΝπ λδίαζζκθ δεκτΝε ε βηΫθκυΝ βμΝ Ν κυμΝ

κη έμΝ πθΝ πκίζά πθΝεαδΝ πθΝΤ Ϊ πθέ 

 Πλκ αληκΰάΝ βθΝεζδηα δεάΝαζζαΰάΝ– ΠλσζβοβΝεαδΝ δαξ έλδ βΝεδθ τθπθέ 

 δα άλβ βΝ κυΝφυ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ βμΝίδκπκδεδζσ β αμέ 

 δυ δηβΝα δεάΝαθΪπ υιβΝ– δεάΝαθααπκΰσθβ βέ 

 

ΟδΝ λΪ δμΝ κυΝ ΠΝ «Τπκ κηΫμΝ Μ αφκλυθ,Ν Π λδίΪζζκθΝ εαδΝ δφσλκμΝ θΪπ υιβΝ

2014 – βίβί»,ΝαθαφΫλκθ αδΝπαλαεΪ πμ 

 

Πλκυγβ βΝ πθΝ ίδυ δηπθΝ η αφκλυθΝ εαδΝ Ϊλ βΝ πθΝ ηπκ έπθΝ Ν ία δεΫμΝ υπκ κηΫμΝ

δε τπθμ 

  άλδιβΝπκζυ λκπδεκτΝ θδαέκυΝ υλππαρεκτΝΥυλκυΝΜ αφκλυθΝ π θ τκθ αμΝ

κΝ έε υκΝ κυΝ δ υλππαρεκτΝ δε τκυΝΜ αφκλυθΝΧ -ΜΨέ 

 θΪπ υιβΝ υ βηΪ πθΝ η αφκλΪμΝ φδζδευθΝ πλκμΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ

Χπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ υ βηΪ πθΝ ξαηβζκτΝ γκλτίκυΨΝ η Ν ξαηβζΫμΝ

επκηπΫμΝ δκι δ έκυΝ κυΝ Ϊθγλαεα,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ π λδευθΝ

πζπ υθΝ κ υθΝ εαδΝ πθΝ γαζΪ δπθΝ η αφκλυθ,Ν πθΝ ζδηΫθπθ,Ν πθΝ

πκζυ λκπδευθ υθ Ϋ πθΝ εαδΝ πθΝ υπκ κηυθΝ α λκζδηΫθπθ,Ν η Ν εκπσΝ βθΝ

πλκαΰπΰάΝ βμΝίδυ δηβμΝπ λδφ λ δαεάμΝεαδΝ κπδεάμΝεδθβ δεσ β αμέ 
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 θΪπ υιβΝ υθ ε δεκτΝ εαδΝ δαζ δ κυλΰδεκτΝ υ άηα κμΝ δ βλκ λκηδευθΝ

η αφκλυθΝυοβζάμΝπκδσ β αμέ 

 θέ ξυ βΝ π λδφ λ δαεάμΝ εδθβ δεσ β αμΝ ηΫ πΝ βμΝ τθ βμΝ υ λ υσθ πθΝ

εαδΝ λδ υσθ πθΝ εσηίπθΝ η Ν δμΝ υπκ κηΫμΝ -ΜΝ π λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ

δα λκπδευθΝεσηίπθέ 

  

Τπκ άλδιβΝ βμΝ η Ϊία βμΝ Ν ηδαΝ κδεκθκηέαΝ ξαηβζυθΝ επκηπυθΝ δκι δ έκυΝ κυΝ

ΪθγλαεαΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμμ 

 Πλκυγβ βΝ λα βΰδευθΝ ΰδαΝ ξαηβζΫμΝ επκηπΫμΝ ΪθγλαεαΝ ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ

τπκυμΝπ λδκξυθ,Νδ έπμΝ δμΝα δεΫμ, υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝπλκυγβ βμΝ βμΝ

ίδυ δηβμΝα δεάμΝεδθβ δεσ β αμ,Ν πθΝεαγαλυθΝα δευθΝη αφκλυθΝεαδΝ πθΝ

ξ δευθΝηΫ λπθΝΪηίζυθ βμΝεαδΝπλκ αληκΰάμέ 

  άλδιβΝ βμΝ θ λΰ δαεάμΝαπσ κ βμ,Ν βμΝΫιυπθβμΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝ

βμΝ ξλά βμΝ αθαθ υ δηπθΝ πβΰυθΝ θΫλΰ δαμΝ δμΝ βησ δ μΝ υπκ κηΫμ,Ν

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ βησ δπθΝε βλέπθΝεαδΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ Ϋΰα βμέ 

 Πλκυγβ βΝ βμΝξλά βμΝ υηπαλαΰπΰάμΝγ λησ β αμΝεαδΝβζ ε λδ ηκτΝη ΝυοβζάΝ

απσ κ βΝίΪ δΝ βμΝαά β βμΝΰδαΝξλά δηβΝγ λησ β αέ 

  

Πλκυγβ βΝ βμΝπλκ αληκΰάμΝ βθΝεζδηα δεάΝαζζαΰά,Ν βμΝπλσζβοβμΝεαδΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝ

εδθ τθπθΝ ηΫ πΝ κξ υηΫθπθΝ λΪ πθΝ υπκ άλδιβμΝ βμΝ πλκ αληκΰάμΝ βθΝ εζδηα δεάΝ

αζζαΰά,ΝεαδΝαθ δη υπδ βμΝυοβζάμΝ πδεδθ υθσ β αμΝπζβηηυλδευθΝφαδθκηΫθπθμ 

  άλδιβΝ π θ τ πθΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ αληκΰάΝ βθΝ εζδηα δεάΝ αζζαΰά,Ν

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝία δαση θπθΝ κΝκδεκ τ βηαΝπλκ ΰΰέ πθέ 

 ΠλκαΰπΰάΝ π θ τ πθΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ δ δευθΝ εδθ τθπθ,Ν

ια φαζέακθ αμΝ βθΝ αθγ ε δεσ β αΝ Ν εα α λκφΫμΝ εαδΝ αθαπ τ κθ αμΝ

υ άηα αΝ δαξ έλδ βμΝεα α λκφυθ 

 

 

 



 91 

δα άλβ β,Ν πλκ α έαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ πλκυγβ βΝ βμΝ απκ κ δεσ β αμΝ πθΝ

πσλπθ,ΝηΫ πΝ λΪ πθΝΰδαΝδεαθκπκέβ βΝ πθΝαπαδ ά πθΝ κυΝε ε βηΫθκυΝ βμΝΈθπ βμΝ

κυμΝ κη έμΝ πθΝ απκίζά πθΝ εαδΝ πθΝ υ Ϊ πθ,Ν ηίζβηα δευθΝ παλ ηίΪ πθΝ ΰδαΝ

ί ζ έπ βΝεαδΝαθααπκΰσθβ βΝ κυΝα δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ κξ υηΫθπθΝ λΪ πθΝΰδαΝ

η έπ βΝ βμΝ α ηκ φαδλδεάμΝ λτπαθ βμ,Ν π λδκλδ ησΝ κυΝ γκλτίκυΝ εαδΝ πλκ α έαΝ βμΝ

ίδκπκδεδζσ β αμμ 

 ΠλκαΰπΰάΝ π θ τ πθΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝ υ Ϊ πθΝ ΰδαΝ βθΝ δεαθκπκέβ βΝ πθΝ

απαδ ά πθΝ κυΝε ε βηΫθκυΝ βμΝ θπ βμΝ κθΝ κηΫαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ

ΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝαθαΰευθΝπκυΝΫξκυθΝπλκ δκλδ γ έΝαπσΝ αΝελΪ β-

ηΫζβΝΰδαΝ π θ τ δμΝπκυΝυπ λίαέθκυθΝ δμΝ θΝζσΰπΝαπαδ ά δμΝ- Τπκ κηΫμΝεαδΝ

δαξ έλδ βΝΤΰλυθΝ πκίζά πθΝεαδΝΤ Ϊ δθπθΝΠσλπθέ 

 θΪζβοβΝ λΪ βμΝ ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ α δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν ΰδαΝ βθΝ

αθΪπζα βΝ πθΝ πσζ πθ,Ν αθααπκΰσθβ βμΝ εαδΝ απκζτηαθ βμΝ πθΝ

υπκίαγηδ ηΫθπθΝπ λδίαζζκθ δεΪΝ ε Ϊ πθΝΧ υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝπλκμΝ

αθα υΰελσ β βΝπ λδκξυθΨ,Ν βΝη έπ βΝ βμΝα ηκ φαδλδεάμΝλτπαθ βμΝεαδΝ βθΝ

πλκυγβ βΝηΫ λπθΝΰδαΝ κθΝπ λδκλδ ησΝ κυΝγκλτίκυέ 

 ΠλκαΰπΰάΝ π θ τ πθΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝαπκίζά πθΝΰδαΝ βθΝδεαθκπκέβ βΝ πθΝ

απαδ ά πθΝ κυΝε ε βηΫθκυΝ βμΝ θπ βμΝ κθΝ κηΫαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ

ΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝαθαΰευθ,ΝπκυΝΫξκυθΝπλκ δκλδ γ έΝαπσΝ αΝελΪ β-

ηΫζβ,ΝΰδαΝ π θ τ δμΝπκυΝυπ λίαέθκυθΝ δμΝ θΝζσΰπΝαπαδ ά δμέ 

 Πλκ α έαΝ εαδΝ απκεα Ϊ α βΝ βμΝ ίδκπκδεδζσ β αμΝ εαδΝ κυΝ ΪφκυμΝ εαδΝ

πλκυγβ βΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κδεκ υ άηα κμ,Ν η αιτΝ ΪζζπθΝ ηΫ πΝ εαδΝ κυΝ

δε τκυΝσaturaΝβίίί,ΝεαδΝ πθΝπλΪ δθπθΝυπκ κηυθέΝΝ57
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

  https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPInfrastructureEnvironment.aspx  

https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPInfrastructureEnvironment.aspx
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πδξ δλβ δαεσΝΠλσΰλαηηαΝ« θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ – επαέ υ βΝ εαδΝ δαΝ

έκυΝΜΪγβ β» 

ΣκΝ θΝζσΰπΝπλσΰλαηηαΝ έθαδΝπκζυ κη αεσΝεαδΝηκθκ αη δαεσ Χ υλππαρεσΝΚκδθκ δεσΝ

Σαη έκΨΝ εαδΝ απκ ζ έΝ κΝ ετλδκΝ υπκ βλδε δεσΝ « λΰαζ έκ»Ν βμΝ ξυλαμ,Ν πκυΝ Ν

υθΫλΰ δαΝεαδΝ υηπζβλπηα δεσ β αΝη Ν αΝΪζζαΝ Π,ΝγαΝ υηίΪζζ δΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ

αθΪεαηοβέΝ υ σΝ γαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ ηΫ πΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ βμΝ υζκπκέβ βμΝ

παλ ηίΪ πθ απα ξσζβ βμ,Ν εα Ϊλ δ βμ,Ν επαέ υ βμΝ εαδΝ δΪΝ ίέκυΝ ηΪγβ βμ,Ν βθΝ

πέ υιβΝ πθΝ γθδευθΝ σξπθΝΰδαΝ βθΝαπα ξσζβ β,Ν βθΝεα απκζΫηβ βΝ βμΝφ υξ δαμΝ

εαδΝ βθΝ επαέ υ β,Ν υπκ βλέακθ αμΝ Ϋ δΝ κΝ υθκζδεσΝ σλαηαΝ βμΝ ξυλαμΝ ΰδαΝ βΝ

αθαΰΫθθβ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝκδεκθκηέαμΝεαδΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝεκδθπθδεάμΝ υθκξάμέΝ58
 

ΟδΝ σξκδΝ κυΝ πδξ δλβ δαεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΝ « θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ – 

επαέ υ βΝεαδΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ β»,Ν έθαδΝκδΝαεσζκυγκδμ 

 θΪπ υιβΝ εαδΝ αιδκπκέβ βΝ δεαθκ ά πθΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ εαδΝ

εκδθπθδεάΝ θ πηΪ π βΝ κΝ τθκζκΝ πθΝΠ λδφ λ δυθΝ βμΝξυλαμέ 

 θ δη υπδ βΝ βμΝαθ λΰέαμΝεαδΝατιβ βΝ βμΝίδυ δηβμΝαπα ξσζβ βμΝΰδαΝσζκυμέ 

 ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ εαδΝ βμΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ σζπθΝ πθΝ ίαγηέ πθΝ

κυΝ επαδ υ δεκτΝ υ άηα κμέ 

 θΪπ υιβΝ βμΝ δΪΝ έκυΝ ΜΪγβ βμΝ εαδΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ υθΪφ δαμΝ βμΝ

επαέ υ βμΝεαδΝ βμΝεα Ϊλ δ βμΝη Ν βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμέ 

 Κα απκζΫηβ βΝ βμΝαθ λΰέαμ,Ν βμΝφ υξ δαμΝεαδΝ κυΝεκδθπθδεκτΝαπκεζ δ ηκτ,Ν

θέ ξυ βΝ βμΝ απα ξσζβ βμΝ εαδΝ δ σ δηβΝ πλσ ία βΝ βθΝ αΰκλΪΝ λΰα έαμΝ η Ν

ίλαξυπλσγ ηαΝηΫ λαΝ Νσζ μΝ δμΝΠ λδφΫλ δ μΝ βμΝξυλαμΝΰδαΝ κΝ τθκζκΝ κυΝ

λΰα δεκτΝ υθαηδεκτ,Ν ευλέπμΝ Ν κηΪ μΝ η Ν η ΰΪζαΝ πκ κ ΪΝ αθ λΰέαμΝ

ΧηαελκξλσθδαΝ Ϊθ λΰκδ,Ν Ϊθ λΰκδΝ η Ν η δπηΫθαΝ υπδεΪΝ πλκ σθ α,Ν ΰυθαέε μ,Ν

Ϊθ λΰκδΝγίΝ– ζζΝ υθΨέ 

 θΪπ υιβΝ πθΝ ΰθυ πθΝ εαδΝ ιδκ ά πθΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ,Ν δ έπμΝ

Ϊ κηαΝ η δπηΫθπθΝ υπδευθΝ πλκ σθ πθ,Ν η Ν σξκΝ βθΝ Ϋθ αιβΝ άΝ ήΝ εαδΝ

παθΫθ αιάΝ κυμΝ βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμέ 

                                                           
58

  https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx 

https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEpanadvm.aspx  

https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEpanadvm.aspx
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 Μ έπ βΝ βμΝ αθ λΰέαμΝ πθΝ θΫπθΝ 1ηΝ – βλΝ υθ,Ν δ δαέ λαΝ ε έθπθΝ ε σμΝ

λΰα έαμ,Ν κηυθΝ επαέ υ βμΝάΝεα Ϊλ δ βμ,Νη Ν βΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝ δ σ κυΝ

βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμΝεαδΝ θέ ξυ βμΝ πθΝ ιδκ ά πθΝ κυμέ 

 ε υΰξλκθδ ησμΝεαδΝπ λαδ ΫλπΝ θέ ξυ βΝ πθΝγ ηυθΝ βμΝαΰκλΪμΝ λΰα έαμέ 

 θαλησθδ βΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝεαδΝκδεκΰ θ δαεάμΝαπάμέ 

 θ αιβΝάΝ ήΝεαδΝ παθΫθ αιβΝ βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμΝπφ ζκυηΫθπθΝ κΝπζαέ δκΝ

βμΝπδζκ δεάμΝ φαληκΰάμΝ κυΝ« ζΪξδ κυΝ ΰΰυβηΫθκυΝ δ κ άηα κμ»έ 

 θ υθΪηπ βΝ βμΝεκδθπθδεάμΝ υθκξάμΝεαδΝ βμΝεκδθπθδεάμΝΫθ αιβμΝ υΪζπ πθΝ

εκδθπθδεΪΝκηΪ πθ,ΝηΫ πΝεαδΝ βμΝπλκυγβ βμΝ βμΝεκδθπθδεάμΝκδεκθκηέαμέ 

 Μ έπ βΝ βμΝ ξκζδεάμΝ δαλλκάμ,Ν δ δαέ λαΝ Ν π λδκξΫμΝ η Ν υοβζΪΝ πκ κ ΪΝ

πλσπλβμΝ ΰεα Ϊζ δοβμΝ κυΝ ξκζ έκυέ 

 θαίΪγηδ βΝ εαδΝ δα τθ βΝ πθΝ υ βηΪ πθΝ Σ ξθδεάμΝ – παΰΰ ζηα δεάμΝ

επαέ υ βμΝ εαδΝ λξδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ η Ν βθΝ αΰκλΪΝ

λΰα έαμέ 

 Πλκυγβ β  βμ  ΫΰεαδλβμΝ κζκεζάλπ βμ  πθΝ πκυ υθΝ Σλδ κίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμέ 

 θ υθΪηπ βΝ πθΝ ηυθΝ βμΝ Σλδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ η Ν βθΝ αΰκλΪΝ

λΰα έαμΝεαδΝ κθΝ πδξ δλβηα δεσΝεσ ηκέ 

 θέ ξυ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ βμΝ Σλδ κίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμ,ΝηΫ πΝ βμΝπλκυγβ βμΝ βμΝΫλ υθαμΝεαδΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝεαδΝ βμΝ

θ υθΪηπ βμΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ λ υθβ δεκτΝ υθαηδεκτέ 

 θαίΪγηδ βΝ κυΝ υ άηα κμΝ δΪΝ έκυΝΜΪγβ βμΝεαδΝατιβ βΝ βμΝ υηη κξάμΝ

Ναυ άθέ 

 

θ δε δεΪ,Ν κδΝ λΪ δμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ « θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ – 

επαέ υ βΝεαδΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ β»Νπαλκυ δΪακθ αδΝπαλαεΪ πμ 

 

υ βηδεΫμ παλ ηίΪ δμΝ πθΝγ ηυθΝ βμΝ λΰα έαμΝεαδΝ βμΝπλσθκδαμμ 

 τ βηα δΪΰθπ βμΝ πθΝαθαΰευθΝ βμΝαΰκλΪμΝ λΰα έαμέ 

 Θ ηδεάΝεαδΝ πδξ δλβ δαεάΝ θ υθΪηπ βΝ πθΝεκδθπθδευθΝ αέλπθέ 

 θ υθΪηπ βΝ κυΝ γθδεκτΝ θαπβλδεκτΝΚδθάηα κμέ 
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ζ έπ βΝ πλκκπ δευθΝ απα ξσζβ βμΝ εαδΝ αθΪπ υιβμΝ ιδκ ά πθΝ αθγλυπδθκυΝ

υθαηδεκτμ 

 Πλκυγβ βΝαπα ξσζβ βμΝηΫ πΝπλκΰλαηηΪ πθΝεκδθπφ ζκτμΝξαλαε άλαέ 

 ΠλκΰλΪηηα αΝ βηδκυλΰέαμΝ θΫπθΝ γΫ πθΝ λΰα έαμΝ κθΝ δ δπ δεσΝ κηΫαΝ ΰδαΝ

αθΫλΰκυμΝεαδΝ δ δεΫμΝκηΪ μΝαθΫλΰπθέ 

 πα ξσζβ βΝαθΫλΰπθΝ ΝεζΪ κυμΝαδξηάμέ 

 ΠλκΰλΪηηα αΝ εα Ϊλ δ βμΝ αθΫλΰπθΝ θαυ δευθΝ εαδΝ παλκξάΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ

πδ κπκέβ βμέ 

 Κα Ϊλ δ β,Νπλαε δεάΝΪ εβ βΝεαδΝπδ κπκέβ βΝαθΫλΰπθΝ ΝεζΪ κυμΝαδξηάμέ 

 ΠλκΰλΪηηα αΝ ΰδαΝ βθΝ θαλησθδ βΝ βμΝ κδεκΰ θ δαεάμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ

απάμέ 

 Λ δ κυλΰέαΝ π λδφ λ δαευθΝ ηβξαθδ ηυθΝ βμ αθΪπ υιβμΝ ΤΝ πλκυγβ βμΝ πθΝ

εκδθπθδευθΝ υθ αδλδ δευθΝ πδξ δλά πθέ 

 Τπκ άλδιβΝ βμΝαπα ξσζβ βμΝ ΝΚκδθπθδεΫμΝυθ αδλδ δεΫμΝ πδξ δλά δμέ 

 Τπκ άλδιβΝ βμΝ απα ξσζβ βμΝ Μ Ν Ν ΚκδθπθδεΫμΝ υθ αδλδ δεΫμΝ

πδξ δλά δμέ 

 

Πλπ κίκυζέαΝ ΰδαΝ βθΝ πα ξσζβ βΝ πθΝ ΝΫπθμ δ υεσζυθ βΝ βμΝ Πλσ ία βμΝ βθΝ

πα ξσζβ βΝ πθΝΝΫπθΝΫπμΝβλΝ υθΝΧΠ ΝΨμ 

 πδ αΰάΝ δ σ κυΝ ΰδαΝ θΫκυμΝ απσΝ 1κΝ – βζΝ υθΝ Ν δ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ ΰδαΝ

απσε β βΝ λΰα δαεάμΝ ηπ δλέαμέ 

 λΪ δμΝΟζκεζβλπηΫθβμΝΠαλΫηία βμΝΰδαΝθΫκυμΝΫπμΝβζΝ υθέ 

 Πλκυγβ βΝ πθΝθΫπθΝΫπμΝβζΝ υθΝαπσΝ βθΝαθ λΰέαΝ βθΝαυ καπα ξσζβ β,Νη Ν

πδ σ β βΝ πθΝ δ φκλυθΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝΫπμΝ1βΝηάθ μέ 

 Πλκυγβ βΝ βμΝθ αθδεάμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμΝΧ1κΝ– βζΨΝηΫ πΝ βμΝπλκυγβ βμΝ

βμΝεαδθκ κηέαμΝεαδΝπαλκξάμΝ υηίκυζ υ δεάμΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝstartΝupsΝη Ν

σξκΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝθ αθδεάμΝεαδθκ κηδεάμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμέ 

 πσε β βΝ λΰα δαεάμΝ ηπ δλέαμΝ εαδΝ Ϋθ αιβμΝ βθΝ απα ξσζβ βΝ ΰδαΝ θΫκυμΝ

βζδεέαμΝ1κΝ– βζΝ υθέ 

 υεαδλέ μΝεα Ϊλ δ βμΝεαδΝπδ κπκέβ βμΝΰδαΝΪθ λΰκυμΝθΫκυμΝ1κΝ– βζΝ υθΝ Ν

δ δεσ β μΝπκυΝαφκλκτθΝ Ν κη έμΝαδξηάμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝκδεκθκηέαμέ 
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 ΠλκΰλΪηηα αΝηαγβ έαμΝΰδαΝθΫκυμΝ1ηΝ– βζΝ υθέ 

 πδ αΰάΝ δ σ κυΝ ΰδαΝ θΫκυμΝ απσΝ βηΝ – βλΝ υθΝ Ν δ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ ΰδαΝ

απσε β βΝ λΰα δαεάμΝ ηπ δλέαμέ 

 πδ αΰάΝ δ σ κυΝΰδαΝθΫκυμΝΫπμΝβλΝ υθΝ Νδ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ κθΝεζΪ κ 

κυΝ κυλδ ηκτ,ΝΰδαΝαπσε β βΝ λΰα δαεάμΝ ηπ δλέαμέ 

 ΠλσΰλαηηαΝαπσε β βμΝ λΰα δαεάμΝ ηπ δλέαμΝεαδΝ Ϋθ αιβμΝ βθΝαπα ξσζβ βΝ

ΰδαΝθΫκυμΝβηΝ– βλΝ υθέ 

 Πλκυγβ βΝθΫπθΝβηΝ– βλΝ υθΝ βθΝαυ καπα ξσζβ βέΝ 

 

ζ έπ βΝ βμΝπκδσ β αμΝεαδΝαπκ ζ ηα δεσ β αμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ υ άηα κμμ 

 θ αιβΝ υΪζπ πθΝ ΚκδθπθδευθΝ ΟηΪ πθΝ Χ ΚΟΨΝ αΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έαΝ – 

Ϊι δμΝυπκ κξάμέ 

 ΠαλκξάΝ ι δ δε υηΫθπθΝ υπβλ δυθΝ απσΝ δαη κζαίβ ΫμΝ ΡκηΪΝ ΰδαΝ βθΝ

αληκθδεάΝ Ϋθ αιβΝ κΝ ξκζ έκΝ ηαγβ υθΝ ήΝ λδυθΝ η Ν πκζδ δ ηδεΫμΝ εαδΝ

γλβ ε υ δεΫμΝδ δαδ λσ β μέ 

  άλδιβΝ πθΝ ξκζ έπθΝ η Ν θδαέκΝ θαηκλφπηΫθκΝ επαδ υ δεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ

Χ ΠΨέ 

 θδ ξυ δεάΝ δ α εαζέαΝ βθΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βέ 

 Οζκάη λαΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έαέ 

 θΪπ υιβΝ πζβλκφκλδαεκτΝ υ άηα κμΝ υζζκΰάμΝ εαδΝ π ι λΰα έαμΝ

κηΫθπθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ κυΝ φαδθκηΫθκυΝ βμΝ πλσπλβμΝ

ξκζδεάμΝ ΰεα Ϊζ δοβμέ 

 ΠλσΰλαηηαΝ ι δ δε υηΫθβμΝ επαδ υ δεάμΝ υπκ άλδιβμΝ ΰδαΝ Ϋθ αιβΝ ηαγβ υθΝ

η ΝαθαπβλέαΝάΝήΝεαδΝ δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μέ 

 θΪπ υιβΝ υπκ βλδε υθΝ κηυθΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋθ αιβΝ εαδΝ υηπ λέζβοβΝ βθΝ

επαέ υ βΝηαγβ υθΝη ΝαθαπβλέαΝάΝήΝεαδΝ δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μέ 

 ΠλσΰλαηηαΝηΫ λπθΝ ια κηδε υηΫθβμΝυπκ άλδιβμΝηαγβ υθΝη Ναθαπβλέ μΝάΝήΝ

εαδΝ δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μέ 

 πδησλφπ βΝ επαδ υ δευθΝ ι δ δε υηΫθβμΝ επαδ υ δεάμΝ υπκ άλδιβμΝ ΰδαΝ

βθΝΫθ αιβΝηαγβ υθΝη ΝαθαπβλέαΝάΝήΝεαδΝ δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μέ 
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 πδησλφπ βΝ επαδ υ δευθΝΰδαΝ βθΝαιδκπκέβ βΝεαδΝ φαληκΰάΝ πθΝοβφδαευθΝ

ξθκζκΰδυθΝ βΝ δ αε δεάΝπλΪιβέ 

 Οζκάη λκΝΝβπδαΰπΰ έκέ 

 θέ ξυ βΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ λ υθβ δεκτΝ υθαηδεκτΝ ηΫ πΝ βμΝ υζκπκέβ βμΝ

δ αε κλδεάμΝΫλ υθαμέ 

 Τπκ άλδιβΝ πθΝθΫπθΝ λ υθβ υθΝη ΝΫηφα βΝ κυμΝεα σξκυμΝη απ υξδαεκτΝ

δπζυηα κμέ 

 θΪπ υιβΝ βμΝ δΪΝίέκυΝηΪγβ βμΝεαδΝί ζ έπ βΝ βμΝ υθΪφ δαμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ

η Ν βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμέ 

 ξκζ έαΝ τ λβμΝ υεαδλέαμέ 

 ΚΫθ λαΝ δΪΝ έκυΝΜΪγβ βμΝΧΚ ΜΨέ 

 Πλαε δεάΝΆ εβ βΝ πκυ α υθΝ εα βηδυθΝ ηπκλδεκτΝΝαυ δεκτΝΧ ΝΨΝ πέΝ

πζκέκυέ 

 Πλαε δεάΝΪ εβ βΝ πθΝ Π Νηαγβ έαμΝ κυΝΟ έ 

 θα δΪλγλπ βΝ θαυ δεάμΝ επαέ υ βμΝ πθΝ εα βηδυθΝ ηπκλδεκτΝ Ναυ δεκτΝ

Χ ΝΨΝ τηφπθαΝη Ν αΝ δ γθάΝπλσ υπαέ 

 Πλαε δεάΝΪ εβ βΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βέΝ59
 

 

 

πδξ δλβ δαεσΝΠλσΰλαηηαΝ«Μ αλλτγηδ βΝ βησ δκυΝΣκηΫα»  

Ναπκ ζ ηα δεσ β αΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝαπκ ζ έΝία δεάΝπλκ λαδσ β αΝ βμΝ

ξυλαμΝ κηΫθκυΝσ δΝ πβλ Ϊα δΝκλδασθ δαΝσζαΝ αΝ πέπ αΝζ δ κυλΰέαμ,ΝπαλαΰπΰάμΝεαδΝ

αθΪπ υιβμΝ εαδΝ απκ ζ έΝ αυ σξλκθαΝ ία δεάΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ

υζκπκέβ βΝη αλλυγηέ πθΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμέΝΣκΝπλσΰλαηηαΝαυ σΝπ λδζαηίΪθ δΝ

λΪ δμΝ πκυΝ απκ εκπκτθΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ η αλλυγηέ πθΝ ηΫ πΝ θΫπθΝ ξθκζκΰδυθΝ

εαδΝ πζβλκφκλδεάμΝ κθΝ βησ δκΝ ΣκηΫαέΝ ΘαΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ γθδεάΝ πλκ πΪγ δα  

πλκε δηΫθκυΝ αΝ πση θαΝ ξλσθδα,Ν βΝ ζζβθδεάΝ βησ δαΝ δκέεβ βΝ θαΝ εα α έΝ

υθ ε δεά,Ν εαζΪΝ υθ κθδ ηΫθβ,Ν υΫζδε β,Ν ιπ λ φάμΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεά,Ν

απκεαγδ υθ αμΝ βΝ ξΫ βΝ ηπδ κ τθβμΝ κυΝ ελΪ κυμΝ η Ν κυμΝ πκζέ μΝ εαδΝ δμΝ

                                                           
59
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πδξ δλά δμ,Ν παλΫξκθ αμΝ πκζδ κε θ λδεΫμΝ εαδΝ υθ ξυμΝ αθαίαγηδαση θ μΝ υπβλ έ μΝ

απκ ζυθ αμΝΫ δΝΫθαθΝαπσΝ κυμΝία δεκτμΝπυζυθ μΝΰδαΝ βθΝαθΪεαηοβΝ βμΝξυλαμέΝ 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ «Μ αλλτγηδ βΝ βησ δκυΝ ΣκηΫα»Ν έθαδΝ πκζυ κη αεσΝ εαδΝ

πκζυ αη δαεσΝΧ ΣΠ ΝεαδΝ ΚΣΨΝεαδΝγΫ δΝπμΝ σξκυμΝ αΝαεσζκυγα: 

 θέ ξυ βΝ βμΝ κλΰαθπ δεάμ,Ν γ ηδεάμΝ εαδΝ πδξ δλβ δαεάμΝ δεαθσ β αμΝ βμΝ

βηκ έαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ βμΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ ηΫ αΝ απσΝ παλ ηίΪ δμΝ

πκυΝ γαΝ αζζΪικυθΝ βΝ κηάΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ υπβλ δυθΝ

πλκμΝσφ ζκμΝ πθΝπκζδ υθΝεαδΝ πθΝ πδξ δλά πθέ 

 Πλκυγβ βΝ βμΝβζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμΝ κΝ βησ δκΝΣκηΫα,ΝβΝκπκέαΝ Ν

υθ υα ησΝ η Ν υ βηδεΫμΝ λΪ δμΝ εαδΝ πκζδ δεΫμ,Ν γαΝ απκ ζΫ κυθΝ αΝ ετλδαΝ

λΰαζ έαΝ η α ξβηα δ ηκτΝ πθΝ υφδ Ϊη θπθΝ δα δεα δυθΝ ί ζ δυθκθ αμΝ δμΝ

παλ ξση θ μΝυπβλ έ μΝεαδΝεαγδ υθ αμΝ βΝ δκέεβ βΝπδκΝαπκ ζ ηα δεάΝεαδΝ

απκ κ δεάέ 

 θΪπ υιβΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫα,Ν ηΫ πΝ βμΝ

κλγκζκΰδεάμΝεα αθκηάμΝ πθΝαθγλυπδθπθΝπσλπθ,Ν βμΝεαζτ λβμΝαιδκπκέβ βμΝ

πθΝ ζ ξυθΝ βμΝ δκέεβ βμΝ εαγυμΝ εαδΝ βμΝ παλκξάμΝ αθαίαγηδ ηΫθπθΝ

υπβλ δυθΝ εα Ϊλ δ βμΝ ήΝ επαέ υ βμ, η Ν σξκΝ βθΝ α κηδεάΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ

υπαζζάζπθΝεαδΝ βθΝαθ απσελδ άΝ κυμΝ δμΝαυιβηΫθ μΝαθΪΰε μέ 

 

Ό κθΝ αφκλΪΝ δμΝ λΪ δμΝ κυΝ ΠΝ «Μ αλλτγηδ βΝ βησ δκυΝ ΣκηΫα»,Ν παλαεΪ πΝ

αθαφΫλκθ αδΝκδΝ ιάμμ 

 θαίΪγηδ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ ξ δα ηκτ,Ν φαληκΰάμΝ εαδΝ παλαεκζκτγβ βμΝ

βηκ έπθΝπκζδ δευθέ 

 θα δκλΰΪθπ βΝφκλΫπθΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμέ 

 Κπ δεκπκδά δμΝθκηκγ έαμέ 

 θΪπ υιβμΝεαδΝ φαληκΰάμΝ υ βηΪ πθΝ κξκγ έαμΝεαδΝαιδκζσΰβ βμέ 

 θα ξ δα ησμΝ π λδευθΝ εαδΝ ιπ λ φυθΝ δ λΰα δυθΝ εαδΝ απζκτ υ βΝ

δκδεβ δευθΝ δα δεα δυθέ 

 θέ ξυ βΝ ζ ΰε δευθΝηβξαθδ ηυθέ 

 Πλκυγβ βΝαλξυθΝ δαφΪθ δαμΝεαδΝεα απκζΫηβ βμΝ βμΝ δαφγκλΪμέ 
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 φαληκΰΫμΝ βζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμέΝ Χ βηδκυλΰέαΝ άΝ αθαίΪγηδ βΝ

υ βηΪ πθΝ ΣΠ Ν ΰδαΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ βμΝ εαζτ λβμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ

ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ βηκ έκυΝΣκηΫαέΝ θΪπ υιβΝβζ ε λκθδευθΝυπβλ δυθΝΰδαΝ βθΝ

ιυπβλΫ β βΝ πθΝ πκζδ υθΝ εαδΝ πθΝ πδξ δλά πθέΝ θέ ξυ βΝ βμΝ

δαζ δ κυλΰδεσ β αμΝη αιτΝ βηκ έπθΝυπβλ δυθΨ. 

 επαέ υ βΝ– εα Ϊλ δ βΝ βηκ έπθΝυπαζζάζπθέ 60
 

 

 

πδξ δλβ δαεσΝΠλσΰλαηηαΝ«Σ ξθδεάΝ κάγ δα» 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ έθαδΝ πκζυ αη δαεσ Χ υλππαρεσΝ Σαη έκΝ Π λδφ λ δαεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν

υλππαρεσΝ ΚκδθπθδεσΝ Σαη έκΝ εαδΝ Σαη έκΝ υθκξάμΨΝ εαδΝ κξ τ δΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ

βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ βμΝ φαληκΰάμΝ σζπθΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ πκυΝ

ξλβηα κ κ κτθ αδΝ απσΝ αΝ δαλγλπ δεΪΝ Σαη έαέΝ α έα αδΝ Ν ηδαΝ υΰε ελδηΫθβΝ

λα βΰδεάΝ πκυΝ απκ εκπ έΝ βθΝ η ΰδ κπκέβ βΝ βμΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ

απκ κ δεσ β αμΝ κηυθΝ εαδΝ δα δεα δυθΝ κυΝ Π Ν βί1ζΝ – βίβί,Ν σππμΝ εαδΝ πθΝ

πδηΫλκυμΝ πδξ δλβ δαευθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθ,Ν πκυΝ βλέα αδΝ Ν ηδαΝ τΰξλκθβΝ

αθ έζβοβΝίδυ δηπθΝαθγλππέθπθΝπσλπθέΝ 

ΣκΝ ΠΝ«Σ ξθδεάΝ κάγ δα»Ν κξ τ δΝ μ 

 θέ ξυ βΝ πθΝ υ βηΪ πθΝεαδΝ πθΝ δα δεα δυθΝ δκέεβ βμΝεαδΝ υθ κθδ ηκτΝ

βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθέ 

 θέ ξυ βΝ βμΝ ζΫξπ βμ,Ν δκδεβ δεάμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ

υπκ βλδε δευθΝ κηυθ κυ υ άηα κμΝ δαξ έλδ βμ,Ν υθ κθδ ηκτΝ εαδΝ

δκέεβ βμΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθ,ΝεαγυμΝ πέ βμΝ

εαδΝ πθΝ πδ ζδευθΝ κηυθΝ πθΝΤπκυλΰ έπθέ 

 θέ ξυ βΝ βμΝ δαξ δλδ δεάμΝ πΪλε δαμΝ πθΝ δεαδκτξπθΝ φκλΫπθΝ ΰδαΝ βθΝ

φαληκΰάΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝπαλ ηίΪ πθέ 
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θ δε δεΪ,ΝκδΝ λΪ δμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝαυ κτΝ έθαδμ 

 ι δ δε υηΫθκμΝτηίκυζκμΝΠκδκ δεκτΝ ζΫΰξκυΝΧ Π ΛΨέ 

 ζ ΰξκδΝΫλΰπθΝ Π έ 

 επσθβ βΝη ζ υθΝ– ΠαλκξάΝυπβλ δυθΝ ξθδευθΝ υηίκτζπθέ 

 βηκ δσ β αΝ– Πζβλκφσλβ βέ 

 ιδκζκΰά δμΝ λα βΰδευθΝΰδαΝξλβηα κ σ β βέ 

 Τπκ άλδιβΝ δεαδκτξπθέ 

 Μδ γκ κ έαΝ πθΝ ζ ξυθΝ βμΝ ΜΟ Ν Ν έ έΝ ΧΜκθΪ αΝ ΟλΰΪθπ βμΝ βμΝ

δαξ έλδ βμΝ θαπ υιδαευθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ έ έΨΝ πκυΝ απα ξκζκτθ αδΝ δμΝ

δ δεΫμΝ Τπβλ έ μΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθ,Ν δμΝ

πδ ζδεΫμΝ κηΫμ,Ν βθΝ Κ θ λδεάΝ Τπβλ έαΝ βμΝ ΜΟ ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

υπκ βλδε δευθΝ κηυθέ 

 Τπκ άλδιβΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ κηυθΝ

υθ κθδ ηκτ,Ν υπκ άλδιβμ,Ν δαξ έλδ βμΝ εαδΝ πθΝ πδ ζδευθΝ κηυθΝ πθΝ

Τπκυλΰ έπθ,Ν βμΝ λξάμΝΠδ κπκέβ βμΝεαδΝ ζΫΰξκυ,Ν βμΝΚ θ λδεάμΝΤπβλ έαμΝ

βμΝΜΟ ΝΝ έ έέ 

 Πλκ αληκΰά κυΝ ΟζκεζβλπηΫθκυΝ ΠζβλκφκλδαεκτΝ υ άηα κμΝ ΧΟΠΨΝ

τηφπθαΝη Ν δμΝαπαδ ά δμΝ βμΝπλκΰλαηηα δεάμΝπ λδσ κυΝβί1ζΝ– 2020. 

