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Π λέζηοη
Ν λΰα έαΝ αυ άΝ επκθάγβε Ν

αΝ πζαέ δαΝ κυΝ η απ υξδαεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ

φαληκ ηΫθβμΝΠζβλκφκλδεάμΝ κυΝΠαθ πδ άηδκυΝΜαε κθέαμ(2014-2015). ι Ϊα δΝ
βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝΝΝstart up

κθΝ ζζβθδεσΝξυλκΝεαγυμΝεαδΝεΪπκδαΝκδεκ υ άηα αΝ

εαδθκ κηέαμΝεαδΝφκλ έμΝ πκυΝ υθ ζκτθΝ

βθΝίκάγ δαΝαθΪπ υιβμΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ

έ κυμΝ πδξ έλβ βμέΝ
ΣκΝ ετλδκΝ εκηηΪ δΝ εαδΝ β πδκΝ η ΰΪζβΝ Ν ίαλτ β αΝ σγβε Ν
φαληκΰυθΝ

βθΝ Ϋλ υθαΝ εαδθκ σηπθΝ

κθΝ βησ δκΝ ΣκηΫαΝ υΰελέθκθ αμΝ αθ έ κδξ μΝ λΪ δμΝ ΪζζπθΝ ξπλυθ

ευλέπμΝαπσΝ κθΝ υλππαρεσΝξυλκΝ εαδΝ αΝ υηπ λΪ ηα αΝ πκυΝηπκλκτθΝθαΝ ιαξγκτθΝ
υ

ΝθαΝη αφ λγκτθΝ βθΝ ζζβθδεάΝπλαΰηα δεσ β αέΝ
ΣΫζκμΝ Ν ι Ϊ βε Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ Ν θσμΝ ηβξαθδ ηκτΝ αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ ελδ βλέπθΝ

εαδΝ πθΝ λΪ πθΝ Ν ηΫ πΝ βμΝ

θαζυ δεάμΝ Ι λαλξδεάμΝ

δα δεα έαμ-Analytical

Hierarchy Process (AHPΨΝη Ν εκπσΝ βθΝυζκπκέβ βΝ βμΝ«ίΫζ δ βμ»Ν λΪ βμΝαζζΪΝεαδΝΝ
πδζκΰάΝυζκπκέβ βμΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ λΪ βμΝη Νσ κΝ κΝ υθα σθΝπδκΝαθ δε δη θδεάΝ
εαδΝ η λά δηβΝ η γκ κζκΰέαέΝ πκ ζ έΝ ηδαΝ πλκ πΪγ δαΝ δ αΰπΰάμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ
υηπ λδφκλΪμΝ Νεαδθκ ση μΝΝ λΪ δμΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαέΝ
ΓδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σΝ βηδκυλΰάγβεαθΝ τκΝ λπ βηα κζσΰδαΝ Χελδ άλδα- λΪ δμΨΝ αΝ
κπκέαΝ απαθ άγβεαθΝ απσΝ πλκρ αηΫθκυμΝ Ν ηβξαθδεκτμΝ άΝ κδεκθκηκζσΰκυμΝ Ν ηβηΪ πθΝ
υπβλ δυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Τπκ κηυθΝ Μ αφκλΪμΝ εαδΝ

δε τπθΝ πκυΝ ζσΰπΝ

λΰα δαεάμΝ ηπ δλέαμΝ έξαθΝ βθΝ υθα σ β αΝθαΝαιδκζκΰά κυθΝ δμΝ λΪ δμΝαζζΪΝεαδΝ κΝ
ι δ δε υηΫθκΝ πθΝ λπ βηΪ πθέΝ  βθΝ

υθΫξ δαΝ Ν κδΝ απαθ ά δμΝ πδζτγβεαθΝ

Χυπκζκΰδ ησμΝ ίαλυθ,Ν ίΫζ δ βΝ λΪ βΨΝ η Ν βθΝ ηΫγκ κΝ βμΝ θαζυ δεάμΝ Ι λαλξδεάμΝ
δα δεα έαμΝ η Ν υπκζκΰδ ηκτμΝ
πέζυ βμΝ βμΝη γσ κυΝΝ Νΰζυ

Ν Excel εαγυμΝ εαδΝ η Ν βηδκυλΰέαΝ πλκΰλΪηηα κμ
αΝπλκΰλαηηα δ ηκτΝC#.

Νγ πλβ δεάΝυπκ άλδιβΝ βμΝ λΰα έαμΝΫΰδθ Νη Ν βθΝίδίζδκΰλαφέαΝπκυΝαθαφΫλ
βθΝηΫγκ κΝ βμΝ θαζυ δεάμΝΙ λαλξδεάμΝ δα δεα έαμΝεαγυμΝεαδΝ
up εαδΝ πθΝεαδθκ σηπθΝ λΪ πθΝ κΝ βησ δκΝ κηΫαέ
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Ν

ΝΫθθκδ μΝ πθΝstart

ΛΫι δμΝ Κζ δ δΪμ Start up
Ι λαλξδεάΝ

δα δεα έα,Ν ΛάοβΝ πκζτ-ελδ βλέπθΝ απκφΪ πθ,Ν

πλκΰλαηηα δ ησμΝ ΝC#.
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αδλ έ μ,Ν Καδθκ ση μΝ

λΪ δμ,Ν

θαζυ δεάΝ

βησ δκμΝ ΣκηΫαμ,Ν

Abstract
This paper was produced as part of the graduate program Applied Informatics,
University of Macedonia. (2014-2015)
It examines the development of start up in the Greek area and some innovation
ecosystems and bodies which contribute to development assistance for the particular
type of business.
The main piece and the greatest weight was given to research innovative
applications in the Public Sector comparing similar actions in other countries mainly
to the European area and the conclusions that can be drawn to be transferred to the
Greek reality.
Finally we looked at the creation of a criteria evaluation mechanism and
actions by Analytical Hierarchical Process-Analytical Hierarchy Process (AHP) to
implement the "best" action and implementation option of the action in the most
objective and measurable methodology possible. It is an attempt to introduce business
conduct innovative actions to the public sector.
For this purpose created two questionnaires (criteria; actions) that were
answered by supervisors or engineers of the Ministry of Transport Infrastructure and
Network Services segment due to work experience were able to evaluate the actions
and specialized queries. After this the answers resolved (weight calculation, optimal
activity) by the method of Analytical Hierarchical Process with calculations in Excel.

The theoretical support for the paper done with the literature report the method
of Analytical Hierarchical Process and in terms of start up and innovative actions in
the public sector.

Keywords: Start up companies, Innovative Actions, Analytical Hierarchy
Process, Download multi-criteria decision, Public Sector, programming in C#.
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Πλσζκΰκμ – υξαλδ έ μ
 βθΝ Ν λΰα έαΝ αυ άΝ Ϋΰδθ πλκ πΪγ δαΝ Ν θαΝ πλκ ΰΰδ
λΪ πθΝ

έΝ βΝ αθΪπ υιβΝ εαδθκ σηπθΝ

κθΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ κηΫαΝ η Ν σ κΝ κΝ υθα σθΝ πδκΝ η γκ δεσΝ λσπκΝΝ

ζΫΰξκθ αμΝ βθΝ η γκ κζκΰέαΝ λΪ πθΝ

Ν Ϊζζ μΝ ξυλ μΝ εαδΝ υδκγ υθ αμΝ Ν ηδαΝ

δα δεα έαΝπκυΝθαΝ ε ζ έ αδΝηβΝ πβλ ααση θβΝαπσΝαζζαΰΫμΝ

βθΝαθυ α βΝεζέηαεαΝ

δκέεβ βμΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝΧπκζδ δεάΝβΰ έαΨΝαζζΪΝγΫ κθ αμΝη λέ δηκυμΝ σξκυμΝ
θαΝυζκπκδ έ αδΝηΫ αΝαπσΝ κΝ

π λδεσΝ κυΝ βησ δκυΝΝφκλΫαΝη Νσ κΝ κΝ υθα σθΝπδκΝ

αθ δε δη θδεΫμΝΝ δα δεα δυθέ
υξαλδ υΝ ΰδαΝ βθΝ ίκάγ δαΝ κυΝ ,πκυΝ εαγκλδ δεΪΝ υθ Ϋζ

Ν

βθΝ κζκεζάλπ βΝ

βμΝ λΰα έαμΝΝαυ άμ,Ν κθΝΝεαγβΰβ άΝηκυΝεέ Φκτ εαΝΚπθ αθ έθκέΝ
πέ βμΝ γαΝ άγ ζαΝ θαΝ υξαλδ ά πΝ κυμΝ φέζκυμΝ εαδΝ υθα ΫζφκυμΝ πθΝ δΪφκλπθΝ
υπβλ δυθΝ πκυΝ έξαθΝ βθΝ υΰ θάΝ εαζκ τθβΝ θαΝ αφδ λυ κυθΝ κθΝ ξλσθκΝ κυμΝ

βθΝ

υηπζάλπ βΝ πθΝαπαλαέ β πθΝ λπ βηα κζκΰέπθΝαυ άμΝ βμΝ λΰα έαμέ
Σ ζ υ αέαΝ γαΝ άγ ζαΝ θαΝ υξαλδ ά πΝ

κθ εαζσ φέζκΝ εαδΝ υθΪ ζφκΝ

κΝ

η απ υξδαεσ,Ν Υλά κΝ  φαθέ βΝ πκυΝ έξ Ν βθΝ εαζκ τθβΝ θαΝ η Ν ίκβγά δΝ η Ν δμΝ
ΰθυ δμΝ κυΝ

ΝγΫηα αΝπλκΰλαηηα δ ηκτΝεαγυμΝεαδΝθαΝ ξκζδΪα δΝαπσΝ βθΝ δεδΪΝ κυΝ

κπ δεάΝΰπθέαΝΝ αΝ δΪφκλαΝ Ϊ δα αθΪπ υιάμΝαυ άμΝ βμΝ λΰα έαμέ
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1 Κ φΪζαδκ- δ αΰπΰάΝΝ
1.1 ΠλσίζβηαΝ– βηαθ δεσ β αΝ κυΝγΫηα κμ
 βθΝ παλκτ αΝ λΰα έαΝ γαΝ ι Ϊ κυη Ν βθΝ δ ΫαΝ πθΝ Ν start up
εαδθκ κηέ μΝ πκυΝ πλκ παγκτθΝ θαΝ φΫλκυθΝ
πδε θ λπγκτη Ν εαδΝ
πλκ

αδλδυθΝ εαδΝ δμΝ

βθΝ εκδθπθέαΝ αζζΪΝ

πέ βμΝ γαΝ

κθΝ βησ δκΝ ΣκηΫαΝ εαδΝ δμΝ υθα σ β μΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

υ κυθέΝ

 βθΝ ζζΪ αΝ κΝ βησ δκμΝ ΣκηΫαμΝ απκ ζ έΝ κθΝ η ΰαζτ λκΝ λΰκ σ βΝ Χπ λέπκυΝ
θίίέίίίΝυπΪζζβζκδΝήΝβί1ηΨΝκπσ Ν έθαδΝπαλΪΝπκζτΝ βηαθ δεσΝθαΝ λ υθβγκτθΝεαδΝθαΝ
φαληκ κτθΝ ηΫγκ κδΝ εαδθκ κηέαμΝ Ϋ δΝ υ

Ν θαΝ αυιβγ έΝ βΝ παλαΰπΰδεσ β αΝ εαδΝ θαΝ

η δπγ έΝ κΝ εσ κμΝ δκέεβ βμέΝ ΘαΝ ι Ϊ κυη Ν αΝ λΰαζ έαΝ πθΝ start up εαγυμΝ εαδΝ
λΰαζ έαΝεαδθκ κηέαμΝπκυΝΫξ δΝαυ άΝ βθΝ δΰηάΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝεαδΝγαΝεΪθκυη Ν
ηδαΝ αθ δπαλΪγ βΝ η Ν ΪζζαΝ ελΪ βΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αθαπ τι δΝ Ν Ν αθ έ κδξκυμΝ άΝ πκδκΝ
πλκβΰηΫθκυμΝ ηβξαθδ ηκτμέ

πέ βμΝ γαΝ αθαπ τικυη Ν ηδαΝ η γκ κζκΰέαΝ ηΫ πΝ βμΝ

θαζυ δεάμΝΙ λΪλξβ βμΝ βθΝυζκπκέβ βΝυπκοάφδπθΝ λΪ πθέ
Ο Christian Bason

κ ίδίζέκ κυ « Leading public sector innovation. Co-creating

for a better society» 2010 αθαφΫλ δ σ δ κ βησ δκμ υπΪζζβζκμΝκπζδ ηΫθκμΝη ΝΫθαθΝ
υπκζκΰδ άΝlaptop ηπκλ έΝθαΝπλκπγά δΝθΫ μΝπκζδ δεΫμΝεαδΝυπβλ έ μΝ υηίΪζζκθ αμΝ
Ν ΫθαΝ βηαθ δεσΝ αλδγησΝ γ ηΪ πθΝ εΪπκδαΝ εΝ πθΝ κπκέπθΝ έ πμΝ εαδΝ κΝ έ δκμΝ θαΝ Ϋξ δΝ
πλκ

δκλέ δΝ

αθΝ

βη έαΝ «εζ δ δΪ»Ν ηδαμΝ εαδθκ κηέαμέΝ

Ν τθαηβΝ πθΝ online

λΰαζ έπθΝ σπκυΝ σζκδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υηη ΫξκυθΝ εαδΝ θαΝ κυζ τκυθΝ εκηηΪ δ-εκηηΪ δΝ
ΫθαΝproject έθαδΝ λΪ δαΝ βθΝ πκξάΝηαμΝεαδΝπλκίζΫπ

ΝθαΝαυιβγ έΝ κΝηΫζζκθέ

1.2 εκπσμΝ–  σξκδ
ΟΝ εκπσμΝεαδΝκδΝ
θαΝ έθαδΝσ κΝΰέθ

σξκδΝ βμΝΫλ υθαμΝ έθαδΝ θαΝυζκπκδβγ έΝηδαΝ δα δεα έαΝβΝκπκέαΝ

ΝπδκΝαθ δε δη θδεάΝεαδΝθαΝ έθ δΝ βθΝ«ίΫζ δ βΝ λΪ β» η αιτΝ πθΝ

πδζ ΰηΫθπθΝπλκμΝυζκπκέβ βΝεαδθκ σηπθΝ λΪ πθΝ

κθΝ βησ δκΝ κηΫαΝεαγυμΝ εαδΝ

βθΝη αιτΝ κυμΝίαγηκζκΰδεάΝ δλΪέ
θΝΫξπΝθαΝυζκπκδά πΝ δαφκλ δεΫμΝ λΪ δμΝάΝεαδΝκηκ δ έμΝΝεαδΝθαΝ θ αξ κτθ

Ν

ΫθαΝξλβηα κ κ δεσΝπλσΰλαηηαΝπξΝ κΝ Π ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝυζκπκδβγ έΝηδαΝ δα δεα έαΝ
βΝ κπκέαΝ θαΝ έθαδΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ π λδ

σ λκΝ απαζζαΰηΫθβΝ απσΝ ηβΝ αθ δε δη θδεΪΝ

ελδ άλδαΝ ΧπξΝ Ν πκζδ δεΪΝ ελδ άλδα,Ν

τθκδαμΝ

υΰε ελδηΫθβμΝ κηΪ αμΝ πκζδ υθ,ΝΝ

υΰε ελδηΫθβΝ εζκΰδεάΝ π λδκξάΝ ε ζΨέ πέ βμΝ έθαδΝ υπαλε σμΝ κΝ εέθ υθκμΝ αζζΪακθ αμΝ
 ζέ αΝ1 απσΝ171

βΝ πκζδ δεάΝ βΰ έαΝ θαΝ

αηα ά δΝ βΝ υζκπκέβ βΝ ηδαμΝ λΪ βμΝ εαδΝ θαΝ πδζ ΰ έΝ η Ν αΝ

παλαπΪθπΝ ελδ άλδαΝ ηέαΝ ΪζζβΝ πκυΝ ίκζ τ δΝ βθΝ θΫα εαγυ

λυθ αμΝ άΝ εαδΝ

αηα υθ αμΝαυ άθΝπκυΝΫξ δΝά βΝι εδθά δΝθαΝυζκπκδ έ αδέΝ
ΓδαΝ κθΝζσΰκΝαυ σΝβΝΫλ υθαΝΝ πδε θ λυθ
Ϋ δΝ υ

Ν βθΝΙ λαλξδεάΝ θΪζυ βΝ πκφΪ πθΝ

Ν Ν θαΝ ηπκυθΝ ελδ άλδαΝ εαδΝ ίΪλβΝ ηΫ πΝ ηδαμΝ δα δεα έαμΝ ΧπξΝ υλππαρεάΝ

θπ β,Ν Παθ πδ άηδκ,Ν ίαγηκζκΰέαΝ ηΫ πΝ πδ λκπάμΨΝ εαδΝ

βθΝ υθΫξ δαΝ κδΝ λΪ δμΝ

κυΝ εΪγ Ν υπκυλΰ έκυΝ θαΝ ίαγηκζκΰκτθ αδΝ απσΝ ΪζζβΝ δα δεα έαΝ πξΝ δ υγυθ ΫμΝ
ηβηΪ πθ,Ν κηΫαμΝαθΪΝ δ δεσ β αΝπξΝδα λκέΝ κυΝυπκυλΰ έκυ,Ν πδ λκπάΝίαγηκζσΰβ βμΝΝ
ε ζέΝΝΧηδελκΰλαφέαΝαυ κτΝΰέθ αδΝ

βθΝ λΰα έαΨέ

υ σΝ βηαέθ δΝ σ δΝ γαΝ πΪλπΝ ηδαΝ ζέ αΝ λΪ πθΝ πκυΝ γαΝ Ϋξ δΝ ίαγηκζκΰέαΝ απσΝ ηδαΝ
δα δεα έαΝΧΝσ κΝΰέθ

ΝπδκΝαθ δε δη θδεάΨ,ΝγαΝ

η τ δΝπμΝπλκμΝ βΝυζκπκέβ βΝ βμΝ,Ν

θΝ γαΝ έθαδΝ τεκζκΝ θαΝ αζζαξγ έΝ η Ν πκζδ δεΫμΝ παλ ηίΪ δμ,Ν εαδΝ ΫζκμΝ γαΝ έθαδΝ
ηπκτ κυζαμΝΰδαΝ κΝεΪγ Νυπκυλΰ έκΝσπκυΝγαΝφαέθ
υζκπκέβ Ν εαδΝ ΰδαΝ πκδσθΝ ζσΰκΝ

ΝΪη αΝπσ μΝ λΪ δμΝαπσΝαυ ΫμΝ

θΝ πλσζαί Ν δμΝ υπσζκδπ μέ (η λά δηκδΝ

σξκδΝ

βησ δαμΝ δκέεβ βμ)

1.3 υθ δ φκλΪ
Ν υθ δ φκλΪΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ λΰα έαμΝ Ϋΰε δ αδΝ

βθΝπλκ πΪγ δαΝί ζ έπ βμΝ

πθΝ ζ δ κυλΰδυθΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ δ Ϊΰκθ αμΝ ηδαΝ η γκ κζκΰέαΝ αθΪπ υιβμΝ
εαδθκ σηπθΝ πλκ ΰΰέ πθΝ ία δαση θβΝ σξδΝ

Ν ηπ δλδεΪΝ

κηΫθαΝ αζζΪΝ δ Ϊΰκθ αμΝ

ηβξαθδ ηκτμΝδ λΪλξβ βμΝ λΪ πθΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βμΝελδ βλέπθΝΫ δΝυ

Ν κΝΝ ζδεσΝ

παλαΰση θκΝαπκ Ϋζ ηαΝθαΝηπκλ έΝ θαΝγ πλβγ έΝαθ δε δη θδεσΝεαδΝ σξδΝπλκ λξση θκΝ
απσΝυπκε δη θδεΪΝελδ άλδαέΝ πέ βμΝ υθ δ φΫλ δΝπλκμΝ βθΝεα τγυθ βΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝ
πθΝζάο πθΝαπκφΪ πθΝ
λπ βηα κζσΰδαΝ

Ν υΰε ελδηΫθ μΝ λΪ δμΝΝ δ Ϊΰκθ αμΝπαλαη λκπκδβηΫθαΝ

κθΝ βησ δκΝ κηΫαΝσπκυΝκδΝυπΪζζβζκδΝγαΝηπκλκτθΝθαΝ εφλΪ κυθΝ

βθΝαπΪθ β β-οάφκΝ κυμΝ πέΝ πθΝ δα δεα δυθΝεαδΝβΝ τθγ βΝαυ υθΝ πθΝαπαθ ά πθΝ
θαΝκ βΰ έΝ Ναθ δε δη θδεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝγ πλκτη θαΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπδκΝαιδσπδ αΝ
εαδΝαυιΪθκθ αμΝ βθΝ δαφΪθ δαΝ πθΝαπκφΪ πθέΝ
ΝαθΪπ υιβΝαυ άμΝ βμΝΝζάοβμΝαπκφΪ πθΝΝία έα

Ν βθΝηΫγκ κΝ βμΝ θαζυ δεάμΝ

Ι λαλξδεάμΝ δα δεα έαμ- Analytical Hierarchy Process (AHP).
Ν ετλδαΝ πδ έπιβΝ έθαδΝ θαΝ ίκβγά δΝ

βθΝ αθΪπ υιβΝ ηδαΝ η γσ κυΝ αιδκζσΰβ βμΝ

γΫθ πθΝ ελδ βλέπθΝ εαδΝ υπκοάφδπθΝ λΪ πθΝ πλκμΝ υζκπκέβ βΝ εαδθκ σηπθΝ άΝ ηβΝ
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λΪ πθΝ

κθΝ βησ δκΝ κηΫαέΝ Ν η γκ κζκΰέαΝ σηπμΝ ηπκλ έΝ θαΝ φαληκ

έΝ εαδΝ

Ν

αεα βηαρεσΝπ έκΝάΝ κθΝδ δπ δεσΝ κηΫαέ
Ν λΰα έαΝηπκλ έΝθαΝίκβγά δΝηΫ πΝ τκΝ

κηΫθπθ:

έ ΤπΪλξ δΝαθΪπ υιβΝπαλα έΰηα κμΝπκυΝ πδζτ αδΝ
σπκυΝαθαπ τ

δμΝ

ζέ μΝ κυΝε φαζαέκυΝθΝ

κθ αδΝκδΝηαγβηα δεκέΝυπκζκΰδ ηκέΝ βμΝη γσ κυΝαζζΪΝεαδΝ κΝ ε π δεσΝ

άΝ αμΝ πκτη Ν κΝ αζΰσλδγηκμΝ Ν υζκπκέβ βμΝ βμέΝ ΣκΝ παλΪ δΰηαΝ έθαδΝ πλαΰηα δεσΝ εαδΝ
Ϊη αΝυζκπκδά δηκΝεαγυμΝπλκΫλξ αδΝαπσΝΫλ υθαΝπκυΝαθαπ τξγβε Ν κΝε φΪζαδκΝηΝ
ξ δεΪΝ η Ν δμΝ εαδθκ ση μΝ

λΪ δμΝ

κθΝ

βησ δκΝ κηΫαΝ π ΪΝ πδζ ΰηΫθπθΝ

αθαπ υΰηΫθπθΝξπλυθέΝΝ
έ ΜΫ πΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυΝ αθαπ τξγβε Ν

Ν ΰζυ

αΝ C # ΰδαΝ αυ άθΝ βθΝ

λΰα έαΝ εαδΝ βθΝ υθκ τ δ,Ν σπκυΝ η Ν πκζτΝ πδκ ίκζδεσΝ εαδΝ αυ κηα κπκδβηΫθκΝ λσπκΝΝ
εΪπκδκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ δ αΰΪΰ δΝ αΝ

κηΫθαΝ ,θαΝ αΝ ίαγηκζκΰά δΝ εαδΝ θαΝ εΪθ δΝ κυμΝ

πλκίζ πση θκυμΝ ζΫΰξκυμΝπκυΝαπαδ έΝβΝΝ θαζυ δεάΝΙ λαλξδεάΝ δα δεα έαέΝ
Ν λΰα έαΝαπ υγτθ αδΝ

Νσ κυμΝγΫζκυθΝθαΝζΪίκυθΝηδαΝαπσφα βΝίαγηκζκΰυθ αμΝ

ελδ άλδαΝ εαδΝ απσΝ αυ άθΝ βθΝ ίαγηκζσΰβ βΝ θαΝ πλκΫλγ δΝ ηδαΝ δ λΪλξβ βΝ πθΝ
πλκ

κευη θπθΝ λΪ πθΝάΝ θ λΰ δυθΝ κυμΝπκυΝγΫζκυθΝθαΝυζκπκδά κυθέΝ

ΠξΝ ΫθαμΝ δ υγυθ άμΝ Ν βησ δαμΝ Ν υπβλ έαμΝ γΫζ δΝ θαΝ πλκί έΝ

βθΝ αθΪγ βΝ εαδΝ

υπκΰλαφάΝ ά δαμΝ τηία βμΝ παλκξάμΝ υπκ άλδιβμΝ πθΝ βζ ε λκθδευθΝ υπκζκΰδ υθΝ
κυΝ δε τκυΝ πκυΝ Ϋξ δΝ βΝ Ν υπβλ έαμΝ κυέΝ ΜΫ πΝ βμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ βμΝ πέζυ βμΝ βμΝ
η γσ κυΝ βμΝ AHP άΝ βθΝ ξλά βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ ηπκλ έΝ θαΝ δ λαλξά δΝ
ίαγηκζκΰυθ αμΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ πλκηβγ υ ΫμΝ η Ν ελδ άλδαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ γΫ δΝ εαδΝ
ίαγηκζκΰά δΝκδΝυπΪζζβζκδΝ βμΝυπβλ έαμέ
 κθΝδ δπ δεσΝ κηΫαΝΫθαμΝmanager γαΝηπκλκτ ΝθαΝ φαλησ δΝ βθΝηΫγκ κΝπξΝ βθΝ
υζκπκέβ βΝ υπκοάφδκυΝ υπκεα α άηα κμΝ βμΝ

αδλ έαμΝ

Ν ΫθαΝ ζδηΪθδΝ βμΝ ξυλαμΝ

ίαγηκζκΰυθ αμΝ ελδ άλδαΝ σππμΝ απκ Ϊ δμΝ απσΝ απκγάε μΝ ,Ν ξλσθκμΝ αθαηκθάμΝ

κΝ

ζδηΪθδ,Νεσ κμΝlogistics ε ζέ
 Ν πέπ κΝαεα βηαρεσΝγ πλυΝ σ δΝβΝ λΰα έαΝγαΝπλκ φΫλ δΝ ΫθαΝ λΰαζ έκΝευλέπμΝ
ηΫ πΝ κυΝ ζ τγ λκυΝπλκμΝ δΪγ βΝΝπλκΰλΪηηα κμΝ βμ,ΝσπκυΝκΝ λ υθβ άμΝγαΝηπκλ έΝ
θαΝ ζΫΰι δΝΝ αΝ λ υθβ δεΪΝ

κηΫθαΝεαδΝ δμΝίαγηκζκΰέ μΝ κυμ,Νπλκ κτΝαπ υγυθγ έΝ

Ν

ηπκλδεΫμΝ φαληκΰΫμΝπκυΝ φαλησακυθΝ βθΝΝ δα δεα έαΝ βμΝΝ θαζυ δεάμΝΙ λΪλξβ βμΝ
εαδΝζσΰπΝεσ κυμΝέ πμΝ θΝ έθαδΝΪη αΝ δαγΫ δη μέ
Γ θδεΪΝ βΝ ηΫγκ κμΝ εαδΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ ηπκλ έΝ θαΝ φαληκ
λα βλδκ ά πθΝαλε έΝθαΝ φαληκ

έΝ

Ν ΫθαΝ υλτΝ π έκΝ

έΝη Ναθ δε δη θδεΪΝελδ άλδαΝπξΝβΝκηΪ αΝα σηπθΝ

πκυΝ ίαγηκζκΰ έΝ αΝ ελδ άλδαΝ θαΝ ηβθΝ ίαγηκζκΰ έΝ εαδΝ δμΝ λΪ δμΝ θαΝ έθαδΝ βζα άΝ
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ι ξπλδ άΝ βΝ λΪ βΝ βμΝ εΪγ Ν κηΪ αμΝ εαδΝ κΝ

ζδεσΝ απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ έθαδΝ τθγ βΝ

ίαγηκζκΰδυθΝαπσΝαυ σθκη μΝκηΪ μΝαιδκζκΰβ υθέΝΝ

1.4 δΪλγλπ βΝ βμΝη ζΫ βμ
 κΝ Κ φΪζαδκΝ γΝ παλκυ δΪα

Ν βΝ

θΪπ υιβΝ ηδαμΝ Startup

αδλ έαμΝ

εαδΝ βΝ

αθ έ κδξβΝ ζζβθδεάΝ ηπ δλέαέΝ  κΝ Κ φΪζαδκΝ ζΝ αθαζτ αδΝ κΝ δ γθάμΝ αθ αΰπθδ ησμΝ
εαδΝ

