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έΝΣκΝ δ γθΫμΝπ λδίΪζζκθΝ 
 

1. ΣκΝ 2012 κδΝ παΰεσ ηδ μΝ αηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ αθάζγαθΝ Ν 1753 λδ έΝ
κζΪλδα,Ν βζέΝ Νπκ κ σΝ2,5% κυΝπαΰεσ ηδκυΝ ΠέΝυΰελδ δεΪΝη Ν κΝ

2011, κδΝ αηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ βη έπ αθΝ η έπ βΝ 0,5%, π σ κΝ Ν
απσζυ κυμΝ αλδγηκτμΝ αΝ πκ ΪΝ πκυΝ απΪθβ αθΝ αΝ ελΪ βΝ ΰδαΝ

λα δπ δεκτμΝ ικπζδ ηκτμΝ έθαδΝπζΫκθΝ υΰελέ δηαΝη Ν αΝαθ έ κδξαΝ κυΝ
ΫζκυμΝ κυΝΦυξλκτΝΠκζΫηκυ,ΝκΝκπκέκμΝ έξ Νκ βΰά δΝ κυμΝζακτμΝ ΝΫθαΝ

πλπ κφαθΫμΝ«λΪζδ»Ν ικπζδ ηυθέΝ 
 
2. ΌζκΝεαδΝπ λδ σ λ μΝαθαζτ δμΝεα αζάΰκυθΝπζΫκθΝ κΝ υηπΫλα ηαΝ
σ δΝ κΝ εΫθ λκΝ ίΪλκυμΝ βμΝ ξλβηα κ σ β βμΝ πκζ ηδεκτΝ υζδεκτΝ
η αφΫλ αδΝ α δαεΪΝαπσΝ βΝ τ βΝ βθΝ θα κζάέΝ 
 
3. Ν αηυθ δεάΝ απΪθβΝ πθΝ Π Ν η δυγβε Ν εα ΪΝ 6% κΝ 2012, αζζΪΝ
παλαηΫθ δΝ69% η ΰαζτ λβΝαπσΝ κΝ2001.  
 
4. Σβθ π λέκ κΝ 2008 - 2012 π λδ σ λ μΝ απσΝ 37 υλππαρεΫμΝ ξυλ μΝ
η έπ αθΝ δμΝαηυθ δεΫμΝ κυμΝ απΪθ μΝ κυζΪξδ κθΝ10%.  
 
5. ΟδΝαηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ βμΝΡπ έαμΝαυιάγβεαθΝ16% κΝ2012, αζζΪΝ κΝ
θΫκΝ ικπζδ δεσΝ πλσΰλαηηα,Ν πκυΝ αθαεκέθπ αθΝ κδΝ λπ δεΫμΝ αλξΫμ,Ν γαΝ
κ βΰά δΝ Νπ λδ σ λ μΝαηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ κΝΪη κΝηΫζζκθέΝ 
 
6. ΟδΝαηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ βμΝελα υθΝ βμΝ σλ δαμΝ φλδεάμΝεαδΝ βμΝΜΫ βμΝ

θα κζάμΝαυιάγβεαθΝ κΝ2012. 
 
7. ΣαΝ¾ βμΝπαΰεσ ηδαμΝαηυθ δεάμΝ απΪθβμΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝαπσΝ δμΝ
παλαεΪ πΝ15 ξυλ μΝμ 
  Π   Κέθα  Ρπ έαΝ  θπηΫθκΝ α έζ δκ  Ιαππθέα  Γαζζέα  ακυ δεάΝ λαίέαΝ  Ιθ έα  Γ ληαθέα  Ι αζέα  λααδζέα  Νσ δαΝΚκλΫα 
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 υ λαζέα  Καθα Ϊμ  Σκυλεέα 
 

8.  Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμΝη ΪΝ βθΝπαΰεσ ηδαΝκδεκθκηδεάΝελέ βΝ κυΝ2008, κδΝ
αηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝη δυθκθ αδΝ δμΝαθαπ υΰηΫθ μΝξυλ μΝεαδΝαυιΪθκθ αδΝ

δμΝαθαπ υ ση θ μέΝ 
 
9. θ δαφΫλκθΝ παλκυ δΪακυθΝ κδΝ Ϊ δμΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ αηυθ δευθΝ
απαθυθΝαθΪΝΰ πΰλαφδεάΝπ λδκξάέΝ δ δεσ λαΝμ 

 
 - σλ δαΝ η λδεά 
 
 ΟδΝ Π Ν παλαηΫθκυθΝ κΝ η ΰαζτ λκμΝ εα αθαζπ άμΝ αηυθ δευθΝ
απαθυθέΝ ΟδΝ η δυ δμΝ πθΝ απαθυθΝ αυ υθΝ κΝ 2012, κφ έζκθ αδΝ βθΝ

η έπ βΝ πθΝ ισ πθΝΰδαΝ δμΝαπκ κζΫμΝ κΝ φΰαθδ ΪθΝεαδΝ κΝΙλΪεΝαπσΝ
159 δ Ν κζΪλδαΝ κΝ 2011 Ν 115 δ Ν κζΪλδαΝ κΝ 2012. ΟδΝ κλκφΫμΝ
απαθυθ,Ν πκυΝ πδίζάγβεαθΝ Ν σζ μΝ δμΝ ευί λθβ δεΫμΝ αλξΫμΝ γαΝ

κ βΰά κυθΝ Νπ λδεκπΫμΝ55 δ έΝ κζΪλδαΝ ήΝ Ϋ κμΝΰδα βθΝπ λέκ κΝ2013 - 
2015.  
 
 
 -Κ θ λδεάΝ η λδεά 
 
 ΟδΝ αηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ πθΝ ελα υθΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ η λδεάμΝ
αυιάγβεαθΝ εα ΪΝ 8,1% κΝ 2012 εαδΝ αθάζγαθΝ Ν 8,5 δ Ν κζΪλδαέΝ ΣβθΝ
π λέκ κΝ 2003 - 2012 ΫξκυθΝ αυιβγ έΝ εα ΪΝ 70%. ΣβθΝ έ δαΝ π λέκ κΝ κδΝ
αηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ κυΝΜΫιδεκΝαυιάγβεαθΝεα ΪΝ81%.  
 

θ υππ δαεάΝ έθαδΝ βΝ ατιβ βΝ δμΝ απΪθ μΝ π λδεάμΝ α φΪζ δαμΝ πθΝ
ελα υθΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ η λδεάμέΝΣβθΝ π λέκ κΝ 2006 - 2012 αυιάγβεαθΝ
131%.  κΝΜ ιδεσ,Ν ζσΰπΝ βμΝ φαληκΰάμΝ κυΝ σΰηα κμΝ βμΝ «ηβ θδεάμΝ
αθκξάμ»ΝβΝατιβ βΝαθάζγ Ν Ν239%.  
 
 -Λα δθδεάΝ η λδεάΝ 
 
  ΟδΝ αηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ βμΝΛα δθδεάμΝ η λδεάμΝ αυιάγβεαθΝ
εα ΪΝ 3,8% κΝ 2012, παλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κδΝ αηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ βμΝ

λααδζέαμΝ Χ βθΝκπκέα αθ δ κδξ έΝ κΝ50% πθΝαηυθ δευθΝ απαθυθΝ βμΝ
Λα δθδεάμΝ η λδεάμΨΝ βη έπ αθΝηδελάΝη έπ βέΝ 
 

ΝΠαλαΰκυΪβΝατιβ Ν δμΝαηυθ δεΫμΝ βμΝ απΪθ μΝεα ΪΝ43% κΝ2012 ζσΰπΝ
βμΝ υζκπκέβ βμΝ πλκΰλΪηηα κμΝ ε υΰξλκθδ ηκτΝ πθΝ θσπζπθΝ βμΝ
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υθΪη πθέΝ 
 

Ν θ ακυΫζαΝατιβ Ν δμΝαηυθ δεΫμΝ βμΝ απΪθ μΝεα ΪΝ42% κΝ2012, ΰδαΝ
πλυ βΝφκλΪΝη ΪΝαπσΝ3 ξλσθδαΝ υθ ξυθΝη δυ πθΝπκυΝ έξαθΝπ λδκλέ δΝ
ξ σθΝ κΝηδ σΝ κθΝαηυθ δεσΝ βμΝπλκςπκζκΰδ ησέΝ πδπλσ γ α,Ν υθάο Ν
Ϊθ δκΝτοκυμΝ4 δ Ν κζΪλδαΝη Ν βθΝΡπ έαΝΰδαΝ βθΝξλβηα κ σ β βΝθΫπθΝ
ικπζδ ηυθΝ αΝΫ βΝ2013 εαδΝ2014.  

 
ΝΚκζκηίέαΝατιβ Ν δμΝαηυθ δεΫμΝ βμΝ απΪθ μΝεα ΪΝ11% εαδΝ ιάΰΰ δζ Ν

βθΝ φαληκΰάΝ θσμΝ4- κτμΝπλκΰλΪηηα κμΝ ε υΰξλκθδ ηκτέΝ 
 

Ν λΰ θ δθάΝΫξ δΝαυιά δΝ δμΝαηυθ δεΫμΝ βμΝ απΪθ μΝεα ΪΝ132% απσΝ κΝ
2003 εαδΝ απκ ζ έΝ κθΝ 82κΝ δ αΰπΰΫαΝ η δασθπθΝ κπζδευθΝ υ βηΪ πθΝ

κθΝ εσ ηκέΝ ΠαλσζαΝ αυ ΪΝ κΝ 78% πθΝ αηυθ δευθΝ βμΝ απαθυθΝ
απκλλκφΪ αδΝαπσΝεσ βΝπλκ ππδεκτέΝ 
 
 - υλυπβ 
 
ΟδΝαηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ πθΝελα υθΝ βμΝ υλυπβμΝπαλκυ έα αθΝη έπ βΝ κΝ
2012.  
 

Ν πλκ αληκΰάΝ πθΝ αηυθ δευθΝ πλκςπκζκΰδ ηυθΝ η ΪΝ βθΝ ελέ β κυΝ
2008 υπάλι Ν α δαεά,Ν κηαζάΝ εαδΝ πλκΰλαηηα δ ηΫθβΝ θαΝ πΫζγ δΝ Ν
ίΪγκμΝξλσθκυέΝΣβθΝπ λέκ κΝ2008-2012 κΝ θπηΫθκΝ α έζ δκΝη έπ Ν δμΝ
αηυθ δεΫμΝ κυΝ απΪθ μΝ εα ΪΝ 5,2%, βΝ ΓαζζέαΝ εα ΪΝ 3,8%. Ν Γ ληαθέαΝ
ηφΪθδ ΝηδελάΝατιβ βΝ2,6%, αζζΪΝΫξ δΝπλκΰλαηηα έ δΝπ λδεκπΫμΝ ΰδαΝ
αΝ πση θαΝξλσθδαέΝ 

 

 -Ρπ έα 
 

ΝΡπ έαΝατιβ Ν δμΝαηυθ δεΫμΝ βμΝ απΪθ μΝεα ΪΝ16% κΝΫ κμΝ2012 εαδΝ
Ϋξ δΝ ιαΰΰ έζ δΝθΫκΝ ικπζδ δεσΝπλσΰλαηηαΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝ2011 - 2020 
αιέαμΝ 705 δ έΝ κζαλέπθ,Ν η Ν κΝ κπκέκΝ εκπ τ δΝ θαΝ αθ δεα α ά δΝ κΝ
70% κυΝ ικπζδ ηκτΝ πθΝλπ δευθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθέΝ 
 

 - έα 
 
ΟδΝαηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ πθΝα δα δευθΝελα υθΝ υθΫξδ αθΝ θαΝαυιΪθκθ αδΝ
εαδΝ κΝ Ϋ κμΝ 2012. Ν ΚέθαΝ παλκυ έα Ν ατιβ βΝ πθΝ αηυθ δευθΝ βμΝ
απαθυθΝεα ΪΝ7,8% εαδΝαεκτηπβ ΝπζΫκθΝ αΝ166 δ Ν κζΪλδαέΝ 

 
ΣβθΝπ λέκ κΝ2003 - 2012 κΝ δ θΪηΝατιβ Ν δμΝαηυθ δεΫμΝ κυΝ απΪθ μΝ
130% εαδΝβΝΙθ κθβ έαΝ73%.  
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Μ έπ βΝεα ΰλΪφβΝ δμΝαηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ βμΝΙθ έαμέΝ 
 
 -ΜΫ βΝ θα κζάΝεαδΝ σλ δαΝ φλδεά 
 
Μ Ν ίΪ βΝ αΝ δαγΫ δηαΝ κηΫθαΝ Χ θΝ υπΪλξκυθΝ βησ δαΝ δαγΫ δηαΝ

κδξ έαΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ ελΪ βΝ βμΝ π λδκξάμΨΝ βθΝ ΜΫ βΝ θα κζάΝ κδΝ
αηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝαυιάγβεαθΝεα ΪΝ8,3% εαδΝ βθΝ σλ δαΝ φλδεάΝεα ΪΝ
7,8%.  
ΣβθΝ π λέκ κΝ 2003 - 2012 βΝ ζΰ λέαΝ Ϋξ δΝ αυιά δΝ δμΝ αηυθ δεΫμ βμΝ
απΪθ μΝεα ΪΝ189%.  

 
 -Τπκ αξΪλδαΝ φλδεά 
 
ΟδΝαηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ βμΝυπκΝ- αξΪλδαμΝ φλδεάμΝπαλκυ έα αθΝη έπ βΝ
ΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝη ΪΝ κΝ2003.  
 