 απΪθ μΝ η αεδθά πθ,Ν κλΰΪθπ βμΝ ε βζυ πθΝ εαδΝ επαέ υ βμΝ

πλκ ππδεκτΝ πθΝ κηυθΝ υθ κθδ ηκτ,Ν δαξ έλδ βμΝεαδΝ πθ πδ ζδευθΝ κηυθΝ

πθΝΤπκυλΰ έπθ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυΝ υ άηα κμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ υθ κθδ ηκτΝ βμΝ

φαληκΰάμΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝ λΪ πθέΝΝ61
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ΠλσΰλαηηαΝ« ΰλκ δεάΝ θΪπ υιβ»ΝΧΠ Ψ   

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ « ΰλκ δεάΝ θΪπ υιβ»Ν έθαδΝ πκζυ κη αεσΝ εαδΝ ηκθκ αη δαεσΝ

Χ υλππαρεσΝ Γ πλΰδεσΝ Σαη έκΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝ – ΓΣ Ψ,Ν εαδΝ κξ τ δΝ βθΝ

πέ υιβΝ βμΝ κζκεζβλπηΫθβμΝ αθΪπ υιβμΝ εαδΝ βμΝ ίδυ δηβμΝ αθ αΰπθδ δεσ β αμΝ κυΝ

αΰλκ δεκτΝ ξυλκυΝ ηΫ πΝ βμΝ η Ϊία βμΝ Ν ΫθαΝ δ ξυλσ,Ν α δφσλκΝ αΰλκ δα λκφδεσΝ

τ βηαΝεαδΝ βμΝατιβ βμΝ βμΝπλκ δγΫη θβμΝαιέαμΝ πθΝαΰλκ δευθΝπ λδκξυθέΝ πσΝ κΝ

υΰε ελδηΫθκΝ πλσΰλαηηαΝ εξπλ έ αδΝ ΰδαΝ δαξ έλδ βΝ δμΝ Π λδφΫλ δ μΝ π λέπκυΝ κΝ

30%. 

ΟδΝ σξκδΝ κυΝ θΝζσΰπΝπλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝκδΝαεσζκυγκδμ 

 θέ ξυ βΝ βμΝ αθ αΰπθδ δεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ ιπ λΫφ δαμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ

Χδ δαέ λαΝ πθΝ ηδελκη αέπθΝ πδξ δλά πθΨμΝ Μ Ϊία βΝ βθΝ πκδκ δεάΝ

πδξ δλβηα δεσ β α,Ν η Ν αδξηάΝ βθΝ εαδθκ κηέαΝ εαδΝ ατιβ βΝ βμΝ ΰξυλδαμΝ

πλκ δγΫη θβμΝαιέαμέ 

 θΪπ υιβΝ εαδΝ αιδκπκέβ βΝ δεαθκ ά πθΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτμΝ θ λΰυμΝΝ

εκδθπθδεάΝ θ πηΪ π βέΝ 

 Πλκ α έαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμμΝ Μ Ϊία βΝ Ν ηέαΝ κδεκθκηέαΝ φδζδεάΝ κΝ

π λδίΪζζκθέΝΝ62
 

 

 

πδξ δλβ δαεσΝΠλσΰλαηηαΝ« ζδ έαμΝεαδΝΘΪζα αμ» 

ΣκΝ πλσΰλαηηα έθαδΝ ηκθκ αη δαεσΝ Χ υλππαρεσΝ Σαη έκΝ ΘΪζα αμΝ εαδΝ ζδ έαμΝ – 

ΣΘ Ψ,ΝεαδΝαπκ εκπ έΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝπ λδίαζζκθ δεΪΝίδυ δηβμ,Ναπκ κ δεάμΝπμΝ

πλκμΝ κυμΝ πσλκυμ,Ν εαδθκ σηκυΝ εαδΝ αθ αΰπθδ δεάμΝ αζδ έαμΝ εαδΝ υ α κεαζζδΫλΰ δαμ,Ν

εαγυμΝ εαδΝ βΝ πλκυγβ βΝ βμΝ ΰαζΪαδαμΝ αθΪπ υιβμΝ εαδΝ πθΝ γαζΪ δπθΝ ιδκ ά πθΝ

βθΝ ζζΪ αέ 

ΟδΝετλδκδΝ σξκδΝ κυΝ πδξ δλβ δαεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΝ« ζδ έαμΝεαδΝΘΪζα αμ»Ν έθαδΝ

κδΝ ιάμμ 
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 ζ έπ βΝ βμΝαθ αΰπθδ δεσ β αμΝ πθΝεζΪ πθΝ βμΝυ α κεαζζδΫλΰ δαμΝεαδΝ βμΝ

η απκέβ βμέ 

 δπ δησ β αΝ βμΝγαζΪ δαμΝαζδ έαμΝεαδΝίδυ δηβΝαθΪπ υιβ πθΝπ λδκξυθΝπκυΝ

ιαλ υθ αδΝπαλα κ δαεΪΝαπσΝ βθΝαζδ έαέ 

 Πλκ α έαΝεαδΝαπκεα Ϊ α βΝ κυΝγαζΪ δκυΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ πθΝΫηίδπθΝ

πσλπθ,Ν Ϋζ ΰξκμΝ πθΝ αζδ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθ,Ν υζζκΰάΝ αζδ υ δευθΝ

κηΫθπθΝ εαδΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ ΰθυ πθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ εα Ϊ α βΝ κυΝ

γαζΪ δκυΝπ λδίΪζζκθ κμέΝΝ63
 

 

 

 

6.1.2. Π λδφ λ δαεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝΠλκΰλΪηηα αΝ 

 

ΣκΝ Π Ν βί1ζΝ – βίβί,Ν σππμΝ εαδΝ κΝ Π Ν βίίιΝ – βί1γ,Ν ε σμΝ απσΝ αΝ

κη αεΪ πλκΰλΪηηα α,Ν π λδζαηίΪθ δΝ 1γΝ πκζυ κη αεΪΝ εαδΝ

πκζυ αη δαεΪ Π λδφ λ δαεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝΠλκΰλΪηηα α ΧΠ ΠΨέΝΚΪγ ΝηέαΝαπσΝ δμΝ

ζζβθδεΫμΝΠ λδφΫλ δ μΝαπκ ζ έΝαθ δε έη θκΝ θσμΝπ λδφ λ δαεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝπκυΝ

π λδζαηίΪθ δΝ ΫλΰαΝ εαδ λΪ δμΝ π λδφ λ δαεάμΝ εζέηαεαμ,Ν αιδκπκδ έΝ αΝ κπδεΪΝ

πζ κθ ε άηα αΝ εαδΝ ξλβηα κ κ έ αδΝ απσΝ κΝ υλππαρεσΝ Σαη έκΝ Π λδφ λ δαεάμΝ

θΪπ υιβμΝΧ ΣΠ ΨΝεαδΝ κΝ υλππαρεσΝΚκδθπθδεσΝΣαη έκΝΧ ΚΣΨέ 

ΣαΝ1γΝΠ λδφ λ δαεΪΝ πδξ δλβ δαεΪΝΠλκΰλΪηηα αΝ έθαδμ 

 Π ΠΝ θα κζδεάμΝΜαε κθέαμΝεαδΝΘλΪεβμ 

 Π ΠΝΚ θ λδεάμΝΜαε κθέαμ 

 Π ΠΝ υ δεάμΝΜαε κθέαμ 

 Π ΠΝ π έλκυ 

 Π ΠΝΘ αζέαμ 

 Π ΠΝΙκθέπθΝΝά πθ 

 Π ΠΝ υ δεάμΝ ζζΪ αμ 
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 Π ΠΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ 

 Π ΠΝ δεάμ 

 Π ΠΝΠ ζκπκθθά κυ 

 Π ΠΝ κλ έκυΝ δΰαέκυ 

 Π ΠΝΝκ έκυΝ δΰαέκυ 

 Π ΠΝΚλά βμ 

 

ΣκΝ εκδθσΝ κυμΝ βη έκΝ έθαδΝ βΝ θέ ξυ βΝ βμΝ υθα σ β αμΝ πθΝ π λδφ λ δαευθΝ εαδΝ

κπδευθΝ αλξυθΝ θαΝ φαλησ κυθΝ ΫθαΝ πζάλ μΝ φΪ ηαΝ λΪ πθΝ πκυΝ κξ τκυθΝ θαΝ

ιυπβλ ά κυθΝ δμΝετλδ μΝπλκ λαδσ β μΝ κυΝ Π έΝ πδπζΫκθ,Ν δμΝΠ λδφΫλ δ μΝγαΝ

εξπλβγ έΝβΝ δαξ έλδ βΝ βηαθ δευθΝπσλπθΝ κυΝΣαη έκυΝυθκξάμΝΰδαΝ κΝπ λδίΪζζκθΝ

εαδΝευλέπμΝπσλπθΝπκυΝγαΝεα υγυθγκτθΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝυπκξλ υ πθΝ βμΝξυλαμΝ

εαδΝ πθΝ Π λδφ λ δυθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ αΝ υΰλΪΝ απσίζβ α,Ν θυΝ δμΝ 1γΝ Π λδφΫλ δ μΝ

εξπλ έ αδΝ πέ βμΝ απσΝ κΝ Σκη αεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ βμΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝ βΝ

δαξ έλδ βΝπ λέπκυΝγίΣΝ πθΝπσλπθΝ κυΝΠλκΰλΪηηα κμΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμέΝ64
 

 

 

 

6.1.3. ΠλκΰλΪηηα αΝ υλππαρεάμΝ αφδεάμΝυθ λΰα έαμ 

 

ΣαΝπλκΰλΪηηα αΝ υλππαρεάμΝ αφδεάμΝυθ λΰα έαμΝαπκ ζκτθΝία δεσΝ λΰαζ έκΝΰδαΝ

βθΝ θ υθΪηπ βΝ πθΝ ξπλδευθΝ υθ λΰα δυθΝ κΝ υλππαρεσΝ πζαέ δκ,Ν αζζΪΝ εαδΝ η Ν

λέ μΝ ξυλ μΝ εαδΝ υθδ κτθΝ ηδαΝ απσΝ δμΝ ετλδ μΝ πδζκΰΫμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκΰλαηηα δεάΝ

π λέκ κΝβί1ζΝ– βίβίέΝ Ν υλππαρεάΝ αφδεάΝ υθ λΰα έαΝ Ν πέπ κΝελα υθΝ– η ζυθΝ

βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ ηΫ πΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ δα υθκλδαεάμ,Ν

δαελα δεάμΝ εαδΝ δαπ λδφ λ δαεάμΝ υθ λΰα έαμέΝ ΣαΝ θΝ ζσΰπΝ πλκΰλΪηηα αΝ

δαελέθκθ αδΝ Ν δη λάΝεαδΝπκζυη λάΝπλκΰλΪηηα αέΝ 
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ΠδκΝαθαζυ δεΪμ 

δη λά ΠλκΰλΪηηα αΝ δα υθκλδαεάμΝυθ λΰα έαμΝ 

 κξ τκυθΝ κΝ θαΝ αθ δη ππέ κυθΝ εκδθΫμΝ πλκεζά δμΝ πκυΝ αθ δη ππέακυθΝ κδΝ

δα υθκλδαεΫμΝ π λδκξΫμ,Ν θαΝ αιδκπκδά κυθΝ δμΝ πλκκπ δεΫμΝ αθΪπ υιβμΝ εαδΝ φυ δεΪΝ θαΝ

θ υθαηυ κυθΝ βΝ υθ λΰα έαΝπλκμΝσφ ζκμΝ βμΝαληκθδεάμΝπκλ έαμΝ βμΝ θπ βμέΝΣαΝ

δη λάΝ πλκΰλΪηηα αΝ δα υθκλδαεάμΝ υθ λΰα έαμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ η Ν ΰ δ θδΪακυ μΝ

ξυλ μ,ΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝβί1ζΝ– βίβί,Ν έθαδμ 

 δα υθκλδαεσΝΠλσΰλαηηαΝ ζζΪ αΝ– κυζΰαλέαΝ 

 δα υθκλδαεσΝΠλσΰλαηηαΝ ζζΪ αΝ– Ι αζέαΝ 

 δα υθκλδαεσΝΠλσΰλαηηαΝ ζζΪ αΝ– Κτπλκμ  

 δα υθκλδαεσΝΠλσΰλαηηαΝ ζζΪ αΝ– ΠλυβθΝΓδκυΰεκ ζαίδεάΝ βηκελα έαΝ βμΝ

Μαε κθέαμΝΧόYRτεΨΝ 

 δα υθκλδαεσΝΠλσΰλαηηαΝ ζζΪ αΝ– ζίαθέαΝ 

 

Πκζυη λά ΠλκΰλΪηηα αΝ αφδεάμΝυθ λΰα έαμ 

 αΝπκζυη λάΝπλκΰλΪηηα αΝ υηη ΫξκυθΝκδΝΠ λδφΫλ δ μΝ βμΝξυλαμΝηαμΝεαδΝ έθαδΝ αΝ

ιάμμ 

 λδα δεάμΝ– ΙκθέκυΝΧ δαελα δεσΨ 

 εϋϊΝΧ δαελα δεσΨ 

 εϋϊΝϋσIΝωψωΝΧ δα υθκλδαεσΨ 

 Black Sea basin ENI CBC ( δα υθκλδαεσ) 

 INERREG EUROPE ( δαπ λδφ λ δαεσ) 

 Balkan Meditteranean ( δαελα δεσ) 

 

 αΝ πλκΰλΪηηα αΝ αφδεάμΝ υθ λΰα έαμΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ πέ βμΝ αΝ έε υα 

υθ λΰα δυθ URBACT ΤΝ ϋSPτσ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ IσTϋRχωT,Ν κΝ κπκέκΝ παλΫξ δΝ

ξθδεάΝυπκ άλδιβΝ ΝσζαΝ αΝπλκΰλΪηηα αΝ Ν κθΝ υλππαρεσΝξυλκέΝΝ65
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6.2. τ βηαΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ ζΫΰξκυ 

 

ΌππμΝεαδΝΰδαΝ κΝ γθδεσΝ λα βΰδεσΝΠζαέ δκΝ θαφκλΪμΝ βμΝπ λδσ κυΝβίίιΝ– 2013, 

Ϋ δΝεαδΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝβί1ζΝ– 2020, πμ τ βηαΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ ζΫΰξκυΝκλέα αδΝ

κ τθκζκΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ αλξυθ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ Ν αζζβζ ιΪλ β β,Ν έθαδΝ

δαλγλπηΫθ μΝ η Ν υΰε ελδηΫθβΝ κλΰαθπ δεάΝ κηάΝ εαδΝ αθαπ τ κυθΝ πέΝ ηΫλκυμΝ

λα βλδσ β μ η Ν αθ δε δη θδεσΝ εκπσΝ βΝ ξλβ άΝ βηκ δκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ

πσλπθΝΧκδεκθκηέα,Ναπκ ζ ηα δεσ β α,Ναπκ κ δεσ β αΨέΝ66
 

 

 

 

6.2.1. Φκλ έμΝυ άηα κμΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ ζΫΰξκυ 

 

ΟδΝ αλξΫμΝ ήΝ φκλ έμΝ πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ βΝ κηάΝ κυΝ  Ν βμΝ ΄Ν πλκΰλαηηα δεάμΝ

π λδσ κυ,Ν αθαζαηίΪθκυθΝ δμΝ αληκ δσ β μ  δαξ έλδ βμ,Ν πδ κπκέβ βμΝ εαδΝ ζΫΰξκυΝ

εαδΝ έθαδΝκδΝ ιάμμ 

 

γθδεάΝ λξάΝ υθ κθδ ηκτμ κλέα αδ βΝ αλξάΝ πκυΝ α ε έΝ εαγάεκθ αΝ υθ Ϋ ηκυΝ εαδΝ

παλΫξ δΝπζβλκφκλέ μΝ βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπά,Ν υθ κθέα δΝ δμΝ λα βλδσ β μΝ πθΝ

ΪζζπθΝ κλδ γΫθ πθΝ αλξυθΝ ήΝ φκλΫπθΝ εαδΝ πλκπγ έΝ βθΝ θαληκθδ ηΫθβΝ φαληκΰάΝ κυΝ

θπ δαεκτΝ εαδΝ γθδεκτΝ δεαέκυέΝ Ν Ν υπΪΰ αδΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Οδεκθκηέαμ,Ν

θΪπ υιβμΝΤΝΣκυλδ ηκτΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝθΝ δ δεΫμΝΤπβλ έ μέ 

 

λξάΝ ζΫΰξκυμ έθαδΝ υπ τγυθβΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ κλγάμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ  έΝ ΧμΝ
λξάΝ ζΫΰξκυΝ Ϋξ δΝ κλδ έΝ βΝ « πδ λκπάΝ βηκ δκθκηδεκτΝ ζΫΰξκυΝ Χ ΛΨ»,Ν κΝ

Τπκυλΰ έκΝ ΟδεκθκηδευθέΝ  κΝ πζαέ δκΝ κυΝ παλσθ κμΝ  ,Ν βΝ λξάΝ ζΫΰξκυΝ έθαδΝ
εκδθάΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ πδξ δλβ δαεΪΝ ΠλκΰλΪηηα αέ 
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λξάΝ Πδ κπκέβ βμμ έθαδΝ υπ τγυθβΝ ΰδαΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ

πδ κπκέβ βμέΝ ΧμΝ λξάΝ Πδ κπκέβ βμΝ Ϋξ δΝ κλδ έ  βΝ « δ δεάΝ Τπβλ έαΝ λξάΝ

Πδ κπκέβ βμΝ εαδΝ ιαελέίπ βμΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθ»Ν πκυΝ

υπΪΰ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΟδεκθκηέαμ,Ν θΪπ υιβμΝΤΝΣκυλδ ηκτΝεαδΝ έθαδΝεκδθάΝΰδαΝ αΝ

Πέ 

 

δαξ δλδ δεΫμΝ λξΫμΝ– θ δΪη κδΝΦκλ έμμ κδΝ Ν έθαδΝυπ τγυθ μΝΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ

πθΝ ΠέΝ  κΝ πζαέ δκΝ κυΝ παλσθ κμΝ υ άηα κμΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ ζΫΰξκυΝ ΫξκυθΝ

κλδ έΝ ι ξπλδ ΫμΝ δαξ δλδ δεΫμΝ αλξΫμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ΠέΝ ΟδΝ Ν σζπθΝ πθΝ Σκη αευθΝ

πδξ δλβ δαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθΝΧ υθκζδεΪΝηΨΝ έθαδΝ δ δεΫμΝΤπβλ έ μΝπκυΝυπΪΰκθ αδΝ