Ν πκδκΝ πέπ κΝ ίλέ εκθ αδΝ κδΝ ΰ δ κθδεΫμΝ ξυλ μέΝ ΣκΝ Κ φΪζαδκΝ ηΝ υαβ ΪΝ βθΝΝ

αθΪπ υιβΝ εαδθκ κηέαμΝ

κθΝ βησ δκΝ κηΫα εαγυμΝ εαδΝ αΝ θ ξση θαΝ π έαΝ λΪ βμΝ

θ σμΝ κυΝ βησ δκυΝ ΣκηΫα έΝ  κΝ Κ φΪζαδκΝ θΝ αθαπ τ

κυη Ν λΪ δμΝ ελα υθΝ

βθΝ

εαδθκ κηέαΝ βησ δκυΝ κηΫα εαδΝΫξκυθΝ πδζ ΰ έΝ αΝαεσζκυγαΝελΪ βΝμΝΙ αζέα,ΝΣκυλεέα,Ν
Ι λαάζ,Ν Γαζζέα,Ν κυβ έα,Ν Φδζαθ έα,Ν Νκλίβΰέαέ  κ Κ φΪζαδκΝ ιΝ αθαπ τ
ηΫγκ κμΝ βμΝΝΙ λαλξδεά
πδζτ

θΪζυ β

Ν βΝ

πκφΪ πθ (Analytic Hierarchy Process-AHP) εαδΝ

ΝηΫ πΝαυ άμΝ κΝ λπ βηα κζσΰδκέΝ

2 Κ φΪζαδκΝ
δίζδκΰλαφδεάΝ πδ εσπβ β

2.1

ΣκΝγΫηαΝ πθΝεαδθκ κηδυθΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝΫξ δΝαθαζυγ έΝεαδΝ ξκζδα
πλκΰ θΫ

λ μΝ Ϋλ υθ μΝ ΪζζπθΝ υΰΰλαφΫπθ,Ν Ν σπκυΝ

έΝαπσΝ

βθΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ αθαφΫλκθ αδΝ

πλκ πΪγ δ μΝ δ αΰπΰάμΝ λΪ πθΝεαγυμΝεαδΝπαλα έΰηα αΝΝ δ αΰπΰάμΝ πδ υξβηΫθπθΝ
εα ΪΝΰ θδεάΝκηκζκΰέαΝ λΪ πθΝσππμΝ κΝ taxis net πκυΝη έπ Ν βθΝπλκ Ϋζ υ βΝ πθΝ
πκζδ υθΝ εαδΝ βθΝ αζαδππλέαΝ

δμΝ φκλέ μέΝ ΜΫ πΝ αθααά β βμΝ

Ν ίΪ δμΝ

κηΫθπθΝ

σππμΝ Ν βΝ Google Scholar εαγυμΝ εαδΝ Ν αθααά β βΝ Ν η Ν ζΫι δμΝ –εζ δ δΪΝ ΰδαΝ υθαφ έμΝ
Ϋλ υθ μΝ θ κπέ βε ΝβΝίδίζδκΰλαφέαΝπκυΝαθαφΫλ

ΝΰδαΝ βθΝηΫγκ κΝ βμΝ θαζυ δεάμΝ

Ι λΪλξβ βμέΝΠκζζΫμΝίδίζδκΰλαφδεΫμΝαθαφκλΫμΝπκυΝηθβηκθ τκθ αδΝ κΝΚ φΪζαδκΝ βμΝ
δίζδκΰλαφέαμΝ αθαφΫλκθ αδΝ

βθΝ ξλά βΝ

βμΝ ΰδαΝ

πέζυ βΝ

υΰε ελδηΫθπθΝΝ

πλκίζβηΪ πθέΝ Bertolini_ Braglia_ Garmignani,Application of the AHP methodology
in making a proposal for a public work contract.
Ν δαφκλΪΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ λΰα έαμΝπμΝπλκμΝ κΝεκηηΪ δΝ βμΝΝΫλ υθαμΝ έθαδΝσ δΝ
δ αΰπΰάΝΝ πθΝελδ βλέπθΝ βμΝ λΪ βμΝεαγυμΝεαδΝβΝδ λαλξδεάΝ αιδθσηβ βΝΝπλκ Ϊγβε Ν
ηΫ πΝ βμΝΝ δα δεα έαμΝπκυΝαεκζκυγ έ αδΝ βθΝ θαζυ δεάΝΙ λΪλξβ βΝέ
ΤπΪλξκυθΝβΝ έ βΝ λα βΰδεάμΝ βθΝΫλ υθαΝΝμ
 H υΫζδε βΝ λα βΰδεάέΝΌ αθΝι εδθΪΝβΝΫλ υθαΝκΝ λ υθβ άμΝ θΝΫξ δΝεα ΪΝθκυΝ
ηδαΝ υΰε ελδηΫθβΝγ πλέα,Ν θΝΰθπλέα δΝ παελδίυμΝ κθΝ λσπκΝπκυΝγαΝ υζζΫι δΝ
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αΝ

κδξ έαΝ ,κτ Ν κθΝ λσπκΝ πκυΝ γαΝ αΝ η ζ ά δέΝ Ο

ξ δα ησμΝ υθ ξυμΝ

δαηκλφυθ αδΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝΫλ υθαμέ
ΝηβΝ υΫζδε βΝ



λα βΰδεάέΝυθ υΪα αδΝ υθάγπμΝη Ναβ άηα αΝ ιάΰβ βμΝεαδΝ

η Νπκ κ δεΫμΝη γσ κυμΝΫλ υθαμΝσππμΝμΝΠ έλαηα,ΝΫλ υθαΝΝ υ ξΫ δ βμΝ,Νη ΪαθΪζυ βΝΝεέα
ΣκΝ λ υθβ δεσΝ εκηηΪ δΝ αυ άμΝ βμΝ λΰα έαμΝ αεκζκτγβ Ν βθΝ ηβΝ υΫζδε βΝ
λα βΰδεάΝΝεαδΝ πδε θ λυγβε ΝΝ βθΝίδίζδκΰλαφδεάΝ Ϋλ υθαΝΰδαΝ φαληκΰΫμΝΝπκυΝθαΝ
φαλησακυθΝΝ βθΝ θαζυ δεάΝΙ λαλξδεάΝηΫγκ κΝΰδα κθ πλκ

δκλδ ησΝ λΪ πθΝ κυΝ

βησ δκυΝ κηΫαέ
Janine O'Flynn, From New Public Management to Public Value: Paradigmatic
Change

and

Managerial

Implications

,

Australian

Journal

of

Public

Administration,2007.
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3 Κ φΪζαδκΝΝ
3.1

θΪπ υιβΝStartupΝεαδΝ ζζβθδεάΝ ηπ δλέα

ΠκζζκέΝ υΰΰλαφ έμΝ ΫξκυθΝ

εηβλδυ δΝ

δμΝ η ζΫ μΝ κυμΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βΝ

ξθκζκΰδεάΝπλσκ κμΝεαδΝβΝεαδθκ κηέα,Ν πβλ ΪακυθΝ βηαθ δεΪΝ βθΝπαλαΰπΰδεσ β αΝ
εαδΝ βθΝκδεκθκηδεάΝη ΰΫγυθ βΝ θσμΝελΪ κυμΝέ θ δε δεΫμ αθαφκλΫμ :
Steil Victor, Technological innovation and economic performance ,Princeton
University Press,2002 .
McCann Philip, Innovation Entrepreneurship Geography and Growth, WileyBlackwell,2013
τηφπθαΝη Ν βθΝη ζΫ βΝ πθΝύrossmanΝ_ώelpmanΝProtection for Sale model,1994.
κδΝί ζ δυ δμΝ βθΝ ξθκζκΰέα,Ναπκ ζκτθΝ βθΝεαζτ λβΝ πδζκΰάΝΰδαΝθαΝι π λΪ κυη Ν
αΝσλδαΝ βμΝαθΪπ υιβμέ πέ βμΝΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝχhjion_Howitt ,A Model of Growth
Through Creative Destruction,Journal of the Econometric Society,1992. βΝ
βηαθ δεσ β αΝ εαδΝ υξθσ β αΝ πθΝ εαδθκ κηδυθ,Ν υθαλ Ϊ αδΝ γ δεΪΝ η Ν κΝ πέπ κΝ
πθΝπσλπθΝπκυΝ δα έγ θ αδΝΰδαΝ λα βλδσ β μΝ λ υθαμΝεαδΝ θΪπ υιβμΝΧRΝΤΝϊΨέΝ Ν
εαδθκ κηέαΝαπκ ζ έ κυ δα δεΪΝ κθΝκ βΰσΝΰδαΝ βθΝατιβ βΝ βμΝπαλαΰπΰδεσ β αμ,ΝβΝ
κπκέαΝη Ν βθΝ δλΪΝ βμΝ πδφΫλ δΝκδεκθκηδεάΝη ΰΫγυθ βέ
 βθΝ παλκτ αΝ λΰα έαΝ γαΝ ι Ϊ κυη Ν βθΝ δ ΫαΝ πθΝ Ν start up
εαδθκ κηέ μΝ πκυΝ πλκ παγκτθΝ θαΝ φΫλκυθΝ
πδε θ λπγκτη Ν εαδΝ

κθΝ

αδλδυθΝ εαδΝ δμΝ

βθΝ εκδθπθέαΝ αζζΪΝ

πέ βμΝ γαΝ

βησ δκΝ ΣκηΫαΝ εαδΝ δμΝ υθα σ β μΝ πκυΝ Ϋξ δΝ

βθΝ

υζκπκέβ βΝεαδθκ σηπθΝ λΪ πθΝ.
 βθΝ ζζΪ αΝ κΝ βησ δκμΝ ΣκηΫαμΝ απκ ζ έΝ κθΝ η ΰαζτ λκΝ λΰκ σ βΝ Χπ λέπκυΝ
θίίέίίίΝυπΪζζβζκδΝήΝβί1ηΨΝκπσ Ν έθαδΝπαλΪΝπκζτΝ βηαθ δεσΝθαΝ λ υθβγκτθΝεαδΝθαΝ
φαληκ κτθΝ ηΫγκ κδΝ εαδθκ κηέαμΝ Ϋ δΝ υ

Ν θαΝ αυιβγ έΝ βΝ παλαΰπΰδεσ β αΝ εαδΝ θαΝ

η δπγ έΝ κΝ εσ κμΝ δκέεβ βμέ ΘαΝ ι Ϊ κυη Ν αΝ λΰαζ έαΝ πθΝ start up εαγυμΝ εαδΝ
λΰαζ έαΝεαδθκ κηέαμΝπκυΝΫξ δΝαυ άΝ βθΝ δΰηάΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝεαδΝγαΝεΪθκυη Ν
ηδαΝ αθ δπαλΪγ βΝ η Ν ΪζζαΝ ελΪ βΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αθαπ τι δΝ Ν Ν αθ έ κδξκυμΝ άΝ πκδκΝ
πλκβΰηΫθκυμΝηβξαθδ ηκτμέ
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Ν βησ δαΝ δκέεβ βΝ
ελΪ κυμΝ

βθΝ ζζΪ αΝ γ η ζδυγβε Ν εα ΪΝ βθΝ έ λυ βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ

αΝ πλσ υπαΝ βμΝ ΰλαφ δκελα δεάμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ δ λαλξδεάμΝ δΪλγλπ βμΝ

κυΝ1λκυΝαδυθαέΝ Ν ζζβθδεάΝ βησ δαΝ δκέεβ β,Ν δμΝαλξΫμΝ κυΝβ1κυΝαδυθα,Ν υθ ξέα δΝ
θαΝ ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ δμΝ υλτ λαΝ ΰθπ ΫμΝ παγκζκΰέ μμΝ βθΝ απκυ έαΝ

λα βΰδεάμΝ

λΪ βμ,Ν βθΝαθαιδκελα έα,Ν βΝ πΪ αζβΝ δαξ έλδ βΝ πθΝαθ παλευθΝ βησ δπθΝπσλπθ,Ν
βΝ δαφγκλΪ,Ν δμΝ κλΰαθπ δεΫμΝ αθαεα α Ϊι δμ,Ν βθΝ απκυ έαΝ κλγκζκΰδεάμΝ ξ έα βμΝ
γΫ πθΝ

λΰα έαμΝ εαδΝ

βθΝ Ϋθ κθβΝ ΰλαφ δκελα έαέΝ Πλαε δεάΝ

υθΫπ δαΝ

βμΝ

πλαΰηα δεσ β αμΝ αυ άμΝ έθαδΝ κΝ εσ κμΝ πθΝ παλαΰση θπθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ πθΝ
βησ δπθΝυπβλ δυθΝθαΝυπκζ έπ αδΝ κυΝκφΫζκυμέΝ
ΣαΝ ζ υ αέαΝ εαπΫθ Νξλσθδα,Ν

Νπαΰεσ ηδαΝεζέηαεα,Ν πδελα έΝηδαΝ βηαθ δεάΝ

Ϊ βΝ αζζαΰάμΝ εαδΝ αθαθΫπ βμΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαέΝ ΟδΝ βησ δκδΝ κλΰαθδ ηκέΝ
υφέ αθ αδΝ λδαδεΫμΝ αζζαΰΫμΝ

βθΝ κηάΝ κυμΝ Χδ δπ δεκπκδά δμΝ εαδΝ η κξκπκδά δμ,Ν

δ αΰπΰάΝθΫπθΝ ξθκζκΰδυθΝ

δμΝ βησ δ μΝυπβλ έ μ,Νπ λδκλδ ηκέΝπλκ ζάο πθΨΝεαδΝ

κδΝευί λθά δμΝ Ϋξκθ αδΝ βηαθ δεΫμΝπδΫ δμΝαπσΝ κυμΝπκζέ μ,ΝπλκμΝ βθΝεα τγυθ βΝ
παλκξάμΝ θΫπθΝ εαζτ λπθΝ εαδΝ ί ζ δπηΫθπθΝ υπβλ δυθ,Ν αεκζκυγυθ αμΝ δμΝ ΰλάΰκλ μΝ
ι ζέι δμΝπκυΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ κθΝδ δπ δεσΝ κηΫαέΝ
ΜΫ αΝ

Ν ΫθαΝ υθ ξυμΝ η αίαζζση θκΝ εαδΝ ΪελπμΝ αθ αΰπθδ δεσΝ π λδίΪζζκθ,Ν κΝ

βησ δκμΝ κηΫαμΝ γαΝ πλΫπ δΝ η Ν
π λδ

κηΫθκΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ θαΝ επζβλυ δΝ σ κΝ

σ λ μΝεαδΝ τΰξλκθ μΝυπβλ έ μΝηπκλ έΝΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝπκζέ βέΝ

 ΝπκζζΫμΝξυλ μ,ΝσππμΝ βθΝ υ λαζέα,Ν κΝ θπηΫθκΝ α έζ δκ,Ν βΝΝΫαΝ βζαθ έα,Ν
βΝΓαζζέα,Ν κθΝΚαθα Ϊ,Ν δμΝ έΠέ έ,ΝκδΝπδΫ δμΝαυ ΫμΝ ΫξκυθΝκ βΰά δΝ

Ν βηαθ δεΫμΝ

αθαηκλφυ δμΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫα,Ν Ϋξκθ αμΝ πμΝ ίΪ βΝ βΝ δαησλφπ βΝ ηδαμΝ θΫαμΝ
φδζκ κφέαμΝ πλκμΝ βθΝ εα τγυθ βΝ βμΝ ζ ΰση θβμΝ ΝΫαμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ ΧσewΝ
Public Administration).
Organization for economic co-operation and development, Value for money in
Government Public Administration after new public management.
θΪζκΰ μΝπλκ πΪγ δ μΝηδελσ λβμΝεζέηαεαμ,ΝΫξκυθΝαλξέ δΝθαΝ υθ ζκτθ αδΝεαδΝ Ν
Ϊζζ μΝξυλ μΝ κυΝεσ ηκυΝη αιτΝ πθΝκπκέπθΝεαδΝnΝ ζζΪ αέΝ
ΠκζζΫμΝ απσΝ δμΝ πλκ πΪγ δ μΝ αθα δκλΰΪθπ βμ,Ν ΫξκυθΝ πμΝ ε θ λδεσΝ

βη έκΝ

αθαφκλΪμΝ κθΝ λσπκΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝδ δπ δευθΝ πδξ δλά πθΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ βθΝ
π πκέγβ βΝ σ δΝ κδΝ πδξ δλά δμΝ απκ ζκτθΝ βθΝ Ϋζ δαΝ κλΰαθπ δεάΝ ηκλφάΝ αφκτΝ
ξλβ δηκπκδκτθΝ κυμΝ δαγΫ δηκυμΝ πσλκυμΝ κυμΝ πκζτΝ πδκΝ Ϊη αΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεΪΝ
απσΝ σ δΝ κδΝ ευί λθά δμΝ εαδΝ κΝ βησ δκμΝ κηΫαμΝ ΰ θδεσ λαέΝ ιαδ έαμΝ αυ κτΝ κυΝ
ΰ ΰκθσ κμ,Ν αδλέ μΝstart up εαγυμΝεαδΝκδεκ υ άηα αΝεαδθκ κηέαμ,Ναπκ ζκτθΝπ έκΝ
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πλκίζβηα δ ηκτΝ πμΝ πλκμΝ δΝ ηπκλ έΝ θαΝ φαληκ

έΝ η Ν εκπσΝ βθΝ πέ υιβΝ θσμΝ

εαζτ λκυΝαπκ ζΫ ηα κμΝ κθΝ βησ δκΝ κηΫαέ
ΣκθΝ Ν Οε υίλδκΝ κυΝ βί1ηΝ βηκ δ τ βε Ν Ν

κΝ δ β κΰλαφδεσΝ πλαε κλ έκΝ

Bloomberg βΝ εα Ϊ αιβΝ πθΝ ξπλυθΝ ίΪ βΝ αθ αΰπθδ δεσ β αμΝ Ν άΝ The Global
Competitiveness Index 2015-βί1θΝΝΧπαλΪλ βηαΝ1Ψ.
Ϊ βΝ κυΝ Ν πέθαεαΝ βΝ Ν ζζΪ αΝ ίλέ ε αδΝ Ν

βθΝ κ1Ν γΫ βΝ ,Ν Ϋξκθ αμΝ Ν ηπλκ ΪΝ βμΝΝ

παλα κ δαεΫμΝ υθΪη δμΝ Ν πκυΝ έθαδΝ Ν αθαη θση θ μΝ Ν σππμΝ Ν Ν Ν ζί έα,Ν θέ Πκζδ έ μ,Ν
Γ ληαθέα,ΝΙαππθέα,Νκυβ έα,ΝΝκλίβΰέαΝε ζέ
ΟδΝπλυ μΝ ΫεαΝ έθαδΝκδΝαεσζκυγ μμ
1. Switzerland
2. Singapore
3. United States
4. Germany
5. Netherlands
6. Japan
7. Hong Kong
8. Finland
9. Sweden
10. United Kingdom
ΟΝπέθαεαμΝεα Ϊ αιβμΝεαγκλέα αδΝαπσΝ αΝαεσζκυγαΝελδ άλδαμ
1έΙ λτηα α-γ ηκέΧαεα βηαρεκέ,Ν επαδ υ δεκέ,Νξλβηα κπδ π δεκέΨή Institutions
βέΤπκ κηΫμΝή Infrastructures
γέΜαελκκδεκθκηδεσΝπ λδίΪζζκθή Macroeconomic environment
4.Τΰ έα εαδ πλπ κίΪγηδα επαέ υ β/ Health and primary education
5. θυ λβ επαέ υ β εαδ φαληκΰά/ Higher education and training
θέ πκ κ δεσ β αΝαΰκλΪμΝπλκρσθ πθήΝGoods market efficiency
ιέ πκ κ δεσ β αΝΝ λΰα δεάμΝαΰκλΪμή Labor market efficiency
κέ θΪπ υιβΝκδεκθκηδεάμΝαΰκλΪμή Financial market development
λέΣ ξθκζκΰδεάΝ κδησ β αή Technological readiness
1ίέΜΫΰ γκμΝαΰκλΪμή Market size
11έ πδξ δλβηα δεάΝεκυζ κτλαή Business sophistication
1βέΝΚαδθκ κηέαή Innovation
Ϊ βΝ κυΝπέθαεαΝπαλκυ δΪα δΝΝ θ δαφΫλκθΝκΝΫζ ΰξκμΝεΪπκδπθΝ λπ βηΪ πθμ
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I.

ΣδΝ ΰέθ αδΝ

βθΝ ΰ δ κθέαΝ βμΝ ζζΪ αμΝ Ν εαδΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ κδΝ ξυλ μΝ πκυΝ

υθκλ τκυη ΝάΝ έθαδΝ βθΝ ΰΰτμΝπ λδκξάΝηαμΝσππμΝπξΝβΝΚτπλκμΝΝάΝ κΝΙ λαάζΝ
II.

ΣδΝ αθ δζαηίΪθ αδΝ Ν εαδΝ δΝ πζβλκφκλέ μΝ παέλθ δΝ ΫθαΝ υπκοάφδκμΝ π θ τ βμΝ άΝ
εΪπκδκμΝπκυΝγΫζ δΝθαΝι εδθά δΝηδαΝθΫαΝ αδλ έαΝstartup άΝηβνΝ λε έΝβΝτπαλιβΝ
ηδαμΝ εαζάμΝ δ ΫαμΝ Ν άΝ εαδΝ αθΝ θΝ υπΪλξ δΝ απσΝ Ν αυ σθΝ ηπκλ έΝ βΝ θα ξσζβ βΝ η Ν
sites πκυΝ θβη λυθκυθΝ Ν σππμΝ κΝ Ν http://www.startupgreece.gov.gr
http://www.developathens.gr

άΝ

www.coolbusinessideas.com θαΝ κθΝίκβγά δΝ

εαδΝ ευλέπμΝ θαΝ κθΝ εα υγτθκυθΝ

βθΝ φαληκΰάΝ

βθΝ ζζΪ αΝ αυ υθΝ πθΝ

πλκ Ϊ πθνΝ ΠκδαΝ Start-up toolkits ΤΝ λΰαζ έαΝ αθΪπ υιβμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
φαληκ κτθΝ βθΝξυλαΝηαμΝεαδΝπσ κΝαθ αΰπθδ δεΪΝ έθαδΝ Ν ξΫ βΝη ΝΪζζ μΝ
ξυλ μνΝ θΝγ ζά δΝθαΝαθαπ τι δΝεαδθκ ση μΝη γσ κυμΝ κθΝ κηΫαΝ κυΝυπΪλξ δΝ
εΪπκδκμΝφκλΫαμΝπκυΝγαΝ κθΝεαγκ βΰά δνΝ ξ δΝυδκγ ά δΝκΝ βησ δκμΝ κηΫαμΝ
βμΝξυλαμΝinnovation tools;
ΝξυλαΝ έθαδΝαζάγ δαΝσ δΝπαλσζβΝ βθΝκδεκθκηδεάΝελέ βΝΫξ δΝ θ σμΝ κυΝΟε πίλέκυΝΝ
ιαΰΰ έζ δΝ ηΫ πΝ κυ Τπκυλΰ έκυ ΟδεκθκηδευθΝ ηδαΝ θΫαΝ λΪ βΝ ξλβηα κ σ β βμΝ
startup

αδλ δυθΝη Ν1βίΝ εα έΝ,Ν

Ν τκΝετεζκυμΝ πθΝθίΝ εα έΝη Ν υΰξλβηα κ σ β βΝ

απσΝ κΝ υλππαρεσΝ ΚκδθπθδεσΝ Σαη έκΝ Χ ΚΣΨΝ εαδΝ η Ν «λά λαΝ υ ζδιέαμ»Ν Ν απσΝ κΝ
υλππαρεσΝ Σαη έκΝ Π λδφ λ δαεάμΝ

θΪπ υιβμΝ Χ ΣΠ ΨέΝ ΧΠβΰάΝ φβη λέ αΝ «Real

News»)
Ν έ β βΝαυ άΝ

Ν υθ υα ησΝη Ν

κδξ έαΝΝ κυΝ Bloomberg σ δΝβΝξυλαΝΫξ δΝξΪ δΝ

ΧΫπμΝ βί1ηΨΝ ζσΰπΝ η αεέθβ βμΝ Ν πλκμΝ

κΝ

ιπ λδεσΝ

κυζΪξδ κθΝ βίίίίΝ

ι δ δε υηΫθκυμΝ πδ άηκθ μΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝΝαεα βηαρευθΝεαδΝ λ υθβ υθΝ Ν
υοβζκτΝ ξθκζκΰδεκτΝπ έκυΝγΫ δμΝΝΝ βηδκυλΰ έΝΝηδαΝ δεσθαΝσ δΝβΝξυλαΝι εδθΪ δΝαπσΝΝ
πκζτΝ τ εκζβΝ γΫ βΝ θαΝ αθαπ τι δΝ δμΝ startup

αδλ έ μΝ

Ν ξΫ βΝ η Ν κυμΝ Ν δ γθ έμΝ

αθ αΰπθδ ΫμΝ βμΝεαδΝ αΝίάηα αΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝΰέθκυθΝ έθαδΝΪη αΝεαδΝη ΝπκζτΝεαζσΝ
ξ δα ησέ
έΰκυλαΝ κΝ πλυ κΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ δΝ έθαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ αθ ιΪλ β κυΝ
αη έκυΝ πκυΝ γαΝ ζΫΰξ δΝ εαδΝ γαΝ ξλβηα κ κ έΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ βθΝ πδξ δλβηα δεάΝ
εαδθκ κηέαέ
έθαδΝ πκζτΝ ία δεσΝ θαΝ έθαδΝ Ν ΫθαΝ εαδΝ ηκθα δεσΝ Ϋξκθ αμΝ υοβζάΝ ξλβηα κ σ β βΝ
υ

Ν θαΝ απκ ζ έΝ βη έκΝ αθαφκλΪμΝ ΰδαΝ κυμΝ λ υθβ ΫμΝ , κυμΝ π θ υ ΫμΝ εαγυμΝ εαδΝ

κυμΝυπκοάφδκυμΝ πδξ δλβηα έ μέΝ υ υξυμΝβΝ ηπ δλέαΝηΫξλδΝ υλαΝΫξ δΝ έι δΝσ δΝ κΝ
εΪγ ΝΤπκυλΰ έκΝ βηδκυλΰ έΝ κθΝαθ έ κδξκΝφκλΫαΝ κυ,ΝγΫζκθ αμΝθαΝ« ζΫΰξ δ»ΝεαδΝθαΝ
παέλθ δΝ βθΝ« σια»Ν βμΝυπκ δγΫη θβμΝΫλ υθαμΝεαδΝεαδθκ κηέαμΝπκυΝαθαπ τ
δΝαυ σΝ
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Ν ξΫ βΝη Ν αΝΪζζαΝΤπκυλΰ έαΝΧ θΪπ υιβμ,ΝΟδεκθκηέαμ,ΝΠαδ έαμ,ΝΝαυ δζέαμΝΝε ζΨΝ
σπκυΝ υθάγπμΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ έθαδΝ πλκίζβηα δεάΝ ,κδΝ φκλ έμΝ
η αιτΝ κυμΝ εαδΝ κΝ παλαΰση θκΝ απκ Ϋζ ηαΝ
δαηκδλΪα

θΝ υθ λΰΪακθ αδΝ

θΝ κΝ «ίζΫπ δ»Ν εαθΫθαμΝ εαδΝ

θΝ

ΝπλκμΝσφ ζκμΝ βμΝεκδθπθέαμΝέ

πσΝΝ ηπ δλέ μΝ π θ υ υθΝΫξ δΝ δαπδ πγ έΝσ δΝΝσζ μΝκδΝΝ ηπζ εση θ μΝΤπβλ έ μΝ
ΧΤπκυλΰ έα,ΝΝκηαλξέα,Ν άηκμΨ γΫζκθ αμΝΝθαΝΰθπηκ κ ά κυθΝεαδ θαΝ εφλΪ κυθΝ βθΝΝ
ΪπκοβΝ κυμΝ,αεσηβΝεαδΝαθΝβΝ υηη κξάΝ κυμΝπμΝπλκμΝ βθΝ πΫθ υ βΝ έθαδΝ πκυ δυ βμΝΝ
άΝ

αΝ σλδαΝ πκυΝ κλέα δΝ κΝ θκηκγΫ βμ,Ν βηδκυλΰκτθΝ ξλκθδεΪΝ εαδΝ ΰλαφ δκελα δεΪΝ

πλκ εσηηα αΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ ατιβ βΝ κυΝ εσ κυμΝ βμΝ πΫθ υ βμΝ εαδΝ πκζζΫμΝ
φκλΫμΝεαδΝ βμΝηβΝυζκπκέβ βμΝ βμΝέΝΝ
«Startup έθαδ ηδα
εκδθσ εαδ

αδλέα πκυ πδξ δλ έ εΪ δ εαδθκ σηκ εαδ

κξ τ δ

η ΰΪζκ

ιαδλ δεΪ ΰλάΰκλη αθΪπ υιη», έθαδΝ ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ κλδ ηκτμΝ πκυΝ