10. Ν ΰ πΰλαφδεάΝ αθΪζυ βΝ πθΝ αηυθ δευθΝ απαθυθΝ αθα δεθτ δΝ βθΝ
βηα έαΝ βμΝ πλκΰλαηηα δεάμΝ Ϋ η υ βμΝ κυΝ ΤΡΙ Ν ΰδαΝ βθΝ
δαησλφπ βΝ ηδαμΝ πκζυ δΪ α βμΝ θ λΰβ δεΪΝ φδζ δλβθδεάμΝ ιπ λδεάμΝ

πκζδ δεάμέΝ κΝ τΰξλκθκΝπκζυ-πκζδεσΝ τ βηα,ΝβΝλ αζδ δεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ
βμΝΪηυθαμΝεαδΝβΝπλκ ε δεάΝαθΪΰθπ βΝ πθΝ λα δπ δευθΝ ξ δα ηυθΝ
πθΝ ελα υθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ΫξκυθΝ πζΫκθΝ ι φτΰ δΝ απσΝ αΝ λ σ υπαΝ κυΝ

παλ ζγσθ κμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ κ βΰά δΝ Ν απκ κ δεσ λβΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ ιΝ
αθ δε δηΫθκυΝ π λδκλδ ηΫθπθΝ πσλπθΝ ΰδαΝ σπζαΝ εαδΝ πκζ ηδεκτμΝ
ικπζδ ηκτμέΝ υ υξυμ,Ν κΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ

ΆηυθαμΝΰδαΝ κΝΫ κμΝ2014 απζΪΝαθαπαλΪΰ δΝ βθΝζκΰδ δεάΝ- δαξ δλδ δεάΝ
αθΪζυ βΝ κυΝπαλ ζγσθ κμΝεαδΝ θΝηπκλ έΝθαΝαπκ ζΫ δΝ κΝ λΰαζ έκΝΰδαΝ
βθΝυζκπκέβ βΝθΫπθΝπκζδ δευθέΝ 

 
 

έΝ ΝΆηυθαΝεαδΝ κΝΧλΫκμΝ 
 

11. ΌππμΝ πλκετπ δΝ απσΝ αΝ κδξ έαΝ πκυΝ παλκυ έα Ν κΝ εαγβΰβ άμΝ
ΓδυλΰκμΝ λ δζάμΝαπσΝ βθΝÉcole des Hautes Études en Sciences Sociales 
κυΝ Παλδ έκυ,Ν Ν υθΫ λδκΝ η Ν γΫηαΝ κΝ ζζβθδεσΝ ξλΫκμΝ πκυΝ

πλαΰηα κπκδάγβε Ν βθΝ ζ υ αέαΝ ί κηΪ αΝ κυΝ πλδζέκυΝ 2012 κθΝ
Καθα Ϊ1, «απσΝ κΝ1879 ΫπμΝ κΝ1898 κδΝ λα δπ δεΫμΝ απΪθ μΝ βμΝ ζζΪ αμΝ
                                                           
1ίζέ  http://www.matrix24.gr/2012/05/%CE%B7-
%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-
%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-
%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BD-
%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF-1/ 

http://www.matrix24.gr/2012/05/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF-1/
http://www.matrix24.gr/2012/05/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF-1/
http://www.matrix24.gr/2012/05/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF-1/
http://www.matrix24.gr/2012/05/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF-1/
http://www.matrix24.gr/2012/05/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF-1/
http://www.matrix24.gr/2012/05/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF-1/
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υπ λ δπζα δΪ βεαθΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝπλκβΰκτη θβΝ50 έαΝι π λθυθ αμΝ αΝ
780 εα κηητλδαέΝ ΩμΝ πκ κ σΝ πέΝ κυΝ ΠΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ ξλκθδεάΝ
π λέκ κΝευηαέθκθ αθΝαθΪη αΝ κΝ9,5% εαδΝ κΝ15%. ΣκΝξλΫκμΝαπσΝ185 

εα κηητλδαΝ αΝ ΫζβΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ 1880 ε κι τγβε Ν αΝ 925 

εα κηητλδαΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ αδυθαέΝ ΗΝ ατιβ βΝ υθ ξέ βε Ν η Ν φλ θάλ δμΝ
λυγηκτμΝ αΝ πση θαΝ ξλσθδα,Ν η Ν κΝ λ εσλΝ πθΝ αηυθ δευθΝ απαθυθΝ πμΝ
πκ κ σΝ πέΝ κυΝ ΠΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ ζ υ αέπθΝ τκΝ αδυθπθΝ θαΝ
εα αΰλΪφ αδΝ βθΝ π λέκ κΝ1912-1921 σ αθΝαυ ΫμΝΪΰΰδιαθΝ κΝ18% εαδΝ κΝ
ξλΫκμΝι πΫλα Ν αΝ3 δ εα κηητλδαΝ λαξηΫμέΝΩ σ κ,ΝαεσηαΝεαδΝ σ ΝπκυΝ
αΝ Ϋικ αΝ ΰδαΝ σπζαΝ Ϋφ αθαθΝ κΝ 1/5 κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν θΝ υθαθ κτ Ν

εαθ έμΝ κθΝ βη λδθσΝ ε λκξδα ησμΝ κΝ ξλΫκμΝ ζέΰκΝ πλδθΝ βθΝ Μδελα δα δεάΝ
εα α λκφάΝ δαηκλφπθσ αθΝ κΝ80% κυΝαεαγΪλδ κυΝ γθδεκτΝπλκρσθ κμέΝ
ΚδΝτ λαΝΪλξδ Ν κΝπΪλ δ,Ν κΝκπκέκΝσηπμΝεαδΝπΪζδΝ θΝ υΰελέθ αδΝη Ν βθΝ
βη λδθάΝεα Ϊ α βμΝ πσΝ2,4 δ εα κηητλδαΝ λαξηΫμΝ βθΝπ λέκ κΝ1899-

1919 κδΝ λα δπ δεΫμΝ απΪθ μΝ Ϋφ α αθΝ αΝ22,2 δ έΝ κΝ δΪ βηαΝ1920-

1932.  κΝ ΫζκμΝ βμΝπ λδσ κυΝ κΝξλΫκμΝπάΰ Ν αΝ43 δμέΝ θυΝ κΝ ΠΝά αθΝ
33 δ έΝ – ά κδΝ κΝ 130% κυΝ ΠέΝ ΟδΝ απΪθ μΝ Ϋπ αθΝ αδ γβ ΪΝ απσΝ κΝ
1951 ΫπμΝ κΝ1969, κπσ Νά αθΝαθΪη αΝ κΝ3,7 εαδΝ6,3% κυΝ ΠέΝΧπλέμΝ
ίΫίαδαΝαυ σΝθαΝ βηαέθ δΝσ δΝΫφ αθαθΝ αΝ πέπ αΝ πθΝΪζζπθΝ υλππαρευθΝ
ελα υθμΝΰδαΝπαλΪ δΰηα,Ν βθΝπ λέκ κΝ1960-1969 κΝηΫ κμΝσλκμΝ βμΝ Ν πθΝ
15 αθ λξσ αθΝ Ναηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝτοκυμΝ3,4% πέΝ κυΝ Π,Ν θυΝ βθΝ
ζζΪ αΝ ά αθΝ 4,2%. εσηαΝ π λδ σ λκΝ Ϊθκδΰ Ν βΝ οαζέ αΝ η αιτΝ
υλππαρεκτΝηΫ κυΝσλκυΝεαδΝ ζζβθδεκτΝ αΝ πση θαΝξλσθδα,Ν θυΝ βθΝ ΝκδΝ
απΪθ μΝη δυθκθ αθΝπμΝπκ κ σΝ πέΝ κυΝ ΠέΝ δ δεσ λα,ΝαπσΝ κΝ1970 

ΫπμΝ κΝ1979 βθΝ ζζΪ αΝκδΝ λα δπ δεΫμΝ απΪθ μΝά αθΝ5,8% πέΝ κυΝ ΠΝ
θυΝ βθΝ Ν 3%, θυΝ αθ έ κδξαΝ βθΝ εα έαΝ κυΝ 1980 6,2% Ϋθαθ δΝ

2,9%. ΗΝ δαφκλΪΝ Ϋπ Ν ζέΰκΝ βΝ εα έαΝ κυΝ 1990 η Ν δμΝ ζζβθδεΫμΝ
απΪθ μΝθαΝ έθαδΝεα ΪΝηΫ κΝσλκΝ αΝ4,2% κυΝ ΠΝεαδΝ βμΝ Ν πθΝ15 αΝ

2,1%, εαδΝ γαΝ υθ ξδασ αθΝ βθΝπ λέκ κΝ 2000-2008 η Ν3,6% βθΝ ζζΪ αΝ
Ϋθαθ δΝ1,6% βθΝ .» 
 
12. υΰεζκθδ δεΪΝ έθαδΝεαδΝ αΝ κδξ έαΝ αΝκπκέαΝπαλκυ έα Ν κθΝΜΪδκΝ
2013 βΝ ΰθπ άΝ λδακ πα δεάΝ ιαη θάΝ εΫοβμΝ Transnational 
Institute(ΣΝΙΨΝ. δ δεσ λαΝμ 
 
ΠαλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝπαΰεσ ηδαΝκδεκθκηέαΝίλέ ε αδΝ Νελέ βΝαπσΝ κΝ
2008 βΝ ζζΪ αΝ ηφαθέα δΝ κΝ Ϋ κμΝ 2009 ατιβ βΝ πθΝ αηυθ δευθΝ βμΝ
απαθυθΝκδΝ λα δπ δεΫμΝ απΪθ μΝ πθΝελα υθΝ βμΝ ΝΰδαΝ κΝΫ κμΝ2010 

δ κ υθαηκτθΝη Ν κΝΫζζ δηηαΝ ζζΪ αμ,ΝΙ αζέαμΝεαδΝΙ παθέαμΝ βθΝπ λέκ κΝ
2007 - 2011 βΝαιέαΝ πθΝα δυθΝ ιαΰπΰάμΝ λα δπ δεκτΝ ικπζδ ηκτΝαπσΝ
ξυλ μΝ βμΝ ΝπλκμΝ βθΝ ζζΪ αΝαθΫλξ αδΝ Ν4,499 δ Ν ΤΡΧέΝ 
 
13. Μ Ναυ ΪΝ αΝ κηΫθα,ΝηκδΪακυθΝζκΰδεΫμ κδΝ ε δηά δμΝσ δΝΰδαΝαΰκλΫμΝ
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σπζπθΝη ΪΝ κΝ1974, κδΝευί λθά δμΝΫξκυθΝ πλ υ δεΪΝ δαγΫ δΝπκ ΪΝπκυΝ
δ κ υθαηκτθΝ η Ν 1/2 κυΝ ηΫ κυΝ ά δκυΝ ΠΝ Χ εαγΪλδ κΝ γθδεσΝ
ΠλκρσθΨΝ πθΝ ξλσθπθΝ αυ υθ,Ν ξπλέμΝ κυμΝ σεκυμέΝ δ δεσ λα,Ν σππμΝ
αθΫζυ Νη ΝΪλγλκΝ κυΝ βθΝ φβη λέ α  ΡΙ ΟΠ Σ Ν δμΝ14-4-20122 
κΝ εέΝ ΚυλδΪεκμΝ Λ ΚΟΝ «βΝ ζζΪ α,Ν αγ λΪΝ δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ

εα έ μ,Ν π λδζαηίαθσ αθΝ κυμΝ η ΰαζτ λκυμΝ δ αΰπΰ έμΝ σπζπθΝ κθΝ
εσ ηκ,Ν εα αζαηίΪθκθ αμΝ γΫ δμΝ βθΝ πλυ βΝ εΪ αΝ βμΝ παΰεσ ηδαμΝ
εα Ϊ αιβμέΝ δ δεΪΝ η ΪΝ κΝ1974 δΫγ ,Ν ευλέπμΝ ΝΗΠ ,ΝΓ ληαθέαΝ εαδΝ
Γαζζέα,Ν πκ ΪΝ πκυΝ ηααέΝ η Ν κυμΝ σεκυμ,Ν τηφπθαΝ η Ν η λδκπαγ έμΝ
υπκζκΰδ ηκτμ,Ν ι π λθκτθΝ κΝ 50% κυΝ βησ δκυΝ ξλΫκυμέΝ δ δεσ λα,Ν η Ν
ίΪ βΝ αΝ κδξ έαΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ βθΝ ά δαΝ Ϋεγ βΝ κυΝ δ γθκτμΝ
Ιθ δ κτ κυΝ  κεξσζηβμΝ ΰδαΝ βθΝ δλάθβΝ εαδΝ κθΝ φκπζδ ησΝ (SIPRI), βΝ
ζζΪ αΝ αγ λΪΝ η ΪΝ κΝ 1974:   δ Ϊΰ δΝ εα ΪΝ ηΫ κΝ σλκΝ εαδΝ Ν ά δαΝ

ίΪ βΝ κΝ3,74% πθΝσπζπθΝπκυΝ ιΪΰκυθΝπαΰεκ ηέπμΝκδΝΗΠ έΝ βζα ά,Ν βθΝ
έ δαΝ π λέκ κΝ (1974 - 2010), βΝ ζζΪ αΝ αΰσλα Ν απσΝ δμΝ ΗΠ Ν σπζαΝ πκυΝ
αθ δ κδξκτθΝ κΝ τθκζκΝ βμΝπαλαΰπΰάμΝΪθπΝ πθΝ16 ηβθυθέΝΝ θ έ κδξα,Ν
απσΝ βΝ Γ ληαθέα,Ν δ Ϊΰ δΝ κΝ 9,64% πθΝ παΰεσ ηδπθΝ ιαΰπΰυθΝ σπζπθΝ
αυ άμΝ βμΝ ξυλαμ,Ν βζα άΝ εΪγ Ν ΫεαΝ ξλσθδα,Ν αΰκλΪα δΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ

ά δαμΝ παλαΰπΰάμΝ βμΝ ΰ ληαθδεάμΝ πκζ ηδεάμΝ ίδκηβξαθέαμΝ πκυΝ
πλκκλέα αδΝ ΰδαΝ ιαΰπΰΫμέΝ πσΝ βΝ Γαζζέα,Ν εΪγ Ν ξλσθκΝ εα ΪΝ ηΫ κΝ σλκΝ
αΰκλΪα δΝ κΝ 5,51% πθΝ παΰεσ ηδπθΝ ιαΰπΰυθΝ βμέΝ βζα ά,Ν βΝ ζζΪ αΝ
αΰσλα ,ΝηΫ αΝ βθΝπ λέκ κΝαυ ά,Ν κΝ τθκζκΝ βμΝπαλαΰπΰάμΝπ λέπκυΝ τκΝ

υθΝ βμΝΰαζζδεάμΝπκζ ηδεάμΝίδκηβξαθέαμ,ΝπκυΝπλκκλέα αδΝΰδαΝ ιαΰπΰΫμέΝ
Μ ΝίΪ βΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝSIPRI, βΝ ζζΪ αΝΰδαΝ βθΝπ θ α έαΝ2001 - 2005 