κΝ Τπκυλΰ έκΝ Οδεκθκηέαμ,Ν θΪπ υιβμΝ ΤΝ Σκυλδ ηκτέΝ ΟδΝ Ν πθΝ ΠΝ πθΝ

Π λδφ λ δυθΝΧ υθκζδεΪΝ1γ,ΝηέαΝΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝεΪγ Ν ΠΝΠ λδφΫλ δαμΨΝ έθαδΝ δ δεΫμΝ

Τπβλ έ μΝ πκυΝ υπΪΰκθ αδΝ δκδεβ δεΪΝ κθΝ κδε έκΝ Π λδφ λ δΪλξβέΝ Ν δαξ έλδ βΝ

ηΫλκυμΝ θσμΝ ΠΝ άΝ υΰε ελδηΫθαΝ εαγάεκθ αΝ βμΝ δαξ δλδ δεάμΝ λξάμ,Ν υπσΝ βθΝ

υγτθβΝ βμ,Ναθα έγ θ αδΝ κυμΝ θ δΪη κυμΝΦκλ έμέ 

 

δεαδκτξκδμ έθαδΝαλησ δκδΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝΫλΰπθΝ– πλΪι πθΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝ

πδξ δλβ δαευθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ έθαδΝ άηκδ,Ν υπβλ έ μΝ Τπκυλΰ έπθ,Ν δ δπ δεκέΝ

φκλ έμ,Ν πδξ δλά δμ,Νε ζέΝΟδΝ δεαδκτξκδΝκφ έζκυθΝθαΝΰθπλέακυθΝαφ θσμΝ δμΝ ΝαλξΫμΝ ήΝ

φκλ έμΝ κυμΝ κπκέκυμΝ πλΫπ δΝ θαΝ απ υγτθκθ αδ,Ν αφ ΫλκυΝ κυμΝ εαθσθ μΝ εαδΝ δμΝ

δα δεα έ μΝ πκυΝ φαλησακθ αδΝ ΰδαΝ δμΝ υΰξλβηα κ κ κτη θ μΝ πλΪι δμέΝ θ δε δεΪ,Ν

κφ έζκυθΝθαΝΰθπλέακυθμΝεαθσθ μΝ πδζ ιδησ β αμ,ΝΫε κ βΝπλσ εζβ βμΝΰδαΝ βθΝαέ β βΝ

ξλβηα κ σ β άμΝ κυμ,Ν δα δεα έ μΝ πδζκΰάμ,Ν ζΫΰξκυμΝ θκηδησ β αμΝ βηκ έπθΝ

υηίΪ πθ,Ν παζβγ τ δμΝ εαδΝ ζΫΰξκυμΝ κυΝ φυ δεκτΝ εαδΝ κδεκθκηδεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ

πθΝπλΪι πθ,ΝηΫ λαΝπλσζβοβμΝεαδΝεα απκζΫηβ βμΝ βμΝαπΪ βμ,ΝεέκέεέΝΝ67
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6.2.2. Χλβηα κ σ β βΝ Π  

 

ΌππμΝεαδΝ βθΝπλκΰλαηηα δεάΝπ λέκ κΝβίίιΝ– βί1γ,ΝΫ δΝεαδΝ βθΝπ λέκ κΝβί1ζΝ– 

βίβί,Ν κδΝ λΪ δμΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ ξλβηα κ κ κτθ αδ απσΝ κΝ

υλππαρεσΝ Σαη έκΝ Π λδφ λ δαεάμΝ θΪπ υιβμΝ Χ ΣΠ Ψ,Ν κΝ υλππαρεσΝ ΚκδθπθδεσΝ

Σαη έκΝ Χ ΚΣΨΝ εαδΝ κΝ Σαη έκΝ υθκξάμΝ ΧΣΨέΝ 68
  Ο  πλκςπκζκΰδ ησμΝ σζπθΝ πθΝ

ΠλκΰλαηηΪ πθΝαθΫλξ αδΝ   π λέπκυΝ1λ,κλΝ δμ υλυΝ θπ δαεάμΝυθ λκηάμΝάΝβζ,ιλΝ

δμ υλυΝ ε δηυη θβμΝ υθκζδεάμΝ βησ δαμΝ απΪθβμέ 69
 

 

 

 

6.2.3. Τζκπκέβ βΝ– Παλαεκζκτγβ βΝ Π Ν 

 

Κλέ δηκδΝ παλΪΰκθ μΝ ΰδαΝ βθΝ πδ υξάΝ φαληκΰάΝ βμΝαθαπ υιδαεάμΝ λα βΰδεάμΝ βμΝ

΄Ν πλκΰλαηηα δεάμΝ π λδσ κυ,Ν απκ ζκτθΝ βΝ απκ ζ ηα δεάΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ

υζκπκέβ βΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ κΝ υθ κθδ ησμΝ πθΝ

ηπζ εση θπθΝφκλΫπθΝ κθΝπλκΰλαηηα δ ησ,Ν βΝ δαξ έλδ β,Ν βΝπαλαεκζκτγβ βΝεαδΝ

βθΝυζκπκέβ βΝαυ υθ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝτ βηαΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ ζΫΰξκυΝΧ Ψ,Ν κΝ

κπκέκΝ υΰελκ έ αδΝαπσΝ αΝπαλαεΪ πμ 

 Ολδ ησμΝ πθΝ αλξυθΝ ήΝ φκλΫπθΝ πκυΝ αθαζαηίΪθκυθΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ

δαξ έλδ βμ,Ν πδ κπκέβ βμ,Ν ζΫΰξκυΝ εαδΝ υθ κθδ ηκτ,Ν τηφπθαΝ η Ν κθΝ

Καθκθδ ησΝΧ ΨΝ1γίγήβί1γέ 

 Ολδ ησμΝκλΰαθπ δεάμΝ κηάμΝεαδΝγΫ πδ βΝαληκ δκ ά πθΝ πθΝ θΝζσΰπΝαλξυθΝήΝ

φκλΫπθέ 

 Λ δ κυλΰδεάΝ υ ξΫ δ βΝ πθΝαλξυθΝήΝφκλΫπθΝεαδΝ υηησλφπ βΝπλκμΝ βθΝαλξάΝ

δαξπλδ ηκτΝ πθΝαληκ δκ ά πθέ 

 Γλαπ ΫμΝ δα δεα έ μΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ φαλησακθ αδέ 
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 Καθκθδ δεΫμΝ πλΪι δμΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ κθΝ κλδ ησΝ πθΝ αλξυθΝ ήΝ φκλΫπθΝ

εαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθέ 

 

 κΝπζαέ δκΝ βμΝυζκπκέβ βμΝ– παλαεκζκτγβ βμΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθΝ

κδΝία δεΫμΝαλξΫμΝήΝφκλ έμΝπκυΝ δΫπκυθΝ κΝτ βηαΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ ζΫΰξκυΝβί1ζΝ– 

βίβί,ΝεαδΝκδΝκπκέ μΝαθαζτγβεαθΝπαλαπΪθπ,Ν πδε θ λυθκθ αδΝ αΝ ιάμμ 

 ΎπαλιβΝ εκδθυθΝ εαθσθπθΝ βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ παλαεκζκτγβ βΝ πθΝ ΠΝ

τηφπθαΝη Ν βθΝαλξάΝ βμΝξλβ άμΝ βηκ δκθκηδεάμΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝη Ν σξκΝ

κθΝεαζτ λκΝΫζ ΰξκΝ θ ξση θπθΝαπκεζέ πθΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυμΝεαδΝ βθΝ

ΫΰεαδλβΝζάοβΝεαδΝ φαληκΰάΝ δκλγπ δευθΝηΫ λπθέ 

 Τπκξλ π δεάΝ βζ ε λκθδεάΝ αθ αζζαΰάΝ κηΫθπθΝ η αιτΝ πθΝ αλξυθΝ

δαξ έλδ βμΝ εαδΝ πθΝ δεαδκτξπθΝ πθΝ πλΪι πθ,Ν ηΫ πΝ κυΝ ΟζκεζβλπηΫθκυΝ

ΠζβλκφκλδαεκτΝ υ άηα κμΝ ΧΟΠΨ,Ν η Ν σξκΝ βΝ η έπ βΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝ

πδίΪλυθ βμΝ πθΝ ηπζ εση θπθΝαλξυθΝεαδΝφκλΫπθέ 

 θ υθΪηπ βΝ βμΝ βζ ε λκθδεάμΝ πδεκδθπθέαμΝ κυΝ ΟΠΝ η Ν αΝ πζβλκφκλδαεΪΝ

υ άηα αΝ πθΝ δεαδκτξπθΝ εαδΝ πθΝ θ δΪη πθΝ ΦκλΫπθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ ΪζζπθΝ

φκλΫπθΝ βμΝ Γ θδεάμΝ ΚυίΫλθβ βμΝ η Ν σξκΝ βθΝ η έπ βΝ βμΝ ΰλαφ δκελα έαμΝ

εαδΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ λβΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ηπζ εση θπθΝ αλξυθΝ εαδΝ

φκλΫπθέ 

 ΰεαδλβΝ ξλβηα κ σ β βΝ πθΝ πλΪι πθΝ ηΫ πΝ κυΝ Κ θ λδεκτΝ Λκΰαλδα ηκτΝ

Π Ν Ν υθ υα ησΝ η Ν βθΝ βζ ε λκθδεάΝ δα τθ βΝ πθΝ ΠζβλκφκλδαευθΝ

υ βηΪ πθΝΟΠΝ– Π ΝεαδΝΣλΪπ ααμΝ βμΝ ζζΪ αμέΝΝ70
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6.2.4. ιδκζσΰβ βΝ Π  

 

ΟΝΚαθκθδ ησμΝΚκδθυθΝ δα Ϊι πθΝΧωPRΨΝ1γίγήβί1γΝγΫ δΝ δμΝία δεΫμΝαπαδ ά δμΝ Ν

ξΫ βΝη Ν βθΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝπλκΰλαηηα δεάμΝπ λδσ κυΝβί1ζΝ– βίβίέΝΟΝεαθκθδ ησμΝ

αυ σμΝ κλέα δΝ σ δΝ κδΝ αιδκζκΰά δμΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ η Ν εκπσΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ

πκδσ β αμ,Ν κυΝ ξ δα ηκτΝεαδΝ βμΝ υζκπκέβ βμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθ,Ν εαγυμΝεαδΝ βθΝ

αιδκζσΰβ βΝ βμΝ απκ ζ ηα δεσ β αμ,Ν βμΝ απσ κ βμΝ εαδΝ πθΝ πδπ υ υθΝ πθΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝ αυ υθέΝ δ,Ν έθ αδΝ Ϋηφα βΝ κΝ λσζκΝ βμΝ αιδκζσΰβ βμΝ ΰδαΝ βθΝ

θ υθΪηπ βΝ βμΝ έα βμΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθ εαδΝ βθΝ ε έηβ βΝ

πθΝ πδπ υ πθΝ πθΝπκζδ δευθΝπκυΝυδκγ άγβεαθέ 

 Όζ μΝκδΝαιδκζκΰά δμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βΝζκΰδεάΝ βμΝπαλΫηία βμΝεαδΝη Ν

κυμΝ δ δεκτμΝ σξκυμΝεΪγ Ν πδξ δλβ δαεκτΝΠλκΰλΪηηα κμέΝώΝαιδκζσΰβ βΝαπκ ζ έΝ

βΝ υ βηα δεάΝ εαδΝ αθ δε δη θδεά αθαζυ δεάΝ ε έηβ βΝ ηδαμΝ παλΫηία βμΝ εαδΝ

πδ δυε δΝ θαΝ ε δηβγ έΝ βΝ πδ υξέαΝ βμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ κυμΝ σξκυμ,Ν θαΝ υ δΝ

απαθ ά δμΝ Ν λπ άηα αΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ απκ ζ ηα δεσ β α,Ν βθΝ

απκ κ δεσ β α,Ν βθΝ πέπ π βΝεαδΝ βΝίδπ δησ β ΪΝ βμ,ΝεαδΝθαΝαθ ζά δΝ δ Ϊΰηα αέ 

Νξλβ δησ β αΝ πθΝαιδκζκΰά πθΝ έθαδΝη ΰΪζβ,ΝεαγυμΝκδΝαιδκζκΰά δμΝ δΪακυθΝ Ν

σζκΝ κθΝετεζκΝ απάμΝηδαμΝπαλΫηία βμ,ΝαπσΝ βθΝ λα βΰδεά,Ν βθΝυζκπκέβ βΝπμΝ βθΝ

αιδκπκέβ άΝ βμέΝ Ναυ σθΝ κθΝετεζκΝαπάμΝγΫ κθ αδΝ λπ άηα α,ΝσππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ

βΝ εα αζζβζσ β αΝ πθΝ σ πθΝ υηίαέθκυθΝ βΝ δΪλε δαΝ ηδαμΝ παλΫηία βμΝ εαδΝ δΝ

απκεκηέακυη ΝαπσΝαυ άθέΝΣαΝ λπ άηα αΝαυ Ϊ,Ν τθαθ αδΝθαμ 

 θαΰθπλέ κυθΝ πσ κΝ απκ κ δεΫμΝ ά αθΝ κδΝ παλ ηίΪ δμΝ πμΝ πλκμΝ κθΝ λσπκΝ

ξλά βμΝ πθΝπσλπθέ 

 υθ δ φΫλκυθΝ βΝζάοβΝαπκφΪ πθΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ δαξ έλδ β εαδΝεα αθκηάΝ

πθΝ δαγΫ δηπθΝπσλπθέ 

 υθ δ φΫλκυθΝ βΝζάοβΝαπκφΪ πθΝΰδαΝ κΝ ξ δα ησΝάΝ κθΝ λσπκΝί ζ έπ βμΝ

ηδαμΝπαλΫηία βμέ 

 θ κπέ κυθΝ παλ ηίΪ δμΝ ΰδαΝ υθΫξδ β,Ν αθαπαλαΰπΰά,Ν η ΰΫγυθ βΝ άΝ

ληα δ ησέ 
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 θαζτ κυθΝ αθΝ πδ τξγβεαθΝ αΝ πδγυηβ ΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ εαδΝ κδΝ ζσΰκδΝ ΰδαΝ

κυμΝκπκέκυμΝαυ ΪΝ πδ τξγβεαθΝάΝ θΝ πδ τξγβεαθέ 

 ΝαΝ ε δηά κυθΝεα ΪΝπσ κΝ έξ ΝθσβηαΝβΝπαλΫηία βΝΰδαΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μέ 

 Τπκ βλέικυθΝ βΝ δα δεα έαΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθΝ ΰδαΝ θαζζαε δεΫμΝ

παλ ηίΪ δμ,Ναθ αΰπθδ δεΫμΝάΝηβέ 

 Πλκ φΫλκυθΝ δ Ϊΰηα α,Ν υπκΰλαηηέακυθΝ αΝ πδ τΰηα α,Ν αθα δεθτκυθΝ αΝ

υθα ΪΝ βη έαΝεαδΝεΪθκυθΝ υΰε ελδηΫθ μΝ υ Ϊ δμΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝεαδΝ βθΝ

αθαγ υλβ βΝηδαμΝπαλΫηία βμέ 

 κβγά κυθΝ κΝ θαΝ υπΪλι δΝ υθαέθ βΝ ΰδαΝ δμΝ αδ έ μΝ θσμΝ πλκίζάηα κμΝ εαδΝ

κυΝ λσπκυΝαθ δη υπδ άμΝ κυέ 

 ε δηά κυθΝπυμ εαδΝΰδα έΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πβλ Ϊακθ αδΝαπσΝ υΰε ελδηΫθ μΝ

λα βλδσ β μέ 

 θαΰθπλέ κυθΝ αθα υση θαΝ πλκίζάηα αΝ εαδΝ θαΝ απκ αφβθέ κυθΝ δμΝ

δα δεα έ μΝεαδΝ δμΝαπκ υξέ μΝάΝ πδ υξέ μΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝυζκπκέβ βμΝηδαμΝ

παλΫηία βμέ 

 

 βθΝ ΄Νπλκΰλαηηα δεάΝπ λέκ κΝ αΝελΪ βΝ– ηΫζβ,ΝίΪ δΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝ πλκίκτθΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ ηδαμΝ δλΪμΝ αιδκζκΰά πθΝ ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ

ξ δα ηκτΝ πθΝπαλ ηίΪ πθέΝΟδΝαιδκζκΰά δμΝαυ ΫμΝαθαφΫλκθ αδΝπαλαεΪ πμ 

 

εΝ πθΝπλκ ΫλπθΝαιδκζσΰβ β 

Ν εΝ πθΝ πλκ ΫλπθΝ αιδκζσΰβ βΝ Χex-ante evaluationΨΝ απκ ζ έΝ ηδαΝ γ πλβ δεάΝ

αθΪζυ β,ΝβΝκπκέαΝ ε δηΪΝ βθΝ δ ξτΝ βμΝγ πλέαμΝπέ πΝαπσΝ βθΝ πδ δπεση θβΝαζζαΰάΝ

πκυΝ κξ τ δΝθαΝ πδ τξ δΝΫθαΝπλσΰλαηηαΝεαδΝ βΝζκΰδεάΝ βμΝπαλΫηία βμ,ΝπΪθπΝ βθΝ

κπκέαΝ Ϋξ δΝ ία δ έΝ κΝ ξ δα ησμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν πλδθΝ βθΝ ΫθαλιβΝ υζκπκέβ άμΝ

κυέ 

Μ Ν βθΝ ΰετεζδκΝ ΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝ εΝ πθΝ πλκ ΫλπθΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ βμΝ

λα βΰδεάμΝ π λδίαζζκθ δεάμΝ ε έηβ βμΝ πθΝ Π λδφ λ δαευθΝ πδξ δλβ δαευθΝ

ΠλκΰλαηηΪ πθΝ βμΝ ’Νπλκΰλαηηα δεάμΝπ λδσ κυΝΧβί1ζΝ– βίβίΨ,Ν σγβεαθΝκδΝία δεΫμΝ

εα υγτθ δμΝ ΰδαΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝ εΝ πθΝ πλκ ΫλπθΝ αιδκζσΰβ βμΝ
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πθΝ Π,ΝκδΝκπκέ μΝκζκεζβλυγβεαθΝεαδΝυπκίζάγβεαθΝ βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝηααέΝ

η Ν αΝ πδξ δλβ δαεΪΝΠλκΰλΪηηα αέ 

 

ιδκζσΰβ βΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝπλκΰλαηηα δεάμΝπ λδσ κυ 

Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝπλκΰλαηηα δεάμΝπ λδσ κυΝ έθαδΝξλά δηκΝθαΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ

αιδκζκΰά δμΝ σ κΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ φαληκΰά,Ν σ κΝ εαδΝ η Ν δμΝ πδπ υ δμΝ ηέαμΝ

παλΫηία βμέΝΠδκΝαθαζυ δεΪμ 

ιδκζσΰβ βΝ φαληκΰάμΝ ΧimplementationΝ evaluationΨΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ εα ΪΝ βθΝ

υζκπκέβ βΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝ ι Ϊα δΝ κθΝ λσπκΝυζκπκέβ βμΝ

εαδΝ δαξ έλδ άμΝ κυμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝυπκ βλδξγ έΝβΝκηαζάΝκζκεζάλπ άΝ κυμέΝΓδαΝ

κΝ ζσΰκΝ αυ σ,Ν βΝ αιδκζσΰβ βΝ φαληκΰάμΝ έθαδΝ πδκΝ ξλά δηβΝ δμΝ αλξΫμΝ βμΝ

πλκΰλαηηα δεάμΝπ λδσ κυ,Ν αΝπλυ αΝ Ϊ δαΝ κυΝετεζκυΝαπάμΝ πθ παλ ηίΪ πθέ 

ιδκζσΰβ βΝ πδπ υ πθΝ ΧimpactΝ evaluationΨΝ δ λ υθΪΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ ηδαμΝ