πλκ παγ έΝθαΝ υ δΝ βθΝφτ βΝεαδΝ βθΝΫθθκδαΝαυ υθΝ πθΝ αδλδυθέ
Scheinrock Jeff_Richter Matt, The Agile Startup.
Ναζάγ δαΝ έθαδΝππμΝβΝΫθθκδαΝ κυΝstartupΝπ λδΫξ δΝπκζζκτμΝθΫκυμΝ κδεκθκηδεκτμΝ
σλκυμ, σππμΝ αΝseedΝcapitals,Ν κΝ πδξ δλβηα δεσΝε φΪζαδκ,ΝκδΝ« π θ υ Ϋμ-Ϊΰΰ ζκδ»Ν κΝ
η κξδεσΝε φΪζαδκ η ΝθκηδεάΝηκλφάΝΙΚ Νε ζ. ΠαλσζαΝαυ ΪΝ έθαδΝηδαΝΫθθκδαΝ
εα αθκβ άΝ βθΝπζ δκοβφέαΝ πθΝθΫπθΝπκυΝΫξκυθΝ ικδε έπ βΝη Ν βθΝπζβλκφκλδεάΝεαδΝ
βθΝ ξθκζκΰέαΝΰ θδεσ λαέΝΘαΝΝπλκ παγά κυη ΝθαΝ κτη ΝΝ αΝ Ϊ δαΝεαδΝ δμΝ
δα δεα έ μΝ κΝεαδθκ σηκΝ πδξ δλ έθΝ κυΝ άη λαέ
ΠυμΝι εέθβ αθΝ αΝstartups .
θΝΫπλ π ΝθαΝ πδ βηΪθκυη ΝηδαΝ«ΰ θΫγζδα»Ν κπκγ έαΝ πθΝstartupΝ πδξ δλά πθ,Ν
αυ άΝ έΰκυλαΝγαΝά αθΝβΝπ λέφβηβΝεαζδφκλθΫαδεβ Silicon Valley,ΝβΝεκδ έ αΝ
εα κθ Ϊ πθΝεαδθκ σηπθΝ πδξ δλά πθ,ΝπκυΝαζζΪακυθΝ κθΝεσ ηκΝ δμΝ ζ υ αέ μΝ
πΫθ Ν εα έ μέΝΌππμΝαθαφΫλ δΝκ Gromov Gregory , πσΝ αΝΧλυ πλυξ έαΝ κυΝElΝ
DoradoΝ αΝ‘Χλυ Ϊ’ΝStartupsΝ βμΝSiliconΝValle, βΝ πέγαΝΰδαΝ βθΝΫελβιβΝ σγβε ΝαπσΝ
ηδαΝπλκ ππδεάΝ δαφπθέαΝη αιτΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ βμΝShockleyΝSemiconductorΝεαδΝ
κυΝδ λυ άΝ βμΝ κ 1ληκέΝΟδΝ λΰααση θκδΝαπκξυλβ αθΝαπσΝ βθΝ αδλέαΝεαδΝι εέθβ αθΝ
θαΝδ λτκυθΝ δμΝ δεΫμΝ κυμ,Νη ΝφλΫ ε μΝδ Ϋ μΝπκυΝΫφ λαθΝθΫαΝ

κηΫθαΝ βθΝαΰκλΪ,Ν αΝ

κπκέαΝαθαΰεΪ βεαθΝθαΝαεκζκυγά κυθΝαεσηβΝεαδΝκδΝπλυβθΝ λΰκ σ μΝ κυμέ
ΝηΫγκ κμΝ πθΝstartupsΝΫΰδθ Ν υλΫπμΝ δα

κηΫθβ,ΝεδΝαυ σΝπκυΝ έξ Νι εδθά δΝ αθΝ

ηδαΝ« παθΪ α β»Ν λΰαακηΫθπθΝ κΝ λ υθβ δεσΝπΪλεκΝ κυΝStanford,Νη α λΪπβε Ν
ΝηδαΝξδκθκ δίΪ αΝαπσΝstartupsέΝ υ άΝβΝξδκθκ δίΪ αΝΪλξδ ΝθαΝ«ευζΪ»ΝιαθΪΝ
εκθ ΪΝ βθΝαυΰάΝ βμΝξδζδ έαμ,Νσ αθ ιΫ πα Ναυ σΝπκυΝαπκεαζ έ αδΝβΝ«φκτ εαΝ κυΝ
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δα δε τκυ» εαδΝ πθΝ«dotΝcom»Ν πδξ δλά πθΝπκυΝία έακθ αθΝ βθΝλαΰ αέαΝ
αθΪπ υιβΝεαδΝ ιΪπζπ βΝ κυΝinternetέ
αδλέ μΝσππμΝβ ύoogle,ΝβΝχmazon,ΝβΝχppleΝεαδΝπδκΝπλσ φα αΝ κ Twitter,Ν κΝ
Instagram εαδΝβ Groupon πλκΫευοαθΝαπσΝ Ϋ κδ μΝ δα δεα έ μέ
Φυ δεΪ,Ν θΝι εδθκτθΝσζαΝ αΝstartupsΝΫ δ,ΝεαγυμΝ θΝΫ βΝβί1η, αΝΰεαλΪαΝΫξκυθΝ
αθ δεα α αγ έΝαπσΝmeetups,Ν θυ δμΝεαδΝκλΰαθυ δμΝθ κφυυθΝ πδξ δλά πθ
Χ ζζβθδεάΝαπσ κ βΝ πθΝΝstartupsΨέΝ πδπζΫκθ,Νπαλ’Νσ δΝβΝπζ δκοβφέαΝ πθΝθ κφυυθΝ
πδξ δλά πθΝπαΰεκ ηέπμΝα ξκζ έ αδΝη Ν βθΝ ξθκζκΰέα,Ν θΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝθαΝ
έθαδΝαυ άΝ κΝαθ δε έη θκΝεΪγ Νstartupέ Άζζπ
ε φΪζαδκΝπκυΝαθαφΫλ

ΝσππμΝγαΝ κτη ΝπαλαεΪ πΝ κΝ

Ν κθΝ βησ δκΝ κηΫαΝεαδΝ δμΝ φαληκΰΫμΝinnovation tools

αεσηβΝεαδΝαπζΫμΝζτ δμΝηπκλκτθΝθαΝεΪθκυθΝ βθΝ δαφκλΪΝξπλέμΝθαΝία έακθ αδΝ Ν
πλκβΰηΫθ μΝ ξθκζκΰδεΫμ ζτ δμέ
ιέα δΝθαΝαθαφ λγ έΝππμΝΫξ δΝ βηδκυλΰβγ έΝηδαΝΰ θδεσ λβΝεκυζ κτλαΝ πθΝstartup,Ν
βθΝκπκέαΝπκθ ΪλκυθΝαεσηβΝεαδΝκδΝη ΰαζτ λκδΝεκζκ

κέΝ κυΝεσ ηκυ,Ναφ θσμΝ

βηδκυλΰυθ αμΝθ κφυάΝ«παλαεζΪ δα»Ν δμΝ πδξ δλά δμΝ κυμΝεαδΝαφ ΫλκυΝ
υδκγ υθ αμΝ δμΝαιέ μΝπκυΝπλ ί τ δΝβΝ πΫθ υ βΝ βθΝεαδθκ κηέαέΝΠκδ μΝ έθαδΝαυ ΫμνΝ
ΘαΝ κΝ δαπδ υθα ΝαθΝ πδ ε π σ α αθΝ αΝε θ λδεΪΝ βμΝύoogleμ ΟδΝ λΰααση θκδΝ
θΝ έθαδΝαπζυμΝ« λΰααση θκδ»,ΝαζζΪΝβΝ αδλέαΝφλκθ έα δ θαΝεα α ά δΝ κθΝ
λΰα δαεσΝξυλκΝ« πέ δΝ κυμ», πδ λΫπκθ ΪμΝ κυμΝθαΝφΫλθκυθΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ κθΝ
ετζκΝ κυμ,ΝθαΝξλβ δηκπκδκτθΝ κΝβίΣΝ κυΝπλαλέκυΝ κυμΝΰδαΝπλκ ππδεΫμΝ κυμΝδ Ϋ μΝ
πκυΝηπκλκτθΝθαΝη α ξβηα δ κτθΝ ΝprojectsΝεαδΝΰ θδεσ λαΝαεκζκυγ έ αδΝβΝζκΰδεάΝ
βμΝstartupΝεκυζ κτλαμ,ΝβΝκπκέαΝ πδ Ϊ

δΝππμ «βΝαπκ κ δεσ β αΝ έθαδΝ κΝαβ κτη θκΝ

κθΝξυλκΝ λΰα έαμ,ΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυΝ θΝΫξκυθΝγΫ βΝ ’Ναυ σθΝπδ

δεκέΝπαλΪΰκθ μΝ

σππμΝπκδθΫμΝάΝαθ αηκδίΫμΝΰδαΝκηκδκηκλφέαΝάΝ πδλλκΫμΝαπσΝ κΝ λΰα δαεσΝ
π λδίΪζζκθ. www.startup.gr

3.2

Νπκλ έαΝηδαμΝstartupΝ πδξ έλβ βμέ

υ σΝ πκυΝ

βθΝ κυ έαΝ υηίαέθ δΝ η Ν δμΝ startups

ΚΪπκδκδΝ ΫξκυθΝ ηδαΝ εαδθκ σηαΝ δ Ϋα,Ν υθδ λτκυθΝ βθΝ

αδλ έ μΝ Ν σηπμΝ έθαδΝ κΝ ιάμμΝ
αδλέαΝ πκυΝ γαΝ βθΝ φΫλ δΝ δμΝ

πΫλαμΝεαδ αθααβ κτθΝε φΪζαδα ΰδαΝ βθΝυζκπκέβ άΝ βμ,Ν αΝκπκέαΝ υΰε θ λυθκθ αδΝη Ν
πκζζκτμΝ λσπκυμέΝ ΟδΝ πδκΝ υθβγδ ηΫθκδΝ έθαδΝ κδΝ « π θ υ Ϋμ-Ϊΰΰ ζκδ»Ν Χδ δυ μΝ πκυΝ
π θ τκυθΝε φΪζαδκΝη ΝυοβζσΝλέ εκΨ,Ν αΝε φΪζαδαΝαπσΝ δμΝαθ λξση θ μΝπζα φσλη μΝ
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crowdfunding,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ έ δ μΝ κδΝ

Ϋπ μΝ πθΝ βηδκυλΰυθέΝ ΟδΝ ξλβηα κ κ ά δμΝ

πδ λΫπκυθΝ βθ ΰλάΰκλβΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ δ Ϋαμ εαδΝ δμΝ κεδηΫμΝ ΰδαΝ βθΝ απκ κ δεσ β ΪΝ
βμΝ

βθΝ αΰκλΪ,Ν υ

Φυ δεΪ,Ν αΝ
υπκζκΰδ

Ν θαΝ ηπκλΫ δΝ θαΝ ΰέθ δΝ κΝ ζ ΰση θκΝ «launch»Ν

κηΫθαΝ

θΝ έθαδΝ υθκρεΪΝ ΰδαΝ κυμΝ π λδ

έΝσ δ κΝκηΣΝ πθ startups

βΝ υθΫξ δαέΝ

σ λκυμΝ startupersμΝ ξ δΝ

θΝ πδίδυθκυθΝπΫλαΝ κυΝ Ϋ κυμΝαπσΝ βθΝέ λυ άΝ

κυμέΝ
έΰκυλαΝκΝ

σξκμΝ βμΝη ΰΪζβμΝεζέηαεαμΝαθΪπ υιβμΝ έθαδΝλέ εκ,ΝαζζΪΝαυ σΝ έθαδΝ

πκυΝπλκ ζετ δΝεαδΝ κυμΝξλβηα κ σ μΝ – κδΝπλκκπ δεΫμΝ βζα άΝΰδαΝ ιΪπζπ βΝ
παΰεσ ηδαΝ αΰκλΪέ θ κ τ α μΝ

αδλ έ μΝ

βθΝ

υξθΪΝ αθ δη ππέακυθΝ σξδΝ ησθκΝ κθΝ

εέθ υθκ,Ν αζζΪΝ εαδΝ απλσίζ π μΝ αί ίαδσ β αΝ ΧβΝ α υθαηέαΝ θαΝ αθαΰθπλέ κυθΝ εαδΝ θαΝ
εφλΪ κυθΝσζ μΝ δμΝ ξ δεΫμΝη αίζβ ΫμΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝαπσ κ βΨέ
Ν ίδίζδκΰλαφέαΝ αθαΰθπλέα δΝ σ δΝ κδΝ εαγδ λπηΫθ μΝ ηΫγκ κδΝ

ξ δα ηκτΝ

αθ δη υπδ βμΝ κυΝ εδθ τθκυΝ έθαδΝ εαζΫμ,Ν σ αθΝ βΝ φτ βΝ πθΝ εδθ τθπθΝ έθαδΝ εαζΪΝ
εα αθκβ ά,ΝαζζΪΝσ δΝ θΝ παλεκτθΝΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝαπλσίζ π πθΝεα α Ϊ πθΝεαδΝ
Ν

υθγάε μΝ αί ίαδσ β αμέΝ ΓδαΝ αυ άθΝ βθΝ π λέπ π β,Ν κδΝ

πλκ ΰΰέ δμΝπκυΝΫξκυθΝ θ κπδ

τκΝ γ η ζδυ δμΝ

έμΝβΝ εηΪγβ βΝηΫ πΝ κεδηάμΝεαδΝζΪγκυμ,ΝάΝ θ λΰάΝ

αθααά β βΝ Ν πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ εα Ν Υ παθΪζβοβΝ βθΝ αζζαΰάΝ πθΝ

σξπθΝ εαδΝ βθΝ

πκλ έαΝ βμΝ λΪ βμ ηΫ πΝ πθ θΫπθΝ πζβλκφκλδυθΝ πκυΝ Ν πλκετπ κυθέΝ υ σ κ γΫηα
αθαζτ

βθ

βηκ έ υ β

κ Organization Science magazine, Managing

Complexity and Unforeseeable in startup companies: An Empirical Study, Dong
2008.

3.3 ΣαΝ ζζβθδεΪΝπαλα έΰηα α
θαμΝ κηΫαμΝ κθΝκπκέκΝΫξ δΝλέι δΝίαλτ β αΝβΝΝ ζζβθδεάΝ πδξ δλβηα δεάΝεκδθσ β αΝ
άη λαΝ έθαδΝ αΝmobileΝappsέΝ φαληκΰΫμΝσππμΝκδΝεarineΝTraffick,ΝΰδαΝ θ κπδ ησΝ
πζκέπθΝαθΪΝπΪ αΝ δΰηά,ΝiTworx ΰδαΝπλκίκζάΝπλκρσθ πθ,ΝQuizdom ΰδαΝεκυέαΝεαδΝ
παδξθέ δΝΰθυ βμ,ΝΝεαγυμΝεαδΝαλε ΫμΝΪζζ μΝΝΫξκυθΝ υ δΝΝπαλα έΰηα αΝυζκπκέβ βμΝ
αιδσζκΰπθΝ φαληκΰυθέ
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3.4 ΗΝ δε τπ βΝ πθΝStartups
έ ΝπαλαεΪ πΝη λδεΫμΝπζα φσλη μ,Ν θυ δμ,Ν υθ λΰα έ μΝεαδΝeventsΝπκυΝΫξκυθΝ
φ Ϊ δΝ βθΝξυλαΝηαμΝεαδΝ κξ τκυθΝ βθΝ άλδιβΝ πθΝθ κφυυθΝ πδξ δλά πθέ
-OpenfundμΝΠζα φσληαΝπκυΝίκβγΪΝεαδθκ ση μΝ πδξ δλά δμΝ ΝσζαΝ αΝ Ϊ δα,Νη Ν
παλα έΰηα αΝ αΝstartupsΝ“ύourmetτriginsέcom”,Ν“kamibu”,Ν“fascinatingέcom”ΝεαδΝ
“youscan”έ
-Startup GenomeμΝΠαΰεσ ηδαΝπλπ κίκυζέαΝεα αΰλαφάμΝstartups,Ν π θ υ υθΝεαδΝ
ζκδπυθΝ ηπζ εκηΫθπθΝ κθΝπαΰεσ ηδκΝξΪλ βΝ βμΝεαδθκ κηέαμ,Ν ΝΫθαθΝinteractiveΝ
ξΪλ βΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝεαδΝ βθΝ ζζΪ αέ
-StartupLiveμΝ δκλΰαθυ δμΝπκυΝΰέθκθ αδΝ ΝπκζζΫμΝπσζ δμΝ κυΝεσ ηκυΝαθΪΝ
δα άηα αΝεαδΝπλκ φΫλκυθΝ βθΝ υεαδλέαΝ ΝυπκοάφδαΝstartupsΝθαΝ«φπθΪικυθ»Ν βθΝ
δ ΫαΝ κυμΝεαδΝθαΝαπκε ά κυθΝπλσ ία βΝ ΝπδγαθκτμΝ π θ υ ΫμΝεαδΝυπκ βλδε ΫμΝάΝ
θαΝζΪίκυθΝfeedbackΝΰδαΝ κΝprojectΝ κυμέ
- ζζβθδεάΝΈθπ βΝΝ κφυυθΝ πδξ δλά πθμΝΚκδθσ β αΝstartupΝ πδξ δλβηα δυθΝπκυΝ
πλκπγκτθΝ βθΝ ζζΪ αΝ κΝθΫκΝηκθ ΫζκΝ πδξ δλβηα δεσ β αμ,Νη Νπζκτ δαΝ λΪ β,Ν
υθαθ ά δμΝεαδΝ επαδ υ δεΪΝworkshopsέ
-TedXμΝΣαΝΰθπ ΪΝTϋϊΝeventsΝπλκπγκτθΝεαδΝ βλέακυθΝ δμΝεαδθκ ση μΝδ Ϋ μΝηΫ πΝ
βμΝπαλκυ έα άμΝ κυμΝαπσΝκηδζβ ΫμΝ ΝεΪγ Ν δκλΰΪθπ βΝ Ν δΪφκλ μΝπσζ δμΝ κυΝ
εσ ηκυΝαθΪΝ δα άηα αέΝ υ άΝ βθΝπ λέκ κΝησζδμΝκζκεζβλυγβε Ν κΝTϋϊx
Θ

αζκθέεβμΝ–

έ Νπζβλκφκλέ μΝεαδΝ αΝ« υηπ λΪ ηα α»Ν κυΝeventΝ υέΝ

http://www.tedxthessaloniki.com/
-Startup.grμΝ

υΝγαΝίλ έ Ν υΰε θ λπηΫθαΝ ηδθΪλδαΝεαδΝ ε βζυ δμΝΰδαΝ βθΝ

πδξ δλβηα δεσ β α,ΝεαγυμΝεαδΝ θ δαφΫλκθ αΝ α δ δεΪΝΰδαΝ αΝstartupsΝ θΝ ζζΪ δέΝ
 βΝ υθ λΰααση θβΝδ κ ζέ αΝύrowingέgr,ΝγαΝίλ έ Ν υθ θ τι δμΝθΫπθΝ
πδξ δλβηα δυθΝεαδΝφκδ β υθέ
-StartupGreeceμΝΠλσε δ αδΝΰδα εέθβηαΝπζβλκφσλβ βμ,Ν δε τπ βμΝεαδΝ υθ λΰα έαμΝ
ΰδαΝ βΝθΫαΝΰ θδΪΝ πδξ δλβηα δυθΝ βθΝ ζζΪ α,ΝπκυΝυπκ βλέα αδΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ
θΪπ υιβμΝαζζΪΝεαδΝαπσΝεκδθσ β μΝθΫπθΝ πδξ δλβηα δυθέ
ΣβΝη ζΫ βΝ βμΝΰδαΝ αΝstartupsΝεαδΝ βθΝ ιΫζδιβΝ κυμΝ βθΝ ζζΪ α,ΝΫ π Ν βΝ
βηκ δσ β αΝβΝEndeavor Greece,ΝκΝ δ γθάμΝηβΝε λ κ εκπδεσμΝκλΰαθδ ησμΝ άλδιβμΝ
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βμΝ πδξ δλβηα δεσ β αμέ τηφπθαΝη Ν αΝ κδξ έα,ΝβΝατιβ β πκυΝπαλα βλ έ αδΝ κθΝ
αλδγησΝ πθΝstartupsΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κΝβί1ί,Ν έθαδΝ θ υππ δαεάέ
υΰε ελδηΫθα,Ν κΝβί1ίΝδ λτγβεαθΝ1θ startups εαδΝκΝαλδγησμΝαυ σμΝ ξ σθΝ
εαπζα δΪ βε Ν κΝβί1γέΝ θ έ κδξβΝ έθαδΝεαδΝβΝατιβ βΝ αΝε φΪζαδαΝπκυΝ
π θ τγβεαθΝ ΝstartupsΝ κΝ δΪ βηαΝαυ σέΝΣκΝβί1γΝ κΝτοκμΝ βμΝ πΫθ υ βμΝΫφ α Ν
αΝ€ζβΝ εέ,ΝκίΝφκλΫμΝη ΰαζτ λκΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κΝβί1ί,ΝπκυΝά αθΝησζδμΝ€ηίίέίίίέΝ
 κΝ τθκζκΝ κυΝβί1γ,ΝγίΝ αδλ έ μΝΫζαίαθΝ π θ τ δμέ
Φυ δεΪΝ

έθαδΝ

αφάμΝ

πλπ κίκυζέαμ Jeremie πκυΝ

βΝ

πέ λα βΝ

δκξ

πκυΝ

τ βεαθ

έξαθΝ

αΝ

ε φΪζαδαΝ

βθΝ αΰκλΪΝ ηΫ πΝ

βμΝ

ΪλπθΝ funds

ϋlikonos,Ν τdyssey,Ν τpenΝ όundΝ εαδΝ PJΝ TechΝ ωatalystέΝ ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ
εα αΰλΪφκθ αδΝ σ κΝ

κΝ πκ κ σΝ πθΝ π θ τ πθΝ κυΝ βί1γ,Ν πκυΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ

π θ υ ΫμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ βΝ ίΪ βΝ κυμΝ
αλξδεσΝ

βθΝ ζζΪ αΝ ΧιβΣΨΝ εαδΝ αφκλΪΝ

Ϊ δκΝ αθΪπ υιβμΝ Χ Ν πκ κ σΝ θλΣΨ,Ν σ κΝ εαδΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν κδ

Ν αδλ έ μΝ

Ν

βθΝ εα αθκηάΝ αθΪΝ εζΪ κέΝ

αδλ έ μΝ ξθκζκΰέαμΝ ΫξκυθΝ ζΪί δΝ π λέπκυΝ κΝ ηίΣΝ βμΝ υθκζδεάμΝ

πΫθ υ βμ ΰδαΝ κΝβί1γέ
 βθΝεζα δεάΝεα Ϊ αιβ,Ν βΝ τ λβΝγΫ βΝίλέ εκθ αδΝκδΝξλβηα κκδεκθκηδεΫμΝ
υπβλ έ μΝη Νη ΰΪζκΝπκ κ σΝπκυΝαθ δεα κπ λέα δΝ βθΝ πΫθ υ βΝπκυΝΫζαί ΝβΝώellasΝ
ϊirectέΝ εκζκυγκτθΝη Νηδελσ λαΝπκ κ ΪΝ αΝmedia,Ν αΝαΰλκ δεΪΝπλκρσθ αΝεαδΝ
λσφδηα,ΝκΝ κυλδ ησμ,ΝβΝ επαέ υ βΝεαδΝβΝουξαΰπΰέαέΝ έθαδ,Ν πέ βμ,Νξαλαε βλδ δεάΝ
βΝΫζζ δοβΝ πΫθ υ βμΝ ΝεζΪ κυμΝη Νη ΰΪζβΝ λα βλδσ β α,ΝσππμΝ κΝβζ ε λκθδεσΝ
ηπσλδκ,ΝβΝυΰ έαΝεαδΝβΝ θΫλΰ δαέ
ιέα δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝ κΝηίΣΝ πθΝstartupsΝπκυΝΫξκυθΝ βηδκυλΰβγ έΝαπσΝ κΝβί1ίΝ
ηΫξλδΝ άη λαΝ έθαδ mobile apps απκ υπυθκθ αμΝηδαΝ τΰξλκθβΝεαδΝ δ γθάΝ Ϊ βΝπκυΝ
Ϋξ δΝ πβλ Ϊ δΝπκζτΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝαΰκλΪέΝ πδπζΫκθ,Νη ΝίΪ βΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝ
εαδΝ δμΝπλκκπ δεΫμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν κΝβηΣΝ πθΝ πδξ δλά πθΝφαέθ αδΝθαΝηπκλ έΝθαΝ
αθαπ υξγ έΝ βηαθ δεΪ, βηδκυλΰυθ αμΝγΫ δμΝ λΰα έαμΝεαδΝπλκ δγΫη θβΝαιέαέ
ΟΝαυιβηΫθκμΝαλδγησμΝ πδξ δλά πθΝ υθ Ϋ αδΝεαδΝη Ν βθΝατιβ βΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝ
άλδιβμΝ πθΝθΫπθΝ πδξ δλβηα δυθ,ΝσππμΝ υθ λΰα δεκέΝξυλκδΝεαδΝincubatorsΝεαγυμΝ
εαδΝ πθΝ δαΰπθδ ηυθ,Ν ε βζυ πθΝεαδΝΪζζπθΝπλπ κίκυζδυθΝη Ν σξκΝ βΝ λκφάΝ
πλκμΝ βθΝ πδξ δλβηα δεσ β αΝεαδΝ βΝξλβηα κ σ β βΝθΫπθΝ ΰξ δλβηΪ πθέΝ
Τπκζκΰέα αδΝσ δΝβΝαθαζκΰέαΝκλΰαθδ ηυθΝεαδΝ πδξ δλά πθΝ άη λαΝ έθαδΝ1ΝπλκμΝηέ
υηπ λα ηα δεΪ,ΝβΝπλσκ κμΝπκυΝΫξ δΝ υθ ζ

έΝ έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεάΝη Ν

αυιβηΫθκΝαλδγησΝ πδξ δλβηα δευθΝπλκ παγ δυθΝεαδΝΫθαΝπ λδίΪζζκθΝθαΝ
δαηκλφυθ αδΝ α δαεΪΝΰδαΝθαΝ δμΝίκβγά δΝθαΝαθαπ υξγκτθέΝ έθαδΝαθαΰεαέκ,Νσηπμ,Ν
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θαΝΰέθκυθΝ υ βηα δεσ λ μΝπλκ πΪγ δ μΝεαδΝθαΝ π ε αγ έΝβΝξλά βΝΫιυπθπθΝ
ξλβηα κ κ δευθΝ λΰαζ έπθΝεαδΝ ΝεζΪ κυμΝπκυΝβΝξυλαΝ δαγΫ δΝαθ αΰπθδ δεσΝ
πζ κθΫε βηαΝεαδΝ υεαδλέ μΝΰδαΝ πδξ δλβηα δεάΝ λΪ βέΝΠλΫπ δΝθαΝαθα δξγκτθΝ αΝ
πδ υξβηΫθαΝπαλα έΰηα αΝ πδξ δλβηα δυθΝΰδαΝθαΝζ δ κυλΰά κυθΝ αθΝπλσ υπαΝεαδΝθαΝ
υπκ βλδξγκτθΝ θ λΰΪΝκδΝ αδλ έ μΝπκυΝΫξκυθΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝΰδαΝαθΪπ υιβ εαδΝ
βηδκυλΰέαΝγΫ πθΝ λΰα έαμέ
http://FortuneGreece.com

3.5

ΣκΝπαλΪ δΰηαΝ βμΝΜέΝ λ αθέαμέ

δαξλκθδεΪ,ΝβΝαθ λΰέαΝαπκ ζ έΝ κΝη ΰαζτ λκΝπλσίζβηαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝεκδθπθέαμΝ
η ΪΝ βθΝαπαιέπ βΝ βμ παδ έαμΝηαμέΝΣκΝπλσίζβηαΝ έθαδΝη ΰΪζκΝεαδΝηΪζζκθΝγαΝΰέθ δΝ
κιτ λκ,ΝεαγυμΝκΝία δεσμΝηΫξλδΝ άη λαΝ λΰκ σ βμ,Ν κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ Νηπκλ έΝΝ
πζΫκθΝθαΝξλβηα κ κ έΝγΫ δμΝ λΰα έαμέΝΟΝδ δπ δεσμΝ κηΫαμΝεα αί ίζβηΫθκμΝαπσΝ βθΝ
παλΪζκΰαΝυοβζάΝφκλκζσΰβ β,Ν βΝλαΰ αέαΝ π υ βΝ πθΝ σ πθΝ κυΝ εαδΝ βθΝπαθ ζάΝ
Ϋζζ δοβΝ ξλβηα κ σ β βμ,Ν α υθα έΝ θαΝ βηδκυλΰά δΝ πζκτ κΝ ΪλαΝ εαδΝ γΫ δμΝ
λΰα έαμέ
ΠαλαεΪ πΝαθαφΫλπΝ κΝΝ α δ δεσΝΰλΪφβηαΝπκυΝαπ δεκθέα δΝ αΝπκ κ ΪΝαθ λΰέαμΝ
κυμΝΝΝαπσφκδ κυμΝαθυ λπθΝΝ ξκζυθέ
ξάηαΝ1έΝΓλαφδεάΝΠαλΪ α βΝ θ λΰέαμ
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Μ ΪΝ βθΝ πδίκζάΝ πθ capital controls,ΝκδΝ ελκΫμΝαπσΝ δμΝ λΪπ α μΝαυιάγβεαθΝεαδΝ
κΝ υθκζδεσΝ αυ σΝ πκ σΝ υπκζκΰέα αδΝ σ δΝ αθΫλξ αδΝ