ά αθΝπλυ βΝ βθΝπαΰεσ ηδαΝεα Ϊ αιβΝ δμΝ δ αΰπΰΫμΝσπζπθΝαπσΝ δμΝΗΠ Ν
εαδΝ Ϋεα βΝ δμΝ δ αΰπΰΫμΝ σπζπθΝ η αιτΝ σζπθΝ πθΝ ξπλυθΝ κυΝ εσ ηκυ,Ν
αΰκλΪακθ αμΝ κΝ 4% βμΝ παΰεσ ηδαμΝ «πέ αμ»Ν πθΝ ιαΰπΰυθΝ σπζπθΝ πκυΝ
ΰέθκθ αδΝ απσΝ σζ μΝ δμΝ ξυλ μέέέέέέ δ δεσΝ ε φΪζαδκΝ απκ ζ έΝ κΝ ξλΫκμΝ πκυΝ
πλκΫλξ αδΝαπσΝ αΝπλκΰλΪηηα αΝFMS (αη λδεαθδεάΝ λα δπ δεάΝίκάγ δα)έΝ
Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ πλσΰλαηηαΝ υοβζσ κεπθΝ αθ έπθΝ πλκμΝ βθΝ ζζΪ αΝ απσΝ
λΪπ α μΝ πθΝ ΗΠ ,Ν αΝ κπκέαΝ βΝ ζζΪ αΝ υηφυθβ Ν θαΝ εα υγτθ δΝ
ικζκεζάλκυΝΰδαΝ βθΝαΰκλΪΝ ικπζδ δεκτΝυζδεκτΝαπσΝ βθΝ η λδεά!ΝΣκΝΫ κμΝ

2000, κΝ υ πλ υηΫθκΝξλΫκμΝπλκμΝ λΪπ α μΝ πθΝΗΠ ,Ν ιαδ έαμΝαυ κτΝ κυΝ
ζσΰκυ,Νι π λθκτ Ν αΝ6,3 δ έΝ κζΪλδαΝ( Ϊθ δαΝεαδΝ σεκδ)έΝΣαΝπλκΰλΪηηα αΝ
αυ ΪΝά αθΝ Ν φαληκΰάΝ κυΝ σΰηα κμΝΣλκτηαθΝεαδΝαπκ ζκτ αθΝ βθΝΪζζβΝ
σοβΝ κυΝ ξ έκυΝ ΜΪλ αζέΝ υ σΝ ΰδαΝ σ κυμΝ ηδζΪθ Ν ΰδαΝ βθΝ αθΪΰεβΝ θσμΝ
«θΫκυΝ ξ έκυΝ ΜΪλ αζ»,Ν βΝ δΰηάΝ πκυΝ αεσηα,Ν 60 ξλσθδαΝ η Ϊ,Ν
πζβλυθκυη Ν κΝ παζδσέΝ ΣκΝ 2002, κΝ σ Ν υπκυλΰσμΝ γθδεάμΝ ΆηυθαμΝ έξ Ν
βζυ δΝ βΝ κυζάΝαπαθ υθ αμΝ Ν λυ β βΝ ίκυζ υ υθΝ κυΝΚΚ ,Ν σ δΝ βΝ

ευίΫλθβ βΝ θΝ δαγΫ δΝ κδξ έα,ΝπΫλαΝαπσΝαυ σΝπκυΝΫξκυθΝκδΝΗΠ ΝεαδΝπδκΝ
υΰε ελδηΫθαΝ σ δμΝ «ΣαΝ κδξ έαΝ κυΝ ξλΫκυμΝ απσΝ κΝ Ϋ κμΝ 1994 εαδΝ η ΪΝ

                                                           
2
 θα βηκ έ υ βΝαπσΝiskra.gr 
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βλκτθ αδΝ απσΝ κΝ υπκυλΰ έκΝ ΟδεκθκηδευθέΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ υπΪλξκθ αΝ
κδξ έαΝ πκυΝ ηαμΝ ΫξκυθΝ εκδθκπκδβγ έΝ απσΝ δμΝ ΗΠ ,Ν αΝ κφ δζση θαΝ

κεκξλ κζτ δαΝ ΰδαΝ Ϊθ δαΝFMS (ΰδαΝ κΝ Ϋ κμΝ2001) αθΫλξκθ αδΝ Ν523,25 

εα κηητλδαΝ κζΪλδαέΝ δ υελδθέα αδΝσ δΝκδΝπαλα βλκτη θ μΝαυιά δμ,Ν Ν
ξΫ βΝη Ν κθΝαλξδεσΝ ξ δα ησ,Νκφ έζκθ αδΝ βΝη ΰΪζβΝ δαφκλκπκέβ βΝ βμΝ

δ κ δηέαμΝ κυΝ κζαλέκυΝ η Ν βΝ λαξηά»!Ν πκεαζυπ δεσμΝ ΰδαΝ κΝ έ δκΝ γΫηαΝ
ά αθΝ κΝ πλυβθΝ αλξβΰσμΝ εαδΝ Γ Ν λα βΰσμΝ ΚέΝ Παθαΰδπ Ϊεβμ,Ν κΝ κπκέκμΝ
εα αγΫ κθ αμΝ δμΝ17/11/2008, πμΝηΪλ υλαμΝ Ν ι α δεάΝ πδ λκπάΝ βμΝ
κυζάμ,ΝπκυΝ δ λ υθκτ Ν δμΝπλκηάγ δ μΝ ικπζδ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθ,ΝπκυΝ

ΫΰδθαθΝ πέΝυπκυλΰέαμΝ πθΝ έΝΣ κξα ασπκυζκυΝεαδΝΓέΝΠαπαθ πθέκυ,Ν έξ Νπ δΝ
σ δΝβΝ ζζΪ αΝ πέΝπκζζΪΝξλσθδαΝ ξσ αθΝαπσΝ δμΝΗΠ Νσ, δΝπ λέ υ ,ΝαφκτΝ
«παέλθαη Ν κπζδεΪΝ υ άηα αΝ αΝ κπκέαΝ ά αθΝ Ϊπδα,Ν η Ν δμΝ ζ ΰση θ μΝ
ίκάγ δ μΝ εαδΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ FMS. Ο, δΝ π λέ υ Ν ηαμΝ έθαθ »έΝ ΗΝ
ηκθσπζ υλβ,Ν υθΫξδ Ν κΝ έ δκμ,Ν κ σμΝ πλκηάγ δαμΝ κλδ ηΫθπθΝ κπζδευθΝ
υ βηΪ πθΝευλέπμΝαπσΝ κυμΝ η λδεαθκτμΝ«ηαμΝ βηδκτλΰβ Νπλκίζάηα αΝ
δμΝ ξΫ δμΝηαμΝεαδΝ δμΝ πδξ δλά δμΝηαμ,ΝαθΝεΪθαη ,Νη Ν κυμΝΣκτλεκυμ»έΝ

«ΣκΝ Ν ΣΟΝ ηπκλ έΝ θαΝ ηαμΝ εΪθ δΝ παλ ηίκζΫμΝ σπκ Ν γΫζ δ»,Ν υθΫξδ Ν κΝ
λα βΰσμΝΚέΝΠαθαΰδπ ΪεβμΝ εαδΝ έπ Ν σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ δαγΫ δΝ ά βΝ αλε ΪΝ

σπζαΝ ΰδαΝ κΝ Ν ΣΟέΝ «ΠλΫπ δΝ εΪπκ Ν θαΝ ελα Ϊη Ν εαδΝ εΪπκδαΝ κπζδεΪΝ
υ άηα αΝ ΰδαΝ βΝ δεάΝ ηαμΝ βθΝ Ϊηυθα,Ν ΰδα έΝ κΝ Ν ΣΟ,Ν σ αθΝ εΪθκυη Ν

πσζ ηκΝη Ν βθΝΣκυλεέαΝ ΝγαΝηαμΝίκβγά δ,ΝσππμΝιΫλ »,Ν έπ έέέέεα ΪΝ βΝ
υαά β βΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ2004, κΝ σ ΝυπκυλΰσμΝΟδεκθκηέαμΝΝέΝ

Χλδ κ κυζΪεβμ,Ν ηδζυθ αμΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ 2003 βθΝ πδ λκπάΝ
ΟδεκθκηδευθΝ ΤπκγΫ πθΝ βμΝ κυζάμ,Ν παλα Ϋξγβε Ν σ δΝ « κυζΪξδ κθΝ 25 

ηκθΪ μΝ κυΝ βησ δκυΝξλΫκυμΝ( έ έΝ βζα άΝ κΝ1/4 κυΝξλΫκυμ),Νκφ έζκθ αδΝ
δμΝ δεαδκζκΰβηΫθ μΝ η θ,Ν αζζΪΝ δ δαδ ΫλπμΝ αυιβηΫθ μΝ αηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ

βμΝξυλαμΝηαμ»,ΝγΫζκθ αμΝη Ναυ σΝ κθΝ λσπκΝθαΝυπκ βλέι δΝ βθΝΪπκοβΝσ δΝ
βΝ ζζΪ α,Ν αθΝ αφαδλ γ έΝ βΝ δ δαδ λσ β αΝ πθΝ αυιβηΫθπθΝ απαθυθΝ ΰδαΝ
ικπζδ ηκτμΝ εαδΝ θΝ υπκζκΰδ έΝ κΝ ξλΫκμΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθ,Ν σ Ν
επζβλυθ δΝ κυμΝ έε μΝ βμΝΟΝ ΝΰδαΝ αΝ βηκ δκθκηδεΪΝη ΰΫγβΝεαδΝευλέπμΝ

αυ σθΝ κυΝ βησ δκυΝξλΫκυμΝπμΝπκ κ σΝ κυΝ Πέ» 

 
14. ΟΝαπκζκΰδ ησμΝΫ κυμΝ2012 π λδ σ λκΝκιτθ δ,ΝπαλΪΝεαγβ υξΪα δ,Ν
δμΝ αθβ υξέ μΝ ΰδαΝ βθΝ υπ λ δσΰεπ βΝ κυΝ βηκ έκυΝ ξλΫκυμΝ απσΝ δμ 

αηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝ υθέΝ 
 
 κθΝπαλαεΪ πΝπέθαεαΝαθαφΫλκθ αδΝ αΝαπκζκΰδ δεΪΝ κδξ έαΝ κυΝΚ Ν
6900 η Ν έ ζκΝ «Τπκξλ υ δμΝ απσΝ πλκΰλΪηηα αΝ ικπζδ ηκτΝ θσπζπθΝ
υθΪη πθ»ΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝ2004 - 2012 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 

 

825.950.811,35 

Π η ω ές  

 

 

 

1.394.053.629,09 

Π η ω ές  

1.491.804.863,00 

( δαησλφω β) 
 

1.491.804.861,11 

(ΠζβλωηΫμ) 

2.175.674.039,00 

( δαησλφω β) 
 

2.175.674.036,72 

(ΠζβλωηΫμ) 

2.131.996.036,00 

( δαησλφω β) 
 

2.131.996.033,23 

(ΠζβλωηΫμ) 

2.175.394.955,00 

( δαησλφω β) 
 

2.175.394.952,56 

(ΠζβλωηΫμ) 

1.017.327.581,00 

( δαησλφω β) 
 

1.017.327.577,09 

(ΠζβλωηΫμ) 

1.474.455.000,00 

( δαησλφω β) 
 

359.599.533,67 

(ΠζβλωηΫμ) 

5.786.310.056,00 

( δαησλφω β) 
 

409.642.091,22 

(ΠζβλωηΫμ) 

 

 

15. τηφπθαΝ η Ν κθΝ απκζκΰδ ησΝ Ϋ κυμΝ 2011 βΝ δαησλφπ βΝ κυΝ Κ Ν
6900 «Τπκξλ υ δμΝ απσΝ πλκΰλΪηηα αΝ ικπζδ ηκτΝ πθΝ θσπζπθΝ
υθΪη πθ»Ν αθΫλξ αδΝ Ν 1.474.455.000,00.  κΝ Κ Ν 6920 

«Τπκξλ υ δμΝ πλκβΰκυηΫθπθΝ κδεκθκηδευθΝ υθΝ φκλΫπθΝ Γ θδεάμΝ
ΚυίΫλθβ βμ»Ν θΝ αθαΰλΪφ αδΝ εαθΫθαΝ πκ σέΝ πσΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝ
απκζκΰδ ηκτΝ υθΪΰ αδΝ σ δΝ ΰδαΝ υπκξλ υ δμΝ απσΝ πλκΰλΪηηα αΝ
ικπζδ ηκτΝ εα αίζάγβεαθΝ 359.599.533,67 ΤΡΧ,Ν βζα άΝ κΝ τθκζκΝ
πθΝεκθ υζέπθΝ κυΝ ικπζδ δεκτΝπλκΰλΪηηα κμέΝΧ σ κ,ΝεαδΝπαλΪΝ βθΝ
ιΪθ ζβ βΝ κυΝ ικπζδ δεκτΝπλκΰλΪηηα κμ,Ν κΝ2011 εα αζ έπ δΝκφ δζΫμΝ

απσΝ ικπζδ δεΪΝ τοκυμΝ ξ σθΝ 1,1 δμΝ ΤΡΧ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εαδΝ Ϋη δθαθΝ
απζάλπ μέΝ 
 
 βθΝ Ϋεγ άΝ βμΝ ΰδαΝ κθΝ απκζκΰδ ησΝ Ϋ κυμΝ 2011  βΝ ΟζκηΫζ δαΝ κυΝ

ζ ΰε δεκτΝυθ λέκυΝ πδ βηαέθ δΝ αΝΝ ιάμΝμΝ 
 
« βθΝ εα βΰκλέαΝ υπσΝ κθΝ έ ζκΝ «πδ π Ϋμ»Ν παλα έγ θ αδΝ κδΝ υπκξλ υ δμΝ
βμΝ Κ θ λδεάμΝ δκέεβ βμΝ κδΝ κπκέ μΝ θΝ υπΪΰκθ αδΝ Ν κπκδα άπκ Ν

εα βΰκλέαΝ πθΝ υπκξλ υ πθΝ πκυΝ παλαεκζκυγκτθ αδΝ κυμΝ υπσζκδπκυμΝ
πλπ κίΪγηδκυμΝζκΰαλδα ηκτμΝ βμΝκηΪ αμΝ5. πσΝ βθΝαθπ ΫλπΝεα βΰκλέα,Ν
βηαθ δεσΝηΫλκμΝ πθΝ υπκζκέππθΝαφκλΪΝ αΝ υπσζκδπαΝ πθΝ ζκΰαλδα ηυθΝ