υΰε ελδηΫθβμΝπαλΫηία βμ,Ν κΝίαγησΝ πέ υιβμΝ πθΝ σξπθΝπκυΝ έξαθΝ γ έΝεαδΝ κΝ

εα ΪΝ πσ κΝ γαΝ ΪζζαααθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ αθΝ θΝ έξ Ν υζκπκδβγ έΝ βΝ παλΫηία βέΝ ΟΝ

λσζκμΝ βμΝ αιδκζσΰβ βμΝ πδπ υ πθΝ έθαδΝ θαΝ ΰέθ δΝ εα αθκβ άΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ ηδαμΝ

παλΫηία βμΝεαδΝθαΝ δαξπλδ κτθΝκδΝ πδπ υ δμΝπκυΝκφ έζκθ αδΝ βθΝπαλΫηία β,ΝαπσΝ

ε έθ μΝ πκυΝ κφ έζκθ αδΝ Ν ΪζζκυμΝ παλΪΰκθ μέΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σ,Ν κδΝ αιδκζκΰά δμΝ

πδπ υ πθΝ έθαδΝπδκΝξλά δηκΝθαΝζΪίκυθΝξυλαΝ Νη αΰ θΫ λαΝεαδΝπλκμΝ αΝ ζδεΪΝ

Ϊ δαΝ βμΝπλκΰλαηηα δεάμΝπ λδσ κυέ 

 

εΝ πθΝυ ΫλπθΝαιδκζσΰβ β 

εκπσμΝ βμΝ εΝ πθΝυ ΫλπθΝαιδκζσΰβ βμΝΧex-postΝevaluationΨΝ έθαδΝθαΝ υθγΫ δΝηδαΝ

αελδίάΝ δεσθαΝ σζβμΝ βμΝ πλκΰλαηηα δεάμΝ π λδσ κυέΝ Ν αιδκζσΰβ βΝ ι Ϊα δ βθΝ

απκ ζ ηα δεσ β αΝεαδΝ βθΝαπκ κ δεσ β αΝ πθΝΣαη έπθΝεαδΝ πθΝ πδπ υ υθΝ κυμΝ

βθΝκδεκθκηδεά,ΝεκδθπθδεάΝεαδΝ αφδεάΝ υθκξά,ΝαζζΪΝεαδΝ βΝ υθ δ φκλΪΝ κυμΝ δμΝ

πλκ λαδσ β μΝ βμΝ θπ βμΝ ΰδαΝ ηδαΝ Ϋιυπθβ,Ν δα βλά δηβΝ εαδΝ ξπλέμΝ απκεζ δ ηκτμΝ

αθΪπ υιβέ 
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Πλκε δηΫθκυΝζκδπσθ,ΝθαΝ δα φαζδ έΝσ δΝγα ξ δα κτθΝεαδΝγαΝπλαΰηα κπκδβγκτθΝ

πκδκ δεΫμΝ αιδκζκΰά δμΝ εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ πλκΰλαηηα δεάμΝ π λδσ κυΝ Ν βί1ζΝ – 

βίβί,Ν κΝ Καθκθδ ησμΝ ΚκδθυθΝ δα Ϊι πθΝ πδίΪζζ δΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ θσμΝ άΝ

π λδ σ λπθΝ ξ έπθΝ ιδκζσΰβ βμέΝ ΣκΝ ξΫ δκΝ ιδκζσΰβ βμΝ ΧevaluationΝ planΨΝ

απκ ζ έΝ ΫθαΝ λα βΰδεσΝ ΫΰΰλαφκΝ πκυΝ π λδΰλΪφ δΝ ππμΝ γαΝ ΰέθ δΝ βΝ αιδκζσΰβ βΝ θσμΝ

πλκΰλΪηηα κμΝεαδΝππμΝγαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝαιδκζσΰβ βμΝΰδαΝ βΝ

ί ζ έπ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ βμΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθέΝ  κΝ πζαέ δκΝ βμΝ

πλκΰλαηηα δεάμΝ αυ άμΝ π λδσ κυΝ Ϋξ δΝ απκφα δ έΝ θαΝ εα αλ δ έΝ ΫθαΝ ξΫ δκΝ

ιδκζσΰβ βμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν πδξ δλβ δαεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ εαδΝ ΫθαΝ ξΫ δκΝ ιδκζσΰβ βμΝ Ν

πέπ κΝ αδλδεκτΝυηφυθκυΝΰδαΝ κΝΠζαέ δκΝ θΪπ υιβμΝ– Π Νβί1ζΝ– 2020. 

θαΝξΫ δκΝ ιδκζσΰβ βμΝαπκ εκπ έΝ μ 

 ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ αιδκζκΰά πθΝ ηΫ πΝ π κτΝ ξ δα ηκτ,Ν

π λδζαηίΪθκθ αμΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ εαδΝ βΝ υζζκΰάΝ πθΝ απαλαέ β πθΝ

κδξ έπθέ 

 ΠαλκξάΝ πζβλκφκλδυθΝ κυμΝ δαξ δλδ ΫμΝ εαδΝ ζάπ μΝ απκφΪ πθΝ πκυΝ

ία έακθ αδΝ δμΝαιδκζκΰά δμ 

 δαησλφπ βΝ θσμΝΝπζαδ έκυΝΰδαΝ κΝ ξ δα ησΝαιδκζκΰά πθΝ πδπ υ πθέ 

 δα φΪζδ βΝ σ δΝ κδΝ αιδκζκΰά δμΝ γαΝ παλΫξκυθΝ δμΝ αθαΰεαέ μΝ δ λκΫμΝ ΰδαΝ βθΝ

εα Ϊλ δ βΝ πθΝ ά δπθΝ εγΫ πθΝεαδΝ πθΝ εγΫ πθΝπλκσ κυέ 

 δ υεσζυθ βΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ κΝ θαΝ υθγΫ δΝ αΝ υλάηα αΝ απσΝ αΝ

δαφκλ δεΪ ελΪ βΝ– ηΫζβΝεαδΝθαΝ πδεκδθπθά δΝ αΝ δαγΫ δηαΝ κδξ έαέ 

 ια φΪζδ βΝ σ δΝ ΫξκυθΝπλκίζ φγ έΝ κδΝ εα ΪζζβζκδΝ πσλκδΝ ΰδαΝ βΝ κζκεζάλπ βΝ

πθΝαιδκζκΰά πθέΝΝ71
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71

  https://www.espa.gr/el/Pages/staticEvaluation.aspx  

https://www.espa.gr/el/Pages/staticEvaluation.aspx
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  https://www.espa.gr/el/Documents/OPs2014-2020_FinancialData.pdf  

https://www.espa.gr/el/Documents/OPs2014-2020_FinancialData.pdf
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  https://www.espa.gr/el/Documents/Territorial2014-2020_FinancialData.pdf  

https://www.espa.gr/el/Documents/Territorial2014-2020_FinancialData.pdf
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Κ Φ Λ ΙΟΝικ
  

ΠλκΰλΪηηα αΝΠ λδσ κυΝβί1ζΝ– 2020  

 

7.1. ΠλσΰλαηηαΝ«Ολέακθ αμΝβίβί» 

 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ «Ολέακθ αμΝ βίβί»Ν ΧHorizon βίβίΨΝ έθαδΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ πλσΰλαηηαΝ

βμΝ ΝΰδαΝ βθΝΫλ υθαΝεαδΝ βθΝεαδθκ κηέαΝπκυΝ λκηκζκΰάγβε Νπκ ΫέΝΘαΝκ βΰά δΝ Ν

π λδ σ λαΝ πδ τΰηα α,Ν αθαεαζτο δμΝ εαδΝ παΰεσ ηδ μΝ πλπ δΫμΝ η αφΫλκθ αμΝ δμΝ

πκυ αέ μΝδ Ϋ μΝαπσΝ κΝ λΰα άλδκΝ βθΝαΰκλΪέΝξ σθΝκίΝ δμΝ υλυΝγαΝ δα γκτθΝ Ν

ηκλφάΝ ξλβηα κ σ β βμΝ δ δπ δευθΝ εαδΝ γθδευθΝ βησ δπθΝ π θ τ πθΝ ΰδαΝ βθΝ

πλκΰλαηηα δεάΝ π λέκ κΝ Ν βί1ζΝ – βίβίέΝ ΝΣκΝ πλσΰλαηηαΝ «Ολέακθ αμΝ βίβί»Ν Ϋξ δΝ βθΝ

πκζδ δεάΝ άλδιβΝ πθΝ υλππαέπθΝ βΰ υθΝ εαδΝ πθΝ η ζυθΝ κυ υλππαρεκτΝ

Κκδθκίκυζέκυ,ΝεαγυμΝσζκδΝ κυμΝ υηφυθβ αθΝσ δΝκδΝ π θ τ δμΝ βθΝΫλ υθαΝεαδΝ βθΝ

εαδθκ κηέαΝ έθαδΝία δεΫμΝ ΰδαΝ κΝηΫζζκθΝ βμΝ υλυπβμΝεαδΝ Ϋ δΝ δμΝ κπκγ κτθΝ κθΝ

πυλάθαΝ βμΝ λα βΰδεάμΝ « υλυπβΝ βίβί»Ν ΰδαΝ Ϋιυπθβ,Ν ίδυ δηβΝ εαδΝ ξπλέμΝ

απκεζ δ ηκτμΝαθΪπ υιβέΝ 

 σξκμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ «Ολέακθ αμΝ βίβί»Ν έθαδΝ θαΝ δα φαζδ έΝ σ δΝ βΝ υλυπβΝ

παλΪΰ δΝ πδ άηβΝ εαδΝ ξθκζκΰέαΝ παΰεκ ηέκυΝ πδπΫ κυΝ πκυΝ έθκυθΝ υγβ βΝ βθΝ

κδεκθκηδεάΝ αθΪπ υιβέΝ Ν πέ υιβΝ κυΝ σξκυΝ αυ κτΝ κφ έζ αδΝ κθΝ υθ υα ησΝ

Ϋλ υθαμΝ εαδΝ εαδθκ κηέαμΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ έα βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ Ν λ δμΝ

ία δεκτμΝ Ϊικθ μ,Ν κδΝ κπκέκδΝ κλέακυθΝ εαδΝ κθΝ πυλάθαΝ κυέΝ ΠδκΝ αθαζυ δεΪ,Ν κδΝ Ϊικθ μΝ

αυ κέΝ έθαδΝκδΝαεσζκυγκδμ 

 

πδ βηκθδεάΝ αλδ έαμ ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ «Ολέακθ αμΝ βίβί»Ν γαΝ θδ ξτ δΝ βθΝ

παΰεσ ηδαΝ υπ λκξάΝ βμΝ Ν κΝ π έκΝ βμΝ πδ άηβμ,Ν πλκ ζετκθ αμΝ αΝ εαζτ λαΝ

ηυαζΪΝεαδΝίκβγυθ αμΝ κυμΝ πδ άηκθ μΝθαΝ υθ λΰΪακθ αδΝεαδΝθαΝαθ αζζΪ κυθΝδ Ϋ μΝ

αθΪΝ βθΝ υλυπβέΝΘαΝίκβγά δΝ αΝ αζαθ κτξαΝΪ κηαΝεαδΝ δμΝεαδθκ ση μΝ αδλ έ μΝθαΝ

θδ ξτ κυθΝ βθΝ αθ αΰπθδ δεσ β αΝ βμΝ υλυπβμ,Ν βηδκυλΰυθ αμ,Ν βθΝ πκλ έα,Ν
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γΫ δμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ υηίΪζζκθ αμΝ Ν ΫθαΝ υοβζσ λκΝ ίδκ δεσΝ πέπ κΝ —

πλκ φΫλκθ αμΝκφΫζβΝ ΝσζκυμέΝ 

 

δκηβξαθδεάΝ υπ λκξάμ Πλκε δηΫθκυΝ βΝ υλυπβΝ θαΝ έθαδΝ βΝ εαζτ λβΝ Ν αυ σΝ πκυΝ

εΪθ δ,Ν πλΫπ δΝ θαΝ π θ τ δΝ Ν πκζζΪΝ υπκ ξση θ μΝ εαδΝ λα βΰδεάμΝ βηα έαμΝ

ξθκζκΰέ μέΝΧ σ κ,ΝβΝ βησ δαΝξλβηα κ σ β βΝαπσΝησθβΝ βμΝ θΝ έθαδΝαλε άέΝΓδ’Ν

αυ σθΝ κθΝ ζσΰκ,Ν βΝ Ν πλΫπ δΝ θαΝ θγαλλτθ δΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ θαΝ π θ τ κυθΝ

π λδ σ λκΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ θαΝ κξ τ κυθΝ Ν π έαΝ αΝ κπκέαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

υθ λΰα κτθΝ η Ν κθΝ βησ δκΝ κηΫαΝ ΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ εαδθκ κηέαμέΝ ΟδΝ

πδξ δλά δμΝ ε λ έακυθΝ εαγυμΝ ΰέθκθ αδΝ πδκΝ εαδθκ ση μ,Ν πδκΝ απκ κ δεΫμΝ εαδΝ πδκΝ

αθ αΰπθδ δεΫμ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝθΫπθΝγΫ πθΝ λΰα έαμΝεαδΝ υεαδλδυθΝ

βθΝαΰκλΪέΝ 

 

ΚκδθπθδεΫμΝ πλκεζά δμμ Ν Ν Ϋξ δΝ αθαΰθπλέ δΝ π ΪΝ πλκεζά δμΝ ία δεάμΝ

πλκ λαδσ β αμΝ σπκυΝ κδΝ κξ υηΫθ μΝ π θ τ δμΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ βθΝ εαδθκ κηέαΝ

ηπκλκτθΝ θαΝ ΫξκυθΝ πλαΰηα δεσΝ αθ έε υπκΝ η Ν σφ ζκμΝ ΰδαΝ κθΝ πκζέ βέΝ ΟδΝ θΝ ζσΰπΝ

εκδθπθδεΫμΝπλκεζά δμΝαφκλκτθΝ κυμΝπαλαεΪ πΝ κη έμμ 

 Τΰ έα,ΝεαζάΝ δαίέπ βμΝΟδΝ π θ τ δμΝ βθΝΫλ υθαΝεαδΝ βθΝεαδθκ κηέαΝ κθΝ

κηΫαΝ βμΝ υΰ έαμΝ γαΝ ηαμΝ ίκβγά κυθΝ θαΝ παλαη έθκυη Ν θ λΰκέ,Ν θαΝ

αθαπ τικυη Ν θΫ μ,Ν πδκΝ α φαζ έμΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεΫμΝ γ λαπ έ μΝ εαδΝ θαΝ

δα βλά κυη Ν βΝ ίδπ δησ β αΝ πθΝ υ βηΪ πθΝ υΰ έαμΝ εαδΝ π λέγαζοβμέΝ ΘαΝ

πλκ φΫλκυθΝ κυμΝ ΰδα λκτμΝ αΝ λΰαζ έαΝ πκυΝ ξλ δΪακθ αδΝ ΰδαΝ ηδαΝ πδκΝ

ια κηδε υηΫθβΝ δα λδεάΝ εαδΝ γαΝ θδ ξτ κυθΝ βθΝ πλσζβοβΝ εαδΝ βΝ γ λαπ έαΝ

ξλσθδπθΝεαδΝη α κ δευθΝα γ θ δυθέ 

 

 δυ δηβΝ θΫλΰ δαμΝ Ν θΫλΰ δαΝ έθαδΝ βΝ εδθβ άλδκμΝ τθαηβΝ βμΝ τΰξλκθβμΝ

κδεκθκηέαμ,Νπ σ κ,ΝεαδΝησθκΝβΝ δα άλβ βΝ κυΝίδκ δεκτΝηαμΝ πδπΫ κυΝαπαδ έΝ

λΪ δ μΝ πκ σ β μΝ θΫλΰ δαμέΝ Ν υλυπβ,Ν πμΝ βΝ τ λβΝ η ΰαζτ λβΝ

κδεκθκηέαΝ κυΝ εσ ηκυ,Ν ιαλ Ϊ αδΝ Ν υπ λίκζδεσΝ ίαγησΝ απσΝ βθΝ υπσζκδπβΝ

υφάζδκΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ θΫλΰ δαΝ πκυΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κλυε ΪΝ εατ δηα,Ν αΝ

κπκέαΝ πδ αξτθκυθΝ βθΝεζδηα δεάΝαζζαΰάέΝΓδαΝαυ σθΝ κθΝζσΰκ,ΝβΝ ΝΫξ δΝγΫ δΝ
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φδζσ κικυμΝεζδηα δεκτμΝεαδΝ θ λΰ δαεκτμΝ σξκυμΝπκυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ πδ τξ δ,Ν

βΝ πέ υιβΝ πθΝκπκέπθΝία έα αδΝ κΝπλσΰλαηηαΝ«Ολέακθ αμΝβίβί»έ 

 

 ΠλΪ δθβ,Ν κζκεζβλπηΫθβΝ εδθβ δεσ β αμ ΣαΝ βη λδθΪΝ υ άηα αΝ η αφκλυθΝ

θΝ έθαδΝ ίδυ δηα,Ν εαγυμΝ ία έακθ αδΝ Ν υπ λίκζδεσΝ ίαγησΝ αΝ

υλλδεθκτη θαΝαπκγΫηα αΝπ λ ζαέκυ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ θ λΰ δαεάΝ

ηαμΝ α φΪζ δαέΝ πδπζΫκθ, αΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν δμΝ η αφκλΫμ,Ν

βζα άΝβΝευεζκφκλδαεάΝ υηφσλβ β,ΝβΝκ δεάΝα φΪζ δαΝεαδΝβΝα ηκ φαδλδεάΝ

λτπαθ β,Ν πβλ ΪακυθΝ βΝ απάΝ εαδΝ βθΝ υΰ έαΝ σζπθΝ Ν εαγβη λδθάΝ ίΪ βέΝ Μ Ν

εκπσΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ αυ υθΝ πθΝ πλκίζβηΪ πθ,Ν Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ

«Ολέακθ αμΝ βίβί»Ν υηίΪζζ δΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ α δφσλκυΝ υ άηα κμΝ

η αφκλυθΝπκυΝαλησα δΝ ΝηδαΝ τΰξλκθβ,Ναθ αΰπθδ δεάΝ υλυπβέ 

 

 Κζδηα δεάΝ αζζαΰά,Ν π λδίΪζζκθ,Ν απκ κ δεσ β αΝ πσλπθΝ εαδΝ πλυ μΝ τζ μμΝ Ν

αθ δη υπδ βΝ βμΝεζδηα δεάμΝαζζαΰάμΝ έθαδΝηδαΝπκζυ κη αεάΝπλκ λαδσ β αΝ

κΝ πλσΰλαηηαΝ «Ολέακθ αμΝ βίβί»,Ν εαγυμΝ βΝ ίδκπκδεδζσ β αΝ εαδΝ αΝ

κδεκ υ άηα αΝ Ϋξκθ αδΝ κίαλΪΝπζάΰηα αΝεαδΝβΝπλσ ία βΝ Νπλυ μΝτζ μΝ

εαδΝ εαγαλσΝ θ λσ,Ν πζΫκθΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ γ πλ έ αδΝ κηΫθβέΝ δ,Ν κΝ