Ν ζί δ Ν υλυέΝ Ν αιέαΝ κυΝ ηβ-

φκλκζκΰβηΫθκυΝ ξλάηα κμΝ πκυΝ ίλέ ε αδΝ ε σμΝ ξυλαμΝ Ϋξ δΝ υπκζκΰδ έΝ αθ έ κδξαΝ
αΝ κί δμΝ υλυέΝ ΠαλΪζζβζαΝ αΝ Ϋ κ αΝ κυΝ ελΪ κυμΝ σ κΝ αυιΪθκυθΝ κδΝ φκλκζκΰδεκέΝ
υθ ζ ΫμΝ αθ έΝ θαΝ αυιΪθκθ αδΝ άΝ Ϋ πΝ θαΝ αγ λκπκδκτθ αδΝ η δυθκθ αδέΝ εσηβΝ βΝ
δαφγκλΪΝεαδΝβΝ δαεέθβ βΝηατλκυΝξλάηα κμΝεαζΪΝελα κτθέ
ΌππμΝ πλκαθαφΫλαη Ν αΝ ξλάηα αΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ

αΝ πέ δαΝ εαδΝ

κΝ ιπ λδεσΝ

υπκζκΰέακθ αδΝ αΝ1βί δ ΝεαδΝ θΝυπΪλξ δΝεέθβ λκΝυ
ΆλαΝπλΫπ δΝθαΝίλκτη ΝππμΝγαΝΫλγκυθέ

ΝθαΝ πδ λΫοκυθΝ βθΝαΰκλΪέΝ

Ν ζτ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ ίλέ ε αδΝ Ν τκΝ εαγδ λπηΫθ μΝ πλαε δεΫμ,Ν κΝ Enterprise
Investment Scheme εαδΝ κΝSeed Enterprise Investment Scheme,ΝθσηκυμΝπλκ Ϋζευ βμΝ
π θ τ πθΝπκυΝδ ξτκυθΝ κΝ θπηΫθκΝ α έζ δκΝΧεαδΝσξδΝησθκΨΝ υΝεαδΝ εα έ μΝεαδΝ
ΫξκυθΝ απκ υ δΝ ιαδλ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ σξδΝ ησθκΝ
εαδΝ βθΝατιβ βΝ πθΝφκλκζκΰδευθΝ σ πθέ

βΝ η έπ βΝ βμΝ αθ λΰέαμ,Ν αζζΪΝ

Νδ ΫαΝ έθαδΝαπζάέΝΌπκδκμΝ π θ τ δΝξλάηα αΝαπσΝγίέίίίΝηΫξλδΝΫθαΝ εα έΝζέλ μΝ Ν
αδλ έαΝ ΧηβΝ δ βΰηΫθβΨ,Ν βΝ κπκέαΝ λ τ δΝ εαδΝ λα βλδκπκδ έ αδΝ βΝ λ αθέα,Ν
απκζαηίΪθ δΝΫεπ π βΝ κθΝπλκ ππδεσΝ κυΝφσλκΝ δ κ άηα κμΝαπσΝγίΣΝ– θίΣέΝ θΝβΝ
πΫθ υ βΝ ΰέθ δΝ Ν start-up άΝ βηδκυλΰ έΝ γΫ δμΝ λΰα έαμ,Ν βΝ φσλκΝ ζΪφλυθ βΝ
η ΰαζυθ δΝ σ κΝ Ν αιέαΝ σ κΝ εαδΝ Ν ξλκθδεάΝ δΪλε δαέΝ ΠλκφαθυμΝ εαδΝ υπΪλξκυθΝ
α φαζδ δεΫμΝ δεζ έ μΝΰδαΝ βθΝαπκ λκπάΝ βμΝαπΪ βμέΝ
πσγ θΝΫ ξ μΝάΝΫλ υθαμΝφκλκ δαφυΰάμέ

θΝυπΪλξκυθΝσηπμΝελδ άλδαΝ

ΣαΝEIS εαδΝSEIS έξαθΝ σ κΝη ΰΪζβΝ πδ υξέαΝπκυΝκΝDavid Cameron Ϋξ δΝ π ε έθ δΝ
βθΝ φαληκΰάΝ κυμΝ εαδΝ Ν π θ υ Ϋμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ έθαδΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ σππμΝ αΝ
venture capital,Ν αΝprivate equity funds εέαέΝΜσθκΝ κΝβί1ζ,ΝκδΝ αδλ έ μΝπκυΝΫζαίαθΝ
ξλάηα αΝ απσΝ Ϋ κδκυμΝ π θ υ ΫμΝαθάζγαθΝ Νζέι1ίΝηαα τκθ αμΝ υθκζδεΪΝπΪθπΝαπσΝ
1,η δμΝ ζέλ μέ Colin Mason_Richard Harrison, Entrepreneurship & Regional
Development : An International Journal Barriers to investment in the informal venture
capital sector, Volume 14 2002.

ΜΫ πΝαυ άμΝ βμΝ δα δεα έαμΝαυιάγβεαθΝκδΝγΫ δμΝ λΰα έαμΝεα ΪΝβθξδζ,Ν κΝ1,η δμΝ
«πΫλα »ΝαπσΝ κΝ λαπ αδεσΝ τ βηαΝεαδΝ αΝΫ κ αΝ κυΝελΪ κυμΝαπσΝ βΝφκλκζσΰβ βΝ
πθΝ πδξ δλβηα δευθΝ ε λ υθΝ ά αθΝ δπζΪ δαΝ απσΝ δμΝ επ υ δμΝ φσλκυΝ αΝ α κηδεΪΝ
δ κ άηα α,Ν εαγυμΝ η ΰΪζπ Ν βΝ φκλκζκΰδεάΝ ίΪ βΝ εαδΝ φκλκζκΰάγβε Ν ΫθαΝ η ΰΪζκΝ
ηΫλκμΝ κυΝ ηατλκυΝ ξλάηα κμέΝ έθαδΝ Ν σ κΝ η ΰΪζβΝ βΝ απάξβ βΝ πκυΝ Ϋξ δΝ αυ σμΝ κΝ
θσηκμΝ σπκυΝ κυζΪξδ κθΝ γέίίίΝ αδλ έ μΝ η αθα τκυθΝ απσΝ δμΝ ξυλ μΝ κυμ,Ν δ δεΪΝ
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αΝ start-ups ,ΰδα έΝ ιΫλκυθΝ σ δΝ γαΝ ίλκυθΝ τεκζαΝ ξλβηα κ σ β β,Ν θυΝ πΪθπΝ απσΝ βίΝ
ξδζδΪ μΝ έθαδΝ κδΝ πκζέ μΝ ΪζζπθΝ ξπλυθΝ πκυΝ αβ κτθΝ θαΝ ΰέθκυθΝ φκλκζκΰδεκέΝ εΪ κδεκδΝ
θπηΫθκυΝ α δζ έκυέ http://www.socialmedialife.gr
Μ ΰΪζκΝ ηΫλκμΝ βμΝ ευί λθβ δεάμΝ παλΫηία βμΝ

κθΝ «ε θσ» βμΝ αΰκλΪμΝ ΰδαΝ βθΝ

εεέθβ βΝ εαδΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθΝ Ν πλυδηαΝ Ϊ δαΝ κΝ θπηΫθκΝ
α έζ δκΝ ία έα αδΝ βθΝ π πκέγβ βΝ σ δΝ κΝ πλσίζβηαΝ έθαδΝ βθΝ πζ υλΪΝ βμΝ
πλκ φκλΪμέΝ Μ Ν ίΪ βΝ βθΝ αθΪζυ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ πδξ δλβηα δευθΝ ε φαζαέπθΝΝ
υπκ βλέα Ν σ δΝ θΝυπΪλξ δΝ εαηέαΝΫζζ δοβΝ βμΝ δαγΫ δηβμΝξλβηα κ σ β βμέΝ ΜδαΝ
Ϋλ υθαΝ πθΝ πδξ δλβηα δευθΝ αΰΰΫζπθΝ απκεαζτπ δΝ σ δΝ πκζζκέΝ έθαδΝ πλσγυηκδΝ θαΝ
δαγΫ κυθΝη ΰαζτ λκΝπκ κ σΝ πθΝ π θ τ πθΝξαλ κφυζαεέκυΝ κυμΝ

Ν π θ τ δμΝ

Ν ηβΝ δ βΰηΫθ μΝ αδλ έ μ,Ν ηΫ πΝ πθΝ πλσ φα πθΝ Ν φκλκζκΰδευθΝ εέθβ λπθέΝ ΠΪθπΝ
απσΝ κΝ λίΣΝ οΪξθκυθΝ θαΝ εΪθκυθΝ π λδ σ λ μΝ π θ τ δμέΝ Χ σ κ,Ν υπΪλξκυθΝ
π λδκλδ ηκέΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ δεαθσ β ΪΝ κυμΝ θαΝ π θ τ κυθΝ εαγυμΝ Ν θΝ ίζΫπκυθΝ
αλε Ϋμ πλκ φκλΫμΝπκυΝθαΝπζβλκτθΝ αΝ π θ υ δεΪΝ κυμΝελδ άλδα,ΝβΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ
π θ υ δευθΝπλκ Ϊ πθΝπκυΝζαηίΪθκυθΝ έθαδΝεαεάμΝπκδσ β αμΝ εαδΝ υξθΪΝ θΝ έθαδΝ
Ν γΫ βΝ θαΝ δαπλαΰηα υ κτθΝ Ν η Ν Ν απκ ε κτμΝ π θ υ δεκτμΝ σλκυμΝ εαδΝ
πλκςπκγΫ δμέΝΣκΝ υηπΫλα ηαΝ έθαδΝσ δΝυπΪλξ δΝαθΪΰεβΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝπαλ ηίΪ δμΝ
απσΝ φκλ έμΝ ξΪλαιβμΝ πκζδ δεάμΝ ΰδαΝ βθΝ Ϊλ βΝ αυ υθΝ πθΝ ηπκ έπθ,Ν Ϋ δΝ υ Ν
π λδ σ λ μΝ ηδελΫμΝ πδξ δλά δμΝ θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ππφ ζβγκτθΝ απσΝ βΝ βηαθ δεά
ιαη θάΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ αΰΰΫζπθΝ πκυΝ έθαδΝ δαγΫ δηβ. Colin Mason_ Richard
Harrison, Business Angel Investment Activity in the Finacial Crisis : UK Evidence
and Policy Implications, 2015.

3.6

Πσζ δμΝπκυΝπλκ φΫλκθ αδΝΰδαΝ αδλ έ μΝstartup

 Ν Ϋλ υθαΝ πκυΝ βηκ δ τ βε Ν αυ ΫμΝ δμΝ βηΫλ μΝ παλκυ δΪακθ αδΝ κδΝ έεκ δΝ πσζ δμΝ
κθΝ εσ ηκΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ αΝ βηαθ δεσ λαΝ εΫθ λαΝ θ κφυυθΝ πδξ δλά πθέΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝGlobal Startup Ecosystem Ranking,Ν βθΝπαΰεσ ηδαΝ
πλπ δΪΝ ελα ΪΝ βΝ Silicon Valey εαδΝ αεκζκυγκτθΝ βΝ Ν αΝ Τσλεβ,Ν κΝ ΛκμΝ Άθ α ζ μ,Ν βΝ
κ σθβΝ εαδΝ κΝ Σ ζΝ ίέίέΝ ΣαΝ Ν ία δεσ λαΝ υλππαρεΪΝ εΫθ λαΝ ίλέ εκθ αδΝ κΝ
Λκθ έθκ,Ν κΝ λκζέθκ,Ν κΝΠαλέ δ,Ν κΝΆη λθ αηΝεαδΝ βΝΜσ ξαέΝΝΓδαΝ βθΝΝ ζζΪ αΝ
θΝαθαφΫλκθ αδΝ κδξ έαΝΝ Ναυ σΝ κθΝεα ΪζκΰκέΝΟΝαλδγησμΝ πθΝ ζζβθδευθΝStartup
σηπμΝ αυιΪθ δΝ γ αηα δεΪέΝ υΰε ελδηΫθαΝ κδξ έαΝ θΝ υπΪλξκυθ,Ν ίΪ βΝ κλδ ηΫθπθΝ
υπκζκΰδ ηυθΝ δεΪα αδΝ σ δΝ βθΝ ζζΪ αΝ ζ δ κυλΰκτθΝ πμΝ εαδΝ θίίΝ Startup,Ν ευλέπμΝ
βθΝ υλτ λβΝπ λδκξάΝ πθΝ γβθυθέ
Ν γάθαΝ Ϋξ δΝ αθαπ τι δΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ Ϋθα πκζτΝ υθαηδεσΝ startup
κδεκ τ βηα,Νη ΝπκζζΫμΝ αδλ έ μΝθαΝπ υξαέθκυθΝ βηαθ δεΫμΝ πδ υξέ μΝ βθΝ ζζΪ αΝ
εαδΝ κΝ ιπ λδεσ,Ν εαδΝ πκζζΫμΝ πλπ κίκυζέ μΝ θαΝ ι εδθκτθΝ ΰδαΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ αυ υθΝ
πθΝ αδλ δυθέ
Σκ Startup Safary Athens,Ν ηέαΝ ε άζπ βΝ πκυΝ ΰδκλ Ϊα δΝ ΰδαΝ τ λβΝ υθ ξση θβΝ
φκλΪΝ κΝ startup κδεκ τ βηαΝ βμΝ πσζβμ,Ν αμΝ παλκυ δΪα δΝ βθΝ παλαεΪ πΝ ζέ α 5
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Ϋ κδ μΝπλπ κίκυζέ μΝεαδΝξυλκυμΝπκυΝφδζκι θκτθ,Νυπκ βλέακυθΝεαδΝ πδ αξτθκυθΝ
βθΝ αθΪπ υιβΝ startup αδλδυθέΝ ΚαδΝ κυμΝ ηΝ αυ κτμΝ ξυλκυμΝ γαΝ ηπκλΫ
Ν θαΝ κυμΝ
ΰθπλέ
ΝεαδΝθαΝ κυμΝ ι λ υθά
Ν β δΪλε δαΝ κυΝStartup Safary Athens,ΝπκυΝ
γαΝ δ ιαξγ έΝ δμΝβίΝ- ββΝΝκ ηίλέκυ:
Orange Grove
Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ κΝ incubator - πλπ κίκυζέαΝ « εεσζαοβμ»Ν θΫπθΝ πδξ δλβηα δευθΝ
δ υθΝ - πκυΝ βηδκτλΰβ Ν κΝ εαζκεαέλδΝ κυΝ βί1γ βΝ Πλ ί έαΝ βμΝ Οζζαθ έαμΝ βθΝ
γάθα,Ν πλκε δηΫθκυΝ απσΝ βΝ ηέαΝ θαΝ υΰελα ά δΝ βΝ φυΰάΝ πδ βησθπθΝ εαδΝ δεαθυθΝ
ζζάθπθΝ πλκμΝ κΝ ιπ λδεσΝ εαδΝ απσΝ βθΝ ΪζζβΝ θαΝ θ υθαηυ δΝ δμΝ πδξ δλβηα δεΫμΝ
ξΫ δμΝ πθΝ τκΝ ξπλυθέΝ Σκ Orange Grove Ϋξ αδΝ αε δεΪΝ ηΫ αΝ κθΝ ξλσθκΝ θΫ μΝ
πδξ δλά δμ,ΝκδΝκπκέκδΝ ε σμΝαπσΝξυλκΝ λΰα έαμΝζαηίΪθκυθΝεαδΝΪζζ μΝπαλκξΫμ,ΝσππμΝ
επαδ υ δεΪΝ πλκΰλΪηηα α,Ν δα τθ βΝ η Ν δ δεκτμΝ ηΫθ κλ μ,Ν π θ υ ΫμΝ εαδΝ
υθ λΰΪ μ,Ν θυΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ λυηαΝ  ατλκμΝ ΝδΪλξκμΝ ζΝ φκλΫμΝ κθΝ ξλσθκΝ
ίλαί τκθ αδΝη Νξλβηα δεΪΝΫπαγζαΝκδΝεαζτ λ μΝ αδλέ μΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμέ
Found.ation
Σκ Found.ation έθαδΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ πλυ αΝ co-working spaces πκυΝ βηδκυλΰάγβεαθΝ
βθΝ γάθαΝ εαδΝ ίλέ ε αδΝ βθΝ κ σΝ Π δλαδυμΝ αΝ Π λΪζπθαέΝ ΟδΝ ξυλκδΝ κυΝ
φδζκι θκτθΝ θΫ μΝ ξθκζκΰδεΫμΝ startups,Ν θυΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν ι δ δε υηΫθκυμΝ
παΰΰ ζηα έ μΝ βΝ κηΪ αΝ κυΝ Found.ation Ϋξ δΝ βηδκυλΰά δΝ επαδ υ δεΪΝ
πλκΰλΪηηα αΝπΪθπΝ Ν ξθκζκΰδεΪΝεαδΝ πδξ δλβηα δεΪΝγΫηα αΝπκυΝαπ υγτθκθ αδΝ Ν
σζκυμέΝΠλδθΝζέΰ μΝβηΫλ μΝ κ Found.ation αθαεκέθπ ΝηέαΝθΫαΝ υθ λΰα έαΝη Ν κΝEIT
Digital,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υθ Ϋ δΝ κΝ ζζβθδεσΝ κδεκ τ βηαΝ η Ν Ϊζζ μΝ π λδκξΫμΝ βμΝ
υλυπβμΝ δμΝκπκέ μΝαθαπ τ κθ αδΝ υθαηδεΪΝκδΝstartups.
egg
Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ 1βηβθκΝ πλσΰλαηηαΝ πδξ δλβηα δεάμΝ « εεσζαοβμ»Ν πκυΝ
βηδκτλΰβ αθΝ εαδΝ λΫξκυθΝ βΝ λΪπ ααΝ Eurobank εαδΝ κΝ ξθκζκΰδεσΝ clusterCorallia.
 κΝε έλδκΝ βμΝΛ πφσλκυΝυΰΰλκτΝ αΝ ζ υ αέαΝ λέαΝξλσθδαΝΫξκυθΝφδζκι θβγ έΝπΪθπΝ
απσΝ θίΝ πδξ δλβηα δεΪΝ ξάηα α,Ν Ν δΪφκλαΝ Ϊ δαΝ αθΪπ υιβμέΝ ΚαδΝ κ egg ε σμΝ
απσΝ κθΝ ξυλκΝ λΰα έαμ,Ν παλΫξκθ αδΝ επαδ υ δεΪΝ λΰα άλδα,Ν αζζΪΝ εαδΝ υπβλ έ μΝ
σππμΝθκηδεΪΝ εαδΝφκλκζκΰδεΪέΝ πδπζΫκθ,Ν εΪγ ΝκηΪ αΝ δα υθ Ϋ αδΝη ΝΫθαθΝηΫθ κλαΝ
εαδΝ αιδκζκΰ έ αδΝ ΰδαΝ βθΝ πλσκ σΝ βμ,Ν υ Ν θαΝ δα φαζέα αδΝ βΝ ιΫζδιβΝ εαδΝ βΝ
αθΪπ υιβΝ πθΝ αδλ δυθΝπκυΝφδζκι θκτθ αδέΝ ΝEurobank, ηΪζδ α,ΝΫξ δΝ βηδκυλΰά δΝ
εαδΝ ΫθαΝ πλσΰλαηηαΝ υθκρευθΝ ξλβηα κ κ ά πθΝ ΰδαΝ δμΝ αδλ έ μΝ πκυΝ απκφκδ κτθΝ
πδ υξυμΝαπσΝ κΝegg,Νυ ΝθαΝ δα φαζέακυθΝ βθΝίδπ δησ β ΪΝ κυμέ
InnovAthens
λέ ε αδΝ βθΝεαλ δΪΝ βμΝΣ ξθσπκζβμΝ κυΝ άηκυΝ γβθαέπθΝεαδΝ βηδκυλΰάγβε Ν
απσΝ κθΝ άηκΝ αΝ πζαέ δαΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ « λΰκΝ γάθα»έΝ Μ Ν βθΝ υπκ άλδιβΝ
βμΝ αδλέαμΝ Samsung εαδΝ υθ Ϋ ηπθΝ πδξ δλβηα δεσ β αμΝ εαδΝ εαδθκ κηέαμΝ ζζβθδεάΝ θπ βΝ Ν κφυυθΝ πδξ δλά πθ,Ν τθ ηκμΝ
αδλ δυθΝ Κδθβ υθΝ
φαληκΰυθΝ ζζΪ αμ,Ν θπ βΝ ζζβθδεάμΝ δκηβξαθέαμΝ ηδαΰπΰυθ,Ν θπ βΝ
ζζβθδευθΝ δκηβξαθδυθΝ δα βηδεάμΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ ΤΝ φαληκΰυθ,Ν Hellenic Bio
Cluster,Ν αδλ έαΝ ζ τγ λκυΝ Λκΰδ ηδεκτήΛκΰδ ηδεκτΝ θκδξ κτΝ Κυ δεα- λΫξ δΝ ΫθαΝ
υλτΝ πλσΰλαηηαΝ ε βζυ πθΝ εαδΝ επαδ υ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ ΰδαΝ θΫκυμΝ
πδξ δλβηα έ μΝ εαδΝ παΰΰ ζηα έ μέΝ ξ δΝ εαγδ λπγ έΝ πμΝ ΫθαΝ ε θ λδεσΝ βη έκΝ
υθΪθ β βμΝΰδαΝ κυμΝ ζζβθ μΝstartuppers,Ν θυΝαπσΝπΫλυ δΝζ δ κυλΰ έΝεαδΝ κΝ δεσΝ κυΝ
πλσΰλαηηαΝ acceleration - πδξ δλβηα δεάμΝ « πδ Ϊξυθ βμ»Ν εαδΝ εαγκ άΰβ βμΝ - ΰδαΝ
θ κφυ έμΝ αδλέ μΝαπσΝ δΪφκλκυμΝεζΪ κυμΝ βμΝκδεκθκηέαμέ
Θ ληκεκδ έ αΝΝ κφυυθΝ πδξ δλά πθΝ γάθαμ
Θ ,Ν σππμΝ έθαδΝ Ν υθ κηέαΝ ΰθπ ά,Ν έθαδΝ ΫθαμΝ αεσηβΝ απσΝ κυμΝ πκζζκτμΝ
ξυλκυμΝ φδζκι θέαμΝ εαδΝ υπκ άλδιβμΝ startups πκυΝ βηδκυλΰάγβεαθΝ η Ν κΝ « λΰκΝ
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γάθα»έΝ ΣβθΝ δαξ δλέα αδΝ κΝ ηπκλδεσΝ εαδΝ δκ ξθδεσΝ πδη ζβ άλδκΝ γάθαμΝ εαδΝ
φδζκι θ έ αδΝ κΝ εΫθ λκΝ βμΝ πσζβμέΝ  δμΝ θΫ μΝ ΰεα α Ϊ δμΝ πκυΝ βηδκυλΰάγβεαθΝ
φδζκι θ έ αδΝ ΫθαΝ πζάγκμΝ απσΝ startups εαδΝ πδξ δλβηα δεΪΝ ξάηα α,Ν αΝ κπκέαΝ
παλΫξ αδΝ Ϋΰβ,Ν υηίκυζ υ δεάΝαπσΝ υθ λΰΪ μΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ,Ν πδξ δλβηα δεΫμΝ
υπβλ έ μ,Ν αζζΪΝ εαδΝ υηη κξάΝ Ν αιέ δαΝ Ν η ΰΪζ μΝ ε βζυ δμΝ ξ δεΫμΝ η Ν
startups κΝ ιπ λδεσ,Ν πλκε δηΫθκυΝ κδΝ αδλ έ μΝ θαΝ ξ έ κυθΝ κΝ παΰεσ ηδκΝ έε υσΝ
κυμέ
Corallia Clusters
Σκ Corallia δαξ δλέα αδΝ λέαΝclusters,Ν βζα άΝ υθ λΰα δεκτμΝ ξβηα δ ηκτμΝ κθΝ
κηΫαΝ βμΝ ξθκζκΰέαμΝ εαδΝ βμΝ εαδθκ σηκυΝ πδξ δλβηα δεσ β αμμΝ κΝ βίίθΝ
βηδκυλΰάγβε Ν κΝ υθ λΰα δεσμΝ ξβηα δ ησμΝ υ βηΪ πθΝ εαδΝ φαληκΰυθΝ
ΝαθκήΜδελκβζ ε λκθδεάμΝ Χmi-ClusterΨ,Ν κΝ βίίλΝ κΝ υθ λΰα δεσμΝ ξβηα δ ησμΝ
δα βηδευθΝ Σ ξθκζκΰδυθΝ εαδΝ φαληκΰυθΝ Χsi-ClusterΨΝ εαδΝ κΝ βί11Ν κΝ υθ λΰα δεσμΝ
ξβηα δ ησμΝ ΦυξαΰπΰδευθΝ εαδΝ βηδκυλΰδευθΝ Σ ξθκζκΰδυθΝ ΤΝ φαληκΰυθΝ ΧgiClusterΨέΝ Σκ Corallia δα βλ έΝ λέαΝ ε έλδαμΝ τκΝ κΝ Μαλκτ δΝ γάθαμΝ Χα1-innohub,
δ λτγβε Ν κΝβίίι,Ν αβ-innohub Ϊθκδι Ν δμΝπσλ μΝ κυΝ κΝβί1ζΨΝεαδΝΫθαΝ βθΝΠΪ λα,Ν
ΫθαθΝ βηαθ δεσΝ «εσηίκ»Ν υοβζάμΝ ξθκζκΰέαμΝ βμΝ υ δεάμΝ ζζΪ αμΝ Χπ1-innohub,
ζ δ κυλΰ έΝ απσΝ κΝ βί11ΨέΝ Σκ Corallia Ϋξ δΝ ίλαί υγ έΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ ΰδαΝ κΝ ΫλΰκΝ κυΝ
βθΝ φδζκι θέα,Ν βθΝ υπκ άλδιβΝ εαδΝ βθΝ πλκυγβ βΝ πλκμΝ κΝ ιπ λδεσΝ startup εαδΝ
αδλ δυθΝυοβζάμΝ ξθκζκΰέαμΝεαδΝπζβλκφκλδεάμέ
http://www.dw.com
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4 Κ φΪζαδκ
4.1