« δ πλΪι δμΝ αε κπκδβ Ϋ μ»Ν εαδΝ «υπκξλ υ δμΝ απσΝ ικπζδ δεΪΝ
πλκΰλΪηηα α»,Ν αΝκπκέαΝπλκΫλξκθ αδΝαπκεζ δ δεΪΝαπσΝ βΝη Ϊπ π βΝ πθΝ
υπκζκέππθΝ κυΝΙ κζκΰδ ηκτΝκδεκθκηδεκτΝΫ κυμΝ2010. πδ βηαέθ αδΝσ δ,ΝκδΝ
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αθπ ΫλπΝεα βΰκλέ μΝ ζκΰαλδα ηυθΝπλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κθΝ ζκΰαλδα ησΝ404 

« αε κπκδβ Ϋ μΝ δ πλΪι δμ»,Ν κΝ κπκέκμΝ εδθ έ κΝ ε σμΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν
πδ πθσ αθΝ απκεζ δ δεΪΝ απσΝ αθ δαεΪΝ Ϋ κ αΝ εαδΝ ξλβ έη υ Ν ΰδαΝ βθΝ
δ κ εΫζδ βΝ κυΝ πκζκΰδ ηκτΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ βθΝπζβλπηάΝ πθΝ ΰΰυά πθΝ
κδΝ κπκέ μΝ εα Ϋπδπ αθέΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ κδΝ σπκδ μΝ ξλ κπδ υ δμΝ κυΝ
αθπ ΫλπΝ ζκΰαλδα ηκτΝ θΝ ηφαθέακθ αθΝ αΝ Ϋ κ αΝ εαδΝ αΝ Ϋικ αΝ κυΝ
Πλκςπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ εα ’Ν πΫε α βΝ κυΝ πκζκΰδ ηκτέΝ ΗΝ αδ δκζσΰβ β,Ν βΝ
κπκέαΝ παλκυ δΪα αδΝ βΝ βη έπ βΝ 32 κυΝ Πλκ αλ άηα κμΝ πθΝ
Χλβηα κκδεκθκηδευθΝ Κα α Ϊ πθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ αε κπκέβ βΝ αυ υθΝ
πθΝ πζβλπηυθΝ παλκυ δΪα δΝ α υθαηέ μ,Ν ζσΰπΝ Ϋζζ δοβμΝ σζπθΝ πθΝ

απαλαέ β πθΝ κηΫθπθ,ΝεαγυμΝ έθαδΝπδγαθσΝθαΝηβθΝηβ θδ έ,Ν δ δεΪΝπμΝ
πλκμΝ δμΝ« δ πλΪι δμΝ αε κπκδβ Ϋ μ»,ΝκδΝκπκέ μΝαθαφΫλκθ αδΝ ΝπζβλπηΫμΝ
ΰΰυά πθΝ πκυΝ εα Ϋπδπ αθΝ αζζΪΝ εαδΝ Ν η αφκλΪΝ πκ υθΝ ΰδαΝ βθΝ

δ κ εΫζδ βΝ κυΝ πκζκΰδ ηκτ».  
 
 κθΝ απκζκΰδ ησΝ Ϋ κυμΝ 2012 κθΝ Κ Ν 6900 «Τπκξλ υ δμΝ απσΝ
πλκΰλΪηηα αΝ ικπζδ ηκτΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθ»ΝΫξκυθΝπζΫκθΝ ΰΰλαφ έΝ
5.786.310.056,00, αΝκπκέαΝπ λαδ ΫλπΝαθαζτκθ αδΝπμΝ ιάμΝμ 
 
Κ Ν 6910 «Τπκξλ υ δμΝ απσΝ πλκΰλΪηηα αΝ ικπζδ ηκτΝ πθΝ θσπζπθΝ

υθΪη πθ»Ν μΝ 700.000.000,00 ΤΡΧΝ εαδΝ πζβλπηΫμΝ 409.642.091,22 
ΤΡΧέΝ πκηΫθπμ,Ν βΝ κφ δζάΝ κυΝ Ϋ κυμΝ 2012 απσΝ πλκΰλΪηηα αΝ
ικπζδ ηκτΝαθΫλξ αδΝ Ν290.357.908,78 ΤΡΧέΝ 

 
Κ Ν 6920 «Τπκξλ υ δμΝ πλκβΰκυηΫθπθΝ υθΝ φκλΫπθΝ Γ θδεάΝ
ΚυίΫλθβ βμ»ΝμΝ5.086.310.056,00 ΤΡΧΝεαδΝπζβλπηΫμΝΜ ΝέΝ 
 

πκηΫθπμ,Ν κΝ2012 εα αζ έπ δΝ υθκζδεΪΝκφ δζΫμΝαπσΝ ικπζδ δεΪΝ ξ σθΝ
5,4 δμέΝ ΤΡΧέΝ 
 
 βθΝ Ϋεγ βΝ βμΝ ΟζκηΫζ δαμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ υθ λέκυΝ πέΝ κυΝ
απκζκΰδ ηκτΝΫ κυμΝ2012 αθαφΫλ αδΝσ δΝ κθΝΚ Ν6900  «Τπκξλ υ δμΝ
απσΝ πλκΰλΪηηα αΝ ικπζδ ηκτΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθ»Ν ηφαθέακθ αδΝ
κφ δζΫμΝ7 δ έΝ ΤΡΧέΝ 
 
ΣκΝ ζ ΰε δεσΝ υθΫ λδκΝ παλα βλ έΝ ξ δεΪΝ σ δΝ «σ κθΝ αφκλΪΝ δμΝ
υπκξλ υ δμΝαπσΝπλκΰλΪηηα αΝ ικπζδ ηκτΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝκδΝ απΪθ μΝ
ά αθΝ ηδελσ λ μΝ απσΝ δμΝ πλκςπκζκΰδ γ έ μΝ εα ΪΝ €6.590.357.908,78, εΝ
πθΝκπκέπθΝπκ σΝ€6.000.000.000 αφκλκτ Ν υπκξλ υ δμΝπλκβΰκυηΫθπθΝ

κδεκθκηδευθΝ υθΝφκλΫπθΝΓ θδεάμΝΚυίΫλθβ βμΝ(Κ Ν6920) κδΝκπκέ μΝ θΝ
πζβλυγβεαθ».  
 
16. ΣκΝεκθ τζδΝ κυΝ ικπζδ δεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝΫ κυμΝβί1βΝαθ λξσ αθΝ Ν
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ζ1ίΝ εα έΝ ΤΡΧΝεαδΝπαλΪΝ βθΝαθΪζπ άΝ κυΝ θΝεα Ϊφ λ ΝθαΝεαζτο δΝ δμΝ
λΫξκυ μΝ ικπζδ δεΫμΝ απΪθ μέΝ ΣκΝ πδκΝ αθβ υξβ δεσΝ σηπμΝ έθαδΝ σ δΝ
ηφαθέ βεαθΝκφ δζΫμΝτοκυμΝηΝ δ έΝ ΤΡΧ,ΝπκυΝ κθΝαπκζκΰδ ησΝΫ κυμΝ

βί11Ν θΝυπάλξαθέΝ 
 
17. θΝΫξκυθΝεα α έΝΰθπ ΪΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝαπκζκΰδ ηκτΝΫ κυμΝ2013. 
Χ σ κ,Ν κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΆηυθαμΝ ΰδαΝ κΝ
Ϋ κμΝ 2014 θΝ υπΪλξκυθΝ ΰΰλαφΫμΝ κδΝ κπκέ μΝ θαΝ ΰΰυυθ αδΝ έ Ν σ δΝ βθΝ
πση θβΝ ξλκθδΪΝ θΝ γαΝ ηφαθδ έΝ εαδΝ πΪζδΝ Ϋζζ δηηαΝ ΧεαδΝ ηΪζδ αΝ

πλπ κΰ θΫμΝ!Ψ δμΝπζβλπηΫμΝ πθΝ ικπζδ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθ,Ν έ Νσ δΝκδΝ
υ πλ υηΫθ μΝκφ δζΫμΝαπσΝ αΝπλκβΰκτη θαΝξλσθδαΝ αε κπκδκτθ αδΝη Ν

εΪπκδκθΝ λσπκέΝ 
 

Νη ΰαζτ λβ,Νσηπμ,ΝΫζζ δοβΝ έθαδΝσ δΝκΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝ πση θκυΝ
Ϋ κυμΝ θΝ απκ υπυθ δΝ εΪπκδαΝ υΰε ελδηΫθβΝ πλπ κίκυζέαΝ ΰδαΝ θαΝ

αηα ά δΝ πζΫκθΝ βΝ « δπζπηα έαΝ πθΝ ικπζδ ηυθ»Ν θαΝ λκφκ κ έΝ κΝ
βησ δκΝξλΫκμΝ ΝίΪλκμΝ κυΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμέΝ 

 
ΓέΝ ΝΆηυθαΝεαδΝβΝ π δζά 

 
18.  Ν ΪηυθαΝ ξ δΪα αδΝ εαδΝ υζκπκδ έ αδΝ Ϋθαθ δΝ εδθ τθκυΝ άΝ απ δζάμέΝ
Άλα,Ν φσ κθΝπλκ δκλδ κτθΝκδΝεέθ υθκδΝεαδΝκδΝαπ δζΫμ,Ν ξ δΪα αδΝ κΝ
ίΫζ δ κΝ ΧάΝ κΝ εα αζζβζσ λκΝ κΝ πζαέ δκΝ αθ ζα δευθΝ π λδκλδ ηυθΨΝ
ξάηαΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ άΝ εαδΝ ικυ Ϋλπ άΝ κυμΝ εαδΝ ξαλΪ αδΝ βΝ

αεκζκυγβ ΫαΝΧίλαξυ-,ΝηΫ κ- εαδΝηαελκπλσγ ηβΨΝπκζδ δεάήΝ λα βΰδεάΝ
ΰδαΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ πθΝ πσλπθΝ εαδΝ πθΝ ηΫ πθΝ πκυΝ ιυπβλ κτθΝ κΝ
ξάηαέΝ Σέπκ Ν απσΝ αυ ΪΝ αΝ ισξπμΝ κλγκζκΰδεΪΝ εαδΝ ξθκελα δεΪΝ θΝ
υθαθ ΪΝ κΝ εαζσπδ κμΝ παλα βλβ άμΝ βθΝ αθΪζπ βΝ πθΝ αηυθ δευθΝ
απαθυθΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ 

 
19. έθαδΝ α δαηφδ ίά β κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ Ν απσζυ μΝ δηΫμΝ κδΝ αηυθ δεΫμΝ
απΪθ μΝ βμΝ ζζΪ αμΝ έθαδΝηδελσ λ μΝαπσΝ ε έθ μΝ βμΝΣκυλεέαμέΝ 
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βίέΝ Χ σ κ,Ν η Ν ελδ άλδκΝ κΝ πκ κ σΝ πθΝ αηυθ δευθΝ απαθυθΝ πέΝ κυΝ
ΠΝ βΝ δεσθαΝ αθ δ λΫφ αδέΝ H EζζΪ αΝ εα αθαζυθ δΝ η ΰαζτ λκΝ

πκ κ σΝ κυΝ ΠΝ βμΝΰδαΝαηυθ δεΫμΝ απΪθ μΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝΣκυλεέαέΝ 
 

 

 

 

 

 

21. H αθΪζυ βΝ βμΝ ξΫ βμΝ πθΝαηυθ δευθΝ απαθυθΝη Ν βθΝαθ δη υπδ βΝ
βμΝ απ δζάμΝ έθαδΝ πκζυ δΪ α βΝ εαδΝ πκζυπαλαΰκθ δεάέΝ ΣκΝ ίΫίαδκΝ έθαδΝ

σ δΝ κΝη απκζδ υ δεσΝηκθ ΫζκΝ ξ έα βμΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝ έθαδΝ
απσΝησθκΝ κυΝζΪγκμέΝ 
22. ΟΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΆηυθαμΝΰδαΝ κΝΫ κμΝ2014 
έγ αδΝπλκμΝοάφδ βΝαπσΝ βΝ κυζάΝξπλέμΝθαΝΫξ δΝαεσηαΝυπκίζβγ έΝπλκμΝ

Ϋΰελδ βΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ εκδθκίκυζ υ δεάΝ πδ λκπάΝ κΝ θΫκΝ
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Μαελκπλσγ ηκΝ ΠλσΰλαηηαΝ Πλκηβγ δυθΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθέΝ Ν
παλΪζ δοβΝ αυ άΝ αφάθ δΝ αθαπΪθ β αΝ υκΝ Χ2) εαέλδαμΝ βηα έαμΝ
λπ άηα αΝμ 

 
 -Ϋξ δΝ δ αξγ έΝ βΝ βη λδθάΝ ΚυίΫλθβ βΝ απσΝ αΝ ζΪγβΝ βμΝ
« δπζπηα έαμΝ πθΝ ικπζδ ηυθ»Ν κυΝπαλ ζγσθ κμΝεαδΝπυμΝαπκ υπυθκθ αδΝ
αΝ δ Ϊΰηα αΝαυ ΪΝ κΝ ικπζδ δεσΝπλσΰλαηηαΝ κυΝΫ κυμΝ2014;  

 
 - ΰΰυΪ αδΝ βΝ ΚυίΫλθβ βΝ σ δΝ κΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝ 2014 
ια φαζέα δΝ δμΝ Έθκπζ μΝ υθΪη δμΝ κυμΝ πσλκυμ,Ν πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ

ηδαΝαδφθέ δαΝατιβ βΝ βμΝ κυλεδεάμΝ πδγ δεσ β αμνΝ 
 
 

έΝΟδΝ πδπ υ δμΝ κυΝΜθβηκθέκυΝ βθΝηαχβ δεάΝδεαθσ β α 

  ΣκΝη απκζδ υ δεσΝηκθ ΫζκΝαθΪζω βμΝ ωθΝαηυθ δευθΝ απαθυθ 

 

23. ΣκΝη ΰΪζκΝπλσίζβηαΝ κυΝηκθ ΫζκυΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ
Ν βμΝ η απκζέ υ βμΝ αζζΪΝ εαδΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πθΝ αηυθ δευθΝ

απαθυθΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ η’Ν αυ σ,Ν Ν έθαδΝ βΝ απκ πα ηα δεσ β αΝ πθΝ
πδζκΰυθ,Ν πκυΝ Ν εαηέαΝ π λέπ π βΝ θΝ υθαλ ΪΝ ΫθαΝ κζκεζβλπηΫθκΝ
ξΫ δκΝ ΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ αζζΪΝ εαδΝ βΝ δα άλβ βΝ κυΝ πδπΫ κυΝ βμΝΝ

ηαξβ δεάμΝ δεαθσ β αμΝ πθΝ έ έΝ Ν ΚτλδαΝ πδζκΰάΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ
ξ δα ηκτΝ βμΝ ΪηυθαμΝ βμΝ η απκζέ υ βμΝ ά αθΝ βΝ υ υλ υ βΝ

αηυθ δεκτΝυζδεκτέΝΣκΝυζδεσΝσηπμΝαυ σΝσππμΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝαθΪζυ βΝ
βμΝεα αθκηάμΝ πθΝαηυθ δευθΝ απαθυθΝπκυΝαεκζκυγ έΝ,Νη ΪΝ βθΝαλξδεάΝ

πλκηάγ δαΝ υ υξυμΝ ΰεα αζ έπκθ αθΝ βθΝ τξβΝ κυέΝ εσηαΝ εαδΝ Ν
π λδσ κυμΝ «παξδυθ»Ν αΰ ζΪ πθΝ απκ ζ έΝ εκδθσΝ ηυ δεσΝ σ δΝ εαδΝ κδΝ λ έμΝ
εζΪ κδΝ πθΝ ΝΫ δθαθΝ εζβλάΝηΪξβΝΰδαΝθαΝελα ά κυθΝ βθΝ δαγ δησ β αΝΝ
κυΝ η έακθκμ υζδεκτΝ σξδΝ αΝ πδγυηβ ΪΝ αζζΪΝ Ν πδξ δλβ δαεΪΝ αθ ε ΪΝ
πέπ αέΝΠκδαΝγαΝ έθαδΝβΝ ιΫζδιβΝ βμΝ δαγ δησ β αμΝ πθΝετλδπθΝκπζδευθΝ
υ βηΪ πθΝ αζζΪΝ εαδΝ ΪζζπθΝ απ δευθΝ παλαΰσθ πθΝ σππμΝ έθαδΝ βΝ
πδξ δλβ δαεάΝ επαέ υ βΝ η Ν κΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ πκυΝ παλκυ δΪα δΝ βΝ

ευίΫλθβ βνΝ μΝπαλαεκζκυγά κυη ΝσηπμΝ αΝπλΪΰηα αΝη Ν βΝ δλΪ:  
 

1. τηφπθαΝ η Ν α δ δεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ Π ,Ν κΝ υθκζδεσΝ
εσ κμΝ κυΝ ετεζκυΝ απάμΝ ΧLifecycle costΨΝ Ν θσμΝ κπζδεκτΝ
υ άηα κμ,Ν κΝη ΰαζτ λκΝπκ κ σΝ ΧΝ απσΝθί-κζΣΝαθΪζκΰαΝ

η Ν κΝ έ κμΝ κυΝκπζδεκτΝ υ άηα κμΝ - ίζΫπ Ν ξ δεσΝπέθαεαΨΝ
αθ δ κδξ έΝ Ν κΝ εσ κμΝ Ν ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ υπκ άλδιβμΝ
(Operations and Maintenance – O&MΨΝ βΝ φΪ βΝ βμΝ
πδξ δλβ δαεάμΝ κυΝ Ν εη Ϊζζ υ βμέΝ ΓδαΝ παλΪ δΰηαΝ ΰδαΝ κΝ
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ηαξβ δεσΝ F-1θΝ πκυΝ ευλδαλξ έΝ κΝ κπζκ Ϊ δκΝ βμΝ Π ,Ν κΝ
εσ κμΝ πλκηάγ δαμΝ αθ δ κδξ έΝ κΝ βίΣΝ κυΝ υθκζδεκτΝ
εσ κυμΝ κυΝ ετεζκυΝ απάμΝ κυΝ α λκ εΪφκυμΝ Χβη-γίΝ ξλσθδαΨΝ
θυΝ κΝεσ κμΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝυπκ άλδιβμΝΧO&MΨΝ κΝικΣέΝ
υ σΝ πλαε δεΪΝ βηαέθ δΝ σ δΝ ΪθΝ αΝ κπζδεΪΝ υ άηα αΝ

υπκ βλέακθ αδΝ κθΝ απαδ κτη θκΝ ίαγησΝ Ν κζσεζβλβΝ βΝ
δΪλε δαΝ κυΝετεζκυΝαπάμΝ κυμ,Ν Ν κδΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ απΪθ μΝ Ν

ηέαΝ ηαελΪΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κΝ Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ η ΰαζτ λ μΝ
απσΝ δμΝ απΪθ μΝπλκηάγ δαμΝ πθΝκπζδευθΝ υ βηΪ πθέΝ 

 
 
 

 

Ο ι ό Σύσ η α Έ ε α & 
Α ά η R&D) 

Π ο ήθεια Υ οσ ή ι η 
(O&M) 

Πο ε ι ά Π οία 

έσος ό ος  

3% 37% 60% 

F-16 2% 20% 78% 

Ά α α άχης 2% 14% 84% 

 

θΪζυ βΝ κυΝ υθκζδεκτΝεσ κυμΝ κυΝετεζκυΝαπάμΝ πθΝκπζδευθΝ
υ βηΪ πθ 

 
 

2. υ άΝ αελδίυμΝ βθΝ δεσθαΝ παλκυ δΪα δΝ βΝ εα αθκηάΝ πθΝ
αηυθ δευθΝ απαθυθΝ Ν σζ μΝ δμΝ ξυλ μΝ κυΝ Ν ΣΟΝ ΰδαΝ βθΝ
δεκ α έαΝ 1λλί-βί1ίΝ Χ μΝ δΪΰλαηηαΨμΝ κΝ ηΫ κμΝ σλκμΝ πθΝ
απαθυθΝO&M,ΝπμΝπκ κ κτΝ πέΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝαηυθ δευθΝ
απαθυθ,Ν Ν έθαδΝ η ΰαζτ λ μΝ ξ σθΝ εα ΪΝ ΫεαΝ πκ κ δαέ μΝ

ηκθΪ μΝαπσΝ δμΝ απΪθ μΝπλκηάγ δαμΝκπζδευθΝ υ βηΪ πθέΝ 
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3.  βΝξυλαΝηαμ,Ν υ υξυμΝβΝ δεσθαΝαυ άΝ έθαδΝαθ έ λκφβμΝ βθΝ
δεκ α έαΝ1λλί-βί1ί,Νεα ΪΝηΫ κΝσλκΝκδΝ απΪθ μΝO&M έθαδΝ

ηδελσ λ μΝ ξ σθΝ εα ΪΝ π ΪΝ πκ κ δαέ μΝ ηκθΪ μΝ απσΝ δμΝ
απΪθ μΝπλκηάγ δαμΝκπζδευθΝ υ βηΪ πθΝπκυΝ βηαέθ δΝσ δΝ κΝ
τθκζκΝ πθΝ κπζδευθΝ ηαμΝ υ βηΪ πθΝ έξ Ν Χ πδ δευμΨΝ

πζβηη ζάΝυπκ άλδιβέ 
4. Ό αθΝ βΝ δαγ δησ β αΝ πθΝ κπζδευθΝ υ βηΪ πθΝ αεσηαΝ εαδΝ

βθΝπ λέκ κΝ πθΝ«παξδυθ»Ναΰ ζΪ πθΝ θΝά αθΝ αΝ πδγυηβ ΪΝ
αζζΪΝ απζΪΝ αΝ αθ ε ΪΝ πέπ α,Ν πκδαΝ έθαδΝ βΝ εα Ϊ α βΝ
άη λαΝ υπσΝ κΝ εαγ υμΝ πθΝ ΪΰλδπθΝ π λδεκπυθΝ εαδΝ ππμΝ

πλκίζΫπ αδΝ αυ άΝ θαΝ ι ζδξγ έΝ αΝ πση θαΝ ξλσθδαέΝ ΠκδαΝ γαΝ
έθαδΝ βΝ δαγ δησ β αΝ κυΝ ετλδκυΝ υζδεκτΝ η Ν κθΝ

πλκςπκζκΰδ ησΝ πκυΝεα αγΫ δΝ βΝ ευίΫλθβ βνΝ Ν ‘Eξ δΝ λΪ δαΝ
υγτθβΝ απΫθαθ δΝ κθΝ ζζβθδεσΝ ζασΝ εαδΝ κφ έζ δΝ Ϊη αΝ θαΝ
θβη λυ δΝ βθΝ αλησ δαΝ πδ λκπάΝ κυΝ εκδθκίκυζέκυΝ ΰδαΝ βθΝ

πλαΰηα δεάΝ εα Ϊ α βΝ κυΝ η έακθκμΝ υζδεκτΝ εαδΝ πθΝ λδυθΝ
εζΪ πθΝ πθΝ έΝ Οφ έζ δΝ πέ βμΝ θα αθαζκΰδ γ έ,Ν σ δΝ θΝ
υπΪλξ δΝ λσπκμΝθαΝ δα βλβγ έΝ κΝ τθκζκΝ κυΝυζδεκτΝ πθΝ Ν

κΝ απαδ κτη θκΝ πέπ κΝ εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
εα αγΫ δΝ Ϊη αΝ ξΫ δκΝ ΰδαΝ βθΝ πδξ δλβ δαεάΝ ίδπ δησ β αΝ
πθΝ Ν πκυΝ θαΝ π λδζαηίΪθ δΝ σξκυμΝ εαδΝ αυ βλΪΝ

δ λαλξβηΫθ μΝπλκ λαδσ β μέΝ 
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 Ν χΫ βΝ κυΝΜθβηκθέκυΝη Ν βθΝηαχβ δεάΝδεαθσ β α 

 
βζέΝ ΣκΝ παλαεΪ πΝ ΰλΪφβηαΝ απκ υπυθ δΝ βθΝ υθάγβΝ εα ΪΝ Ν ΣΟΝ
εα αθκηάΝ πθΝεκθ υζέπθΝη Νελδ άλδκΝ βθΝ ζα δεσ β α πθΝ απαθυθέ 
 

 
 
 

 Νπ λδσ κυμΝτφ βμ,ΝκδΝΚυί λθά δμΝεαζκτθ αδΝθαΝ πδζΫικυθΝ ε έθ μΝ δμΝ
π λδεκπΫμΝ αηυθ δευθΝ απαθυθ,Ν πκυΝ δα βλκτθΝ βθΝ ηαξβ δεάΝ δεαθσ β αΝ
πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝ αθ πβλΫα βέΝ Μ ζΫ μ,Ν πκυΝ ΫΰδθαθΝ Ν 30 

θα κρεκτμΝ λα κτμ,Ν απΫ διαθΝ σ δΝ η Ν ΰθυηκθαΝ βθΝ πλκ α έαΝ βμΝ
ηαξβ δεάμΝδεαθσ β αμ,ΝκδΝ απΪθ μΝηδ γκ κ έαμΝ έθαδΝ ξ σθΝαθ ζα δεΫμ,Ν
κδΝ απΪθ μΝ ηδ γκ κ έαμΝ κυΝ πκζδ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ
υπκ κτθΝ η κπλσγ η μΝη δυ δμ,Ν θυΝ αΝ εκθ τζδαΝ πθΝ ζ δ κυλΰδευθΝ
απαθυθΝ εαδΝ ευλέπμΝ ε έθαΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν αΝ εατ δηαΝ εαδΝ βθΝ

πλκηάγ δαΝ πυλκηαξδευθΝ έθαδΝ ε δεΪΝ Ϊη πθΝ π λδεκπυθέΝ ΛκΰδεάΝ
απσλλκδαΝ κυΝ υηπ λΪ ηα κμΝ αυ κτΝ έθαδΝ σ δΝ ζδεΪΝ Ν βΝ φαληκΰάΝ
Ϊη πθΝ ηΫ λπθΝ ζδ σ β αμΝ Ν ηδαΝ ξυλαΝ πκυΝ πδγυη έΝ θαΝ δα βλά δΝ
αθ πβλΫα βΝ βθΝ ηαξβ δεάΝ δεαθσ β αΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθ,Ν
π λδκλέα αδΝ ησζδμΝ κΝ 25% κυΝ υθκζδεκτΝ αηυθ δεκτΝ βμΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτέΝ 
 
ΟδΝ υθβγδ ηΫθ μΝ πδζκΰΫμΝ ηΫ λπθΝ ζδ σ β αμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ ΪηυθαμΝ
ξ έακθ αδΝ η Ν π λδεκπΫμΝ απαθυθ,Ν πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ επαέ υ β,Ν

αζζαΰΫμΝ βθΝ κηάΝ υθΪη πθΝ εαδΝ αετλπ βΝ ικπζδ δευθΝ
πλκΰλαηηΪ πθέΝ ΟδΝ βηκ δκθκηδεΫμΝ υθΫπ δ μΝ πθΝ πδζκΰυθΝ αυ υθΝ
ηπκλ έΝ θαΝ ΰΰλΪφκυθΝ κθΝ ελα δεσΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κθκηα δεΫμΝ
η δυ δμΝ πθΝαηυθ δευθΝ απαθυθ,Νπ σ κΝ βθΝπλαΰηα δεσ β αΝΰ θθκτθΝ
θΫ μΝ απΪθ μ,Ν κηΫθκυΝσ δΝμ 
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-κδΝπ λδεκπΫμΝ βθΝ επαέ υ βΝη δυθκυθΝηαελκπλσγ ηαΝ βθΝηαξβ δεάΝ
δεαθσ β αΝ εαδΝ κ βΰκτθΝ Ν πδπζΫκθΝ εσ βΝ απσ α υξάηα αΝ εαδΝ αθΪΰεβΝ
παθ επαέ υ βμΝάΝαθαπζάλπ βμΝ βμΝξαηΫθβμΝπκδσ β αμΝη Νη ΰαζτ λκΝ

αλδγησΝ ζ ξυθέΝ ΣκΝ ΜΠ Ν αθΫφ λ Ν η έπ βΝ ισ πθΝ τοκυμΝ 4 εα έΝ
ΤΡΧΝαπσΝ κθΝπ λδκλδ ησΝ πθΝ δ αε ΫπθΝ δμΝ λα δπ δεΫμΝ ξκζΫμ,Ν Ν