πλσΰλαηηαΝ αυ σΝ πλκ έθ δΝπμΝ ζτ βΝ βθΝ πΫθ υ βΝ Ν εαδθκ κηέα,Ν η Ν εκπσΝ

βθΝ άλδιβΝηδαμΝφδζδεάμΝπλκμΝ κΝφυ δεσΝπ λδίΪζζκθΝκδεκθκηέαμ,Ν βθΝ άλδιβΝ

βζα άΝηδαμΝπλΪ δθβμΝκδεκθκηέαμέΝΙ δαέ λβΝπλκ λαδσ β αΝ κθΝ κηΫαΝαυ σΝ

έθ αδΝ αΝαπκλλέηηα αΝεαδΝ κΝθ λσέΝΣαΝαπκλλέηηα αΝ υγτθκθ αδΝαυ άΝ βΝ

δΰηάΝ ΰδαΝ κΝ βΣΝ πθΝ επκηπυθΝ α λέπθΝ κυΝ γ ληκεβπέκυΝ βμΝ ,Ν θυΝ βΝ

θέ ξυ βΝ βμΝαθΪπ υιβμΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝυ Ϊ δθπθΝπσλπθ,Νεα ΪΝησζδμΝ1Σ,ΝγαΝ

ηπκλκτ ΝθαΝ βηδκυλΰά δΝΫπμΝβίέίίίΝθΫ μΝγΫ δμΝ λΰα έαμέ 

 

 Καδθκ ση μ,Ν ε π ση θ μΝεαδΝ ξπλέμΝαπκεζ δ ηκτμΝεκδθπθέ μμΝΣκΝηΫζζκθΝ βμΝ

υλυπβμΝαπ δζ έ αδΝ βηαθ δεΪΝαπσΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝΪ κηαΝθ αλάμΝβζδεέαμΝ θΝ

ΫξκυθΝ βθΝ εα ΪζζβζβΝ πλσ ία βΝ βθΝ επαέ υ βΝ εαδΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ

εα Ϊλ δ βέΝ ΓδαΝ κθΝ ζσΰκΝ αυ σθ,Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ «Ολέακθ αμΝ βίβί»Ν

ξλβηα κ κ έΝ βθΝΫλ υθαΝθΫπθΝ λα βΰδευθΝεαδΝ κηυθΝ δαευίΫλθβ βμΝυ Ν

θαΝ ι π λα έΝ βΝ πδελα κτ αΝ κδεκθκηδεάΝ α Ϊγ δαΝ εαδΝ θαΝ δα φαζδ έΝ βΝ

αθγ ε δεσ β αΝ βμΝ υλυπβμΝ Ν η ζζκθ δεΫμΝ εαγκ δεΫμΝ η α λκφΫμΝ βμΝ



 117 

κδεκθκηέαμ,Ν βηκΰλαφδεΫμΝη αίκζΫμΝεαδΝη αθα υ δεΪΝπλσ υπαέΝ πέ βμ,ΝβΝ

ξλβηα κ σ β βΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ βλέα δΝθΫ μΝηκλφΫμΝεαδθκ κηέαμΝσππμ,ΝβΝ

αθκδε άΝ εαδθκ κηέα,Ν βΝ εαδθκ κηέαΝ πδξ δλβηα δευθΝ ηκθ Ϋζπθ,Ν βΝ εαδθκ κηέαΝ

κθΝ βησ δκΝ κηΫαΝεαδΝβΝεκδθπθδεάΝεαδθκ κηέα,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝεαζυφγκτθΝ

κδΝ εκδθπθδεΫμΝ αθΪΰε μέΝ πδπλκ γΫ πμ,Ν υπκ βλέακθ αμΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ βθΝ

εαδθκ κηέαΝ βθΝ υλππαρεάΝ εζβλκθκηδΪ,Ν βθΝ αυ σ β α,Ν βθΝ δ κλέα,Ν κθΝ

πκζδ δ ησΝεαδΝ κθΝλσζκΝ βμΝ υλυπβμΝ κθΝεσ ηκ,ΝβΝ υλππαρεάΝ θπ βΝξ έα δΝ

« ε π ση θ μΝ εκδθπθέ μ»,Ν δμΝ κπκέ μΝ δ λ υθυθ αδΝ κδΝ εκδθΫμΝ αιέ μΝ εαδΝ βΝ

υηίκζάΝ κυμΝ κΝεκδθσΝηαμΝηΫζζκθέ 

 

 φαζ έμΝεκδθπθέ μμΝκίαλΪΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝα φΪζ δαΝ πθΝπκζδ υθΝ

έθαδΝ βΝ εα απκζΫηβ βΝ βμΝ ΰεζβηα δεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ λκηκελα έαμ,Ν βΝ

πλκ α έαΝ πθΝ εκδθκ ά πθΝ απσΝ φυ δεΫμΝ εαδΝ αθγλππκΰ θ έμΝ εα α λκφΫμ,Ν βΝ

αθαξαέ δ βΝ πθΝ ευί λθκ πδγΫ πθΝ εαδΝ βΝ αθ δη υπδ βΝ βμΝ παλΪθκηβμΝ

ηπκλέαμΝ αθγλυππθ,Ν θαλεπ δευθΝ εαδΝ ηπκλ υηΪ πθΝ απκηέηβ βμέΝ ΓδαΝ βθΝ

πλκ α έαΝ πθΝ εκδθπθδυθΝ απσΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ γΫηα α,Ν βΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ βΝ

εαδθκ κηέαΝ βμΝ Ν αθαπ τ δΝ θΫ μΝ ξθκζκΰέ μΝ η Ν ετλδκΝ ηΫζβηαΝ κθΝ

ία ησΝ κυΝδ δπ δεκτΝαπκλλά κυΝεαδΝ βθΝ άλβ βΝγ η ζδπ υθΝ δεαδπηΪ πθέΝ

υ ΫμΝ κδΝ ξθκζκΰέ μΝ ΫξκυθΝ βηαθ δεΫμΝ υθα σ β μΝ ΰδαΝ βθΝ υγβ βΝ βμΝ

κδεκθκηδεάμΝ λα βλδσ β αμΝηΫ πΝθΫπθΝπλκρσθ πθΝεαδΝυπβλ δυθΝεαδΝΰδαΝ βΝ

βηδκυλΰέαΝγΫ πθΝ λΰα έαμέΝΝ74
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74

  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_EL_KI0213413ELN.pdf  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_EL_KI0213413ELN.pdf
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7.2. δ υεσζυθ βΝ υθ Ϋκθ αμΝ βθΝ υλυπβΝ (ωonnectingΝ ϋuropeΝ

Facility) 

 

Ν τ α βΝ βμΝ δ υεσζυθ βμ «υθ Ϋκθ αμΝ βθΝ υλυπβ»Ν ήΝ Connecting Europe 

όacilityΝ Χ  Ν ήΝ CEFΨΝ γ πέ βε Ν αΝ πζαέ δαΝ αθαγ υλβ βμΝ πθΝ δ υλππαρευθΝ

δε τπθΝΧ ΨέΝΣαΝ ,ΝηΫ πΝ πθΝ λΪ υθΝ κυμ,Ν υηίΪζζκυθΝ βΝ βηδκυλΰέαΝεαδΝ

βθΝ αθΪπ υιβΝ ΫλΰπθΝ υπκ κηάμ,Ν πκυΝ υπΪΰκθ αδΝ κυμΝ κη έμΝ πθΝ Μ αφκλυθ,Ν βμΝ

θΫλΰ δαμΝ εαδΝ πθΝ Σβζ πδεκδθπθδυθΝ εαδΝ απκ εκπκτθΝ βθΝ πλκυγβ βΝ βμΝ

δα τθ βμΝ εαδΝ βμΝ δαζ δ κυλΰδεσ β αμΝ πθΝ γθδευθΝ δε τπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βμΝ

πλσ ία βμΝ Ν αυ ΪΝ αΝ έε υαΝ εαδΝ βθΝ αθΪΰεβΝ θαΝ υθ γκτθΝ κδΝ θβ δπ δεΫμ,Ν κδΝ

η σΰ δ μΝ εαδΝ κδΝ π λδφ λ δαεΫμΝ π λδκξΫμΝ η Ν δμΝ ε θ λδεΫμΝ π λδκξΫμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ

θπ βμέΝ 

ΜΫ πΝζκδπσθ,Ν βμΝ τ α βμΝ δ υεσζυθ βμΝ«υθ Ϋκθ αμΝ βθΝ υλυπβ»Νεαγκλέακθ αδΝ

κδΝ σλκδ,Ν κδΝ ηΫγκ κδΝ εαδΝ κδΝ δα δεα έ μΝ παλκξάμΝ βηκ δκθκηδεάμΝ θέ ξυ βμΝ ΰδαΝ αΝ

δ υλππαρεΪΝ έε υα,Ν Ϋ δΝ υ Ν θαΝ υπκ βλέακθ αδΝ ΫλΰαΝ υπκ κηυθΝ εκδθκτΝ

θ δαφΫλκθ κμΝ εαδΝ κδΝ υθβ δεΫμΝ υθΫλΰ δ μΝ η αιτΝ πθΝ κηΫπθΝ πκυΝ αθαφΫλγβεαθΝ

παλαπΪθπμΝΜ αφκλΫμ,Ν θΫλΰ δα,ΝΣβζ πδεκδθπθέ μέ 

Μ Νπλκςπκζκΰδ ησ,ΝπκυΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝβί1ζΝ– βίβίΝαΰΰέα δΝ αΝγγΝ δμΝ υλυ,Ν εΝ πθΝ

κπκέπθΝ αΝ βθΝ δμΝ αφκλκτθΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝ η αφκλυθ,Ν αΝ ηΝ δμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ

θΫλΰ δαμΝ εαδΝ κΝ 1Ν δμΝ υλυΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝ βζ πδεκδθπθδυθ,Ν βΝ δ υεσζυθ βΝ

«υθ Ϋκθ αμΝ βθΝ υλυπβ»Ν κξ τ δΝ αΝ ιάμΝ βη έαμ 

 υηίκζάΝ βθΝΫιυπθβ,Νίδυ δηβΝεαδΝξπλέμΝαπκεζ δ ηκτμΝαθΪπ υιβ,Ν τηφπθαΝ

η Ν βΝ  λα βΰδεάΝ « υλυπβΝ βίβί»,Ν αθαπ τ κθ αμΝ ηκθ ΫλθαΝ εαδΝ υοβζάμΝ

απσ κ βμΝ δ υλππαρεΪΝ έε υα,Ν αΝ κπκέαΝ ζαηίΪθκυθΝ υπσοβΝ δμΝ η ζζκθ δεΫμΝ

ευεζκφκλδαεΫμΝ λκΫμ,Ν πφ ζυθ αμΝ εα ΪΝ υθΫπ δαΝ κζσεζβλβΝ βθΝ υλυπβΝ Ν

ξΫ βΝ η Ν βθΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ αθ αΰπθδ δεσ β αμΝ βθΝ παΰεσ ηδαΝ αΰκλΪΝ εαδΝ

κδεκθκηέα,Ν βθΝ εκδθπθδεάΝ εαδΝ π λδφ λ δαεάΝ υθκξάΝ βθΝ π λδεάΝ αΰκλΪΝ

εαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝπ λδίΪζζκθ κμΝ υθκρεσ λκυΝΰδαΝ βησ δ μΝάΝδ δπ δεΫμΝ

π θ τ δμΝ άΝ υηπλΪι δμΝ βησ δπθΝ – δ δπ δευθΝ π θ τ πθ,Ν ηΫ πΝ θσμΝ

υθ υα ηκτΝξλβηα κ κ δευθΝ λΰαζ έπθέ 
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 πέ υιβΝίδυ δηπθΝαθαπ υιδαευθΝ σξπθ, πκυΝπ λδζαηίΪθκυθ βΝη έπ βΝ κΝ

ζΪξδ κΝεα ΪΝβίΣΝ πθΝ επκηπυθΝα λέπθΝ κυΝγ ληκεβπέκυ,Ν βθΝατιβ βΝ βμΝ

θ λΰ δαεάμΝ απσ κ βμΝ εα Ϊ βίΣ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ ατιβ βΝ κυΝ η λδ έκυΝ πθΝ

αθαθ υ δηπθΝπβΰυθΝ θΫλΰ δαμΝεα ΪΝβίΣΝ Ν ξΫ βΝη Ν αΝ πέπ αΝ κυΝ1λλίΝ

εαδΝηΫξλδΝ κΝβίβί,Ν υθ δ φΫλκθ αμΝη Ναυ σΝ κθΝ λσπκΝ κυμΝη κπλσγ ηκυμΝ

εαδΝηαελκξλσθδκυμΝ σξκυμΝ βμΝ θπ βμΝΰδαΝαπ ιΪλ β βΝαπσΝ κθΝΪθγλαεαΝεαδΝ

δα φαζέακθ αμΝ παλΪζζβζαΝ η ΰαζτ λβΝ αζζβζ ΰΰτβΝ η αιτΝ πθΝ ελα υθΝ – 

η ζυθέΝΝ75
 

 

 

 

7.3. ΠλσΰλαηηαΝ«COSME» 

 

θαΰθπλέακθ αμΝ κθΝ ε θ λδεσΝ λσζκΝ πθΝ ηδελκη αέπθΝ πδξ δλά πθΝ ΧΜΜ ΨΝ βθΝ

κδεκθκηέαΝ βμΝ ,Ν εαγυμΝ παλΫξκυθΝ κΝ κηΣΝ σζπθΝ πθΝ θΫπθΝ γΫ πθΝ λΰα έαμ,Ν β 

υλππαρεάΝ πδ λκπά κξ τ δΝ βθΝ πλκυγβ βΝ βμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμΝ εαδΝ

ί ζ έπ βμΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝΰδαΝ δμΝΜΜ ,Νυ ΝθαΝ κυμΝ πδ λΫο δΝθαΝαθαπ τικυθΝ

σζκΝ κυμΝ κΝ υθαηδεσΝ βΝ βη λδθάΝπαΰεσ ηδαΝκδεκθκηέαέ 

ΣκΝπλσΰλαηηαΝ βμΝ ΝΰδαΝ βθΝαθ αΰπθδ δεσ β αΝ πθΝ πδξ δλά πθΝεαδΝ πθΝΜΜ ,Ν

η Ν δΪλε δαΝ απσΝ κΝ βί1ζΝ ΫπμΝ κΝ βίβίΝ έθαδΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ COSME. Μ Ν

πλκςπκζκΰδ ησΝ β,γΝ δ έΝ υλυ,Ν κΝ COSME γαΝ υπκ βλέι δΝ δμΝ ΜΜ Ν κυμΝ

αεσζκυγκυμΝ κη έμμΝ 

 δ υεσζυθ βΝπλσ ία βμΝ βΝξλβηα κ σ β βέΝ 

 Τπκ άλδιβΝ δ γθκπκέβ βμΝεαδΝπλσ ία βμΝ δμΝαΰκλΫμέΝ 

 βηδκυλΰέαΝ θσμΝπ λδίΪζζκθ κμΝπκυΝ υθκ έΝ βθΝαθ αΰπθδ δεσ β αέΝ 

 θγΪλλυθ βΝ βμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμέ 

 

 

                                                           
75

  https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/cef.aspx  

https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/cef.aspx
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ΠδκΝαθαζυ δεΪμ 

 

δ υεσζυθ βΝπλσ ία βμΝ βΝξλβηα κ σ β β  

θαμΝ απσΝ κυμΝ ία δεκτμΝ σξκυμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ COSME έθαδΝ θαΝ δ υεκζτθ δΝ

βθΝπλσ ία βΝ βΝξλβηα κ σ β βΝΰδαΝ δμΝΜΜ Ν Ν δΪφκλ μΝφΪ βμΝ κυΝετεζκυΝαπάμΝ

κυμ,ΝσππμΝέ λυ β,Ν πΫε α βΝάΝη αίέία βΝ κυμέΝ 

ΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ αυ κτΝ κυΝ σξκυ,Ν βΝ Ν γαΝ παλΪ ξ δΝ Ϊθ δαΝ εαδΝ ε φΪζαδαΝ ΰδαΝ

π θ τ δμΝ ΰδαΝ δμΝ ηδελκη αέ μΝ πδξ δλά δμέΝ ΜΫ πΝ κυΝ ηβξαθδ ηκτΝ ΰΰτβ βμΝ

αθ έπθ,Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ γαΝ ξκλβΰά δΝ ΰΰυά δμΝ εαδΝ αθ ΰΰυά δμΝ Ν

ξλβηα κπδ π δεΪΝ δ λτηα αΝ ΧπέξέΝ αδλ έ μΝ ΰΰυά πθ,Ν λΪπ α μ,Ν αδλ έ μΝ

ξλβηα κ κ δεάμΝ ηέ γπ βμΨ,Ν υ Ν θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ παλΫξκυθΝ δμΝ ΜΜ Ν η ΰαζτ λαΝ

Ϊθ δαΝ εαδΝ ξλβηα κ κ δεΫμΝ ηδ γυ δμέΝ θαηΫθ αδΝ σ δ,Ν ξΪλβΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ

ωτSεϋ,ΝββίέίίίΝΫπμΝγγίέίίίΝηδελκη αέ μΝ πδξ δλά δμΝγαΝΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ

ξλβηα κ κ βγκτθΝη Νε φΪζαδαΝ υθκζδεάμΝαιέαμΝη αιτΝ1ζΝεαδΝβ1Ν δ έΝ υλυέ  

πδπζΫκθ,Ν ηΫ πΝ κυΝ ηβξαθδ ηκτΝ ε φαζαδαεάμΝ υηη κξάμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβ,Ν κΝ

πλσΰλαηηαΝ γαΝ παλΫξ δΝ ε φΪζαδκΝ πδξ δλβηα δεκτΝ εδθ τθκυΝ Ν η κξδεΪΝ αηκδίαέαΝ

ε φΪζαδα,ΝπκυΝ π θ τκυθΝ ΝΜΜ ,ΝευλέπμΝεα ΪΝ αΝ Ϊ δαΝ πΫε α βμΝεαδΝαθΪπ υιβμέΝ

ΟΝηβξαθδ ησμΝαθαηΫθ αδΝθαΝίκβγά δΝαπσΝγθίΝΫπμΝηθίΝ αδλ έ μΝθαΝαπκλλκφά κυθΝ

π θ τ δμΝε φαζαέκυ,Ν υθκζδεκτΝπκ κτΝαπσΝβ,θΝΫπμΝζΝ δ έΝ υλυέ 

 

Τπκ άλδιβΝ δ γθκπκέβ βμΝεαδΝπλσ ία βμΝ δμΝαΰκλΫμ  

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ COSME παλΫξ δΝ υπκ άλδιβΝ Ν υλππαρεΫμΝ πδξ δλά δμΝ ΰδαΝ θαΝ

ηπκλΫ κυθΝθαΝ ππφ ζβγκτθΝαπσΝ βθΝ θδαέαΝαΰκλΪΝ βμΝ ΝεαδΝθαΝαιδκπκδά κυθΝ κΝ

ΫπαελκΝ δμΝ υεαδλέ μΝπκυΝπλκ φΫλκθ αδΝαπσΝαΰκλΫμΝ ε σμΝ έΝ 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ COSME εαζτπ δΝ αΝ Ϋικ αΝ ζ δ κυλΰδΪμΝ κυΝ υλππαρεκτΝ δε τκυΝ