δ γθάμΝ θ αΰπθδ ησμ

υθ ξέακθ αμΝθαΝπαέλθκυη Ν κδξ έαΝαπσΝ κΝGlobal Competitiveness Index 20152016 (Greece κ1ΨΝ ίζΫπκυη Ν σ δΝ κΝ ελΪ κμΝ η Ν βθΝ εαζτ λβΝ γΫ βΝ βθΝ ΰ δ κθδΪΝ βμΝ
ξυλαμΝηαμΝ έθαδΝ κΝΙ λαάζΝΝΧIsrael βιΝΨΝεαδΝαεκζκυγκτθΝ Italy 43,Malta 48,Romania
53,Bulgaria 54,FYROM 60, Cyprus 65, Montenegro 70, Croatia 77.
θαΝ πλυ κΝ ζυπβλσΝ υηπΫλα ηαΝ έθαδΝ θΝ υπΪλξ δΝ εαθΫθαΝ ελΪ κμΝ βθΝ π λδκξάΝΝΝ
πκυΝθαΝυπκζ έπ Ν πθΝ δευθΝηαμΝΝ πδ σ πθέ
μΝεκδ Ϊικυη Ν κΝΙ λαάζΝπκυΝ έθαδΝ βθΝεαζτ λβΝγΫ βΝπμΝπλκμΝ βθΝπ λδκξάΝεαδΝ
ηέαΝαπσΝ δμΝεαζτ λ μΝπμΝπλκμΝ βθΝπαΰεσ ηδαΝεα Ϊ αιβΝέΣκΝΙ λαάζΝ έθαδΝαλε ΪΝ
ξλσθδαΝ ηπλκ ΪΝ απσΝ βθΝ ξυλαΝ ηαμΝ Ν αθΪπ υιβΝ startup αδλ δυθΝ εαδΝ φαληκΰάΝ
γθδευθΝ λα βΰδευθΝαθΪπ υιβμΝθ κφυκτμΝΧstartupΨΝεαδθκ κηέαμέ
ΛκΰδεΪΝΝγαΝπλΫπ δΝθαΝγ πλ έ αδΝπλσ υπκΝΰδαΝηαμ,ΝπκυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθ δΰλΪοκυη ,Ν
ΰδα έΝ εαδΝ πζβγυ ηδαεΪΝ Ν έηα Ν Ν εκθ ΪΝ Ν εαγυμΝ εαδΝ κηκδΪακυη Ν Ν κΝ ΰ θδεσ λκΝ
δ γθΫμΝ π λδίΪζζκθέΝ Ν υηη κξάΝ ηαμΝ βθΝ
Ν έθαδΝ ία δεσμΝ εαδΝ ελέ δηκμΝΝ
παλΪΰκθ αμΝπκυΝ δαξπλέα δΝ Νη ΰΪζκΝίαγησΝ δμΝ τκΝξυλ μέΝ
Μ Ν αυ σΝ κΝ ε π δεσΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ κτη Ν Ν δΝ η γκ κζκΰέ μΝ εαδΝ δΝ εΫο δμΝ
αεκζκυγάγβεαθΝΰδαΝθαΝφ Ϊ κυθΝ Ναυ σΝ κΝ πέπ κέΝ εκζκτγπμΝθαΝ υΰελέθκυη Ν αΝ
δεΪΝ ηαμΝ λΰαζ έαΝ αθΪπ υιβμΝ εαδΝ θαΝ κτη Ν δΝ ξλ δΪα αδΝ θαΝ ί ζ δυ κυη Ν Ν αΝ ά βΝ
υφδ Ϊη θαΝ έ ΝθαΝ βηδκυλΰά κυη Ν ΝθΫ μΝίΪ δμΝεΪπκδαΝΪζζαέ
ΗΝ υθ αΰάΝ θσμΝ πδ υξβηΫθκυΝStartup
« πσΝ βθΝαθ δπλσ λκΝ κυΝδ λαβζδθκτΝκλΰαθδ ηκτΝStart-Up Nation Central Inbal
Arie Li.»
θθδΪΝ δμΝ ΫεαΝ θΫ μΝ πδξ δλά δμ,Ν παλΪΝ αΝ φδζσ κιαΝ αλξδεΪΝ κυμΝ ξΫ δα,Ν θΝ
εα αφΫλθκυθΝ ζδεΪΝ θαΝ πδίδυ κυθΝ εαδΝ θαΝ ε λ έ κυθΝ βθΝ αΰκλΪΝ βθΝ κπκέαΝ
απ υγτθκθ αδέΝ ΤπΪλξ δΝ Ϊλαΰ Ν «ευ δεαμ»Ν πδ υξέαμΝ ΰδαΝ ηδαΝ θ κφυάΝ πδξ έλβ βνΝ Ν
απΪθ β βΝ έθαδΝ σξδ,Ν σππμΝ ιβΰ έΝ β Inbal Arie Li, αθ δπλσ λκμΝ κυΝ δ λαβζδθκτΝ
κλΰαθδ ηκτΝ Start-Up Nation Central, βΝ κπκέαΝ ίλΫγβε Ν βθΝ γάθαΝ η Ν αφκληάΝ βΝ
δκλΰΪθπ βΝ κυΝ workshopΝ «ϋxperienceΝ sharingΝ Workshops-Growth of Innovative
Industries»Νη αιτΝεαδθκ σηπθΝ αδλ δυθΝαπσΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κΝ Ι λαάζ,Νη Ν εκπσΝ
βθΝ αθ αζζαΰάΝ ηπ δλδυθΝ εαδΝ ξθκΰθπ έαμΝ πΪθπΝ Ν ελέ δηα γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ
βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝαλξδεάμΝδ ΫαμΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν βθΝεα Ϊλ δ βΝ πθΝbusinessΝ plansΝ
εαδΝ βθΝ πέ υιβΝ ε λ κφκλέαμέ ΚαδΝ αυ σΝ ΰδα έΝ λΝ δμΝ 1ίΝ θΫ μΝ πδξ δλά δμ,Ν παλΪΝ αΝ
φδζσ κιαΝ αλξδεΪΝ κυμΝ ξΫ δα,Ν θΝ εα αφΫλθκυθΝ ζδεΪΝ θαΝ πδίδυ κυθΝ εαδΝ θαΝ
ε λ έ κυθΝ βθΝ αΰκλΪΝ
βθ κπκέαΝ απ υγτθκθ αδέ Aulet Bill, Disciplined
entrepreneurship:24 steps to a successful startup, Wiley Inc.,2013.
ΣδΝ έθαδΝσηπμΝαυ σΝπκυΝξαλαε βλέα δΝ κΝ1ίΣΝ πθΝ πδξ δλβηα δευθΝδ υθΝπκυΝ
η α λΫπκθ αδΝ Νε λ κφσλ μΝεαδΝ αξΫπμΝαθαπ υ ση θ μΝ πδξ δλά δμνΝτηφπθαΝη Ν
βθΝInbalΝχrieli,ΝυπΪλξκυθΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝαυιά κυθΝ δμΝπδγαθσ β μΝ
πδ υξέαμ εαδΝθαΝπ λδκλέ κυθΝ αΝζΪγβΝπκυΝ δαπλΪ κυθΝκδΝθΫκδΝ πδξ δλβηα έ μέ
ΟΝπζΫκθΝεαγκλδ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέαΝ έθαδ,ΝσππμΝ ιβΰ έΝβΝInbalΝ
χrieli,ΝκΝαθγλυπδθκμΝπαλΪΰκθ αμ,Ν κΝ υθαηδεσΝ βζα άΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,ΝεαδΝεα ΪΝ
 ζέ αΝ20 απσΝ171

πσ κΝαυ σΝΫξ δΝ δΪγ βΝθαΝ υηη Ϋξ δΝ Ν υαβ ά δμΝεαδΝ ηδθΪλδαΝΰδαΝ βθΝ
πδξ δλβηα δεσ β αέΝτηφπθαΝη Ν βθΝέ δα, κδΝθΫκδΝ πδξ δλβηα έ μΝπκυΝ έθκυθΝ βηα έαΝ
βθΝ επαέ υ βΝεαδΝ βθΝ πδησλφπ β,ΝΫξκυθΝ π ΪΝφκλΫμΝπ λδ σ λ μΝπδγαθσ β μΝ
θαΝ πδ τξκυθ Ν τΰελδ βΝη Ναυ κτμΝπκυΝπλκ δηκτθΝθαΝη έθκυθΝαπκηκθπηΫθκδέΝ Ν
υαά β βΝ βμΝδ ΫαμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝηπκλ έΝηΪζδ αΝθαΝ έθαδΝ πκδεκ κηβ δεά,Ν
κηΫθκυΝππμΝβΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝηπκλ έΝθαΝί ζ δυ δΝζΪγβΝεαδΝπαλαζ έο δμΝ κυΝ
αλξδεκτΝ πδξ δλβηα δεκτΝ ξ έκυέ
ΣκΝ τ λκΝπδκΝ βηαθ δεσΝ κδξ έκΝΰδαΝ βθΝ πδίέπ βΝηδαμΝstartΝupΝ έθαδΝ κΝθαΝ
εα α έΝ αφΫμΝ κυμΝ θΝ υθΪη δΝ π θ υ ΫμΝπκδΪΝαθΪΰεβΝγαΝδεαθκπκδά δΝ κΝπλκρσθΝ
βμΝ πδξ έλβ βμ. ΟδΝ πδξ δλβηα έ μ, σππμΝ βη δυθ δΝβΝαθ δπλσ λκμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝ
Start-up Nation Central, γαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝπκζτΝ υΰε ελδηΫθκδΝσ κθΝαφκλΪΝ κΝ
πλκρσθΝπκυΝγΫζκυθΝθαΝπαλΪΰκυθ εαδΝθαΝπ λδΰλΪοκυθΝη Ν αφάθ δαΝ κυμΝζσΰκυμΝπκυΝκδΝ
ξλά μΝ κΝΫξκυθΝαθΪΰεβέ
ιέ κυΝ βηαθ δεσΝ έθαδΝ θαΝ ΰθπλέακυθΝ κδΝ θΫκδΝ πδξ δλβηα έ μΝ βθΝ αΰκλΪΝ βθΝ
κπκέαΝαπ υγτθκθ αδέΝ «ΣκΝη ΰαζτ λκΝζΪγκμΝπκυΝεΪθκυθΝκδΝ βηδκυλΰκέΝ πθΝstartups
έθαδΝ σ δΝ υπ λ ε δηκτθΝ βθΝ αΰκλΪΝ βθΝ κπκέαΝ κξ τκυθέ ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν σ αθΝ
εΪπκδκμΝ βηδκυλΰ έΝηδαΝ φαληκΰάΝΰδαΝεδθβ ΪΝ βζΫφπθα,Ν θΝ έθαδΝ υθα σΝθαΝγ πλ έΝ
η ζζκθ δεκτμΝ αΰκλα ΫμΝ σζκυμΝ σ κυμΝ δαγΫ κυθΝ smartΝ phonesέΝ θ έγ α,Ν αθΝ
απκφα έ κυθΝ σ δΝ κυμΝ θ δαφΫλκυθΝ κδΝ ξλά μΝ η αιτΝ γί- ζηΝ υθΝ πκυΝ
ξλβ δηκπκδκτθΝ κΝ smartΝ phoneΝ γΝ υλ μΝ βθΝ βηΫλα,Ν σ Ν βΝ σξ υ βΝ ΰέθ αδΝ πδκΝ
υΰε ελδηΫθβΝ εαδΝ κδΝ πδγαθσ β μΝ πδ υξέαμΝ βμΝ δ ΫαμΝ αυιΪθκθ αδ»,Ν κθέα δΝ βΝ InbalΝ
Arieli.
ΣΫζκμ, βΝ υθα σ β αΝ υ ζδιέαμΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν βΝ ΰλάΰκλβΝ αγ λκπκέβ βΝ εαδΝ βΝ
αθαθΫπ β έθαδΝ βηαθ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ π λδ σ λπθΝ πδ υξβηΫθπθΝ θΫπθΝ
πδξ δλά πθ Ashok Rao, One part innovation, two parts passion in the recipe,
Rochester Institute of Technology,2008
.
ΣκΝ Start-up Nation Central έθαδΝ ΫθαμΝ ηβΝ ε λ κ εκπδεσμΝ κλΰαθδ ησμΝ πκυΝ
βηδκυλΰάγβε Ν κΝβί1γΝ η Ν εκπσΝ βΝ δα τθ βΝ αδλ δυθΝεαδΝ π θ υ υθΝαπσΝσζκΝ
κθΝ εσ ηκΝ η Ν κΝ δ λαβζδθσΝ κδεκ τ βηαΝ πθΝ startups. ΣκΝ Ι λαάζΝ η λΪΝ αυ άΝ βΝ
δΰηάΝπΪθπΝαπσΝηέίίίΝθ κφυ έμΝ πδξ δλά δμ,Ν θυΝβέηίίΝπκζυ γθδεΫμΝ αδλέ μΝΫξκυθΝ
ε έΝεΫθ λαΝΫλ υθαμΝεαδΝαθΪπ υιβμ. ΝξυλαΝεα α Ϊ
αδΝ1ζβΝαπσΝ1ζγΝπαΰεκ ηέπμΝ
κθΝΠαΰεσ ηδκΝ έε βΝΚαδθκ κηέαμ,Ν θυΝη ΝίΪ βΝΫθαθΝ ΪζζκΝ έε βΝ εα α Ϊ
αδΝ
πμΝ κΝ τ λκΝ εΫθ λκΝ πδξ δλβηα δεσ β αμΝ παΰεκ ηέπμ,Ν η ΪΝ βθΝ SiliconΝ Valleyέ
πέ βμ, κΝ Ι λαάζΝ Ϋξ δΝ κυμΝ π λδ σ λκυμΝ λΰαακηΫθκυμΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ
ξθκζκΰέαμΝ εαδΝ πθΝ πδ βηυθΝ
Ν αθαζκΰέαΝ πλκμΝ κΝ ηΫΰ γκμΝ κυΝ
πζβγυ ηκτ Χπ λδ σ λκυμΝεαδΝαπσΝ δμΝ Π ΝαφκτΝ ΝεΪγ ΝβίίΝεα κέεκυμ αθαζκΰ έΝ
εαδΝηδαΝstartupέΨ
www.capital.gr
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5 Κ φΪζαδκΝ
5.1

θΪπ υιβΝεαδθκ κηέαμΝ

κθΝ βησ δκΝ κηΫα

Καδθκ κηέαΝ έθαδΝεΪ δΝ κΝκπκέκΝ έθαδΝθΫκΝ,δεαθσΝθαΝ φαληκ έΝεαδΝΫξ δΝΫθαΝγ δεσΝ
αθ έε υπκέΝ θΝ έθαδΝΝΫθαΝΰ ΰκθσμΝ άΝ λα βλδσ β αΝέ έθαδΝηδαΝΫθθκδα,Ν δα δεα έαΝάΝ
πλαε δεάΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ δεαθσ β αΝ πκυΝ κλέα δΝ πδ υξβηΫθκυμΝ κλΰαθδ ηκτμέΝ Ν
εαδθκ κηέαΝ κθΝ βησ δκΝ κηΫαΝηπκλ έΝ θαΝ υηίΪζ δΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝαιέαμΝΰδαΝ βθΝ
εκδθπθέαέΝ Davenport Thomas, Process Innovation: Reengineering Work through
Information Technology, Harvard Business School Press,1993.
έθαδΝ ΰθπ σΝ σ δΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ πΪ ξ δΝ απσΝ Ν αθ ζα δεάΝ εαδΝ
αθαπκ ζ ηα δεάΝ ΰλαφ δκελα δεάΝ κλΰΪθπ βέΝ ΠκζζκέΝ κη έμΝ κυΝ Ν έθαδΝ πκζτΝ
δα πα ηΫθκδΝ εαδΝ αζζβζ πδεαζυπ ση θκδέΝ πέ βμΝ βΝ πζβγυλαΝ θκηκγ βηΪ πθΝ Ν έθαδΝ
ξαλαε βλδ δεσΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝΧΪ ξ αΝαθΝ κΝγίΣΝ ιΝαυ υθΝ πθΝ
θσηπθΝ θΝ φαλησακθ αδΝ πκ ΫΨΝ πδ έθκυθΝ ηδαΝ δεσθαΝ σπκυΝ κΝ Ν πκζέ βμΝ α υθα έΝ θαΝ
ιυπβλ βγ έΝ ξπλέμΝ θαΝ αζαδππλβγ έΝ Ν εΪπκδαΝ κυλΪΝ άΝ θαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθααβ έΝ ΫθαΝ
πζάγκμΝξαλ δυθΝΰδαΝθαΝ δ επ λαδυ δΝεΪπκδκΝΝαέ βηαΝ κυέΝΓδαΝθαΝ υ κυη ΝΫθα- τκΝ
παλα έΰηα α,Ν Ν βΝ πκζ κ κηδεάΝ θκηκγ έαΝ Χθσηκδ,Ν εαθκθδ δεΫμΝ δα Ϊι δμ,Ν
φαληκ Ϋ μΝ δα Ϊι δμ,Ν δ υελδθδ δεΫμΝ κ βΰέ μΨυπκζκΰέα αδΝ εκθ ΪΝ δμΝ βηέίίίΝ
ζέ μέΝ θαΝΝ βησ δκΝΫλΰκΝπκυΝ ε ζ έ Ν κθΝαδΰδαζσΝάΝ βθΝπαλαζέαΝΫξ δΝλΝφκλ έμΝ
πκυΝ ΰθπηκ κ κτθΝ πλδθΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ κυΝ ΧγΝ αλξαδκζκΰέ μ,Ν ηπκλδεσΝ θαυ δεσ,Ν
πκζ ηδεσΝθαυ δεσ,ΝΚ βηα δεά,Ν ΟΣ,Ν άηκμΝ,Λδη θδεσΨΝέ
ΜδαΝ πλκ πΪγ δαΝ π λδκλδ ηκτΝ βμΝ ΰλαφ δκελα έαμΝ ΰέθ αδΝ η Ν βθΝ Ν δ αΰπΰάΝ
εΪπκδπθΝ εαδθκ κηδυθΝ σππμΝ πξΝ πθΝ βζ ε λκθδευθΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ υπσ ξκθ αδΝ κθΝ
ε υΰξλκθδ ησΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμέΝ Ν βζ ε λκθδεάΝ δαευίΫλθβ β,Ν σππμΝ
κθκηΪα αδΝ βΝ φαληκΰάΝ πθΝ υ βηΪ πθΝ Σ ξθκζκΰδυθΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ
πδεκδθπθδυθΝ ΧΣΠ ΨΝ βθΝ βησ δαΝ δκέεβ β,Ν ξπλέμΝ ίΫίαδαΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδζτ δΝ
σζαΝ αΝ πλκίζάηα αΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫα,Ν απκ ζ έΝ ΫθαΝ πκζτ δηκΝ λΰαζ έκΝ ΰδαΝ βθΝ
ί ζ έπ βΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ ικδεκθσηβ βΝ
πκζτ δηπθΝκδεκθκηδευθΝπσλπθέ
ΟΝ ετλδκμΝ σξκμΝ πΪθ αΝ Ν έθαδΝ δαηΫ κυΝ εαδθκ σηπθΝ άΝ ηβΝ ζτ πθΝ κΝ βησ δκμΝ
κηΫμΝ δαηΫ κυΝ βμΝΝ δαευίΫλθβ βμΝΝθαΝαθα δαηκλφυθ δΝ βΝ ξΫ βΝ κυΝελΪ κυμΝεαδΝ
πθΝ υπβλ δυθΝ κυ η Ν κυμΝ πκζέ μΝ εαδΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ κυΝ δ δπ δεκτΝ κηΫα,Ν η Ν
εκπσΝ θαΝ πλκπγκτθΝ βΝ υηη κξάΝ πθΝ ηπζ εκηΫθπθ,Ν θαΝ ί ζ δυθκυθΝ βθΝ παλκξάΝ
πθΝ υπβλ δυθ,Ν θαΝ θδ ξτκυθΝ βθΝ α κηδεάΝ υγτθβΝ κυμΝ βησ δκυμΝ φκλ έμ,Ν θαΝ
αυιΪθκυθΝ βΝ δαφΪθ δαΝ εαδΝ ΫζκμΝ θαΝ ί ζ δυθκυθΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ βμΝ
βησ δαμΝ δκέεβ βμέ Ayeni Victor, Public Sector Reform in Developing countries,
Commonwealth Secretariat, 2001.
Ν φαληκΰάΝ εαδΝ υζκπκέβ βΝ εαδθκ κηδυθΝ εαγυμΝ εαδΝ αθΪπ υιβΝ λΰαζ έπθΝ
αθΪπ υιβμΝΧinnovation toolsΨΝΝ έθαδΝεΪ δΝ κΝκπκέκΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝησθδηβΝ πδ έπιβΝεαδΝ
εΫοβΝ βμΝ Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμέΝ έΰκυλαΝ ε σμΝ απσΝ δμ ξθκζκΰδεΫμΝ ι ζέι δμ
ιαλ Ϊ αδΝ εαδΝ απσΝ ΪζζκυμΝ παλΪΰκθ μ κδΝ κπκέκδΝ έθαδΝ έΰκυλκΝ σ δΝ γαΝ βηδκυλΰκτθΝ
ηπσ δαΝ εαδΝ εαγυ λά δμέΝ θαΰεαέαΝ ζκδπσθ αζζαΰάΝ δμΝ κλΰαθπ δεΫμΝ κηΫμΝ κυΝ
βησ δκυΝ κηΫα, ησθδηβΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ βησ δπθΝ υπαζζάζπθ, θβηΫλπ βΝ εαδΝ
επαέ υ βΝ
Ν θΫ μΝ ξθκζκΰέ μ, βηδκυλΰέαΝ ικδε έπ βμΝ
Ν οβφδαεΫμΝ εαδΝ
ξθκζκΰδεΫμΝ υθα σ β μΝ Ν κθΝ πκζέ βΝ απσΝ βθΝ η λδΪΝ κυΝ υθαζζα ση θκυέΝ
υθ πυμ,Ν α ηπσ δαΝ βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ φαληκΰάΝεαδθκ κηδυθΝΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ σξδΝ
ησθκ
ξθδεΪΝ αζζΪΝ εκδθπθδεΪΝ εαδΝ πκζδ δ ηδεΪ,Ν αΝ κπκέαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
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αθ δη ππδ γκτθ Ϋ δΝυ Νθα δ υεκζτθκυθΝ βθΝαπλσ εκπ βΝ ιΫζδιβΝΝεαδθκ κηδυθΝ
εαδΝσξδΝθαΝΰέθκθ αδΝαθα αζ δεκέΝπαλΪΰκθ μ.
Feldman_Massard, Institutions and Systems in the Geography of Innovation, Kluwer
Academic Publisher,2002.
Bonvilla, Technological Innovation in Legacy Sectors, Oxford University Press,2015.
ΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝαιδκπκέβ βμΝ πθΝ φαληκΰυθΝεαδΝ πθΝ λΰαζ έπθΝεαδθκ κηέαμΝ
εαγυμΝεαδΝ βμΝ δ αΰπΰάμΝθΫπθΝυπβλ δυθΝ έθαδΝθαΝ βηδκυλΰκτθ αδ βηαθ δεΪΝκφΫζβΝ
η αιτΝ πθΝ κπκέπθΝ έθαδΝ βΝ η έπ βΝ κυΝ εσ κυμ ζ δ κυλΰέαμ πθΝ βηκ δυθΝ
υπβλ δυθ, σππμΝ εαδΝ βΝ αθα δκλΰΪθπ βΝ εαδΝ κΝ ικλγκζκΰδ ησμΝ βμΝ βησ δαμΝ
δκέεβ βμέΝ βηαθ δεσΝ Ν σφ ζκμΝ έθαδΝ βΝ η έπ βΝ κυΝ ξλσθκυΝ πκυΝ απαδ έ αδΝ βθΝ
υθαζζαΰάΝ η Ν δμΝ βησ δ μΝ υπβλ έ μ εαδΝ αθΝ έθαδΝ υθα σθΝ βΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝ
πκζέ βΝonline απσΝ κΝ πέ δΝ κυέΝ ζζΪΝκφΫζβΝηπκλ έΝθαΝγ πλβγκτθ,Ν βΝπλκυγβ βΝ βμΝ
βζ ε λκθδεάμΝ βηκελα έαμΝεαδΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝεαγυμΝεαδΝβΝ υθα σ β αΝ ζΫΰξκυ εαδΝ
δαφΪθ δαμΝ πθΝ υθαζζαΰυθέΝ
έθαδΝΰθπ σΝσ δΝΰ θδεσ λα κδΝ βησ δ μΝυπβλ έ μΝ δα λαηα έακυθΝΫθαθΝδ δαέ λκΝ
λσζκΝ
δμΝ υλππαρεΫμΝ κδεκθκηέ μΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βΝ απκ κ δεσ β αΝ εαδΝ βΝ
παλαΰπΰδεσ β αΝ κυμ θαΝ α εκτθΝ βηαθ δεάΝ πέ λα βΝ βθΝ αθ αΰπθδ δεσ β αΝ πθΝ
κδεκθκηδυθέΝ υθ πυμ,Ν βΝ υδκγΫ β βΝ εαδθκ κηδυθΝ σπκυΝ έθαδΝ υθα σθΝ πλκμΝ θέ ξυ βΝ
βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ υθ δ φΫλ δΝ Ν βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ κδεκθκηέαμΝ βμΝ
ξυλαμ.
United Nations Organization ,The least developed Countries report 2009.
The World Bank Washington, Reforming Public Institutions and Strengthening
Governance, 2003.
 βθΝ π λέπ π βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βησ δκυΝ κηΫα,Ν κΝ κπκέκμΝ ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ
δαξλκθδεΫμΝπαγκΰΫθ δ μΝσππμΝβΝΰλαφ δκελα έα,ΝβΝκδεκθκηδεάΝεαεκ δαξ έλδ βΝεαγυμΝ
εαδΝ βΝ δαφγκλΪ πκυΝ πλκετπ δΝ Ν εΪπκδκυμΝ κη έμ,Ν βΝ ε αηΫθβΝ δ αΰπΰάΝ
βζ ε λκθδευθΝ υπβλ δυθΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ πδζτ δΝ πκζζΫμΝ απσΝ αυ ΫμΝ δμΝ ξλσθδ μΝ
παγκΰΫθ δΫμΝ κυΝ εαδΝθαΝαυιά δΝ βθΝαπκ κ δεσ β αΝεαδΝαπκ ζ ηα δεσ β ΪΝ κυέΝ Ν
αθΪπ υιβΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ Ν
Ν σζκΝ κΝ τλκμΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫα,Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ κλΰαθδ ηυθΝ πκυΝ ζΫΰξκθ αδΝ απσΝ κΝ βησ δκ,Ν έθαδΝ
παλαπΪθπΝαπσΝαπαλαέ β βΝέΝΜ Ν κθΝ λσπκΝαυ σΝβΝσπκδαΝαζζαΰάΝεαδΝυδκγΫ β βΝθΫπθΝ
φαληκΰυθΝΝγαΝζ δ κυλΰά δΝπλυ αΝπλκμΝσφ ζκμΝ πθΝπκζδ υθΝ εη αζζ υση θβΝ δμΝ
υθα σ β μΝ βμΝπζβλκφκλδεάμΝεαδΝ κυΝInternet .
ΌππμΝ αθαφΫλαη Ν εαδΝ παλαπΪθπΝ Ν βΝ θ πηΪ π βΝ εαδθκ σηπθΝ υπβλ δυθΝ βθΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ έθαδΝ ηδαΝ πκζτπζ υλβΝ πλσεζβ β ΧΝ ξθκζκΰδεά,Ν
κδεκθκηδεά,Ν εκδθπθδεάΨ εαγυμΝ πλκςπκγΫ δΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ υΰε ελδηΫθπθΝ
λα βΰδευθΝ πκυΝ θαΝ αθ απκελέθκθ αδΝ
δμΝ κηΫμΝ εαδΝ βθΝ εκυζ κτλαΝ βμΝ
ΰλαφ δκελα δεάμΝκλΰΪθπ βμΝαζζΪΝ αυ σξλκθαΝεαδΝθαΝ κξ τκυθΝ βθΝυπΫλία βΝ πθΝ
παλαΰσθ πθΝαυ υθΝη Ν εκπσΝ βθΝαπκ ζ ηα δεάΝαθ δη υπδ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθ.
 βΝξυλαΝηαμΝΫξκυθΝΰέθ δΝίάηα αΝ πλκμΝ βθ π άΝ εα τγυθ βΝ θΝπατ δΝσηπμΝ
θαΝ παλκυ δΪακθ αδΝαεσηβΝ βηαθ δεΫμΝυ λά δμέΝΟδΝυ λά δμ αυ ΫμΝ πβλ ΪακυθΝ
κΝ ΫλΰκΝ βμΝ δκέεβ βμΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ ί ζ έπ βΝ βμ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ εαγυμ εαδΝ βθΝ
δ αΰπΰάΝ εαδΝ αθΪπ υιβΝ εαδθκ κηδυθ. υηπ λα ηα δεΪΝυπΪλξκυθΝη ΰΪζαΝπ λδγυλδαΝ
δ αΰπΰάμΝεαδθκ κηδυθΝεαδΝί ζ έπ βμΝ βμΝπκδσ β αμΝεαδΝ κΝ τλκμΝ πθΝπαλ ξση θπθΝ
υπβλ δυθΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαέΝ
Elgar Edward, Handbook of Innovation in Public Services, Brown Publications
Ltd,2013.
United Nations Organization, Good Practices and Innovations in Public Governance,
New York, 2009.
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5.2 Π έαΝ λΪ βμΝ θ σμΝ κυΝ βησ δκυΝΣκηΫαέ
ΟΝ βησ δκμΝ κηΫαμΝπ λδζαηίΪθ δΝπκδεέζβμΝηκλφάμΝΝυπβλ έ μΝπκυΝ δαξπλέακθ αδΝ
Ν δΪφκλκυμΝ κη έμΝ η Ν δαφκλ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ παλ ξση θπθΝ υπβλ δυθέΝ
ξκυη ΝζκδπσθΝ κυμΝαεσζκυγκυμΝΝ κη έμΝ:
A. Τπβλ έ μΝ πλκμ πκζέ μ.
ΟδΝυπβλ έ μΝπκυΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ Ν αυ σθΝ κθΝ κηΫαΝ αθαφΫλκθ αδΝ βΝ ξΫ βΝ
βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ η Ν κυμΝ πκζέ μΝ εαδΝ π λδεζ έ δΝ ΫθαΝ υλτΝ φΪ ηαΝ υπβλ δυθΝ
πκυΝ υθάγπμΝαφκλΪΝ βθΝΫε κ βΝπδ κπκδβ δευθ,Ν βθΝβζ ε λκθδεάΝυπκίκζάΝαδ ά πθΝ
εαδΝ βθΝ δ υγΫ β βΝ υπκξλ υ πθΝ κυΝ πκζέ βΝ πλκμΝ βΝ βησ δαΝ δκέεβ βΝ εαγυμΝ εαδ
εαγβη λδθΫμΝ υθαζζαΰΫμέ
Seidle Leslie, Rethinking the delivery of public services to Citizens, Institute of
Research on Public Policy, Canada,1995
έ Τπβλ έ μΝ πλκμΝ πδξ δλά δμέΝ
 Ν αυ σΝ κθΝ κηΫαΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ υπβλ έ μΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ ξΫ βΝ εαδΝ
υθαζζαΰάΝ η αιτΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πθΝ δ δπ δευθΝ πδξ δλά πθέΝ ΟδΝ
υπβλ έ μΝ αυ ΫμΝ αφκλκτθΝ ευλέπμΝ βθΝ πζβλκφσλβ άΝ κυμΝ αζζΪΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ
υθαζζαΰΫμ,ΝσππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ βθΝΫε κ βΝα δυθΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ βθΝπζβλπηάΝ
πθΝφσλπθέΝ πδπζΫκθ,Ν εαγκλέα δΝηΫ πΝ κυΝθκηδεκτΝεαγ υ κμΝ βθΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ
δ δπ δευθΝ πδξ δλά πθ.
Haynes Philip, Managing Complexity in the Public Services, Routledge Taylor&
Francis Group,2015.