εαθΫθαΝσηπμΝ βη έκΝ κυΝ θΝαιδκζσΰβ Ν κ εσ κμΝ πθΝ υθ π δυθΝαπσΝ
βθΝη έπ βΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝ ζ ξυθΝ ΝΫθαΝ λΪ υηαΝ κυΝκπκέκυΝβΝ

ζΫξπ βΝυπκζ έπ αδΝά βΝαδ γβ ΪΝ βμΝκλκφάμΝ υθΪη πθέΝ 
 
-κδΝ «θΫ μΝ κηΫμΝ υθΪη πθ»Ν αφάθκυθΝ πέ πΝ κυμΝ αθαιδκπκέβ μΝ
ΰεα α Ϊ δμΝ εαδΝ ΰεα αζ ζ δηηΫθαΝ κπζδεΪΝ υ άηα αΝ αιέαμΝ πκζζυθΝ
εα κηηυλέπθΝ ΤΡΧέΝ πδπλσ γ α,Ν κδΝ «θΫ μΝ κηΫμ»Ν ξαλαε βλέακθ αδΝ

απσΝ ηδαΝ υθάγβΝ λΫίζπ βΝ μΝ κηΫθκυΝ σ δΝ απκφα έακθ αδΝ απσΝ αΝ
ζΫξβΝ πθΝΓ θδευθΝ πδ ζ έκυΝεΪγ ΝελΪ κυμ,ΝαφκλκτθΝ ξ σθΝπΪθ κ Ν

Ν αθα δΪ αιβΝ πθΝ ηκθΪ πθΝ βμΝ πλυ βμΝ ΰλαηηάμ,Ν σξδΝ σηπμΝ εαδΝ βθΝ
κυ δα δεάΝ η αλλτγηδ βΝ πθΝ ΰλαφ δκελα δευθΝ κηυθΝ πθΝ Γ θδευθΝ

πδ ζ έπθέΝ ΛαηίΪθκθ αμΝ υπσοδθΝ σ δΝ υπΪλξκυθΝ η λά δμ,Ν πκυΝ
απκ δεθτκυθΝσ δΝ βθΝπ λέπ π βΝ βμΝ ζζΪ αμ,ΝπΪθπΝαπσΝ κΝ 50% πθΝ
αηυθ δευθΝ απαθυθΝαπκλλκφυθ αδΝ απσΝ κθΝ ΰλαφ δκελα δεσΝηβξαθδ ησΝ
κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΆηυθαμ,Ν έθαδΝ ηφαθΫμΝσ δΝ Ϋ κδ μΝ«θΫ μΝ κηΫμ»Ν
θΝ υθκκτθΝ βθΝ απκ κ δεάΝαιδκπκέβ βΝ πθΝ δαγΫ δηπθΝ πσλπθΝ ΰδαΝ βθΝ

ΪηυθαΝ Νπ λέκ κΝτφ βμέΝ 
 
ΟΝ παλαεΪ πΝ πέθαεαμΝ απκ υπυθ δΝ δμΝ πλαΰηα δεΫμΝ πζβλπηΫμΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΆηυθαμΝΰδαΝ ΰεα α Ϊ δμΝη ΪΝ κΝ2004  
 
 

ΑΕ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

1900 : 

 λα δω δεΫμΝ
εα α ε υΫμ,Ν
πλκηάγ δ μΝ

εαδΝ
ικπζδ ηκέ 

 

 

 

 

72.047.554,62 

Π η ω ές  

 

 

 

 

85.320.293,39 

Π η ω ές  

62.038.536,00 

( δαησλφω β) 
 

 

62.038.512,29 

(ΠζβλωηΫμ) 

57.094.355,00 

( δαησλφω β) 
 

 

57.094.325,34 

(ΠζβλωηΫμ) 

68.136.386,00 

( δαησλφω β) 
 

 

68.136.359,51 

(ΠζβλωηΫμ) 

49.892.662,00 

( δαησλφω β) 
 

 

49.892.640,08 

(ΠζβλωηΫμ) 

33.528.506,00 

( δαησλφω β) 
 

 

33.528.477,82 

(ΠζβλωηΫμ) 

18.959.151,69 

( δαησλφω β) 
 

 

14.212.376,64 

(ΠζβλωηΫμ) 

8.461.452,00 

( δαησλφω β) 
 

 

7.229.195,23 

(ΠζβλωηΫμ) 

 
 

ΝΚυίΫλθβ βΝ θΝΫξ δΝ ΰΰλΪο δΝ κθΝελα δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κΝεσ κμ,Ν
πκυΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝαπαιέπ βΝ πθΝ λα δπ δευθΝ ΰεα α Ϊ πθ,ΝΰδαΝ
δμΝ κπκέ μΝ κΝ φκλκζκΰκτη θκμΝ εα Ϋίαζ Ν αΝ παλαπΪθπΝ πκ ΪέΝ Κα ΪΝ
υθΫπ δα,Ν κπκδα άπκ Ν κθκηα δεάΝ ικδεκθσηβ βΝ απαθυθΝ απσΝ βθ 
φαληκΰάΝ βμΝ θΫαμΝ κηάμΝ υθΪη πθΝ θΝ αθ απκελέθ αδΝ βθΝ

πλαΰηα δεσ β αέΝ 
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-βΝαετλπ βΝ ικπζδ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πδφΫλ δΝαπυζ δαΝ κυΝεσ κυμΝ
Ϋλ υθαμΝεαδΝαθΪπ υιβμ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝπζβλπηυθ,ΝπκυΝΫΰδθαθΝηΫξλδΝ βθΝ

δΰηάΝ βμΝ αετλπ βμέΝ Υαλαε βλδ δεσΝ παλΪ δΰηα απκ ζ έΝ βΝ
π λέπ π βΝ πθΝ υπκίλυξέπθΝ κυΝ Πκζ ηδεκτΝ Ναυ δεκτΝ μΝ κπκδα άπκ Ν
εΫοβΝ ΰδαΝ αετλπ βΝ βμΝ παλαΰΰ ζέαμΝ πθΝ υπκίλυξέπθΝ κυΝ Πκζ ηδεκτΝ

Ναυ δεκτΝηπκλ έΝθαΝκ βΰά δΝ βθΝαπυζ δαΝ πθΝ2 δ έΝ ΤΡΧ,ΝπκυΝΫξ δΝ
ηΫξλδΝ άη λαΝ εα αίΪζ δΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκέΝ ΣκΝ ΜΠ Ν αθΫφ λ Ν
η αιτΝ ΪζζπθΝ εαδΝ ικδεκθσηβ βΝ 223 εα Ν ΤΡΧΝ απσΝ αευλυ δμΝ θΫπθΝ
ικπζδ δευθΝ υηίΪ πθΝεαδΝ44 εα Ν ΤΡΧΝαπσΝπ λδεκπΫμΝ Ναυ ΫμέΝ Ν

ΚυίΫλθβ βΝ πκ ΫΝ θΝ ιάΰβ Ν Ν πκδΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ αφκλκτ αθΝ κδΝ
π λδεκπΫμΝαυ Ϋμ,Ν ΪθΝ έξαθΝεα αίζβγ έΝπλκεα αίκζΫμΝπκδσΝά αθΝ κΝτοκμΝ
κυμΝ εαδΝ η Ν πκδσθΝ λσπκΝ υπκεα α Ϊγβε Ν βΝ πδξ δλβ δαεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ
πθΝκπζδευθΝ υ βηΪ πθ,ΝπκυΝαευλυγβεαθέΝ 

 
25. Νυζκπκέβ βΝ πθΝηθβηκθδαευθΝ η τ πθΝυπκξλΫπ Ν βθΝ ζζβθδεάΝ
ΚυίΫλθβ βΝ θαΝ πλκί έΝ σξδΝ ησθκΝ Ν η ΰΪζβμΝ εζέηαεαμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ ίέαδ μΝ
π λδεκπΫμΝ πθΝ αηυθ δευθΝ απαθυθέΝ Κα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 2009 -2011 βΝ

ζζΪ αΝπαλκυ έα Ν βθΝη ΰαζτ λβΝη έπ βΝαηυθ δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν
βΝκπκέαΝαθάζγ Ν Νπκ κ σΝ29%.  
 

 
 

26. ΟΝ λσπκμΝη Ν κθΝκπκέκΝβΝΚυίΫλθβ βΝ πΫζ ι ΝθαΝπλκ λαδκπκδά δΝ δμΝ
π λδεκπΫμΝ κθΝ αηυθ δεσΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ ΫξκυθΝ απκ υππγ έΝ βθΝ

δ βΰβ δεάΝΈεγ βΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝΫ κυμΝ2013, εαγυμΝεαδΝ κΝΜΠ έΝ
ΟδΝ π λδεκπΫμΝ αυ ΫμΝ αθαζτγβεαθΝ εα ΪΝ βθΝ δα δεα έαΝ Ϋΰελδ βμΝ κυΝ
ελα δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝΫ κυμΝ2013 πμΝ ιάμΝμ 
 
Μ δυ δμΝ δ δευθΝηδ γκζκΰέπθΝΫ κυμΝ2013 : 212, 7 εα έΝ ΤΡΧ 
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Μ έπ βΝ υθ Ϊι πθΝζσΰπΝ βμΝπ λδεκπάμΝ πθΝ δ δευθΝηδ γκζκΰέπθΝμΝ121,7 
εα έΝ ΤΡΧ 

Μ έπ βΝ θ κ δ λξση θπθΝ δμΝ λα δπ δεΫμΝ ξκζΫμΝ Χ Ν υθ υα ησΝ η Ν
πΪΰπηαΝπλκ ζάο πθΨμΝ4 εα έΝ ΤΡΧ 
Μ έπ βΝζ δ κυλΰδευθΝ ισ πθΝμΝ22 εα έΝ ΤΡΧ 
Κζ έ δηκΝάΝ ηπκλδεάΝαιδκπκέβ βΝ λα κπΫ πθΝμΝ13,3 εα έΝ ΤΡΧΝ 
Π λδεκπΫμΝ Ν υηίΪ δμΝ λα δπ δευθΝπλκηβγ δυθΝμΝ44 εα έΝ ΤΡΧ 

ετλπ βΝθΫπθΝ υηίΪ πθΝπλκηβγ δυθΝμΝ223 εα έΝ ΤΡΧΝ 
 
Μ Ν ίΪ βΝ βθΝ η γκ κζκΰέαΝ δΪελδ βμΝ πθΝ αηυθ δευθΝ απαθυθΝ Ν
αθ ζα δεΫμΝ εαδΝ ζα δεΫμ,Ν σππμΝ αθαζτγβε Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ 24 
παλαπΪθπ,ΝκδΝπ λδεκπΫμΝ κυΝΜΠ Νεα αθΫηκθ αδΝπμΝ ιάμΝμ 
 

 
 

θΝυπΪλξ δΝη γκ κζκΰέαΝαιδκζσΰβ βμΝαηυθ δευθΝπλκςπκζκΰδ ηυθ,ΝπκυΝ
θαΝ εα αζάΰ δ κΝ υηπΫλα ηαΝ σ δΝ ΫθαΝ Ϋ κδκΝ ίαγτΝ «ηαξαέλδ»Ν δμΝ
αθ ζα δεΫμΝ απΪθ μΝ κυΝ λα τηα κμ,Ν έθαδΝ υθα σθΝθαΝηβθΝ πβλ Ϊ δΝ
βθΝηαξβ δεάΝ κυΝδεαθσ β αέΝ 

 
ΟΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝ 2014 απκ ζ έΝ υθΫξ δαΝ βμΝ έ δαμΝ α δΫικ βμΝ
πκζδ δεάμέ 
 

έΝ ΟΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΆηυθαμΝ ΰδαΝ κΝ Ϋ κμΝ
2014 Ναπσζυ κυμΝαλδγηκτμ 

 

αέΝ δ αΰωΰά 

 

27. Μ ΪΝαπσΝ Ϋ λαΝΧ4) υθ ξση θαΝξλσθδαΝΧ2010 - 2013) φαληκΰάμΝ
ΜθβηκθέπθΝ εαδΝ υφ δαευθΝ πκζδ δευθ,Ν κδΝ υθΫπ δ μΝ πθΝ ευί λθβ δευθΝ
πδζκΰυθΝ έθαδΝπζΫκθΝκλα ΫμΝεαδΝ βθΝΪηυθαέΝ δ δεσ λαΝμ 

  σππμΝ πλκετπ δΝ απσΝη ζΫ βΝ κυΝυθ Ϋ ηκυΝυθ λΰα έαμΝΜ ζυθΝ



 

20                                                                                                     ddrriittssaass..wwoorrddpprreessss..ccoomm  

θσπζπθΝ υθΪη πθΝ ΧΤΜ ΨΝ αΝ δ κ άηα αΝ πθΝ θ σζπθΝ ΫξκυθΝ
υπκ έΝ η δυ δμΝ πΪθπΝαπσΝ50% εαδΝ άη λαΝ π λδ σ λκΝ απσΝ κΝ 65% 
πθΝ λα δπ δευθΝκδεκΰ θ δυθΝ δαίδκτθΝεΪ πΝαπσΝ κΝσλδκΝ βμΝφ υξ δαμέΝ

ΟδΝ λα δπ δεκέΝ θΝ ηπκλκτθΝ πζΫκθΝ θαΝ πζβλυ κυθΝ αΝ Ϊθ δΪΝ κυμ,Ν κΝ
«ξαλΪ δ»Ν βμΝ ,Ν κΝθκέεδΝεαδΝΪζζ μΝία δεΫμΝυπκξλ υ δμέΝΠλσ φα α,Ν

δμΝ 7.11.2013, βηκ δ τηα αΝ αθΫφ λαθΝ σ δΝ απσ λα κμΝ ΣαιέαλξκμΝ
απκπ δλΪγβε ΝθαΝαυ κε κθά δΝ αΝΥαθδΪ,Νσ αθΝ κυΝ πδ σγβε ΝβΝΫιπ βΝ
απσΝ κΝ πέ δΝ κυέΝ 
 
Ό κΝΰδαΝ κυμΝαπσ λα κυμΝβΝεα Ϊ α βΝ έθαδΝαεσηαΝξ δλσ λβΝαφκτΝ κΝ
Γ θδεσΝΛκΰδ άλδκΝ κυΝ ΚλΪ κυμΝ πΫίαζ Ν δπζάΝ η έπ βΝ δμΝ υθ Ϊι δμΝ
κυμΝ μΝ αλξδεΪΝ παθυπκζσΰδ Ν κΝ τοκμΝ βμΝ τθ αιβμΝ η Ν ίΪ βΝ κυμΝ