πδξ δλά πθΝϋnterpriseΝϋuropeΝσetworkΝ Χ ΝΨΝπκυΝη ΝπΪθπΝαπσΝθίίΝ ΰλαφ έαΝ Ν

π λδ σ λ μΝαπσΝηίΝξυλ μ,ΝίκβγΪΝ δμΝΜΜ ΝθαΝίλκυθΝ αέλκυμΝΰδαΝ βθΝ πδξ έλβ βΝάΝ

ΰδαΝ βθΝ ξθκζκΰέαΝ πκυΝ ξλ δΪακθ αδ,Ν θαΝ εα αζΪίκυθΝ βΝ θκηκγ έαΝ βμΝ Ν εαδΝ θαΝ

απκε ά κυθΝπλσ ία βΝ βΝξλβηα κ σ β βΝαπσΝ βθΝ έΝ 
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ΣκΝCOSME ξλβηα κ κ έ,Ν πέ βμ,Ν δα δε υαεΪΝ λΰαζ έαΝ δ δεΪΝ ξ δα ηΫθαΝΰδαΝ βθΝ

αθΪπ υιβΝ πδξ δλά πθ,Ν σππμΝ βθΝ πδξ δλβηα δεάΝ πτζβΝ « Ν υλυπβΝ κυ»Ν ΧYourΝ

ϋuropeΝ ψusinessΝ PortalΨ,Ν πκυΝ παλΫξ δΝ πλαε δεΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ κΝ δα έε υκΝ ΰδαΝ

πδξ δλβηα έ μΝ πκυΝ γΫζκυθΝ θαΝ λα βλδκπκδβγκτθΝ Ν ΪζζκΝ ελΪ κμΝ – ηΫζκμ,Ν άΝ βθΝ

πτζβΝΰδαΝ βΝ δ γθκπκέβ βΝ πθΝΜΜ ΝΧSεϋΝInternationalisationΝPortalΨ,ΝβΝκπκέαΝ έθ δΝ

Ϋηφα βΝ αΝ ηΫ λαΝ υπκ άλδιβμΝ ΰδαΝ αδλ έ μΝ πκυΝ γΫζκυθΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ βθΝ

πδξ δλβηα δεάΝ κυμΝ λα βλδσ β αΝ ε σμΝ υλυπβμέΝ 

ΣκΝ COSME ξλβηα κ κ έΝ αΝ ΰλαφ έαΝ πκυΝ φλκθ έακυθΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ

δεαδπηΪ πθΝ πθ υηα δεάμΝ δ δκε β έαμΝ πθΝ ΜΜ ,Ν πκυΝ έθαδΝ ΰεα βηΫθαΝ βθΝ

θπ βΝ Νκ δκαθα κζδευθΝ ΥπλυθΝ βμΝ έαμΝ χSϋχσ,Ν βθΝ ΚέθαΝ εαδΝ βθΝ θπ βΝ

ΥπλυθΝ βμΝ Νσ δαμΝ η λδεάμΝ εϋRωτSUR,Ν εαδΝ πκυΝ παλΫξκυθΝ υηίκυζΫμΝ εαδΝ

υπκ άλδιβΝ Ν υλππαρεΫμΝ πδξ δλά δμΝπκυΝαθ δη ππέακυθΝ υ εκζέ μΝ Ναβ άηα αΝ

δεαδπηΪ πθΝπθ υηα δεάμΝδ δκε β έαμ,Νπλκ τππθ,ΝεαγυμΝεαδΝ Ναβ άηα αΝ ξ δεΪΝη Ν

εαθσθ μΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθΝ Ναυ ΫμΝ δμΝΰ πΰλαφδεΫμΝπ λδκξΫμέΝ 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ παλΫξ δ,Ν πέ βμ,Ν κδεκθκηδεάΝ θέ ξυ βΝ κΝ ΚΫθ λκΝ δκηβξαθδεάμΝ

υθ λΰα έαμΝ Ν– ΙαππθέαμΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝεΪγ Ν έ κυμΝίδκηβξαθδεάμ,Ν ηπκλδεάμΝ

εαδΝ π θ υ δεάμΝ υθ λΰα έαμ,Ν ηΫ πΝ βμΝ δΪ κ βμΝ πζβλκφκλδυθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ

απσε β βΝ πλσ ία βμΝ βθΝ δαππθδεάΝ αΰκλΪ,Ν δ υεκζτθκθ αμΝ βθΝ αθ αζζαΰάΝ

ηπ δλδυθΝεαδΝ ξθκΰθπ έαμΝη αιτΝ υλππαρευθΝεαδΝδαππθδευθΝ πδξ δλά πθέ 

 

βηδκυλΰέαΝ θσμΝπ λδίΪζζκθ κμΝπκυΝ υθκ έΝ βθΝαθ αΰπθδ δεσ β α  

ΣκΝ COSME υπκ βλέα δΝ λΪ δμΝ η Ν σξκΝ βΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ πζαδ έκυΝ πθΝ

πλκςπκγΫ πθΝηΫ αΝ κΝκπκέκΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝκδΝ πδξ δλά δμ,Ν δ έπμΝκδΝΜΜ ,Ν

η δυθκθ αμΝ κΝ π λδ σΝ δκδεβ δεσΝ εαδΝ λυγηδ δεσΝ ίΪλκμέΝ ΣΫ κδ μΝ λΪ δμΝ

π λδζαηίΪθκυθΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ κυΝ αθ έε υπκυΝ πκυΝ γαΝ Ϋξ δΝ βΝ ξ δεάΝ υλππαρεάΝ

θκηκγ έαΝ δμΝ ΜΜ ,Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ ΫιυπθπθΝ εαδΝ υθκρευθΝ λυγηέ πθΝ πλκμΝ δμΝ

πδξ δλά δμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ ξλά βμΝ βμΝ αλξάμΝ «Πλκ λαδσ β α δμΝ

ηδελΫμΝ πδξ δλά δμ»ΝΰδαΝ βΝξΪλαιβΝπκζδ δεάμΝ Ν γθδεσΝεαδΝπ λδφ λ δαεσΝ πέπ κέ 
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ΣκΝ COSME υπκ βλέα δΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ αθ αΰπθδ δευθ,Ν ηπκλδεΪΝ υθα υθΝ

ίδκηβξαθδυθ,Ν ίκβγυθ αμΝ δμΝ ηδελκη αέ μΝ πδξ δλά δμΝ θαΝ υδκγ ά κυθΝ θΫαΝ

πδξ δλβηα δεΪΝ ηκθ ΫζαΝ εαδΝ θαΝ θ πηα πγκτθΝ Ν θΫ μΝ αιδαεΫμΝ αζυ έ μέΝ ΌππμΝ

πέ βμ,Ν υηπζβλυθ δΝ δμΝ λΪ δμΝ πθΝελα υθΝ– η ζυθΝ Ν κη έμΝη ΝυοβζσΝ υθαηδεσΝ

αθΪπ υιβμ,ΝσππμΝκΝ κυλδ ησμέΝ 

πδπλκ γΫ πμ,Ν κΝ COSME πλκπγ έΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βθΝ Ν υθ λΰα δευθΝ

ξβηα δ ηυθΝπαΰεσ ηδαμΝ ηίΫζ δαμ, πλκΪΰκθ αμΝ βθΝαλδ έαΝ εαδΝ βΝ δ γθκπκέβ βΝ

κυμΝ η Ν Ϋηφα βΝ βΝ δα κη αεάΝ υθ λΰα έα,Ν υπκ βλέακθ αμΝ δ έπμΝ αθα υση θ μΝ

ίδκηβξαθέ μέΝΣκΝπλσΰλαηηαΝ κξ τ δ,Ν πέ βμ,Ν βθΝ πδ Ϊξυθ βΝ βμΝοβφδκπκέβ βμΝ βμΝ

πδξ δλβηα δεάμΝεκδθσ β αμΝεαδΝ βθΝπλκυγβ βΝ πθΝβζ ε λκθδευθΝ ιδκ ά πθΝεαδΝ πθΝ

βζ ε λκθδευθΝβΰ δευθΝδεαθκ ά πθΝΧe-leadership). 

 

θγΪλλυθ βΝ βμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμΝ 

ΣκΝCOSME βλέα δΝ βθΝυζκπκέβ βΝ κυΝ ξ έκυΝ λΪ βμΝΰδαΝ βθΝ πδξ δλβηα δεσ β αΝ

βίβίΝ ηΫ πΝ θσμΝ υλΫκμΝ φΪ ηα κμΝ λα βλδκ ά πθέΝ ΟδΝ λα βλδσ β μΝ αυ ΫμΝ

π λδζαηίΪθκυθΝεδθβ δεσ β αΝη Ναθ αζζαΰΫμΝπλκ ππδεκτ,ΝΫλ υθα,Ν δΪ κ βΝίΫζ δ πθΝ

πλαε δευθΝεαδΝπδζκ δεΪΝΫλΰαΝ Ν κη έμ σππμΝβΝ επαέ υ βΝ βθΝ πδξ δλβηα δεσ β α,Ν

βΝεαγκ άΰβ βΝάΝβΝαθΪπ υιβΝυπβλ δυθΝεαγκ άΰβ βμΝεαδΝυπκ άλδιβμΝΰδαΝθΫκυμΝεαδΝ

υθβ δεκτμΝ πδξ δλβηα έ μ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝθΫπθ,Ν πθΝΰυθαδευθΝεαδΝ πθΝ

Ϋηπ δλπθΝ πδξ δλβηα δυθέΝ 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ ϋrasmusΝ ΰδαΝ ΝΫκυμ πδξ δλβηα έ μΝ έθαδ,Ν ΰδαΝ παλΪ δΰηα,Ν ΫθαΝ

δα υθκλδαεσΝ πλσΰλαηηαΝ αθ αζζαΰυθ,Ν πκυΝ εκπσΝ Ϋξ δΝ θαΝ ίκβγά δΝ θΫκυμΝ

πδξ δλβηα έ μΝ εαδΝ σ κυμΝ φδζκ κικτθΝ θαΝ ΰέθκυθΝ πδξ δλβηα έ μ,Ν θαΝ απκε ά κυθΝ δμΝ

αθαΰεαέ μΝ ιδσ β μΝ ΰδαΝ θαΝ δ υγτθκυθΝ εαδΝ θαΝ π ε έθκυθΝ ηδαΝ πδξ έλβ βΝ

κυζ τκθ αμΝεκθ ΪΝ ΝΫθαθΝΫηπ δλκΝ πδξ δλβηα έαΝ ΝηδαΝΪζζβΝξυλα,ΝΰδαΝ δΪ βηαΝ

απσΝΫθαθΝΫπμΝΫιδΝηάθ μέΝΥΪλβΝ κΝπλσΰλαηηαΝαυ σ,ΝαυιΪθ αδΝβΝ ξθκΰθπ έαΝ κυμΝ

εαδΝ θγαλλτθ αδΝ βΝ δα υθκλδαεάΝ η αφκλΪΝ ΰθυ βμΝ εαδΝ ηπ δλέαμΝ η αιτΝ πθΝ

πδξ δλβηα δυθέ  
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ΣκΝCOSME πδε θ λυθ αδΝδ έπμΝ βθΝοβφδαεάΝ πδξ δλβηα δεσ β αΝΰδαΝθαΝίκβγά δΝ

δμΝ υλππαρεΫμΝ πδξ δλά δμΝθαΝπλκπγά κυθΝ κθΝοβφδαεσΝ κυμΝη α ξβηα δ ησΝεαδΝ

θαΝ ππφ ζβγκτθΝ πζάλπμΝ απσΝ δμΝ πλπ σΰθπλ μΝ θΫ μΝ υεαδλέ μΝ πκυΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ

βθΝοβφδαεάΝ πκξά,Ν υεαδλέ μΝαπ δεάμΝ βηα έαμΝΰδαΝ βθΝαθ αΰπθδ δεσ β αΝεαδΝ βθΝ

αθΪπ υιάΝ κυμέΝΝ76
 

 

 

 

7.4. ΠλσΰλαηηαΝ«EaSI» 

 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ βμΝ υλππαρεάΝ θπ βμΝ ΰδαΝ βθΝ πα ξσζβ βΝ εαδΝ βθΝ ΚκδθπθδεάΝ

Καδθκ κηέαΝ ΧEU Programme for Employment and Social InnovationΨΝ έθαδΝ ΫθαμΝ

ξλβηα κ κ δεσμΝ ηβξαθδ ησμΝ Ν πέπ κΝ υλππαρεάμΝ θπ βμ,Ν βΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ

κπκέκυΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ απσΝ βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάέΝ ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ αυ σΝ

απκ εκπ έΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝπκδκ δεάμΝ εαδΝ ίδυ δηβμΝαπα ξσζβ βμΝ υοβζκτΝ πδπΫ κυ,Ν

βΝ δα φΪζδ βΝ παλεκτμΝεαδΝεα ΪζζβζβμΝεκδθπθδεάμΝπλκ α έαμ,Ν βθΝεα απκζΫηβ βΝ

κυΝ εκδθπθδεκτΝ απκεζ δ ηκτΝ εαδΝ βμΝ φ υξ δαμΝ εαδΝ βΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ υθγβευθΝ

λΰα έαμέΝ 

ΣκΝ ϋaSIΝ υθ θυθ δΝ λέαΝ πλκΰλΪηηα αΝ βμΝ Ν αΝ κπκέαΝ απκ ζκτ αθΝ αθ δε έη θκΝ

ξπλδ άμΝ δαξ έλδ βμΝ κΝ δΪ βηαΝ βίίιΝ – 2013: «PROGRESS», «EURES»Ν εαδΝ

«Μβξαθδ ησμΝ Μδελκξλβηα κ κ ά πθΝ Progress»έΝ πσΝ κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ βί1ζ,Ν αΝ

πλκΰλΪηηα αΝαυ ΪΝαπκ ζκτθΝ κυμ λ δμΝΪικθ μ κυΝϋaSI,ΝπκυΝ βλέακυθμ 

 ΣκθΝ ε υΰξλκθδ ησΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ ΰδαΝ βθΝ

απα ξσζβ βΝ– ΪικθαμΝPRτύRϋSS Χθ1ΣΝ κυΝ υθκζδεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΨέ 

 ΣβθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ εδθβ δεσ β αΝ – ΪικθαμΝ ϋURϋS Χ1κΣΝ κυΝ υθκζδεκτΝ

πλκςπκζκΰδ ηκτΨέ 

 ΣβθΝ πλσ ία βΝ δμΝ ηδελκξλβηα κ κ ά δμΝ εαδΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ

πδξ δλβηα δεσ β αΝ –ΪικθαμΝ Μδελκξλβηα κ κ ά δμΝ εαδΝ ΚκδθπθδεάΝ

πδξ δλβηα δεσ β α Χβ1ΣΝ κυΝ υθκζδεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΨέ 
                                                           
76

  http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_el.htm  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=el
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_el.htm
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ΟΝ υθκζδεσμΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝEaSI,ΝΰδαΝ κΝ δΪ βηαΝβί1ζΝ– 2020, 

αθΫλξ αδΝ  λ1λέζθλέίίίΝ υλυ εαδΝκδΝ σξκδΝ κυΝ έθαδμ 

 θέ ξυ βΝ βμΝκδε δκπκέβ βμΝ πθΝ σξπθΝ βμΝ ΝεαδΝ υθ κθδ ησμΝ βμΝ λΪ βμΝ

Ν υλππαρεσΝ εαδΝ γθδεσΝ πέπ κΝ κυμ κη έμΝ βμΝ απα ξσζβ βμ,Ν πθΝ

εκδθπθδευθΝυπκγΫ πθΝεαδΝ βμΝεκδθπθδεάμΝΫθ αιβμέ 

  άλδιβΝ βμΝαθΪπ υιβμΝεα ΪζζβζπθΝ υ βηΪ πθΝεκδθπθδεάμΝπλκ α έαμΝεαδΝ

πκζδ δευθΝΰδαΝ βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμέ 

 ε υΰξλκθδ ησμΝ βμΝθκηκγ έαμΝ βμΝ ΝεαδΝ δα φΪζδ βΝ βμΝαπκ ζ ηα δεάμΝ

φαληκΰάμΝ βμέ 

 Πλκυγβ βΝ βμΝ ΰ πΰλαφδεάμΝ εδθβ δεσ β αμΝ εαδΝ θέ ξυ βΝ πθΝ υεαδλδυθΝ

απα ξσζβ βμΝη Ν βθΝαθΪπ υιβΝηδαμΝαθκδξ άμΝαΰκλΪμΝ λΰα έαμέ 

 θέ ξυ βΝ βμΝ δαγ δησ β αμΝ εαδΝ βμΝ πλκ ία δησ β αμΝ

ηδελκξλβηα κ κ ά πθΝ ΰδαΝ υΪζπ μΝ κηΪ μΝ εαδΝ πκζτΝ ηδελΫμΝ πδξ δλά δμ,Ν

εαδΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ πλσ ία βμΝ πθΝ εκδθπθδευθΝ πδξ δλά πθΝ Ν

ξλβηα κ σ β βέ 

 

ΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝαυ υθΝ πθΝ σξπθ,Ν κΝ EaSI έθ δΝ δ δαέ λβΝπλκ κξάΝ Ν υΪζπ μΝ

κηΪ μ,Ν σππμΝ κδΝ θΫκδ,Ν εα απκζ ηΪΝ δμΝ δαελέ δμΝ εαδΝ πλκΪΰ δΝ βθΝ δ σ β αΝ η αιτΝ

ΰυθαδευθΝ εαδΝ αθ λυθέΝ πδπζΫκθ,Ν πλκπγ έΝ βθΝ πκδκ δεάΝ εαδΝ ίδυ δηβΝ απα ξσζβ βΝ

υοβζκτΝ πδπΫ κυ,Ν ΰΰυΪ αδΝ παλεάΝ εαδΝ εα ΪζζβζβΝ εκδθπθδεάΝ πλκ α έα,Ν

εα απκζ ηΪΝ βΝ ηαελκξλσθδαΝ αθ λΰέαΝ εαδΝ αΰπθέα αδΝ εα ΪΝ βμΝ φ υξ δαμΝ εαδΝ κυΝ

εκδθπθδεκτΝαπκεζ δ ηκτέΝΝ77
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=1081  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=1081
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7.5. ΠλσΰλαηηαΝ«LIFE» 

 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ LIFE έθαδΝ κΝ ξλβηα κ κ δεσΝ ηΫ κΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝ ΰδαΝ κΝ

π λδίΪζζκθΝ εαδΝ υηίΪζ δΝ βθΝ α δφσλκΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ πέ υιβΝ πθΝ εκπυθΝ εαδΝ

σξπθΝ βμΝ λα βΰδεάμΝ « υλυπβΝ βίβί»έΝ  βλέακθ αμΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ ικυ
 

ΠλκΰλΪηηα κμΝ λΪ βμΝΰδαΝ κΝΠ λδίΪζζκθ,ΝεαγυμΝεαδΝΪζζ μΝ λα βΰδεΫμΝ βμΝ ΝΰδαΝ

κΝπ λδίΪζζκθΝεαδΝ κΝεζέηα,Νξλβηα κ κ έΝηΫ λαΝεαδΝΫλΰα,ΝπκυΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝβί1ζΝ

– βίβί,Ν αφκλκτθΝ τκΝ υπκπλκΰλΪηηα α,Ν ΫθαΝ ΰδαΝ κΝ Π λδίΪζζκθΝ εαδΝ ΫθαΝ ΰδαΝ βθΝ

Κζδηα δεάΝ λΪ βέΝ ΠδκΝ αθαζυ δεΪ,Ν αΝ τκΝ υπκπλκΰλΪηηα αΝ εαζτπ κυθΝ κυμΝ

αεσζκυγκυμΝ κη έμ,Ναθ έ κδξαμ 

ΤπκπλσΰλαηηαΝ«Π λδίΪζζκθ» 

 Π λδίΪζζκθΝεαδΝαπκ κ δεσ β αΝ πθΝπσλπθ 

 Φτ βΝεαδΝίδκπκδεδζσ β α 

 Π λδίαζζκθ δεάΝ δαευίΫλθβ βΝεαδΝπζβλκφσλβ β 

 

ΤπκπλσΰλαηηαΝ« λΪ βΝΰδαΝ κΝΚζέηα» 

 Μ λδα ησΝ βμΝεζδηα δεάμΝαζζαΰάμ 

 Πλκ αληκΰάΝ βθΝεζδηα δεάΝαζζαΰά 

 Κζδηα δεάΝ δαευίΫλθβ βΝεαδΝπζβλκφσλβ β 

 

ΟΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝLIFE,ΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝβί1ζΝ– βίβί,ΝαθΫλξ αδΝ

αΝ γ,ζΝ δμΝ υλυ,Ν ηαΝ κΝ ιηΣΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ θαΝ εαζτπ δΝ κΝ υπκπλσΰλαηηαΝ

«Π λδίΪζζκθ»ΝεαδΝ κΝβηΣΝ κΝυπκπλσΰλαηηαΝ« λΪ βΝΰδαΝ κΝΚζέηα»έ 

ΣκΝπλσΰλαηηα δIόϋΝ ε σμΝαπσΝ αΝ«παλα κ δαεΪΝΫλΰα»,ΝσππμΝεαδθκ σηαΝΫλΰα,ΝΫλΰαΝ

πέ διβμ,Ν ίΫζ δ πθΝ πλαε δευθ,Ν ΫλΰαΝ πζβλκφσλβ βμ,Ν υαδ γβ κπκέβ βμΝ εαδΝ

δΪ κ βμ,Νπ λδζαηίΪθ δΝ πέ βμΝεαδΝηδαΝθΫαΝεα βΰκλέαΝΫλΰπθ,Ν α κζκεζβλπηΫθαΝΫλΰα. 