Γ. Τπβλ έ μΝη αιτΝ βησ δπθΝφκλΫπθΝεαγυμΝεαδΝη αιτΝΝΪζζπθΝελα υθέ
ΣκΝ ηκθ ΫζκΝ αυ σΝ αθαφΫλ αδΝ βθΝ π λδεάΝ παλ ξση θβΝ πδεκδθπθέαΝ εαδΝ
π λδζαηίΪθ δΝ κΝ τθκζκΝ πθΝπαλ ξση θπθΝυπβλ δυθ εαδΝ υθ λΰα δυθ η αιτΝ πθΝ
δΪφκλπθΝφκλΫπθΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝκδΝκπκέ μΝεαγκλέακυθΝ βθΝκλγάΝζ δ κυλΰέαΝ
βμΝ εαδΝ έθαδΝ πΪλαΝ πκζτΝ βηαθ δεΫμέΝ Παλα έΰηα αΝ αυ υθΝ πθΝ υπβλ δυθΝ έθαδΝ βΝ
βζ ε λκθδεάΝ δαεέθβ βΝ πζβλκφκλδυθΝ η αιτΝ πθΝ δαφσλπθΝ ηβηΪ πθ,Ν βΝ
απζκτ υ βΝ πθΝ π λδευθΝ υπβλ δαευθΝ υθαζζαΰυθΝ εαγυμΝ εαδΝ πκζζΫμΝ Ϊζζ μΝ
υπβλ έ μΝπκυΝ υθ κθέακυθΝ δμΝ λΰα έ μΝ πθΝ ηβηΪ πθΝεαδΝ πθΝ δαφσλπθΝ πδπΫ πθΝ
δκέεβ βμέΝ ΣΫζκμ,Ν ηΫ πΝ αυ υθΝ πθΝ υπβλ δυθΝ Ν ιυπβλ κτθ αδΝ εαδΝ κδΝ ξΫ δμΝ βμΝ
ξυλαμΝ η Ν δμΝ αθ έ κδξ μΝ ιΫθ μΝ ξυλ μΝ εαδΝ κυμΝ δ γθ έμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ Ν πέπ κΝ
κδεκθκηδεσ,Νεκδθπθδεσ,Νπκζδ δεσ,Ν δπζπηα δεσΝε ζ.
Szyzczak Davies, Developments in Services of General Interest , Springer,2011.
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πδ δυι δμ
Νπλυ βΝεαδΝετλδαΝ πδ έπιβΝεα ΪΝ βθΝ δ αΰπΰάΝεαδΝαθΪπ υιβΝΝεαδθκ κηδυθΝ κθΝ
βησ δκΝ κηΫαΝ έθαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ Ν ηδαμΝ υΫζδε βμ κλΰΪθπ βμΝ βηκ έκυέΝ Μ Ν κθΝ
δαηκδλα ησ πθΝ λΰα δυθΝεαδΝ βθΝ π άΝκλΰΪθπ βΝηπκλ έΝκΝεΪγ Ν κηΫαμΝάΝ κΝεΪγ Ν
Ϋζ ξκμΝ θσμΝ βησ δκυΝ κλΰαθδ ηκτΝ θαΝ απα ξκζβγ έΝ η Ν αΝ αβ άηα αΝ ε έθαΝ ΰδαΝ αΝ
κπκέαΝ έθαδΝπζΫκθΝαλησ δκμΝαυιΪθκθ αμΝ βθΝαπκ ζ ηα δεσ β αΝεαδΝ βθΝ ι δ έε υ βΝ
βθΝ πέζυ βΝ πθΝγ ηΪ πθέΝ
ΜδαΝ ΪζζβΝ πδ έπιβ έθαδΝ βΝ αξ έαΝ υθ λΰα έαΝ η αιτΝ υπβλ δυθέΝ ΟΝ ΰλάΰκλκμΝ
υθ κθδ ησμΝ πθΝ δαφσλπθΝ κηΪ πθΝ ιυπβλΫ β βμΝ εαδΝ βΝ η αιτΝ κυμΝ υθ λΰα έαΝ
έθαδΝ πλκαπαδ κτη θκΝ ΰδαΝ βθΝ κηαζάΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ βθΝ ατιβ βΝ βμΝ
απκ ζ ηα δεσ β αμΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαέΝ θαΝ βηαθ δεσΝσλκμΝγαΝ έθαδΝβΝυδκγΫ β βΝ
ξλσθκυΝαπΪθ β βμΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝΝη αιτΝ πθΝυπβλ δυθΝ Ναθ δΰλαφάΝ κυΝΝθσηκυΝ
κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ π λδευθΝ σ δΝ βησ δαΝ Τπβλ έαΝ πλΫπ δΝ θαΝ απαθ Ϊ δΝ θ σμΝ ηίΝ
βη λυθΝ Ναέ βηαΝπκζέ βΝΧθίΝαθΝ ηπζΫε ΝεαδΝΪζζβΝυπβλ έαΨ
υ υξυμΝη αιτΝ πθΝυπβλ δυθΝ θΝυπΪλξ δΝ η υ δεσμΝξλσθκμΝαπΪθ β βμ.  Ν
εΪπκδ μΝ π λδπ υ δμΝ υπΪλξ δΝ θ δε δεσμΝ ξλσθκμΝ λδυθΝ ηβθυθΝ Ν θΝ έθαδΝ σηπμΝ
η υ δεσμΝέ
πδπζΫκθ,Ν βΝ απζκπκέβ βΝ βμΝ δκέεβ βμΝ ηΫ πΝ απκ κ δευθΝ δα δεα δυθΝ απκ ζ έΝ
ηδαΝ αεσηβΝ πδ έπιβέΝ ΟδΝ οβφδαεΫμΝ ξθκζκΰέ μΝ εαγδ κτθΝ τεκζβΝ εαδΝ ιαδλ δεΪΝ
ξλά δηβΝ βθΝ απζκπκέβ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ πθΝ λΰα δυθ,Ν σ κΝ κΝ π λδεσΝ
π λδίΪζζκθΝσ κΝεαδΝ βθΝ ιπ λδεάΝ πδεκδθπθέαέΝ
ΣαΝ ζ δ κυλΰδεΪΝ εαδΝ πκζζΪ βη έαΝ πλσ ία βμΝ κΝ βησ δκΝ κηΫαΝ απκ ζ έΝ ηδαΝ
αεσηβΝ αθΪΰεβΝ έΠλκμΝ αυ σΝ κΝ εκπσΝ ιυπβλ έΝ βΝ αθΪπ υιβΝ ηΫ κυΝ κυΝ Internet
βη έπθΝ δ σ κυΝ ΧportalsΨΝ αΝ κπκέα πδ λΫπκυθΝ Ν πκζέ μΝ εαδΝ πδξ δλά δμΝ βθΝ
τεκζβΝπλσ ία βΝ δμΝ βησ δ μΝυπβλ έ μέΝΌππμΝΰέθ αδΝαθ δζβπ σ,ΝεαδΝ Ναυ άΝ βθΝ
π λέπ π βΝ έθαδΝ αθαΰεαέαΝ βΝ υθ λΰα έαΝ η αιτΝ ηβηΪ πθΝ εαδΝ
ζ ξυθΝ υ Ν θαΝ
η δπγκτθΝ αΝ εσ βΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ θαΝ ηπζκυ δ γ έΝ βΝ ηπ δλέαΝ εαδΝ βΝ
ι δ έε υ βΝ πθΝ ζ ξυθέΝ
OECD , Denmark: Efficient e-Government for Smarter Service Delivery, eGovernment Studies , 2010.
Bwalya Joseph, Technology Development and Platform Enhancements for successful
Global e-Government Design, University of Johannesburg ,2014.

5.3 Παλα έΰηα αΝπλκΰλαηηΪ πθΝπκυΝ δ άΰαΰαθΝεαδθκ κηέαΝ

κΝ

βησ δκΝ κηΫαέ
έΝΠλσΰλαηηαΝ δατΰ δαΝ
ΣκΝΠλσΰλαηηαΝ δατΰ δαΝ κΝκπκέκΝγ ηκγ άγβε Νη Ν κθΝΝέΝγκθ1ήβί1ίΝΫξ δΝ σξκΝ
βθΝ πέ υιβΝ βμΝηΫΰδ βμΝ υθα άμΝ βηκ δσ β αμΝ βμΝευί λθβ δεάμΝπκζδ δεάμΝεαδΝ βμΝ
δκδεβ δεάμΝ λα βλδσ β αμ,Ν βΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝ εαδΝ βθΝ ηπΫ π βΝ βμΝ
υπ υγυθσ β αμΝ εαδΝ βμΝ ζκΰκ κ έαμΝ απσΝ βθΝ πζ υλΪΝ πθΝ φκλΫπθΝ Ϊ εβ βμΝ βμΝ
βησ δαμΝ δκέεβ βμέΝΣκΝπλσΰλαηηαΝ δατΰ δαΝ δ Ϊΰ δΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ κθΝ ζζβθδεσΝ
βησ δκΝ κηΫαΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ αθΪλ β βμΝ πθΝ απκφΪ πθΝ πθΝ ευί λθβ δευθΝ
κλΰΪθπθΝ εαδΝ βμΝ δκέεβ βμΝ κΝ δα έε υκέΝ Μ Ν κθΝ λσπκΝ αυ σΝ κΝ εΪγ Ν πκζέ βμΝ
απκε ΪΝ πλσ ία βΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ θσηπθΝ εαδΝ απκφΪ πθΝ πκυΝ ε έ κυθΝ αΝ
ευί λθβ δεΪΝσλΰαθα,ΝκδΝφκλ έμΝ κυΝ θκτΝεαδΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝαζζΪΝ
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εαδΝ κδΝ Ολΰαθδ ηκέΝ ΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝ ΄Ν εαδΝ ΄Ν ίαγηκτέΝ Ν φαληκΰάΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ δατΰ δαΝ φαλησ βε Ν απσΝ βθΝ ί1ή1ίήβί1ίΝ εαδΝ υθ κθέα αδΝ απσΝ κΝ
Τπκυλΰ έκΝ π λδευθ,Ν θυΝ κΝ ξ δα ησμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ ά αθΝ απκ Ϋζ ηαΝ
υθ λΰα έαμΝ βμΝ ΟηΪ αμΝ ζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμΝ εαδΝ βμΝ ΚκδθπθέαμΝ βμΝ
ΠζβλκφκλέαμΝ ΰδαΝ βθΝ παλκξάΝ ξθκΰθπ έαμέΝ  κΝ δατΰ δαΝ γαΝ υηη ΫξκυθΝ
π λδ σ λκδΝ απσΝ 1βέίίίΝ φκλ έμΝ
κυΝ
υλτ λκυΝ
βησ δκυΝ
κηΫαΝ
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ Ολΰαθδ ηυθΝ ΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝ πλυ κυΝ εαδΝ
τ λκυΝίαγηκτέΝ
τηφπθαΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ δατΰ δαΝ εαηέαΝ απσφα βΝ θΝ ε ζ έ αδΝ ΪθΝ θΝ
αθαλ βγ έΝ πλυ αΝ
κθΝ δε υαεσΝ σπκΝ www.diavgeiaέgovέgrΝ θυΝ η ΪΝ βθΝ
κζκεζάλπ βΝ βμΝ αθΪλ β βμΝ Ν εΪγ Ν απσφα βΝ έθ αδΝ ΫθαμΝ ηκθα δεσμΝ αλδγησμΝ
Χ λδγησμΝ δα δε υαεάμΝ θΪλ β βμΝ ήΝ
Ψ,Ν κΝ κπκέκμΝ βθΝ πδ κπκδ έέΝ ΟδΝ πκζέ μΝ
ηπκλκτθΝθαΝαθααβ ά κυθΝθσηκυμΝεαδΝπλΪι δμΝπκυΝ πδγυηκτθΝη ΝΫθαΝ τξλβ κΝ λσπκΝ
ξλβ δηκπκδυθ αμΝ ζΫι δμΝ εζ δ δΪΝ εαδΝ γ ηα δεΫμΝ εα βΰκλέ μ,Ν η Ν δμΝ κπκέ μΝ
εα αξπλ έ αδΝεΪγ Ν κηΫθκΝηΫ πΝηδαμΝφσληαμΝαθααά β βμ,Ν έ ΝαπσΝ βθΝδ κ ζέ αΝ
κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ φκλΫα,Ν έ Ν υθκζδεΪΝ απσΝ κθΝ ε θ λδεσΝ δα δε υαεσΝ σπκΝ κυΝ
γθδεκτΝΣυπκΰλαφ έκυ,ΝΰδαΝσζκυμΝαθ ιαδλΫ πμΝ κυμΝφκλ έμέΝ
ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ δατΰ δαΝ υθ δ φΫλ δΝ βΝ δαφΪθ δαΝ εα ΪΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ βμΝ
βηκ έαμΝ ικυ έαμΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ ζσΰκΝ αυ σΝ βΝ υπκξλΫπ βΝ βηκ έ υ βμΝ αφκλΪΝ κΝ
τθκζκΝ πθΝ βησ δπθΝζ δ κυλΰυθΝεαδΝπ λδζαηίΪθ δμΝ
•Ν κθΝΠλπγυπκυλΰσΝ
•Ν κΝΤπκυλΰδεσΝυηίκτζδκΝεαδΝ αΝ υζζκΰδεΪΝευί λθβ δεΪΝσλΰαθα,ΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ
βΝθκηκγ έα,Ν
•Ν κυμΝΤπκυλΰκτμ,Ν θαπζβλπ ΫμΝΤπκυλΰκτμΝεαδΝΤφυπκυλΰκτμΝ
•Ν κυμΝ Γ θδεκτμΝ εαδΝ δ δεκτμΝ Γλαηηα έμΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ Γ θδευθΝ
Γλαηηα ΫπθΝ πθΝΠ λδφ λ δυθΝ
•Ν αΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝθκηδευθΝπλκ υππθΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝΧΝέΠέ έ έΨΝ
•Ν δμΝαθ ιΪλ β μΝεαδΝλυγηδ δεΫμΝ δκδεβ δεΫμΝαλξΫμΝ
•Ν κΝΝκηδεσΝυηίκτζδκΝ κυΝΚλΪ κυμΝ
•Ν αΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝφκλΫπθΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ
•Ν αΝ σλΰαθαΝ πθΝ φκλΫπθΝ πθΝ Ολΰαθδ ηυθΝ ΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝ ΧΟΣ ΨΝ πλυ κυΝ
εαδΝ τ λκυΝίαγηκτΝ
τηφπθαΝη Ν βΝ ξ δεάΝθκηκγ έαΝΧΦ ΚΝ λέΝΦτζζκυΝ11βΝ1γήίιήβί1ίΨΝ κΝ δα έε υκΝ
γαΝπλΫπ δΝη αιτΝΪζζπθΝθαΝαθαλ υθ αδμΝ
 θσηκδΝπκυΝ ε έ κθ αδΝεαδΝ βηκ δ τκθ αδΝεα ΪΝ κΝτθ αΰηαΝ
 πλΪι δμΝθκηκγ δεκτΝπ λδ ξκηΫθκυΝ
 πλκ λδεΪΝ δα Ϊΰηα αΝεαθκθδ δεκτΝξαλαε άλαΝ
 ζκδπΫμΝπλΪι δμΝεαθκθδ δεκτΝξαλαε άλαΝη Ν ιαέλ βΝ δμΝεαθκθδ δεΫμΝπλΪι δμΝ
πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ κλΰΪθπ β,Ν δΪλγλπ β,Ν τθγ β,Ν δΪ αιβ,Ν φκ δα ησΝ εαδΝ
ικπζδ ησΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝ βμΝΥυλαμΝ
 ληβθ υ δεΫμΝ ΰετεζδκδΝεαδΝ ΰετεζδκδΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝθκηκγ έαμΝ
 πλκςπκζκΰδ ηκέ,Ν απκζκΰδ ηκέ,Ν δ κζκΰδ ηκέΝ εαδΝ κδΝ πδηΫλκυμΝ απΪθ μΝ
Τπκυλΰ έπθ,Νε θ λδευθΝ εαδΝπ λδφ λ δαευθΝ βηκ έπθΝυπβλ δυθΝεαδΝζκδπυθΝ
φκλΫπθΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝεαδΝ βμΝ κπδεάμΝαυ κ δκέεβ βμΝ
 πλΪι δμΝ δκλδ ηκτΝ ηκθκη ζυθΝ κλΰΪθπθΝ εαδΝ υΰελσ β βμΝ υζζκΰδευθΝ
κλΰΪθπθΝ δκέεβ βμΝ πθΝ φκλΫπθΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν πθΝ ΝέΠέ έ έ,Ν πθΝ φκλΫπθΝ
κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ εαδΝ πθΝ φκλΫπθΝ πθΝ κλΰαθδ ηυθΝ κπδεάμΝ
αυ κ δκέεβ βμΝ
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 πλΪι δμΝ δκλδ ηκτ,Ναπκ κξάμΝπαλαέ β βμ,Ναθ δεα Ϊ α βμΝάΝπατ βμΝΓ θδευθΝ
Γλαηηα ΫπθΝΤπκυλΰ έπθΝεαδΝΠ λδφ λ δυθ,ΝεέαέΝ
 πλΪι δμΝ υΰελσ β βμΝ αη δίση θπθΝ άΝ ηβΝ πδ λκπυθ,Ν κηΪ πθΝ λΰα έαμ,Ν
κηΪ πθΝ ΫλΰκυΝ εαδΝ υθαφυθΝ κλΰΪθπθΝ ΰθπηκ κ δεάμΝ άΝ ΪζζβμΝ αληκ δσ β αμ,Ν
αθ ιαλ ά πμΝαθΝ αΝηΫζβΝ κυμΝαη έίκθ αδΝάΝσξδΝ
 πλΪι δμΝ εαγκλδ ηκτΝ πθΝ αηκδίυθΝ εαδΝ απκαβηδυ πθΝ πθΝ η ζυθΝ ηκθκη ζυθΝ
εαδΝ υζζκΰδευθΝκλΰΪθπθΝ δκέεβ βμ,Νη ζυθΝ πδ λκπυθ,ΝκηΪ πθΝ λΰα έαμ,ΝεέαέΝ
 πλκεβλτι δμΝ πζάλπ βμΝ γΫ πθΝ η Ν δαΰπθδ ησΝ άΝ η Ν πδζκΰά,Ν δμΝ κπκέ μΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ εαδΝ κδΝ πλκεβλτι δμΝ ΰδαΝ πδζκΰάΝ εαδΝ πζάλπ βΝ γΫ πθΝ
δ υγυθ δευθΝ
ζ ξυθΝ πθΝ ΝέΠέ έ έ,Ν φκλΫπθΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ
κηΫαΝ
 πλκεβλτι δμΝ πζάλπ βμΝ γΫ πθΝ δ αε δεκτΝ λ υθβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ Χ ΠΨΝ
κυΝ παθ πδ βηδαεκτΝ κηΫαΝ εαδΝ κυΝ ξθκζκΰδεκτΝ κηΫαΝ βμΝ αθυ α βμΝ
επαέ υ βμΝ
 πέθαε μΝ πδ υξσθ πθ,Ν δκλδ ΫπθΝεαδΝ πδζαξσθ πθΝ πθΝπλκεβλτι πθΝ πδζκΰάμΝ
πλκ ππδεκτΝ
 π λδζάο δμΝ πλΪι πθΝ δκλδ ηκτ,Ν η Ϊ αιβμ,Ν δαγ δησ β αμ,Ν απκ κξάμΝ
παλαέ β βμ,Ν ζτ βμΝ βμΝ υπαζζβζδεάμΝ ξΫ βμΝ άΝ υπκίδία ηκτΝ υπαζζάζπθ,Ν
ησθδηπθΝεαδΝη αεζβ υθ,ΝεαδΝ δ υγυθ δευθΝ ζ ξυθΝ κυΝ βηκ έκυΝ
 κΝ τθκζκΝ πθΝ υηίΪ πθΝ εαδΝ πθΝ πλΪι πθΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ
Ν
αθαπ υιδαεκτμΝθσηκυμΝ
 π λδζάο δμΝ δαεβλτι πθ,ΝαπκφΪ δμΝεαδΝπλΪι δμΝεα αετλπ βμΝεαδΝαθΪγ βμΝ
βησ δπθΝ υηίΪ πθΝ Ϋλΰπθ,Ν πλκηβγ δυθ,Ν υπβλ δυθΝ εαδΝ η ζ υθΝ κυΝ
βηκ έκυ,Ν πθΝΝέΠέ έ έ,ΝεαδΝφκλΫπθΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ
 πλΪι δμΝ απκ κξάμΝ πλ υθΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ,Ν αΝ ΝέΠέ έ έ,Ν εαδΝ Ν
φκλΫαΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ
 πλΪι δμΝ πλ υθ,Ν πδξκλβΰά πθ,Ν παλαξυλβ βμΝ ξλά βμΝ π λδκυ δαευθΝ
κδξ έπθΝαπσΝ κΝ βησ δκ,Ν αΝΝέΠέ έ έ,Ν κυμΝφκλ έμΝ πθΝΟέΣέ έΝάΝφκλ έμΝ κυΝ
υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ Ν φυ δεΪΝ πλσ ππα,Ν θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ δ δπ δεκτΝ
δεαέκυΝεέαέΝ
 κδΝΰθπηκ κ ά δμΝεαδΝ αΝπλαε δεΪΝΰθπηκ κ ά πθΝ κυΝΝκηδεκτΝυηίκυζέκυΝ
κυΝΚλΪ κυμΝ
τηφπθαΝ η Ν βθΝ αδ δκζκΰδεάΝ Ϋεγ βΝ κυΝ ξ έκυΝ θσηκυΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ
δατΰ δαΝ βΝ υλ έαΝ δα δε υαεάΝ βηκ δσ β αΝ πκυΝ πδ υΰξΪθ αδΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ
αυ σΝ θδ ξτ δΝ δμΝ υθα σ β μΝ πθΝ πκζδ υθΝ θαΝ απκζατ κυθΝ εαδΝ θαΝ α εά κυθΝ αΝ
υθ αΰηα δεΪΝ εα κξυλπηΫθαΝ δεαδυηα ΪΝ κυμΝ σππμΝ έθαδΝ κΝ δεαέπηαΝ
πζβλκφσλβ βμ,ΝεαδΝ αΝ υθ αΰηα δεΪΝεα κξυλπηΫθαΝ δεαδυηα αΝπκυΝ υθαλ υθ αδΝη Ν
άΝ εαδΝ ιαλ υθ αδΝ απσΝ βθΝ πζβλκφσλβ βΝ αυ ά,Ν σππμΝ κΝ δεαέπηαΝ αθΪπ υιβμΝ βμΝ
πλκ ππδεσ β αμ,Ν βμΝ υηη κξάμΝ βθΝεκδθπθδεά,ΝκδεκθκηδεάΝεαδΝπκζδ δεάΝαπάΝαζζΪΝ
εαδΝ κΝ δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ βθΝΚκδθπθέαΝ βμΝΠζβλκφκλέαμέΝ  βθΝΫεγ βΝ πέ βμΝ
αθαφΫλ αδΝ σ δΝ αλε κέΝ βησ δκδΝ φκλ έμΝ δα βλκτθΝ δα βλκτ αθΝ ά βΝ δε υαεκτμΝ
σπκυμΝεαδΝδ κ ζέ μΝ αΝκπκέαΝαθαλ κτ αθΝθσηκυμΝεαδΝΪζζαΝεαθκθδ δεΪΝε έη θαέΝ
Χ σ κ,Ν βΝ κλΰΪθπ β,Ν βΝ Ϋε α βΝ εαδΝ βΝ πζβλσ β αΝ πθΝ αθαλ βηΫθπθΝ ε δηΫθπθΝ
πκδεέζζκυθΝ εαγυμΝ ιαλ υθ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ απσΝ δμΝ αθ δζάο δμΝ εαδΝ πδζκΰΫμΝ πθΝ
υπ υγτθπθΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝ εΪ κ Ν δ κ ζέ αμΝ ξπλέμΝ θαΝ υπΪλξ δΝ εΪπκδκμΝ
η υ δεσμΝ εαθσθαμΝ πκυΝ θαΝ εαγκλέα δΝ δμΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ αθΪλ β βμέΝ Ν φαληκΰάΝ
κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ δατΰ δαΝεαζτπ δΝαυ σΝ κΝε θσΝεαγυμΝβΝαθΪλ β βΝ πθΝπλΪι πθΝ
πκυΝ ε έ κυθΝ αΝ αθαφ λση θαΝ κΝ ξΫ δκΝ θσηκυΝ πλσ ππαΝ εαδΝ σλΰαθαΝ δ Ϊΰ αδΝ
πζΫκθΝπμΝθκηδεάΝ κυμΝυπκξλΫπ βέΝ
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 αΝπζαέ δαΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ δατΰ δαΝβΝξλά βΝ πθΝθΫπθΝηΫ πθΝ δα δε υαεάμΝ
πδεκδθπθέαμΝ ια φαζέα δΝ βηκ δσ β αΝ εαδΝ πλσ ία βΝ
βθΝ πζβλκφκλέαΝ εαδΝ
πλκκ υ δεΪΝαθαηΫθ αδΝθαΝ υθ ζΫ δΝ βθΝαζζαΰάΝεκυζ κτλαμΝ ΝσζκΝ κΝ τλκμΝ βμΝ
βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ Ν γΫηα αΝ δαφΪθ δαμ,Ν αΝ κπκέαΝ ιαδ έαμΝ πθΝ δ δκηκλφδυθΝ βμΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ελΪ κυμΝ γ πλκτθ αδΝ ιαδλ δεΪΝ βηαθ δεΪέΝ
δ,Ν βΝ
φαληκΰάΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ δατΰ δαΝ γαΝ υηίΪζ δΝ βηαθ δεΪΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ εαδΝ
υδκγΫ β βΝ θσμΝ θΫκυ,Ν εαδθκ σηκυΝ ηκθ ΫζκυΝ βΝ ξΫ βΝ η αιτΝ ελΪ κυμΝ εαδΝ πκζέ βέΝ
πσΝ βΝ ηέαΝ πζ υλΪ,Ν κΝ πκζέ βμΝ πζΫκθΝ γαΝ δαγΫ δΝ θδ ξυηΫθ μΝ υθα σ β μΝ θαΝ
απκζατ δΝ αΝ υθ αΰηα δεΪΝ κυΝ δεαδυηα α,Ν σππμΝ έθαδΝ βΝ πζβλκφσλβ βΝ εαδΝ βΝ
υηη κξάΝ βΝ ΚκδθπθέαΝ βμΝ Πζβλκφκλέαμ,Ν θυΝ απσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν βΝ
υπκξλ π δεάΝαθΪλ β βΝ πθΝ δαφσλπθΝθσηπθΝεαδΝπλΪι πθΝ κΝinternetΝ θδ ξτ δΝ βθΝ
υπ υγυθσ β αΝ εαδΝ βθΝ ζκΰκ κ έαΝ πθΝ φκλΫπθΝ Ϊ εβ βμΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμέΝ
πδπζΫκθ,Ναυ άΝβΝυπκξλΫπ βΝαθΪλ β βμΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝαβ άηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ αΝ
υαέ γβ αΝπλκ ππδεΪΝ κηΫθα,Ν βθΝ γθδεάΝΪηυθαΝεαδΝ αΝαπσλλβ αΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ
ζζβθδεάΝθκηκγ έαέ
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γθδεσΝτ βηαΝ ζ ε λκθδευθΝ βηκ έπθΝΠλκηβγ δυθΝΧ 