η δπηΫθκυμΝ ηδ γκτμΝ πθΝ θΝ θ λΰ έαΝ ζ ξυθΝ Χ1βΝ η έπ βΨΝ εαδΝ βθΝ
υθΫξ δαΝ πΫίαζ ΝεαδΝ δμΝπλκίζ πση θ μΝαπσΝ κΝΜ κπλσγ ηκΝη δυ δμΝ

(2βΝη έπ βΨέ 
  απκ ζ έΝ πζΫκθΝ εκδθσΝ ηυ δεσΝ σ δΝ κδΝ δαγ δησ β μΝ πθΝ υζδευθΝ
εαδΝ ηΫ πθΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝ θΝ αθ απκελέθκθ αδΝ παλευμΝ δμΝ
πλκίζΫο δμΝ πθΝαθ έ κδξπθΝΚαθκθδ ηυθέΝ Νεα Ϊ α βΝαυ άΝ θΝΰ θθΪΝ
ίλαξυπλσγ η μΝ αθβ υξέ μΝ ΰδαΝ βθΝ πδξ δλβ δαεάΝ δεαθσ β αΝ πθΝ

θσπζπθΝ υθΪη πθ,Ν π σ κΝ βΝ δαδυθδ βΝ πθΝ ηθβηκθδαευθΝ πδζκΰυθΝ
η κΝ - ηαελκπλσγ ηαΝ έθαδΝ πδγαθσΝ θαΝ κ βΰά δΝ Ν η έακθ μΝ
υ ζ δ κυλΰέ μέΝ 

  βΝ ελα δεάΝ αηυθ δεάΝ ίδκηβξαθέαΝ αθ δη ππέα δΝ κίαλΪΝ
πλκίζάηα αΝ λ υ σ β αμΝ ευλέπμΝ ζσΰπΝ βμΝ αθαπκφα δ δεσ β αμΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΆηυθαμΝαθαφκλδεΪΝη Ν βθΝ επσθβ βΝ θσμΝ ξ έκυΝ
παλαΰπΰδεάμΝ αθα υΰελσ β βμΝ υπσΝ βησ δκΝ Ϋζ ΰξκ,Ν πθΝ βηαθ δευθΝ
εαγυ λά πθ βθΝ ισφζβ βΝ κφ δζυθΝ απσΝ υηίΪ δμ,Ν πκυΝ ΫξκυθΝ
υζκπκδβγ έ,Ν εαδΝ βθΝ παλα αηΫθβΝ ηηκθάΝ βμΝ ΣλσρεαμΝ κθΝ «ιαφθδεσΝ
γΪθα κ»Ν πθΝ ζζβθδευθΝ ηυθ δευθΝυ βηΪ πθΝΧ Ν ΨΝεαδΝ πθΝ
γυΰα λδευθΝ κυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ δκηβξαθέαμΝ ΟξβηΪ πθΝ
Χ Λ ΟΝ Ψέ 
       βΝ φαληκΰάΝ κυΝ ηΫ λκυΝ βμΝ δαγ δησ β αμΝ κ άΰβ Ν βθΝ αθΫξ δαΝ

εα κθ Ϊ μΝ ξαηβζσηδ γκυμΝ λΰααση θκυμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ
ΆηυθαμΝΧπκζδ δεσΝπλκ ππδεσΨ 

 
 
ίέΝ ΟδΝ αθ δφΪ δμΝ κυΝ χ έκυΝ Πλκςπκζκΰδ ηκτΝ 2014 εαδΝ βμΝ

δ βΰβ δεάμΝΈεγ βμ 

  
28. Ν υΰελδ δεάΝ αθΪζυ βΝ πθΝ αλδγηβ δευθΝ κηΫθπθΝ κυΝ ξ έκυΝ
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Πλκςπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ βμΝ δ βΰβ δεάμΝ Έεγ βμΝ κυΝ εέΝ ΤπκυλΰκτΝ
ΟδεκθκηδευθΝαφάθ δΝ βηαθ δεΪΝ λπ άηα αΝαθαπΪθ β αέΝ δ δεσ λαΝμΝ 
 
ΧαΨΝ βθΝ δ βΰβ δεάΝ Ϋεγ βΝ αθαφΫλκθ αδΝ ε δηά δμΝ πζβλπηυθΝ
Χ υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝεαδΝ κυΝ ικπζδ δεκτΝπλκΰλΪηηα κμΨΝΰδαΝ κΝ2013 
τοκυμΝ3.310 δ Ν ΤΡΧΝεαδΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ2014 3.124 δ Ν ΤΡΧέΝ 
 
ΧίΨΝ κΝ ξΫ δκΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ ΤΠ Θ Ν κΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ 2013 
φΫλ αδΝθαΝ δαηκλφυθ αδΝ Ν3.899 δ Ν ΤΡΧΝΧαθ έΝΰδαΝ3.310 δ Ν ΤΡΧΝ
βμΝ δ βΰβ δεάμΝΫεγ βμΨΝ 

 
Ν δαφκλΪΝ πθΝ αλδγηβ δευθΝ κηΫθπθΝ Ϋ κυμΝ βί1γΝ κφ έζ αδΝ κΝ

ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βθΝ δ βΰβ δεάΝ Έεγ βΝ θΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ
ζβιδπλσγ η μΝκφ δζΫμέΝΧ σ κ,Ν κηΫθκυΝσ δΝκΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ έθαδΝ
δ κ ε ζδ ηΫθκμ,Νπαλα βλ έ αδΝβΝ ιάμΝαθ έφα βΝμ 
 

ΪθΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ Ϋ κυμΝ βί1γ Ϋξ δΝ ΰΰλαφ έΝ η αφκλΪΝ
πδ υ πθΝ ΰδαΝ βθΝ ισφζβ βΝ πθΝ ζβιδπλσγ ηπθΝ κφ δζυθ,Ν σ Ν Ν κΝ
Τπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝΆηυθαμΝπαλκυ δΪα δΝυπΫλία βΝ βμΝκλκφάμΝ απαθυθΝ
εα ΪΝ589 εα έΝ ΤΡΧέΝΣκΝ βη έκΝαυ σΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝθαΝ δ υελδθδ έΝ
απσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΟδεκθκηδευθέΝ 
 
ΰέ ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ ωθΝ σχωθΝ κυΝΫ κυμΝ2013.  

 
29.  κΝ ΜΠ Ν έξαθΝ ΰΰλαφ έΝ αδ δσ κι μΝ πλκίζΫο δμΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ
η έπ βΝ πθΝζ δ κυλΰδευθΝ απαθυθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΆηυθαμ,ΝκδΝ
κπκέ μΝαθαζτγβεαθΝπαλαπΪθπέΝ 
 
Χ σ κ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝ δ βΰβ δεάΝ Ϋεγ βΝ κυΝεέΝ
ΤπκυλΰκτΝ Οδεκθκηδευθ,Ν βΝ δα άλβ βΝ πθΝ ισ πθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

γθδεάμΝ ΆηυθαμΝ θ σμΝ βμΝ εαγκλδαση θβμΝ απσΝ κΝ ΜΠ Ν κλκφάμΝ
απαθυθΝπλαΰηα κπκδάγβε Νη Νη έπ βΝ κυΝεκθ υζέκυΝ κυΝ ικπζδ δεκτΝ

πλκΰλΪηηα κμΝεα ΪΝ100 εα έΝ ΤΡΧΝεαδΝπκ κ δαέαΝη έπ βΝ50% (απσΝ
16 Ν 8 εα έΝ ΤΡΧΨΝ κυΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθΝ κυΝ
υΰε ελδηΫθκυΝ Τπκυλΰ έκυέΝ θ έγ α,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ έ δαΝ Ϋεγ β,Ν

εαηέαΝ η έπ βΝ θΝ βη δυθ αδΝ κθΝ αε δεσΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ
ΤΠ Θ ,Ν κΝ κπκέκΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ εαδΝ κδΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ απΪθ μΝ ΧκΝ
κπκέκμΝηΪζδ αΝ ηφαθέα αδΝαυιβηΫθκμΝεα ΪΝ6 εα έΝ ΤΡΧΨ 
 

. Ν δαδυθδ βΝ ωθΝυφ δαευθΝ πδζκΰυθ 

 
30. τηφπθαΝ η Ν κΝ ξΫ δκΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν κΝ Ϋ κμΝ 2014 κδΝ απΪθ μΝ
η δυθκθ αδΝ εα ΪΝ 787 εα έΝ ΤΡΧ,Ν βζέΝ υφέ αθ αδΝ πκ κ δαέαΝη έπ βΝ
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20,18%.  
 
31. τηφπθαΝ η Ν βθΝ δ βΰβ δεάΝ Ϋεγ β,Ν βΝ κλκφάΝ απαθυθΝ κυΝ
ζ δ κυλΰδεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ ΤΠ Θ Ν ΰδαΝ κΝ Ϋ κμΝ 2014 έθαδΝ
η δπηΫθβΝεα ΪΝ117 εα έΝ ΤΡΧέΝ 
 
32. Ν ξΫ βΝηδ γκζκΰδεάμΝ ήΝ υθ αιδκ κ δεάμΝεαδΝζ δ κυλΰδεάμΝ απΪθβμΝ
ΰδαΝ αΝ Γ θδεΪΝ πδ ζ έαΝ  λα κτΝ - Ναυ δεκτΝ - λκπκλέαμΝ
δαηκλφυθ αδΝπμΝ ιάμΝμ 

 
Γ  
 
Μδ γκζκΰδεάΝ- υθ αιδκ κ δεάΝ απΪθβΝμΝ1.009 δ Ν ΤΡΧ 
Λ δ κυλΰδεάΝ απΪθβΝμΝ268 εα έΝ ΤΡΧ 
 
Γ ΝΝ 
 
Μδ γκζκΰδεάΝ- υθ αιδκ κ δεάΝ απΪθβΝμΝ458,25 εα έΝ ΤΡΧ 
Λ δ κυλΰδεάΝ απΪθβΝμΝ111.50 εα έΝ ΤΡΧ 
Γ  
 
Μδ γκζκΰδεάΝ- υθ αιδκ κ δεάΝ απΪθβΝμΝ678 εα Ν ΤΡΧ 
Λ δ κυλΰδεάΝ απΪθβΝμΝ193 εα έΝ ΤΡΧ 
 
τθκζκΝζ δ κυλΰδευθΝ απαθυθΝμΝ572,50 εα έΝ ΤΡΧ 
 
ΣκΝαθπ ΫλπΝπκ σΝπλκίζΫπ δΝβΝΚυίΫλθβ βΝσ δΝ ΰΰυΪ αδΝ βθΝεΪζυοβΝ βμΝ

ά δαμΝ εα αθΪζπ βμΝ εαυ έηπθ,Ν δμΝ απΪθ μΝ πθΝ λα δπ δευθΝ
θκ κεκη έπθ,Ν κφ δζΫμΝ Ν - ΟΣ Ν - Π Ν εζπ,Ν αθ αζζαε δεΪΝ - 
υθ άλβ βΝ - υπκ άλδιβΝ Χ απΪθβΝ πκυΝ αυιΪθ αδΝ απσΝ κΝ εσ κμΝ πθΝΝ

παλα αηΫθπθΝ η δπηΫθπθΝ δαγ δησ β πθΝ υζδευθΝ εαδΝ ηΫ πθ,Ν βθΝ
ατιβ βΝ πθΝ πλκίζβηΪ πθΝ υθ άλβ βμΝ απσΝ δμΝ εαγβζυ δμΝ εαδΝ βθΝ
η έπ βΝ βμΝ πδ ε υα δεάμΝ πΪλε δαμΝζσΰπΝ πθΝ υθ αιδκ κ ά πθΝεαδΝ
βμΝ απαιέπ βμΝ πθΝ ηΫ πθΝ υπκ άλδιβμΝ – υπκ κηυθΨΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ

ζ δ κυλΰδεΫμΝ απΪθ μέΝ 
 
33. ΛαηίΪθκθ αμΝυπσοδθΝσ δΝη ΝίΪ βΝ κδξ έαΝ κυΝΫ κυμΝ2011  
  ηδαΝπ ά βΝC-130 εκ έα δΝ9.000 ΤΡΧΝήΝυλαέΝΜδαΝη Ϊία άΝ κυΝ

δμΝ Π Νπ λέπκυΝ650.000 κζΪλδαΝ 
  ηδαΝπ ά βΝF-16/Mirage π λέπκυΝ10.000 – 12.000 ΤΡΧήυλαΝ 
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 αΝπζπ ΪΝηΫ αΝ κυΝΠΝΝπ λέπκυΝ30 εΝ ΤΡΧ 
 
ΧξπλέμΝηδ γκ κ έ μΝεαδΝεσ κμΝ υθ άλβ βμΨ 
 
δα βλκτη Ν δμΝ πδφυζΪι δμΝ ηαμΝ ΰδαΝ βθΝ αελέί δαΝ πθΝ ευί λθβ δευθΝ
ε δηά πθέΝ 

 
ΟΝ παλαεΪ πΝ πέθαεαμΝ απκ υπυθ δΝ βθΝ δαετηαθ βΝ κυΝ εκθ υζέκυΝ πθΝ
ζ δ κυλΰδευθΝ απαθυθ 
 
 

 
 
 
. H βηκ δκθκηδεάΝ δΪ α βΝ κυΝΝ ΣΟ 

 
34. ΣαΝ Ϋ κ αΝ απσΝ Ν ΣΟΝ ΧΚ Ν 6800) πλκςπκζκΰέακθ αδΝ Ν 34,8 εα έΝ

ΤΡΧέΝΟδΝ απΪθ μΝΝ ΣΟΝΧΚ Ν0006) πλκςπκζκΰέακθ αδΝ Ν38,23 εα έΝ
ΤΡΧέΝ πκηΫθπμ,Ν βΝ υηη κξάΝ ηαμΝ κΝ Ν ΣΟΝ εκ έα δΝ κθΝ ΈζζβθαΝ