υ άΝβΝεα βΰκλέαΝΫλΰπθΝαφκλΪΝ λα βΰδεΫμΝεαδΝΫλΰαΝΰδαΝ κΝπ λδίΪζζκθΝάΝ κΝεζέηα,Ν

αΝ κπκέαΝ γαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ Ν ε αηΫθβΝ αφδεάΝ εζέηαεαΝ εαδΝ πκυΝ γαΝ

ξλβηα κ κ κτθ αδΝ απσΝ εκδθκτ  η Ν κυζΪξδ κθΝ ηέαΝ αεσηβΝ ξ δεάΝ ξλβηα κ κ δεάΝ
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πβΰάέΝ πδπζΫκθ,Ν π λδζαηίΪθ δΝ εαδΝ ΫλΰαΝ ξθδεάμΝ ίκάγ δαμ,Ν ΫλΰαΝ κδεκ σηβ βμΝ

υθαηδεκτΝεαδΝπλκπαλα ε υα δεΪΝΫλΰαέΝ78
 

 

 

 

7.6. ΠλσΰλαηηαΝ« βηδκυλΰδεάΝ υλυπβ» 

 

ΜΫ πΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ « βηδκυλΰδεάΝ υλυπβ»Ν Χβί1ζΝ – βίβίΨ,Ν βΝ υλππαρεάΝ

θπ βΝ π θ τ δΝ1,ζθΝ δμΝ υλυΝ κθΝπκζδ δ δεσΝεαδΝκπ δεκαεκυ δεσΝ κηΫαέΝ βλέα δΝ

λΪ δμΝ κυΝ πκζδ δ δεκτΝ κηΫα,Ν κδΝ κπκέ μΝ θγαλλτθκυθΝ β δαελα δεάΝ υθ λΰα έα, 

δμΝπζα φσλη μ,Ν αΝ έε υαΝεαδΝ βθΝζκΰκ ξθδεάΝη Ϊφλα β,ΝεαγυμΝεαδΝκλΰαθδ ηκτμΝ

κυΝ κπ δεκαεκυ δεκτΝ κηΫαΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβ,Ν βΝ δαθκηάΝ εαδΝ βθΝ πλσ ία βΝ Ν

κπ δεκαεκυ δεΪΝ ΫλΰαέΝ ΟδΝ λΪ δμΝ αυ ΫμΝ ΫξκυθΝ σξκΝ θαΝ ίκβγά κυθΝ κυμΝ

κλΰαθδ ηκτμΝ κυΝ πκζδ δ δεκτΝ εαδΝ βηδκυλΰδεκτΝ κηΫαΝ θαΝ εη αζζ υ κτθΝ δμΝ

υεαδλέ μΝ πκυΝ υπΪλξκυθΝ βθΝ πκξάΝ βμΝ οβφδαεάμΝ ξθκζκΰέαμΝ εαδΝ βμΝ

παΰεκ ηδκπκέβ βμΝεαδΝ κξ τκυθΝ βΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝπλσ ία βμΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝ

κυΝ πκζδ δ δεκτΝ εαδΝ κπ δεκαεκυ δεκτΝ κηΫαΝ δμΝ δ γθ έμΝ αΰκλΫμΝ εαδΝ βΝ

βηδκυλΰέαΝθΫπθΝαελκα βλέπθέ 

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ « βηδκυλΰδεάΝ υλυπβ»Ν π λδζαηίΪθ δΝ τκΝ υπκπλκΰλΪηηα α,Ν κΝ

υπκπλσΰλαηηαΝ«Πκζδ δ ησμ»ΝεαδΝ κΝυπκπλσΰλαηηαΝ«Media»: 

ΣκΝυπκπλσΰλαηηαΝ«Πκζδ δ ησμ»ΝΧωultureΨΝ βηδκυλΰάγβε ΝζσΰπΝ βμΝ δαπέ π βμΝ Ν

υλ έαΝ εζέηαεαΝ σ δΝ κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ κυΝ πκζδ δ δεκτΝ κηΫαΝ θΝ εη αζζ τκθ αδΝ

παλευμΝ δμΝ υεαδλέ μΝ πκυΝπλκ φΫλ δΝ κΝ θΫκΝπαΰεκ ηδκπκδβηΫθκΝπ λδίΪζζκθΝ εαδΝ βΝ

οβφδαεάΝ πκξάέΝΓδ’Ναυ σθΝ κΝζσΰκΝ κξ τ δΝ βθΝκδεκθκηδεάΝαθΪπ υιβΝ κυΝεζΪ κυΝ

εαδΝ βθΝ πΫε α βΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυΝ κθΝ υλππαρεσΝξυλκέ 

 

 

                                                           
78

  http://www.ypeka.gr/?tabid=468  

http://www.ypeka.gr/?tabid=468
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ΣκΝ υπκπλσΰλαηηαΝ «Media»Ν βλέα δΝ βΝ υθα σ β αΝ πθΝ υλππαρευθΝ κλΰαθδ ηυθΝ

εδθβηα κΰλΪφκυΝεαδΝκπ δεκαεκυ δεκτΝ κηΫαΝθαΝαθαπ υξγκτθ,ΝθαΝ δαθ έηκυθΝεαδΝθαΝ

πλκπγά κυθΝ κΝ ΫλΰκΝ κυμέΝ δα έγ αδΝ ξλβηα κ σ β βΝ Ν ηέαΝ δλΪΝ π έπθ,Ν σππμΝ

έθαδ,Ν ΰδαΝ παλΪ δΰηα,Ν βΝ θέ ξυ βΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ εαδΝ βμΝ αθ αΰπθδ δεσ β αμ,Ν βΝ

κεδηάΝ λα βΰδευθΝ αθΪπ υιβμΝ αελκα βλέκυ,Ν βΝ εα Ϊλ δ βΝ άΝ βΝ παΰΰ ζηα δεάΝ

αθΪπ υιβ,Ν βΝ αθΪπ υιβΝ ΫλΰπθΝ ΰδαΝ δ γθάΝ αελκα άλδαΝ εαδΝ κδΝ δα υθκλδαεΫμΝ

υηπαλαΰπΰΫμέΝ  βΝ ξυλαΝ ηαμ,Ν αλησ δαΝ Τπβλ έαΝ έθαδΝ κΝ ζζβθδεσΝ ΚΫθ λκΝ

Κδθβηα κΰλΪφκυέΝΝ79
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79

  http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/  

http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/
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τθκοβΝ 

 

ΟΝ σξκμΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝθαΝη ζ ά δΝ βθΝ πέ λα βΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝ

εαδΝ πθΝ π θ τ πθΝ Ν ξθκζκΰέ μΝ βθΝαθ αΰπθδ δεσ β αΝ πθΝ πδξ δλά πθ,ΝηΫ πΝ

πθΝ υλππαρευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝυπκ άλδιβμΝ βμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμέ 

 Ν πλυ κΝ Ϊ δκΝ Ϋΰδθ Ν πλκ Ϋΰΰδ βΝ κθΝ κλδ ησΝ βμΝ εαδθκ κηέαμ,Ν σππμΝ Ϋξ δΝ κγ έΝ

εα ΪΝ εαδλκτμΝ απσΝ εαγβΰβ ΫμΝ εαδΝ κδεκθκηκζσΰκυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ τθ βΝ βμΝ

εαδθκ κηέαμΝ η Ν βθΝ πΫθ υ βΝ Ν θΫ μΝ ξθκζκΰέ μ,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋΰδθ Ν α δαεΪΝ η Ν κΝ

πΫλα ηαΝ πθΝξλσθπθέΝ 

Παλκυ δΪ γβεαθΝ κηΫθαΝαπσΝ κθΝπέθαεαΝ πδ σ πθΝ βμΝ θπ βμΝΚαδθκ κηέαμΝ πθΝ

ελα υθΝ– η ζυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμ,Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝκπκέκυΝ ιαλ υθ αδΝ

απσΝ έε μΝσππμΝ κΝαθγλυπδθκΝ υθαηδεσΝ πθΝ πδξ δλά πθ,Ν αΝ υ άηα αΝΫλ υθαμ,Ν

δμΝ λα βλδσ β μ,Ν βθΝ ξλβηα κ κ δεάΝ υπκ άλδιβΝ εαδΝ δμΝ κδεκθκηδεΫμΝ πδπ υ δμΝ

πκυΝΫξ δΝβΝεαδθκ κηδεάΝ πδξ δλβηα δεσ β αΝ Ν γθδεσΝ πέπ κέ 

ΧμΝ παεσζκυγκΝ αθαζτγβε Ν βΝ εαδθκ κηέαΝ πμΝ αθ αΰπθδ δεσΝ πζ κθΫε βηα,Ν εαγυμΝ

τηφπθαΝη Ν κθΝMichael Porter (1990) «Καδθκ κηέαΝ έθαδΝκΝ λσπκμΝη Ν κθΝκπκέκΝκδΝ

πδξ δλά δμΝ ε λ έακυθΝ εαδΝ δα βλκτθΝ αθ αΰπθδ δεσΝ πζ κθΫε βηα»έΝ Άλα,Ν κΝ

αθ αΰπθδ δεσΝπζ κθΫε βηαΝηδαμΝ πδξ έλβ βμΝεαδΝ υθΪηαΝηδαμΝκδεκθκηέαμ,Ν ιαλ Ϊ αδΝ

απσΝ βθΝδεαθσ β αΝ πθΝ πδξ δλά πθΝθαΝεαδθκ κηκτθΝεαδΝθαΝαθαίαγηέακθ αδέΝ 

ΓδαΝ θαΝ ηπκλΫ δΝ σηπμΝ ηδαΝ πδξ έλβ βΝ ΪλαΝ εαδΝ ηδαΝ κδεκθκηέαΝ θαΝ εαδθκ κηά δΝ

ξλ δΪακθ αδΝ εαδΝ κδΝ εα ΪζζβζκδΝ πσλκδέΝ  Ν υλππαρεσΝ πέπ κ,Ν ζκδπσθ ξ δΪ βεαθΝ

πλκΰλΪηηα αΝ υπκ άλδιβμΝ βμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμ,Ν αΝ κπκέαΝ ξλβηα κ κ κτθΝ δμΝ

λΪ δμΝ αθΪπ υιβμΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ πθΝ ελα υθΝ – η ζυθΝ βμΝ

υλυπβμ,ΝΫ δΝυ ΝβΝ υλυπβΝηΫ πΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ βμΝθαΝεα α έΝηδαΝ υθα άΝ

αθ αΰπθδ δεάΝκδεκθκηέαέ 

 κΝη ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ βμ λΰα έαμΝΫΰδθ Ν ε θάμΝη ζΫ βΝαυ υθΝ πθΝαθαπ υιδαευθΝ

πλκΰλαηηΪ πθ θέ ξυ βμΝ βμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ

ξ δΪακθ αδΝ εαδΝ ξλβηα κ κ κτθ αδΝ απσΝ βθΝ υλππαρεάΝ θπ βέ φ βλέαΝ πθΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝαυ υθ,Ν έθαδΝ αΝΜ κΰ δαεΪΝΟζκεζβλπηΫθαΝΠλκΰλΪηηα αΝ Ν ΧΜΟΠΨΝ

ΰδαΝ αΝΫ βΝ1λκζΝΫπμΝ1λκλ. 
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 βΝ υθΫξ δα,Νη Ν σξκΝ βθΝπ λδφ λ δαεάΝαθΪπ υιβ,Ν επκθάγβεαθΝεαδΝ ΰελέγβεαθΝ αΝ

Κκδθκ δεΪΝΠζαέ δαΝ άλδιβμ ΧΚΠΨ πκυΝαθαφΫλκθ αδΝ Νι ξπλδ ΫμΝπλκΰλαηηα δεΫμΝ

π λδσ κυμΝ εαδΝ πδκΝ υΰε ελδηΫθαΝ έθαδΝ κΝ ΄Ν Κκδθκ δεσΝ Πζαέ δκΝ  άλδιβμΝ ΰδαΝ βθΝ

πλκΰλαηηα δεάΝ π λέκ κΝ 1λκλΝ – 1λλγ,Ν κΝ ΄Ν Ν Κκδθκ δεσΝ Πζαέ δκΝ  άλδιβμΝ ΰδαΝ βθΝ

πλκΰλαηηα δεάΝπ λέκ κΝ1λλζΝ– 1λλλΝεαδΝ κΝΓ΄ΝΝΚκδθκ δεσΝΠζαέ δκΝ άλδιβμΝΰδαΝ βθΝ

πλκΰλαηηα δεάΝπ λέκ κΝβίίίΝ– 2006. 

ΣκΝΓ΄Ν ΝΚκδθκ δεσΝΠζαέ δκΝ άλδιβμΝυπάλι Ν κΝη ΰαζτ λκΝαθαπ υιδαεσΝπλσΰλαηηαΝ

βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ δαφκλκπκδάγβε Ν απσΝ αΝ υκΝ πλκβΰκτη θαΝ θδ ξτκθ αμΝ κθΝ λσζκΝ

βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝεαδΝ δμΝαληκ δσ β μΝ πθΝ γθδευθΝαλξυθΝεΪγ ΝελΪ κυμΝ– 

ηΫζκυμ,Ν σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυΝ

παλκυ δΪακθ αδΝ αΝΫ βΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝπ λδσ κυέ 

 βλδαση θκΝ αΝ πλκβΰκτη θαΝ υλππαρεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ επκθάγβε Ν κΝ γθδεσΝ

 λα βΰδεσΝΠζαέ δκΝ θαφκλΪμΝΧ Π Ψ,Ν βζα άΝΫθαΝΫΰΰλαφκΝπλκΰλαηηα δ ηκτΝ βμΝ

υθ λκηάμΝ πθΝΣαη έπθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝπλκΰλαηηΪ πθΝ

Ν γθδεσΝ πέπ κέΝ ΣκΝ Π Ν ξπλέα αδ,Ν ηΫξλδΝ δΰηάμ,Ν Ν τκΝ πλκΰλαηηα δεΫμΝ

π λδσ κυμ,Ν βθΝπλκΰλαηηα δεάΝπ λέκ κΝβίίιΝ– βί1γΝεαδΝ βθΝπλκΰλαηηα δεάΝπ λέκ κΝ

2014 – βίβίΝ βθΝκπκέαΝεαδΝ δαθτκυη έ 

ΟδΝ λΪ δμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝαυ υθ,ΝαθΪΝ αΝΫ β,ΝαφκλκτθΝ βθΝίδυ δηβΝαθΪπ υιβΝ

εαδΝ θέ ξυ βΝ κηΫπθΝ σππμΝ βΝ εαδθκ κηέα,Ν κΝ π λδίΪζζκθ,Ν κδΝ η αφκλΫμΝ – 

υΰεκδθπθέ μΝ ,Ν βΝ επαέ υ βΝ εαδΝ βΝ παΰΰ ζηα δεάΝ εα Ϊλ δ βΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ

υθαηδεκτΝεαγυμΝεαδΝ βΝ θέ ξυ βΝ κυΝ κηΫαΝ πθΝ ξθκζκΰδυθΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ εαδΝ

κθΝ βησ δκΝ κηΫαέ 

Μπκλ έΝζκδπσθ,ΝκδΝ κη έμΝ κυμΝκπκέκυμΝαθαφΫλκθ αδΝκδΝ λΪ δμΝ πθΝαθαπ υιδαευθΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝ θαΝ έθαδΝ ξ σθΝ έ δκδΝ δμΝ πλκαθαφ λγ έ μΝ πλκΰλαηηα δεΫμΝ

π λδσ κυμ,ΝαζζΪΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝ κΝΰ ΰκθσμΝππμΝαθα δαηκλφυθκθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ

απαδ ά δμΝ βμΝ εΪ κ ΝξλκθδεάμΝπ λδσ κυέΝ 
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ΛαηίΪθκθ αμΝ υπσοβ,Ν ζκδπσθ,Ν δμΝ λΪ δμΝ πκυΝ πδ τξγβεαθΝ αΝ πλκβΰκτη θαΝ άΝ

λΫξκθ αΝΫ β,ΝαζζΪΝεαδΝ δμΝαθΪΰε μΝ κυΝ υλππαρεκτΝ υθσζκυΝΰδαΝ αΝ πση θαΝΫ β,Ν αΝ

πλκΰλΪηηα αΝ αυ ΪΝ ΰέθκθ αδΝ κζκΫθαΝ εαδΝ πδκΝ ζ π κη λάΝ εαδΝ ηπ λδ α πηΫθα,Ν

πλκ παγυθ αμΝ θαΝ εαζτοκυθΝ δμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ κηΫπθΝ πκυΝ αθαφΫλγβεαθΝ παλαπΪθπΝ

εαγυμΝεαδ θαΝ πδζτ κυθΝεαδΝ ιαζ έοκυθΝ αΝπλκίζάηα αΝπκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝεαδΝπκυΝ

ηπκ έακυθΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ εΪγ Ν ελΪ κυμΝ – ηΫζκυμΝ εαδΝ πμΝ παεσζκυγκΝ βμΝ

υλππαρεάμΝκδεκθκηέαμέΝ 
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ΠζβλκφκλδεάμΝεαδΝ πδεκδθπθδυθ»,Ν ε κ βΝΠλυ β,Νγί-04-2010   

 

 λέΝ θ υθβμΝ Λδίδ λΪ κμ,Ν «Ο βΰσμΝ εαδθκ κηέαμΝ ΰδαΝ ηδελΫμΝ πδξ δλά δμ»,Ν
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υθ λΰα έαμΝ δμΝ ηδελΫμΝ πδξ δλά δμ,Ν ε σ βμΝ ΙΜ Ν Γ ,Ν Ιθ δ κτ κΝ
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http://www.msl.aueb.gr/
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1335
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