φκλκζκΰκτη θκΝ3,43 εα έΝ ΤΡΧέΝΣκΝ υηπΫλα ηαΝαυ σΝ βλέα αδΝ αΝ
βηκ δκπκδκτη θαΝ κδξ έαΝ εαδΝ θ ζαηίΪθ δΝ υπσοδθΝ κυΝ ηβΝ

αθαεκδθυ δηαΝεκθ τζδα,Ν αΝκπκέαΝ θ ξκηΫθπμΝυφέ αθ αδέΝ 
 

. To δ σ βηαΝ ωθΝ ζ χυθΝ ωθΝ θσπζωθΝ υθΪη ωθ 

 
35.  κΝ ξΫ δκΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ Ϋ κυμΝ 2014 βΝ η έπ βΝ κυΝ εκθ υζέκυΝ
«απκ κξΫμΝ εαδΝ υθ Ϊι δμ»Ν έθαδΝ ησθκΝ 20 εα έΝ ΤΡΧέΝ Ν απκφυΰάΝ βμΝ
η έπ βμΝ πθΝηδ γυθΝ πθΝ θΝ θ λΰ έαΝ ζ ξυθΝεα ΪΝ88 εα έΝ ΤΡΧΝεαδΝ
πθΝ υθ Ϊι πθΝ πθΝαπκ λΪ πθΝεα ΪΝ162 εα έΝ ΤΡΧΝ[σππμΝπλκΫίζ π Ν

αλξδεΪΝ κΝΜΠ ]Ν θΝ δ κ υθαη έΝη Νπλκ α έαΝ κυΝπλαΰηα δεκτΝ κυμΝ
δ κ άηα κμέΝ ΝφκλκΝ- πδ λκηάΝεαδΝβΝυφ δαεάΝκδεκθκηδεάΝπκζδ δεάΝ βμΝ

ΚυίΫλθβ βμΝκ βΰ έΝη Νηαγβηα δεάΝαελέί δαΝ βθΝπ λαδ ΫλπΝη έπ βΝ κυΝ
πλαΰηα δεκτΝ κυμΝ δ κ άηα κμΝ εαδΝ βθΝ υπκίΪγηδ βΝ κυΝ ίδκ δεκτΝ κυμΝ
πδπΫ κυΝΰδαΝηδαΝΧ1) αεσηαΝξλκθδΪέ 
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ΣέΝ Νεα Ϊ α βΝ βμΝελα δεάμΝαηυθ δεάμΝίδκηβχαθέαμ 

 

γθέΝΟδΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝαπκ υπυθκυθΝ αΝία δεΪΝκδεκθκηδεΪΝη ΰΫγβΝ βμΝ
ελα δεάμΝαηυθ δεάμΝίδκηβξαθέαμΝη ΪΝ κΝβίίηέΝ 
  Ε η ι ά Α ι ά Σ σ ή α α ΑΒΕΕ ΕΑΣ ΑΒΕΕ  

 
 ΚΥΚΛΟΣ ΡΓ ΣΙΩΝ 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

1. Σ  32.791.902 25.288.300 45.282.632 55.536.401 53.273.000 89.016.000 88.029.650 

 

 

 

 

  Ε η ι ή Βιο ηχα ία Οχη ά ω  ΑΒΕ Ε ΒΟ ΑΒΕ  

 

ΚΥΚΛΟΣ ΡΓΑΣΙΩΝ 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

 Λ Ο  7.388.065 22.145.546 36.898.447 40.595.128 83.948.480 62.756.829 85.129.776 

 

 
ΚΑΘΑΡΑ Κ Ρ Η 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Λ Ο 
 -23.086.388 -21.329.152 -20.737.509 -14.607.306 -786.663 -9.999.654 1.132.878 

 

  Ε η ι ή Αε ο ο ι ή Βιο ηχα ία ΑΕ ΕΑΒ ΑΕ  

 

 

Κ Θ Ρ  Κ Ρ Η 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

1. 

 
 16.830.595 3.075.461 -51.788.000 -65.850.000 -70.658.000 -31.130.923 -34.604.550 

 

                                        Κ Θ Ρ  Κ Ρ Η 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

1. Σ  8.810.528 

-

143.522.222 -166.873.261 -144.603.147 -116.585.000 -102.347.000 -91.447.833 

                                                                 ΚΥΚΛΟΣ ΡΓ ΣΙΩΝ  
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

  162.401.538 149.945.416 149.004.000 182.710.000 182.702.000 181.038.525 179.195.629 
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γιέΝ εκζκυγ έΝ υΰελδ δεάΝ απκ τππ βΝ κυΝ η ΰΫγκυμΝ κυΝ ετεζκυΝ
λΰα δυθΝ βμΝ ελα δεάμΝ εαδΝ βμΝ δ δπ δεάμΝ αηυθ δεάμΝ ίδκηβξαθέαμΝ κυμΝ

κδε έκυμΝεζΪ κυμέΝ 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΛ ΟΝΟΠΛΧΝΝΚ ΙΝΠΤΡΟΜ ΥΙΚΧΝ 
 

 
ΠβΰάμΝΣ τξκμΝ ΝΤΝ Π Ν π ι λΰα έαΝμΝ Κ ΝΆηυθαμ 

 

 

 

ΚΛ ΟΝΚ Σ Κ Τ ΝΟΥ Μ ΣΧΝΝ 
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ΠβΰάμΝΣ τξκμΝ ΝΤΝ Π Ν π ι λΰα έαΝμΝ Κ ΝΆηυθαμ 
 

 

 

 

 

ΚΛ ΟΝΚ Σ Κ Τ ΝΚ ΙΝ ΠΙΚ Τ Ν ΡΟΚ ΦΧΝ 
 

 
ΠβΰάμΝΣ τξκμΝ ΝΤΝ Π Ν π ι λΰα έαΝμΝ Κ ΝΆηυθαμ 

 

 

38. ΟΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ βί1ζΝ θΝ π λδζαηίΪθ δΝ εαηέαΝ δ δεάΝ πλσίζ οβΝ
πκυΝ θαΝ παλαπΫηπ δΝ Ϋ πΝ Ϋηη αΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ εα Ϊ α βΝ βμΝ
αηυθ δεάμΝ ίδκηβξαθέαμ,Ν παλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ υφέ αθ αδΝ ζβιδπλσγ η μΝ
κφ δζΫμΝεαδΝαπαδ ά δμέΝ θΝ έηα Ν ΝγΫ βΝθαΝ ιβΰά κυη Ναυ άθΝ βθΝ
παλΪζ δοβέ 
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έΝ Ν θαζζαε δεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ αΝΟδεκθκηδεΪΝ βμΝΆηυθαμ 

 

39. ΠυλάθαΝηδαμΝ θαζζαε δεάμΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝ αΝκδεκθκηδεΪΝ βμΝΪηυθαμΝ
απκ ζ έΝ βΝ πλκ α έαΝ βμΝ ηαξβ δεάμΝ δεαθσ β αμΝ κυΝ λα τηα κμέΝ  Ν
αθ έγ βΝ η Ν βθΝ αεκζκυγκτη θβΝ πκζδ δεά,Ν βΝ κπκέα,Ν σππμΝ αθαζτγβε Ν
παλαπΪθπ,Ν θΝ ηπκλ έΝ θαΝ ια φαζέ δΝ βθΝ δα άλβ άΝ βμΝ Ν υοβζΪΝ
πέπ α,Ν βΝ ΰΰτβ βΝ βμΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝ
θΝ έθαδΝ δαπλαΰηα τ δηβΝυπσΝκπκδκ άπκ Ν βηκ δκθκηδεσΝεαγ υμέΝ 

 
40. Ν πδζκΰάΝ αυ άΝ θΝ βηαέθ δΝ υπκξλ π δεΪΝ ατιβ βΝ πθΝ αηυθ δευθΝ
απαθυθ,Ν κτ Ν εαδΝ πδ λκφάΝ κυμΝ υπΫλκΰεκυμΝ πλκςπκζκΰδ ηκτμΝ κυΝ

παλ ζγσθ κμ,ΝκδΝκπκέκδΝ ζδεΪΝ θΝ ιυπβλΫ β αθΝ έπκ αΝπ λδ σ λκΝαπσΝ
πδξ δλβηα δεΪΝ υηφΫλκθ αέΝ 

 
41. ΜΫ αΝ κΝπ λδκλδ δεσΝ βηκ δκθκηδεσΝπζαέ δκΝ πθΝ πση θπθΝ υθ,Ν
έθαδΝ αθαΰεαέκμΝ κΝ παθαεαγκλδ ησμΝ πθΝ πλκ λαδκ ά πθΝ θσμΝ

αθαπσφ υε κυΝπλκΰλΪηηα κμΝπ λδεκπυθέΝΣκΝπλσΰλαηηαΝαυ σΝπλΫπ δΝθαΝ
δΪα δΝ ε έΝ πκυΝ πλαΰηα δεΪΝ βη δυθ αδΝ ηβΝ απκ κ δεάΝαθΪζπ βΝ πθΝ

κδεκθκηδευθΝ πσλπθΝ εαδΝ θαΝ απκ η τ δΝ βθΝ λκάΝ εκθ υζέπθΝ πλκμΝ δμΝ
λα βλδσ β μ,ΝπκυΝ υηίΪζκυθΝ βθΝπλκΪ πδ βΝ βμΝευλδαλξέαμέΝ 

 
42. Κα ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝηδαμΝ Ϋ κδαμΝ δα δεα έαμΝαπαδ κτθ αδΝ αΝ ιάμΝ
ίάηα αΝμ 
  παθαιδκζσΰβ βΝ βμΝ δ λΪλξβ βμΝ πθΝ απαθυθΝ πθΝ θσπζπθΝ

υθΪη πθ  Ρ αζδ δεάΝαπκ τππ βΝ βμΝαπ δζάμΝεαδΝαθ έ κδξβΝαθα δΪ αιβΝ πθΝ
υθΪη πθΝ κΝξυλκ  δαησλφπ βΝ δαεζα δευθΝ εΫθ λπθΝ φκ δα ηκτΝ εαδΝ δαεζα δευθΝ
πδ ε υα δευθΝεΫθ λπθ  θέ ξυ βΝ βμΝ δαεζα δεσ β αμΝ αΝπλκΰλΪηηα αΝπλκηβγ δυθΝ πθΝ
θσπζπθΝ υθΪη πθέΝ 

 
ΟΝ παλαεΪ πΝ πέθαεαμΝ απκ υπυθ δΝ βθΝ αθαζκΰέαΝ δαεζα δευθΝ εαδΝ
εζα δευθΝ απαθυθΝ κυΝαηυθ δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτέΝ 
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βη έπ βΝμΝΣαΝπαλαπΪθπΝ κδξ έαΝαφκλκτθΝηΫξλδΝ κΝ2010 

 
πσΝ κΝ Ϋ κμΝ 2010 εαδΝ η ΪΝ ιαΰΰΫζγβε Ν πδ άηπμΝ βΝ θέ ξυ βΝ βμΝ
δαεζα δεσ β αμέΝ θΝ υπΪλξκυθΝ κδξ έαΝ πκυΝ θαΝ εα αΰλΪφκυθΝ
θ ξση θβΝ ί ζ έπ βέΝ Ν φαέθ αδΝ πΪθ πμΝ θαΝ Ϋξ δΝ υπΪλι δΝ γ αηα δεάΝ

η α λκφά,Ναθ έ κδξβΝη Ν βθΝΝπλαΰηα δεάΝαθαΰεαδσ β αέ  Πλαΰηα δεάΝπλκυγβ βΝ βμΝ δαζ δ κυλΰδεσ β αμ  ΤδκγΫ β βΝ κυΝ υ άηα κμΝ πθΝ υΰε θ λπ δευθΝπλκηβγ δυθΝ βθΝ
αΰκλΪΝεα αθαζπ δευθΝαΰαγυθέ   ιΪζ δοβΝ πθΝ ΰλαφ δκελα δευθΝ υ εαηοδυθΝ εαδΝ πθΝ
αζζβζκ πδεαζτο πθΝ αληκ δκ ά πθΝ κΝ έε υκΝ βμΝ φκ δα δεάμΝ
υπκ άλδιβμ  ιδκπκέβ βΝ τΰξλκθπθΝ λΰαζ έπθΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ
κυΝΚσ κυμΝΚτεζκυΝ πάμΝ πθΝυζδευθΝεαδΝηΫ πθέΝ  Πλκ αληκΰάΝ πθΝ ΰλαφ δκελα δευθΝ κηυθΝ βθΝ κηάΝ υθΪη πθΝ

[π λδκλδ ησμΝ βμΝΰλαφ δκελα έαμΝη ΝίΪ βΝ βθΝαλξάΝ« σ κΝ- σ κ»]Ν
εαδΝ πλκυγβ βΝ ζ ξυθΝ απσΝ υπβλ έ μΝ δκδεβ δεάμΝ υπκ άλδιβμΝ
πλκμΝ ηΪξδη μΝ ηκθΪ μΝ η Ν αυ σξλκθβΝ αιδκπκέβ βΝ τΰξλκθπθΝ

ξθκζκΰδυθΝβζ ε λκθδεάμΝ δκέεβ βμ 
 

Ν φαληκΰάΝπαλσηκδπθΝηΫ λπθΝ ΝΪζζ μΝξυλ μΝΫξ δΝκ βΰά δΝ Νη έπ βΝ
πθΝαηυθ δευθΝ απαθυθΝεα ΪΝ20% ηΫ αΝ ΝηδαΝ5 έα,ΝξπλέμΝκλδασθ δ μΝ

π λδεκπΫμΝηδ γυθΝεαδΝ δαεδθ τθ υ βΝ βμΝηαξβ δεάμΝδεαθσ β αμέΝ 
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Πλσ γ αΝηΫ λαΝμ 
  ιδκπκέβ βΝ βμΝ αεέθβ βμΝ π λδκυ έαμΝ πθΝ Σαη έπθΝ πθΝ θσπζπθΝ

υθΪη πθ,Ν βΝ αιέαΝ βμΝ κπκέαμΝ ε δηΪ αδΝ Ν 30 δ έΝ ΤΡΧέΝ ΜσθκΝ κΝ
Σαη έκΝ γθδεάμΝΆηυθαμΝΫξ δΝ βθΝευλδσ β ΪΝ κυΝ κΝ0,19% βμΝ ζζβθδεάμΝ
πδελΪ δαμέΝ  ΘΫ πδ βΝαυιβηΫθπθΝ ΰΰυά πθΝ δαφΪθ δαμΝ 

  
 