ΠΨΝ

 δμΝ τΰξλκθ μΝ κδεκθκηέ μΝ κδΝ βησ δκδΝ κλΰαθδ ηκέΝ ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ
πλαΰηα κπκδκτθΝ βζ ε λκθδεΫμΝ βησ δ μΝ πλκηάγ δ μΝ απκεκηέακθ αμΝ κφΫζβΝ πκυΝ
πλκετπ κυθΝαπσΝ βθΝ υθα σ β αΝ πδζκΰάμΝαπσΝΫθαΝη ΰαζτ λκΝαλδγησΝπλκηβγ υ υθ,Ν
απσΝ κΝξαηβζσ λκΝεσ κμΝεαδΝ βθΝεαζτ λβΝπκδσ β αΝπκυΝ πδ υΰξΪθκθ αδΝαζζΪΝεαδΝ
κΝ ξαηβζσ λκΝ εσ κμΝ δ επ λαέπ βμΝ πθΝ πλκηβγ δυθέΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ
Παλα βλβ άλδκΝ ΰδαΝ βθΝ ΚκδθπθέαΝ βμΝ ΠζβλκφκλέαμΝ ΧβίίιΨΝ βησ δ μΝ πλκηάγ δ μΝ
έθαδΝ κΝ σλκμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ δμΝ υηίΪ δμΝ πκυΝ υθΪπ κθ αδΝ ΰΰλΪφπμΝ
η αιτΝ θσμΝπλκηβγ υ άΝεαδΝ πθΝ δαφσλπθΝφκλΫπθΝ κυΝ βηκ έκυΝ κηΫαΝεαδΝκδΝκπκέ μΝ
ΫξκυθΝ πμΝ αθ δε έη θκΝ βθΝ αΰκλΪ,Ν βΝ ηέ γπ βΝ εαδΝ βΝ ξλβηα κ κ δεάΝ ηέ γπ βΝ
αΰαγυθ,Ν θυΝ κδΝ βζ ε λκθδεΫμΝ πλκηάγ δ μΝ κλέακθ αδΝ πμΝ βΝ ξλά βΝ εαδΝ εη Ϊζζ υ βΝ
πθΝ ξθκζκΰδυθΝπζβλκφκλδεάμΝεαδΝ πδεκδθπθδυθΝ ΝσζαΝ αΝ Ϊ δαΝ βμΝ δα δεα έαμΝ
πλκηβγ δυθΝ η Ν εκπσΝ βθΝ ατιβ βΝ βμΝ απκ κ δεσ β αμΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ η έπ βΝ σ κΝ
κυΝΪη κυΝσ κΝεαδΝ κυΝΫηη κυΝεσ κυμΝ πθΝπλκηβγ δυθΝαυ υθέΝΣκΝΪη κΝεσ κμΝ
ηπκλ έΝ θαΝ η δπγ έΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ αθ τλ βΝ π λδ σ λπθΝ πλκηβγ υ υθ,Ν βθΝ ξλά βΝ
βμΝ ξθκζκΰέαμΝ ΰδαΝ βθΝ ατιβ βΝ κυΝ αθ αΰπθδ ηκτΝ εαδΝ βθΝ ατιβ βΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝ
πθΝ δα δεα δυθΝ εαδΝ βθΝ απκφυΰάΝ θαληκθδ ηΫθπθΝ πλαε δευθΝ άΝ πλκζβοδυθ εα ΪΝ
κΝ Ϊ δκΝ βμέΝ θ έ κδξα,Ν κΝ Ϋηη κΝ εσ κμΝ ηπκλ έΝ θαΝ η δπγ έΝ ηΫ πΝ βμΝ η έπ βμΝ
κυΝ δκδεβ δεκτΝ εσ κυμΝ πθΝ δα δεα δυθΝ εαδΝ βμΝ υθ ση υ βμΝ βμΝ δΪλε δαμΝ κυμΝ
αζζΪΝεαδΝηΫ πΝ βμΝη έπ βμΝ πθΝ φαζηΪ πθΝεαδΝ πθΝ πδεαζτο πθΝ θ λΰ δυθέΝ
 βθΝ π λέπ π βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυ,Ν κΝ γθδεσΝ τ βηαΝ ζ ε λκθδευθΝ
βηκ έπθΝΠλκηβγ δυθΝΧ  ΠΨΝι εέθβ ΝθαΝυζκπκδ έ αδΝηΫ πΝ κυΝ πδξ δλβ δαεκτΝ
ΠλκΰλΪηηα κμΝ «ΚκδθπθέαΝ βμΝ Πζβλκφκλέαμ»Ν εαδΝ ζδεσμΝ δεαδκτξκμΝ κυΝ έθαδΝ βΝ
Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ ηπκλέκυΝ ΧΓΓ ΨέΝ ΣκΝ  ΠΝ κξ τ δΝ βθ ί ζ έπ βΝ βμΝ
υφδ Ϊη θβμΝ εα Ϊ α βμΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν δμΝ δα δεα έ μΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝ βησ δπθΝ
πλκηβγ δυθΝ η Ν βθΝ φαληκΰάΝ εαδΝ ξλά βΝ θΫπθΝ ξθκζκΰδυθέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ
 ΠΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ βΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝ ηπκλέκυΝεαδΝ κυμΝυπσζκδπκυμΝ
φκλ έμΝ πκυΝ θ Ϊ κθ αδΝ κΝ θδαέκΝ ΠλσΰλαηηαΝ Πλκηβγ δυθ,Ν θαΝ δ θ λΰκτθΝ
δαΰπθδ ηκτμΝβζ ε λκθδεΪΝαιδκπκδυθ αμΝ δμΝ υθα σ β μΝ πκυΝπλκ φΫλ δΝ κΝinternetΝ
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εαγυμΝσζαΝ αΝ ξ δεΪΝη ΝΫθαΝ δαΰπθδ ησΝΫΰΰλαφαΝΧβΝπλκεάλυιβ,ΝκδΝπλκ δαΰλαφΫμ,ΝκδΝ
πλκ φκλΫμ,ΝεέαέΨΝ ηπκλκτθΝΝθαΝυπκίΪζζκθ αδΝεαδΝθαΝ βηκ δκπκδκτθ αδΝβζ ε λκθδεΪέΝ
ΣκΝ ΫλΰκΝ κυΝ  ΠΝ ι εέθβ Ν η Ν σξκΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ απαλαέ β κυΝ
υ άηα κμΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝβζ ε λκθδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ βησ δπθΝπλκηβγ δυθ,Ν
κΝ πζαέ δκΝ πθΝ υλππαρευθΝ εα υγτθ πθΝ εαγυμΝ κδΝ βησ δ μΝ πλκηάγ δ μΝ έθαδΝ
ΫθαμΝ εκδθπθδεΪΝ υαέ γβ κμΝ κηΫαμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ βηαθ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ
πθΝ δ δπ δευθΝ πδξ δλά πθΝ αζζΪΝ εαδΝ πθΝ βησ δπθΝ φκλΫπθέΝ υθ πυμ,Ν βΝ πκζδ δεάΝ
πλκηβγ δυθΝ κυΝ βηκ έκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδ δυε δΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ δ σ δηκυ,Ν
δαφαθκτμΝ εαδΝ αθ αΰπθδ δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν πκυΝ θαΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ πλκηάγ δαΝ
αΰαγυθΝ εαδΝ υπβλ δυθΝ ΰδαΝ κυμΝ βηκ έκυμΝ φκλ έμΝ δα φαζέακθ αμΝ παλΪζζβζαΝ βθΝ
πδκΝ υηφΫλκυ αΝ αιέαΝ πθΝ υπσΝ πλκηάγ δαΝ δ υθΝ υ Ν κδΝ βησ δκδΝ πσλκδΝ θαΝ
απαθυθ αδΝη Ν τθ βΝεαδΝηΫ αΝ αΝπζαέ δαΝπλκ α έαμΝ κυΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμέΝ
δ,ΝβΝυδκγΫ β βΝ υ βηΪ πθΝβζ ε λκθδευθΝ βησ δπθΝπλκηβγ δυθΝαπσΝ βησ δκυμΝ
κλΰαθδ ηκτμ,Ν σππμΝ αυ σΝ κυΝ  Π,Ν υηίΪζζ δΝ βθΝ ατιβ βΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝ βΝ
απΪθβΝ πθΝ βησ δπθΝ πσλπθ,Ν βθΝ αθκδε άΝ πλσ ία βΝ βθΝ υπκίκζάΝ πλκ φκλυθ,Ν
βΝ αξτ λβΝ π ι λΰα έαΝ πθΝπλκ φκλυθΝαυ υθ,Ν βΝί ζ έπ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ βμΝ
δαξ έλδ βμΝ πθΝ ελα δευθΝ πλκηβγ δυθ,Ν βΝ η έπ βΝ βμΝ ΰλαφ δκελα έαμΝ πκυΝ
απαδ έ αδ,Ν
βΝ η έπ βΝ βμΝ υθα σ β αμΝ απΪ βμΝ δμΝ ίΪλκμΝ κυΝ βησ δκυΝ
υηφΫλκθ κμΝ εαδΝ ΫζκμΝ βΝ η έπ βΝ απαθυθΝ ΰδαΝ βθΝ αΰκλΪΝ αΰαγυθΝ εαδΝ υπβλ δυθΝ
απΝ κΝ βησ δκΝΧΠαλα βλβ άλδκΝΰδαΝ βθΝΚκδθπθέαΝ βμΝΠζβλκφκλέαμ,ΝβίίιΨέΝ
ΠλΪΰηα δ,ΝκδΝ βησ δκδΝφκλ έμΝσ αθΝπλαΰηα κπκδκτθΝαΰκλΫμΝΫξκυθΝυπκξλΫπ βΝθαΝ
έθαδΝ αη λσζβπ κδΝ εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ τθαοβμΝ βησ δπθΝ υηίΪ πθΝ εαδΝ θαΝ
αιδκπκδκτθΝη Ν κθΝεαζτ λκΝ κυμΝκδεκθκηδεκτμΝ βησ δκυμΝπσλκυμΝπκυΝ δαγΫ κυθΝεαδΝ
κπκέκδΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ ξλάηα αΝ πθΝ φκλκζκΰκτη θπθΝ πκζδ υθέΝ Ν ί ζ έπ βΝ βμΝ
αιδκπκέβ βμΝ πθΝ πσλπθΝ αυ υθΝ θΝ βηαέθ δΝ πΪθ αΝ πδζκΰάΝ βμΝ πλκ φκλΪμΝ η Ν κΝ
ξαηβζσ λκΝεσ κμΝαζζΪΝ πέ υιβΝ βμΝεαζτ λβμΝαΰκλΪμΝβΝκπκέαΝθαΝη ΰδ κπκδ έ κθΝ
ζσΰκΝ αιέαμΝ ήΝ ξλβ δησ β αμΝ πμΝ πλκμΝ κΝ εσ κμΝ ΧvalueΝ forΝ moneyΨΝ κΝ πζαέ δκΝ πθΝ
πλκ δαΰλαφυθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ γ πδ έέΝ υθ πυμΝ κδΝ φκλ έμΝ κυΝ βηκ έκυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
παλΫξκυθΝ έ μΝ υεαδλέ μΝ Ν σζκυμΝ κυμΝ πδγαθκτμΝ πλκηβγ υ ΫμΝ εαδΝ θαΝ φλκθ έακυθΝ
υ Ν βΝ δα δεα έαΝ πλκηβγ δυθΝ θαΝ δ ιΪΰ αδΝ Ν υθγάε μΝ δαφΪθ δαμ,Ν υΰδκτμΝ
αθ αΰπθδ ηκτΝ εαδΝ δεαδκ τθβμΝ υ Ν θαΝ η ΰδ κπκδ έ αδΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ
υηη ξσθ πθΝεαδΝΪλαΝ πθΝπλκ φκλυθέΝΟδΝπ λδ σ λ μΝεαδΝεαζτ λ μΝπλκ φκλΫμΝ
ΰδαΝ αΝ υπσΝ πλκηάγ δαΝ αΰαγΪΝ υθ πΪΰκθ αδΝ εαδΝ ξαηβζσ λ μΝ δηΫμΝ ΰδαΝ αυ ΪέΝ θΝ
εα αεζ έ δ,Ν βΝ τΰξλκθβΝ κδεκθκηδεάΝ πλαΰηα δεσ β αΝ αθαΰεΪα δΝ κυμΝ φκλ έμΝ κυΝ
βηκ έκυΝθαΝ εη αζζ υ κτθΝ δμΝθΫ μΝ ξθκζκΰέ μΝεαδΝπλαε δεΫμΝπκυΝαθαπ τ κθ αδΝ
κΝπ έκΝ πθΝβζ ε λκθδευθΝπλκηβγ δυθΝεαδΝθαΝ ε υΰξλκθέ κυθΝ δμΝ δα δεα έ μΝπκυΝ
αεκζκυγκτθ αδΝ η Ν βθΝ φαληκΰάΝ θΫπθΝ εαδθκ σηπθΝ ξθδευθΝ δ ιαΰπΰάμΝ βησ δπθΝ
πλκηβγ δυθΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ βζ ε λκθδευθΝ η γσ πθΝ ΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ βμΝ
πλκηβγ υ δεάμΝ δα δεα έαμΝη αιτΝ βησ δκυΝεαδΝδ δπ δεκτΝ κηΫα.
ΠαλΪΝ δμΝσπκδ μΝεαγυ λά δμΝΫξκυθΝπαλα βλβγ έΝΫπμ άη λα,ΝβΝυζκπκέβ βΝ κυΝ
γθδεκτΝ υ άηα κμΝ
ζ ε λκθδευθΝ
βηκ έπθΝ Πλκηβγ δυθΝ Χ  ΠΨΝ
αθ απκελέθ αδΝ Ναυ άΝ βθΝαθΪΰεβέΝ
ΣκΝ  ΠΝαπκ ζ έΝΫθαΝ θδαέκΝπζβλκφκλδαεσΝ τ βηα,Ν κΝκπκέκΝ ιυπβλ έΝεαδΝ
εαζτπ δΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ ία δευθΝ δα δεα δυθΝ πκυΝ φαλησακθ αδΝ δμΝ βησ δ μΝ
πλκηάγ δ μ,Ν σππμΝ έθαδΝ βΝ πλκ κδηα έαΝ κυΝ θδαέκυΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ Πλκηβγ δυθΝ
Χ ΠΠΨ,Ν βΝ εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ ΠΠ,Ν βΝ βηκ έ υ βΝ εαδΝ δ θΫλΰ δαΝ
δαΰπθδ ηυθ,Ν βΝ υπκίκζάΝ αδ ά πθΝ υηη κξάμ,Ν βΝ υπκίκζάΝ πλκ φκλυθΝ απσΝ
πλκηβγ υ Ϋμ,Ν βΝ αιδκζσΰβ βΝ εαδΝ πδζκΰάΝ πλκηβγ υ υθ,Ν βΝ τθαοβΝ εαδΝ ε Ϋζ βΝ
υηίΪ πθΝ εαδΝ ΫζκμΝ κΝ απκζκΰδ ησμΝ κυΝ ΠΠ1ζέΝ ΓδαΝ εΪγ Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ παλαπΪθπΝ
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δα δεα έ μ,Ν κΝ τ βηαΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ ξ δΪα αδΝ βΝ εα ΪζζβζβΝ λκάΝ
λΰα δυθΝ πκυΝ αθ απκελέθ αδΝ δμΝ εΪ κ Ν αθΪΰε μΝ αζζΪΝ εαδΝ θαΝ κλέακθ αδΝ κδΝ
ηπζ εση θκδΝφκλ έμΝεαγυμΝεαδΝβΝηκλφάΝ πθΝ κηΫθπθΝπκυΝγαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ Ν
εΪγ Ν δα δεα έαΝ αζζΪΝ εαδΝ κδΝ απαλαέ β μΝ παλΪη λκδΝ α φαζ έαμέΝ ΣκΝ  ΠΝ έθαδΝ
ΰεα
βηΫθκΝ ε θ λδεΪΝ βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ ηπκλέκυΝ θυΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ
λΰα έαμΝ έθαδΝ θδαέκΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδ έΝ πλσ υπ μΝ βζ ε λκθδεΫμΝ φσλη μΝ σππμΝ
επ δεκτμΝ πλσ ία βμ,Ν δεαδυηα αΝ πλσ ία βμΝ αΝ
κηΫθαΝ εέζπέ,Ν εαδΝ ΫζκμΝ ε σμΝ
απσΝ κΝπλκ ππδεσΝ βμΝΓΓ ,Νπλσ ία βΝ κΝ τ βηαΝηΫ πΝInternetΝγαΝΫξκυθΝ πέ βμΝ
εαδΝΪζζκδΝ ικυ δκ κ βηΫθκδΝξλά μέΝ
http://www.eaadhsy.gr
http://www.promitheus.gov.gr
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6 Κ φΪζαδκ
6.1

λΪ δμΝελα υθΝ

βθΝεαδθκ κηέαΝ βησ δκυΝΣκηΫαέ

ΠαλαεΪ πΝ ι Ϊακυη Ν εΪπκδ μΝ λΪ δμΝ εαδθκ κηέαμΝ ,η Ν ξλκθδεσΝ κλέακθ αΝ
υζκπκέβ βμΝ ευλέπμΝ η ΪΝ κΝ βί1ίΝ , κθΝ βησ δκΝ Ν ΣκηΫαΝ η λδευθΝ ξπλυθΝ ευλέπμΝ
Μ κΰ δαευθΝγ πλυθ αμΝσ δΝ έθαδΝπδκΝεκθ ΪΝ αΝ ζζβθδεΪΝ κηΫθαΝσππμΝβΝΙ αζέα,Ν
Σκυλεέα,ΝΙ λαάζ,ΝΓαζζέαέ
πέ βμΝγαΝ ι Ϊ κυη Ν βθΝΦδζαθ έαΝΝ βθΝκυβ έαΝΝεαδΝ βθΝΝκλίβΰέαΝπμΝξυλ μΝη Ν
αθαπ υΰηΫθκΝ ξθκζκΰδεΪΝ βησ δκΝ κηΫαΝεαγυμΝεαδΝσ δΝ έθαδΝξυλ μΝπκυΝαεκζκυγκτθΝΝ
δαφκλκπκδβηΫθ μΝπλκ ΰΰέ δμΝ βθΝεκδθπθδεάΝ κυμΝ κηάΝπμΝπλκμΝ βθΝ ζζΪ αέ
ΟδΝ λΪ δμΝπκυΝ πδζΫξγβεαθΝαπσΝαυ ΫμΝ δμΝξυλ μΝ έθαδΝ1ηΝΝεαδΝ πδζΫξγβεαθΝΰδα έΝ
ΫξκυθΝ θ δαφΫλκθΝ Ν ΰδαΝ φαληκΰάΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ ΧεΪπκδ μΝ υζκπκδκτθ αδΝ Ν
παλσηκδκΝ ίαγησΝ σππμΝ βΝ υπκίκάγβ βΝ βζδεδπηΫθπθΝ ηΫ κυΝ κυΝ « κάγ δαΝ κΝ πέ δ»Ν
εαδΝεΪπκδ μΝσξδΨέ
 δμΝ λΪ δμΝγαΝ ι α κτθΝ δΪφκλκδΝ κη έμΝσππμΝμ
 Γδα έΝαθαπ τξγβε ΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝεαδθκ κηέανΝ
 ΠκδκδΝκδΝ σξκδΝ βμΝ λΪ βμν
 ΠκδκδΝ έθαδΝκδΝετλδκδΝ δεαδκτξκδν
 Νπκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθ
 κεδηΫμΝεαδΝ ε Ϋζ βΝ βμΝυπσοβΝ λΪ βμ
 Υλά βΝπσλπθ
 Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ
 υθ λΰα έ μΝ
 δ Ϊΰηα α
 κΝ ΫζκμΝ γαΝ πδξ δλβγ έΝ ηδαΝ τΰελδ βΝ η Ν Ν κθΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ κηΫαΝ Ν εαδΝ αθΝ
ηπκλ έΝ θαΝ αθαζβφγκτθΝ παλσηκδ μΝ άΝ αθ έ κδξ μΝ λΪ δμΝ ΧαθΝ θΝ υπΪλξκυθΝ
αθ έ κδξ μΨΝ εαδΝ δΝ βηαέθ δΝ αυ σΝ Ν δκδεβ δεσ,Ν κδεκθκηδεσΝ πέπ κΝ εαδΝ πσ κΝ έθαδΝ
φδε σΝη Ν δμΝυπΪλξκυ μΝ κηΫμέΝΝ
ΟδΝ λΪ δμΝ πθΝ ΥπλυθΝ αθαφΫλκθ αδΝ πδΰλαηηα δεΪΝ Ν παλαεΪ πΝ εαδΝ γαΝ αθαζυγκτθΝ
πζάλπμΝβΝεΪγ ΝηδαΝ βθΝ υθΫξ δαέ
Ι αζέα

ζ έπ βΝ παΰΰ ζηα δεκτΝπλκ αθα κζδ ηκτέ

ζ έπ βΝ υ άηα κμΝ δεαδκ τθβμέ
 θδαέκΝ τ βηαΝπζβλκφσλβ βμΝπκζδ υθέ
Σκυλεέα
 δαηκδλα ησμΝδα λδευθΝ κηΫθπθΝη αιτΝθκ κεκη έπθέ
 ζ ε λκθδεσΝ τ βηαΝαέ β βμΝvisas.
 ζ ε λκθδεάΝΠτζβΝ δαευίΫλθβ βμΝΧe-Government) .
Ι λαάζ
 επαέ υ βΝπλκ ππδεκτΝΰδαΝ ζΫξπ βΝ βησ δπθΝυπβλ δυθέ
Γαζζέα
 ΦβφδαεΫμΝ Τπβλ έ μΝ απσΝ κθΝ άηκΝ πλκμΝ αΝ εδθβ ΪΝ πθΝ βηκ υθΝ εαδΝ πθΝ
πδ ε π υθΝ κυΝ άηκυέ
 υΰεα κέεβ βΝβζδεδπηΫθπθέ
 Τπκίκάγβ βΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ Χαδλ κέΨΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ σξπθΝ ΰδαΝ
βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝ άηκυΝέ
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κυβ έα
 υθ αιδκ κ δεΪΝ δεαδυηα αΝεαδΝπλσίζ οβΝΰδαΝ βθΝ τθ αιβΝΰάλα κμέ
 Σ ξθδεάΝυπκ άλδιβΝΰδαΝδα λδεάΝφλκθ έ α κΝ πέ δέ
Φδζαθ έα
 θΪπ υιβΝ βμΝεκδθπθδεάμΝπλσθκδαμΝεαδΝ βμΝυΰ δκθκηδεάμΝπ λέγαζοβμέ
 Πλκυγβ βΝεκδθπθδεάμΝπλκ α έαμΝ ΝβζδεδπηΫθκυμέ
Νκλίβΰέα
 δΪΰθπ βΝεαλεέθκυΝ κυΝηα κτέ
έΝΝΙΣ ΛΙ
λΪ βΝ έ1
«ΠλσΰλαηηαΝ Ν Ν JτψΝ tribuΝ - ΝΫ μΝ Σ ξθκζκΰέ μΝ ΰδαΝ παΰΰ ζηα δεσΝ
Πλκ αθα κζδ ησ»
ΧμΝ ηΫλκμΝ κυΝ ξ έκυΝ JτψTRIψUΝ
,Ν αθαπ τξγβε Ν ΫθαΝ θΫκΝ τ βηαΝ ΰδαΝ
ηδθΪλδαΝ θ σμΝ κυΝ δε τκυΝ πθΝ ΚΫθ λπθΝ βησ δαμΝ πα ξσζβ βμΝ βμΝ δΫθαέ ξ δΝ
πμΝ σξκΝ θαΝ παλΪ ξ δΝ κυμΝ θΫκυμΝ ΧβζδεέαμΝ 1θ-γίΨΝ Ν ηδελάμΝ ξλκθδεάμΝ δΪλε δαμΝ
ηδθΪλδαΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ θ λΰσΝαθααά β βΝ λΰα έαμέΝΟδΝ ξθδεΫμΝΝ δαλγλυθκθ αδΝ Ν
Ϋ λδμΝ θσ β μμΝ ίδκΰλαφδεσ,Ν υθΫθ υιβΝ λΰα έαμ,Ν αθααά β βΝ λΰα έαμΝ ηΫ πΝ
δα δε τκυ,ΝεαδΝ πθΝγΫ πθΝ λΰα έαμέΝ έθαδΝΝΝΫθαΝ ηδθΪλδκΝπκυΝ πδε θ λυθ Ν κΝ
δα έε υκ,ΝπκυΝπλαΰηα κπκδ έ ΝΝη Ν βΝξλά βΝΝ λΰαζ έπθΝκλΰΪθπ βμΝΝ υθ λέπθΝαπσΝΝ
απσ α βΝ εαδΝ Ν Ν πδ λΫπ δΝ κΝ επαδ υ άμΝ ήΝ ζΫε κλαμΝ θαΝ ίλέ ε αδΝ Ν δαφκλ δεσΝ
ξυλκΝ απσΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ ή επαδ υση θκδΝ κδΝ κπκέκδΝ Ν «παλαεκζκυγκτθ»Ν βΝ
υθ λέαΝΧ βζα άΝ ΝΫθαΝΪζζκΝ πηΪ δκ,Νε έλδκ,ΝπσζβΝάΝξυλαΨέ ΓδαΝ βθΝΝκζκεζάλπ βΝ
βμΝ λα βλδσ β αμΝ Ν πκυΝ παλα κ δαεΪΝ ία έα αδΝ βΝ ξΫ βΝ η Ν κθΝ τηίκυζκΝ ,
ξλ δΪα αδΝ ηδαΝ η γκ κζκΰέαΝ ΰδαΝ κθΝ παθαπλκ δκλδ ησΝ βμΝ έ δαμΝ βμΝ υπβλ έαμ,Ν
ι Ϊακθ αμΝ δμΝ δΪφκλ μΝ δ λΰα έ μΝ δμΝκπκέ μΝία έα αδΝβΝυπβλ έαέ υ σΝΰέθ αδΝ
πλκε δηΫθκυΝθαΝαιδκζκΰβγκτθΝΝπκδαΝ λΰαζ έαΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝΰδαΝ
θαΝεα α ά κυθΝ βθΝ δα δεα έαΝπδκΝαπκ ζ ηα δεσ λβΝαπσΝ βθΝΪπκοβΝ πθΝΰ θδευθΝ
εαδΝ δ δευθΝ σξπθΝ βμΝ υπβλ έαμέ
εαδθκ κηέαΝ κ άΰβ Ν κθΝ θ κπδ ησΝ θΫπθΝ
κηΫπθΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ φ Ϊ κυθΝ Ν Ν υλτ λκΝ π έκΝΝ
ξλβ υθΝεαδΝθαΝ βηδκυλΰά δΝ βη έαΝ παφάμΝη αιτΝ πθΝ ηπζ εση θπθΝη λυθΝΝεαδΝ
θαΝεαζτο δΝΝαθα υση θ μΝαθΪΰε μέ
Πζ κθ ε άηα αμΝ Μ έπ βΝ κυΝ εσ κυμΝ αθΪΝ ξλά βΝ ΰδαΝ εΪγ Ν λα βλδσ β αΝ ήΝ
ηδθΪλδκ,ΝΝβζ ε λκθδεάΝ δαγ δησ β αΝαθΪΝπΪ αΝ δΰηάέ
 Γδα έΝαθαπ τξγβε ΝβΝεαδθκ κηέα.
Ν η ΰΪζβΝ πλσεζβ βΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ Ν υπβλ δυθΝ απα ξσζβ βμΝ Ϋΰε δ αδΝ κΝ θαΝ
πλκ φΫλ δΝ υηίκυζ υ δεάΝ υπκ άλδιβΝ Ν εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ Ν α δκ λκηέαμΝ πθΝ
θΫπθέ ΟδΝθΫκδΝΪθγλππκδΝ- αθΝεαδΝεα ΪΝηΫ κΝσλκΝ κΝπδκΝυοβζκτΝηκλφπ δεκτΝ πδπΫ κυΝ
ηάηαΝ κυΝπζβγυ ηκτ,ΝαζζΪΝεαδΝη Ν κδησ β αΝΝθαΝα ξκζβγ έΝη Ν βΝθΫαΝεκδθπθέαΝ βμΝ
ΰθυ βμΝ δ δεΪΝ βθΝοβφδαεάΝ - έθαδΝ πέ βμΝ ε έθκδΝπκυΝυπκφΫλκυθΝπ λδ σ λκ απσΝ
βθΝ λΫξκυ αΝ κδεκθκηδεάΝ ελέ βΝ εαδΝ βθΝ απα ξσζβ βέ  Ν αυ σΝ κΝ θΪλδκ,Ν ηδαΝ
δα δεα έαΝ θ α δεάμΝαθαθΫπ βμΝ πθΝυπβλ δυθΝαπα ξσζβ βμΝΪλξδ Νη Ν αΝηΫ αΝεαδΝ
αΝ λΰαζ έαΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πφ ζά κυθΝ Ν απκ ζ ηα δεΪΝ εαδΝ θαΝ ίκβγά κυθΝ Ν κυμΝ
θΫκυμΝ κΝ λσηκΝ πλκμΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ βθΝ θ λΰσΝ αθααά β βΝ βμΝ
λΰα έαμΝ κυμέ Ν δ ΫαΝ ά αθΝ θαΝ αθκέι δΝ ηδαΝ θΫαΝ δΪ α βΝ βμΝ θ λΰκτμΝ υηη κξάμΝ
πθΝθΫπθΝ βΝ υθαηδεάΝ δα δεα έαΝ βμΝεδθβ δεσ β αμΝ κυΝ λΰα δεκτΝ υθαηδεκτΝΫ δΝ
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υ ΝηΫ πΝ βμΝΝ βηδκυλΰέαμΝΝ δεκθδευθΝεκδθκ ά πθΝΝθαΝηπκλκτθΝΝθαΝηκδλα κτθΝεαδΝ
θαΝ αθαπ τικυθΝ δμΝ δ Ϋ μ,Ν πζβλκφκλέ μ,Ν πλκ Ϊ δμΝ εαδΝ υεαδλέ μ,Ν ηααέΝ η Ν κυμΝ
παΰΰ ζηα έ μΝεαγυμΝΝεαδΝη ΝΝΪζζκυμΝθΫκυμέ
  σξκδ
ΝαΝ αθαπ τι δΝ εαδΝ θαΝ κεδηΪ δΝ ΫθαΝ ηκθ ΫζκΝ επαέ υ βμΝ Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ
αθ έ κδξπθΝ παδ αΰπΰδευθΝ λΰαζ έπθΝ ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ ιδκ ά πθΝ Ν πθΝ
υπβλ δυθΝ παΰΰ ζηα δεκτΝπλκ αθα κζδ ηκτέΝ πέ βμΝαθΪπ υιβ,Ν κεδηάΝεαδΝ δΪ κ βΝ
εαδθκ σηπθΝ λΰαζ έπθΝ Ν
κθΝ κηΫαΝ βμΝ πζβλκφσλβ βμ,Ν πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ
εαγκ άΰβ βμέΝ Ν ΝαΝ ί ζ δπγκτθΝ κδΝ δεαθσ β μΝ δε τπ βμ εαδΝ κδΝ Ν υεαδλέ μΝ
εδθβ δεσ β αμΝ ΰδαΝ κυμΝ θΫκυμ,Ν η Ν βΝ ίκάγ δαΝ πθΝ βησ δπθΝ Τπβλ δυθΝ
πα ξσζβ βμΝ Ν Ν δΪφκλ μΝ ξυλ μέΝ πέ βμΝ θαΝ υηίΪζ δΝ βθΝ Ν πλκυγβ β,Ν αθΪζυ βΝ
εαδΝ υΰελδ δεάΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝη γκ κζκΰδυθΝη αιτΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝφκλΫπθΝ
ζάοβμΝαπκφΪ πθΝπκυ ηπζΫεκθ αδΝ Ν υλππαρεσ,Ν γθδεσ,Νπ λδφ λ δαεσΝεαδΝ κπδεσΝ
πλκΰλΪηηα αΝεαδΝ δμΝ λα βλδσ β μΝεδθβ δεσ β αμΝ κυΝ λΰα δεκτΝ υθαηδεκτέ
 ΚτλδκδΝ δεαδκτξκδ
ΝΫκδΝΪθγλππκδέ
βησ δαΝΤπβλ έαΝ πα ξσζβ βμΝΧ Τ ΨΝ- παΰΰ ζηα έ μέ
 Τφδ Ϊη θ μΝπαλσηκδ μΝπλαε δεΫμ
δεκθδεσμΝ Ν Πλκ αθα κζδ ησμΝ Ν κθΝ δ δπ δεσΝ κηΫα,Ν βθΝ εκδθπθέαΝ πθΝ πκζδ υθΝ άΝ
αζζκτέ
Kar-ϊϋRΝΧΣκυλεέαΨ
Κ R-ϊϋRΝ έθαδΝ ηδαΝ παΰΰ ζηα δεάΝ θπ βΝ Ν υηίκυζ υ δεάμΝ εαδΝ θΪπ υιβμΝ
θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτέΧωareerΝ ωounselingΝ andΝ ώumanΝ ResourcesΝ ϊevelopmentΝ
χssociationΨΝπκυΝ αθ Ο δ δεσμΟΝ ΝΝ ζ δ κυλΰ έΝη Ν εκπσΝ Ν βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ θέ ξυ βΝ
πθΝ υεαδλδυθΝ Ν απα ξσζβ βμΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ Ν κυΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτέ ξ δΝ πμΝ
σξκΝ θαΝ αυιά δΝ βΝ ξλά βΝ πθΝ υηίκτζπθΝ Ν δμΝ υπβλ έ μΝ εαγκ άΰβ βμΝ εαδΝ θαΝ
κυμΝ ικπζέ δΝη Ν δμΝδεαθσ β μΝεαδΝ δμΝ ιδσ β μΝπκυΝξλ δΪακθ αδΝΰδαΝθαΝπαλΫξκυθΝ
δμΝ θΝζσΰπΝυπβλ έ μέΝ


Νπκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθ
 Πλκ δ ά
 Μ δπηΫθκΝ κΝεσ κμΝαθΪΝξλά βΝΰδαΝεΪγ Ν λα βλδσ β αΝήΝ ηδθΪλδκέ

υ ΫμΝκδΝυπβλ έ μΝαπ υγτθκθ αδΝ ΝΫθαΝ υλτ λκΝεκδθσΝ,ΝΫ δΝυ ΝθαΝι π λα κτθΝ
η λδεΪΝ απσΝ αΝ ΰ πΰλαφδεΪΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ ηπκ έακυθΝ κυμΝ π ζΪ μΝ απσΝ δμΝ
αΰλκ δεΫμΝ π λδκξΫμΝ θαΝ αΝ παλαεκζκυγά κυθ,Ν εαγυμΝ υπΪλξ δΝ βΝ
υθα σ β αΝΝ
πλσ ππκ-η -πλσ ππκΝαθΪπ υιβΝ λα βλδσ β πθ.
Π λαδ ΫλπΝ αιδκζσΰβ βΝ ΰδαΝ βθΝ υεαδλέαΝ πΫε α βμΝ πθΝ παλκξυθΝ Ν δμΝ υπβλ έ μΝ
ΧπέξέΝ δαξ έλδ βΝ ηδαμΝ
ζέ αμΝ
κΝ όacebook,Ν πλκ φΫλκθ αμΝ υηίκυζ υ δεΫμΝ
υθ λέ μΝηΫ πΝSkypeΝεζπΨέ


θ απσελδ β

θέ ξυ βΝ πθΝ υθάγπθΝ λα βλδκ ά πθΝ εα Ϊλ δ βμΝ Ν υπβλ έα,Ν ηΫ πΝ κυΝ
π λδ ξκηΫθκυΝήΝυζδεκτΝ ΰδαΝ κΝπλκ ππδεσΝεαδΝ κυμΝ υηίκτζκυμέ
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Πλκυγβ βΝ πθΝ δα δε υαευθΝ λΰαζ έπθΝ η Ν πδπζΫκθ ίαλτ β αΝ
Ν γΫηα α
παΰΰ ζηα δεκτΝ πλκ αθα κζδ ηκτΝ Ϋ δΝ υ Ν θαΝ φγΪ δ βΝ υθα σ β αΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ Νπ λδ σ λκυμΝθΫκυμΝεαδΝΪ κηαΝπκυΝαθααβ κτθΝ λΰα έαέ
πδπζΫκθμ Νξλά βΝ πθΝθΫπθΝεαδΝαθαίαγηδ ηΫθπθΝυζδευθΝ επαέ υ βμΝΝ Ν ξθδεΫμΝ
αθααά β βμΝ λΰα έαμΝΰδαΝ κυμΝ ζδεκτμΝξλά μΝέ
 ε έηβ β
ΜδαΝ υθκζδεάΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ αδλδεάμΝ ξΫ βμΝ εαδΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ
δ ιάξγβΝπμΝεΪγ βΝ λΪ βΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝσζκυΝ κυΝΝΫλΰκυΝΝεαδΝ βμΝ δΪλε δαΝαπάμΝ
κυ,Ν
Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κυμΝ ΪζζκυμΝ αέλκυμέ πδπζΫκθ,Ν ΫθαμΝ ιπ λδεσμΝ
ηπ δλκΰθυηπθΝΫξ δΝκλδ γ έΝΰδαΝ βθΝ ιπ λδεάΝαιδκζσΰβ βέ θαΝ ξΫ δκΝαιδκζσΰβ βμΝ
εαδΝ Ϋ λαΝ λΰαζ έαΝήΝΝ λα βλδσ β μΝΫξκυθΝ ξ δα έΝεαδΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝ
βθΝπαλαεκζκτγβ βΝεαδΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝΫλΰκυέ
Ναιδκζσΰβ βΝπλαΰηα κπκδάγβε Νη ΝίΪ βΝηδαΝπκδκ δεάΝεαδΝπ λδΰλαφδεάΝπλκ Ϋΰΰδ β,Ν
η ΝΪικθαΝ κυμΝΝαεσζκυγκυμΝΝηαελκκδεκθκηδεκτμΝΝ έε μμ
•Ν
•Ν
•Ν
•Ν
•Ν

Ναπκ ζ
ιδκζσΰβ
ιδκζσΰβ
ιδκζσΰβ
ιδκζσΰβ

ηα δεσ β
βΝ πθΝαπκ
βΝ πθΝαπκ
βΝ πθΝαπκ
βΝ πθΝαπκ

αΝεαδΝβΝαπκ κ δεσ β αΝ βμΝ λΪ βμέ
ζ ηΪ πθΝ- υηη Ϋξκθ μέ
ζ ηΪ πθΝ- πδπ υ δμΝεαδΝΝα δφκλέαέ
ζ ηΪ πθΝ- Πλκρσθ αΝ,Ν λΰαζ έαΝεαδΝη γκ κζκΰέ μέ
ζ ηΪ πθΝ- υθκζδεάΝαιδκζσΰβ βέ

 ξ δα ησμ
Ν ετλδαΝ δ ΫαΝ η αφΫλγβε Ν η Ν Ν αελδίάΝ σξκΝ βΝ δ λ τθβ βΝ εαδΝ βθΝ αθ αζζαΰάΝ
θΫπθΝ υεαδλδυθΝπκυΝπλκ φΫλκθ αδΝαπσΝ δμΝθΫ μΝ ξθκζκΰέ μΝ - δ έπμΝη Ν λΰαζ έαΝ κυΝ
Web 2.0 - ΰδαΝ θαΝ φΫλ δΝ βθΝ παλα κ δαεάΝ κυζ δΪΝ θβηΫλπ β,Ν εαγκ άΰβ βΝ εαδΝ
υπβλ έ μΝπαλκξάμΝίκάγ δαμΝ Ν θσ λβΝ παφάΝη Ν κυμΝθ σ λκυμΝξλά μέ υ σΝ
πλκ φΫλ Ναφ θσμΝ κΝθαΝ δ υεκζυθγ έΝβΝη Ϊία βΝαπσΝ κΝ ξκζ έκΝ βθΝ λΰα έα,Ν
θαΝ αθκέι δΝ εαδΝ θαΝ βηδκυλΰά δΝ θΫ μΝ υεαδλέ μΝ ΰδαΝ ΰθυ βΝ ,Ν Ν δε τπ βΝ εαδΝ δ γθάΝ
εδθβ δεσ β αέ ΝδΫθαΝεαδΝωentroΝStudiΝPluriversum,ΝκδΝΝετλδκδΝ ξθδεΪΝ αέλκδΝ,ΝπκυΝ
δ δε τκθ αδΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝυπβλ δυθΝπλκ αθα κζδ ηκτ,ΝΝ υθ λΰΪακθ αδΝ υΝ εαδΝ
ΫεαΝ ξλσθδαέ Ν σζβΝ υθ λΰα έαΝ Ϋζαί Ν πέ βμΝ υπσοβΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ τκΝ
πλκβΰκτη θπθΝ ξ έπθΝ ΧIωTΝ SkillsΝ εαδΝ IωTΝ SkillsβΨΝ κΝ ξ δα ησΝ πθΝ λΰαζ έπθΝ
εαδΝ βμΝη γκ κζκΰέαμΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝεαδθκ κηέαέΝ


κεδηΫμ

υηη κξδεάΝ δα δεα έαΝ Ν ΰδαΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ πθΝ πλκ λαδκ ά πθΝ εαδΝ πθΝ
πσλπθ,Ν η Ν βΝ υηη κξάΝ
ζ ξυθΝ πθΝ πζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ εαδΝ
παΰΰ ζηα δεκτΝ πλκ αθα κζδ ηκτΝ απσΝ βΝ βησ δαΝ Τπβλ έαΝ πα ξσζβ βμΝ κυΝ
υ άηα κμΝΧPϋSΨέ βηδκυλΰέαΝηδαμΝπζα φσληαμΝεoodleΝπκυΝία έα αδΝ κΝηκθ ΫζκΝ
κυΝεκδθπθδεκτΝ δε τκυ,ΝεαδΝ βθΝ υθ λΰα δεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝηΪγβ βμέ
ΧΣκ Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment)
έθαδ ζ τγ λκΝζκΰδ ηδεσ δαξ έλδ βμΝηαγβηΪ πθΝΧωourseΝεanagementΝSystemΨ,ΝΫθαΝ
τ βηαΝ δαξ έλδ βμΝηΪγβ βμΝδearningΝεanagementΝSystemΝΧδεSΨΝάΝΫθαΝ τ βηαΝ
δεκθδεάμΝ ηΪγβ βμΝ ΧVirtualΝ δearningΝ ϋnvironmentΝ – VδϋΨ,Ν άΝ πδκΝ απζΪΝ ΫθαΝ παεΫ κΝ
ζκΰδ ηδεκτΝ ΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ βζ ε λκθδευθΝ ηαγβηΪ πθΝ ηΫ πΝ δα δε τκυ,Ν πκυΝ
πλκ φΫλ δΝκζκεζβλπηΫθ μΝυπβλ έ μΝ τΰξλκθβμΝΣβζ επαέ υ βμέΝ βηδκυλΰάγβε Ν
κΝ1λλλΝαπσΝ κθΝ υ λαζσΝεartinΝϊougiamasΝπμΝ ηάηαΝ κυΝPhϊΝ κυΝεαδΝ τηφπθαΝ
η Ν αυ σθ,Ν Ϋξ δΝ βηδκυλΰβγ έΝ πΪθπΝ βΝ φδζκ κφέαΝ κυΝ εκδθπθδεκτΝ κηβ δ ηκτέΝ ΣκΝ
 ζέ αΝ34 απσΝ171

εoodleΝπαλΫξ αδΝ πλ ΪθΝπμ ζ τγ λκΝζκΰδ ηδεσ-ζκΰδ ηδεσΝαθκδε κτΝευ δεα ΧεΪ πΝ
απσΝ βθ GNU Public LicenseΨΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ λΫι δΝ Ν κπκδκ άπκ Ν τ βηαΝ πκυΝ
υπκ βλέα δΝPώP,Ν θυΝΫξ δΝ βΝ υθα σ β α θαΝ υθ υΪα αδΝη ΝπκζζκτμΝ τπκυμΝίΪ πθΝ
κηΫθπθΝ Χδ δαέ λαΝ εySQδΨέΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ ΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ
α τΰξλκθβμΝ βζ επαέ υ βμέΝ ΜΫξλδΝ δΰηάμΝ Ϋξ δΝ π λδ σ λκυμΝ απσΝ βίίέίίίΝ
ΰΰ ΰλαηηΫθκυμΝ ξλά μΝ εαδΝ δα έγ αδΝ η αφλα ηΫθκΝ Ν π λδ σ λ μΝ απσΝ 75
ΰζυ
μέΨ
θΪπ υιβΝ θσμΝ υθσζκυΝ λΰαζ έπθΝ πδεκδθπθέαμΝ Ν - ΰδαΝ κυμΝ παΰΰ ζηα έ μΝ εαδΝ ΰδαΝ
κυμΝθΫκυμΝξλά μΝ- Ϋ δΝυ ΝθαΝ κεδηα έΝ κΝθΫκΝηκθ ΫζκΝ βμΝεαγκ άΰβ βμΝηΫ πΝ
παλΫηία βμέ
κεδηάΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ εαγκ άΰβ βμΝ εαγυμΝ εαδΝ πθ λΰαζ έπθ δε τπθΝ Ν πΫθ Ν
ξυλ μΝ ΧΙ αζέα,Ν υ λέα,Ν Ρκυηαθέα,Ν Ι παθέα,Ν θπηΫθκΝ α έζ δκΨΝ κΝ πζαέ δκΝ πθΝ
υ βηΪ πθΝ βηκ έπθΝΤπβλ δυθΝ πα ξσζβ βμέ
κηάΝ πθΝ πδζκ δευθΝ λΪ πθμΝ Πλκ κδηα έαΝ εαδΝ πλκΰλαηηα δ ησμ,Ν εα Ϊλ δ βΝ πθΝ
παΰΰ ζηα δυθ,Ν πδζκΰάΝ πθΝ θΫπθΝ ξλβ υθΝ κΝ πζαέ δκΝ πθΝ κπδευθΝ βησ δπθΝ
υπβλ δυθΝ απα ξσζβ βμ,Ν κθΝ Ϋζ ΰξκ,Ν βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ εαδΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ βμΝ
ηπ δλέαμέ


φαληκΰά

ΣαΝ λΰαζ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδμ
θΪπ υιβΝ βμΝ υπβλ έαμΝ webinarsΝ Ν ΫθαΝ πκζτΝ ζ ΰξση θκΝ π λδίΪζζκθΝ πκυΝ
εαγκ βΰ έ αδΝΝΝη Ν βΝ άλδιβΝ θσμΝ πδίζΫπκθ κμΝεαγβΰβ άΝάΝ παΰΰ ζηα έαέ
Ν βηδκυλΰέαΝ αθκδε κτΝ ευ δεαΝ πζα φσληαΝ εττϊδϋΝ πκυΝ ία έα αδΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ
κυΝεκδθπθδεκτΝ δε τκυΝεαδΝ βθΝ υθ λΰα δεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝηΪγβ βμέ
ΜδαΝ πζα φσληαΝ βηδκυλΰάγβε Ν ηΫ αΝ απσΝ βθΝ αθκδε άΝ ξλά βΝ Ν κυΝ τpenεeetingΝ
ζκΰδ ηδεκτΝαθκδε κτΝευ δεα,ΝπκυΝΫξ δΝ ΰεα α αγ έΝ ΝΫθαΝ δαεκηδ άΝΫ δΝυ ΝΝθαΝ
θ πηα πγ έΝη Ν βΝ δα δεα έαΝSSτΝΧSingleΝSign-onΨΝ ΝηδαΝπζα φσληαΝεoodleέ
ΝΫκΝ εαδΝ αθαίαγηδ ηΫθκΝ επαδ υ δεσΝ υζδεσΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ ξθδεΫμΝ αθααά β βμΝ
λΰα έαμΝΰδαΝ κυμΝ ζδεκτμΝξλά μέ
Υλά βΝ πθΝπσλπθμ
βησ δαΝΤπβλ έαΝ πα ξσζβ βμΝΧ Τ ΨΝέ
υλππαρεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ PRτύRϋSSΝ ξλβηα κ σ β βμΝ ΧπλσΰλαηηαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ
θπ βμΝΰδαΝ βθΝαπα ξσζβ βΝεαδΝ βθΝεκδθπθδεάΝαζζβζ ΰΰτβ,Νβίίι-2013).
 υθ λΰα έ μ
Centro Studi Pluriversum (Italia)
Ι δπ δεσμ κηΫαμ
ωentroΝ StudiΝ Pluriversum,Ν κΝ ετλδκμΝ ξθδεσμΝ υθ λΰΪ βμ,Ν ι δ δε τ αδΝ κθΝ κηΫαΝ
πθΝυπβλ δυθΝεαγκ άΰβ βμΝεαδΝΫξ δΝ υθ λΰα έΝη Ν βΝδΫθαΝΰδαΝ ΫεαΝξλσθδαέ
Cascaid Ltd - Παθ πδ άηδκΝ κυΝ δoughboroughΝ Χ θπηΫθκΝ
α έζ δκΨ
εα βηαρεΪΝεαδΝ λ υθβ δεΪΝΌλΰαθα
ωascaidΝ δtdΝ παλΪΰ δΝ λΰαζ έαΝ ΣΠ Ν υοβζκτΝ πδπΫ κυΝ ΰδαΝ βθΝ εαγκ άΰβ βΝ εαδΝ
πζβλκφκλέ μΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝαπσΝ αΝ βησ δαΝδ λτηα αΝεαδΝ ξκζ έαΝ ΝσζβΝ βθΝ
ΝεαδΝ βΝ σλ δαΝ η λδεάέ
Ιθ δ κτ κΝ Παδ αΰπΰδευθΝ πδ βηυθΝ ΧISϋΨ,Ν κΝ κυεκυλΫ δΝ ΧΡκυηαθέαΨ
εα βηαρεκτμΝεαδΝ λ υθβ δεκτμΝφκλ έμ
ISϋΝ έθαδΝ κΝ γθδεσΝ βη έκΝαθαφκλΪμΝαπσΝ κΝ έε υκΝϋuroguidanceΝ βΝΡκυηαθέαέ
ϊϋPΝInstitut,Ν αλε ζυθβΝΧΙ παθέαΨ
Ι δπ δεσμΝ κηΫαμ
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ϊϋPΝ έθαδΝ δ δε υηΫθβΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ Ϋλ υθα,Ν ηπκλέαμΝ εαδΝ παλκξάΝ υηίκυζυθΝ
λα βΰδεάμ,Ν ζ δ κυλΰ έΝ
υηίκυζ υ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ
δαξ δλέα αδΝ
EDUCAWEB (www.educaweb.com), κΝ πδκΝ βηαθ δεσΝ δ παθδεάΝ δ κ ζέ αΝ
αφδ λπηΫθβΝ βθΝεαγκ άΰβ βΝ λΰα έαμΝεαδΝπζβλκφσλβ βέ
Ιθ δ κτ κΝ λ υθαμΝΰδαΝ αΝπλκ σθ αΝεαδΝ βθΝεα Ϊλ δ βΝ βμΝαυ λδαεάμΝκδεκθκηέαμΝ
Χ δα λα δεκτΝ
πέθαεαΨ,Ν
δΫθθβΝ
Χ υ λέαΨ
απσΝΪζζ μΝ βησ δ μ
Ι Ν έθαδΝΫθαΝ λ υθβ δεσΝέ λυηαΝ Ν δΪφκλκυμΝ κη έμΝ πθΝπκζδ δευθΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ
επαέ υ βμΝεαδΝεα Ϊλ δ βμέ


δ Ϊΰηα α

θυΝ βΝ εκδθσ β αΝ πθΝ παΰΰ ζηα δυθΝ ά αθΝ ΰλάΰκλβΝ κΝ Ν θαΝ αΰεαζδΪ δΝ κΝ θΫκΝ
π λδίΪζζκθ,Ν κδΝ ξλά μΝ Ν ά αθΝ Ν πδκΝ αλΰκέΝ
βθΝ πλσ ία βΝ
Ν web-based
υηίκυζ υ δεάέ
Ν αθΪ διβΝ βμΝ Ν βηα έαμΝ Ν κυΝ αφάΝ πλκ δκλδ ηκτΝ πθΝ κηΪ πθΝ εαγυμΝ εαδΝ πθΝΝ
παΰΰ ζηα δευθΝ σξπθΝεαδΝ δα δεα δυθΝ πδζκΰάμΝΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ δμΝ λΪ δμΝ,Νη Ν
ίΪ βΝ αΝ εέθβ λαΝ εαδΝ κΝ πέπ κΝ βμΝ υηη κξάμ,Ν ά αθΝ εαγκλδ δεάΝ Ϋ δΝ υ Ν θαΝ
αθ δη ππδ έΝ κΝ θ ξση θκΝαά βηαΝ βμΝα υθ ξκτμΝ υηη κξάμΝ δμΝ λΪ δμέ
ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα
 Σαυ κπκέβ βΝ πθΝ ζδευθΝξλβ υθΝ ΝκηΪ μ- σξκυμέ
 ΝαΝπαλαεδθά δΝ κυμΝθΫκυμΝ κΝθαΝαθ δη ππέ κυθΝπδγαθΫμΝ υ εκζέ μΝ,Ν Ν
εκδθπθδεσΝεαδΝπλκ ππδεσΝ πέπ κ,ΝθαΝαυιά δΝ βθΝαθ κξάΝ κυμ,ΝΝΫ δΝυ Ν
θαΝΫξκυθΝπλσ ία βΝ παΰΰ ζηα δεκτΝπλκ αθα κζδ ηκτΝεαδΝαπα ξσζβ βμέ
 ΆθκδΰηαΝ πθΝ παΰΰ ζηα δυθΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ η γσ πθΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝΝ βθΝεαγβη λδθάΝ κυμΝ λΰα έαέ
 θΪΰεβΝθαΝί ζ δυ δΝ βηαθ δεΪΝ δμΝδεαθσ β μΝσζπθΝ πθΝ παΰΰ ζηα δυθΝ
πκυΝ ηπζΫεκθ αδΝ Χ Ν κπκδκ άπκ Ν πέπ κΨ,Ν Ν παΰΰ ζηα δεσΝ πέπ κΝ
εαγυμΝεαδΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝ βησ δαμΝυπβλ έαμέ

λΪ βΝ έβ «ΝΝ Νί ζ έπ βΝ βμΝαπσ κ βμΝ κυΝυ άηα κμΝ δεαδκ τθβμ»
(Improving the performance of the System of Justice)
Ν ί ζ έπ βΝ βμΝ απσ κ βμΝ κυΝ υ άηα κμΝ δεαδκ τθβμΝ ΧεPύΨΝ έθαδΝ ηδαΝ
πλπ κίκυζέαΝπκυΝι εέθβ ΝαπσΝ κΝΣηάηαΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ κΝβί11,Νπλκε δηΫθκυΝ
θαΝυπκ βλέι δΝ δμΝΠ λδφΫλ δ μΝτΰεζδ βμΝΧRτωΨΝεαγυμΝεαδΝ αΝ δεα δεΪΝαιδυηα αΝ
πθΝ αφυθΝ αυ υθΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ βμΝ δαπ λδφ λ δαεάμΝ ήΝ δαελα δεσΝ πλσΰλαηηαΝ
« δΪ κ βΝ πθΝίΫζ δ πθΝπλαε δευθΝ δμΝδ αζδεΫμΝ δεα δεΫμΝυπβλ έ μΝ»ΧΝι εέθβ Ν
κΝβίί8).
ΣκΝπλσΰλαηηαΝεPύ,ΝΝξλβηα κ κ έ ΝΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθπθδεκτΝ
Σαη έκυΝ βίίι-1γ,Ν παλαεκζκυγ έΝ υΰε ελδηΫθα,Ν αιδκζκΰ έΝ εαδΝ δα έ δΝ αΝ
απκ ζΫ ηα αΝ εαδΝ δμΝ εαζΫμΝ πλαε δεΫμΝ πκυΝ φαλησακθ αδΝ απσΝ δμΝ δεα δεΫμΝ
υπβλ έ μΝ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ ϊψPΝ ΧϊraftΝ budgetaryΝ plan, ξΫ δκΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτΨέΝ πέ βμΝΝ υΰελέθκθ αμΝ αΝαπκ δε δεΪΝ κδξ έαΝ πθΝΰλαφ έπθΝRτωΝ
η Ν ε έθαΝ πθΝ ΪζζπθΝ δεα δευθΝ ΰλαφ έπθΝ Χ Ν γθδεσΝ πέπ κΝ ΨΝ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ
κΝπλσΰλαηηαΝϊψPέ
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ΜδαΝ δ δεάΝ δα δε υαεάΝ πζα φσληαΝ ΟRisorseperlaΝ ύiustiziaΟΝ αθαπ τξγβε Ν κΝ
πζαέ δκΝ βμΝπλπ κίκυζέαμΝεPύ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝπαλκυ δΪ κυθΝεαδΝθαΝπλκπγά κυθΝ
σζαΝ αΝ κδξ έαΝΝ πθΝυπβλ δυθΝπκυΝ ηπζΫεκθ αδ,Ν αΝΫλΰαΝπκυΝΫξκυθΝ θ λΰκπκδβγ έ,Ν
πλαε δεΫμΝΝεαδΝυζδεΪέ Νπζα φσληαΝ έθαδΝΝπλκ ίΪ δηβΝ κ www.qualitapa.gov.it .
τηφπθαΝ η Ν αΝ ζ υ αέαΝ κδξ έαΝ Χ πλέζδκμΝ βί1ζΨ,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝ δεα δευθΝ
υπβλ δυθΝ πκυΝ ηπζΫεκθ αδΝ κΝ ΫλΰκΝ ϊψPΝ εαδΝ παλαεκζκυγ έ αδΝ απσΝ εPύΝ έθαδΝ
π λέπκυΝβίίΝη Νπ λδ σ λκυμΝαπσΝ1ΝγίίΝΫλΰαΝζ δ κυλΰδεΪέ
 Γδα έΝβΝαθαπ τξγβε ΝβΝαθ έ κδξβΝεαδθκ κηέαΝ
ΣκΝπλσίζβηαΝπλδθΝαπσΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝηπκλ έΝθαΝπ λδΰλαφ έΝαπσΝ
βθΝ ΪπκοβΝ βμΝ δΪλε δαμΝ πθΝ δεα δευθΝ λΰα δυθ,Ν δ δαέ λαΝ κΝ βησ δκΝ κηΫα,Ν
εαγυμΝ εαδΝ κΝ πέπ κΝ πθΝ εαγυ λά πθέ Ν εα Ϊ α βΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν βθΝ τπαλιβΝΝ
ξΪ ηα κμΝ κΝ Ν ε υΰξλκθδ ησΝ πθΝ δεα δευθΝ ΰλαφ έπθ,Ν πλυ αΝ απΝ ΥσζαΝ απσΝ βθΝ
ΪπκοβΝ βμΝ ξθκζκΰέαμΝ πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ πδεκδθπθδυθΝ ΧΣΠ ΨεαγυμΝ εαδΝ βθΝΝ
δΪξυ βΝ αυ υθ,Ν εαδΝ απσΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ δαξ δλδ δευθΝ δεαθκ ά πθέ  κΝ πζαέ δκΝ αυ σΝ
εαδΝ ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ ελέ δηαΝ κδξ έαΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ δ αζδεάΝ
α δεάΝ δεαδκ τθβΝ ΫξκυθΝ υξθΪΝ π λδΰλαφ έΝ Ν απσΝ βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝ εαδΝ
ΪζζκυμΝ δ γθ έμΝ κλΰαθδ ηκτμ,Ν κΝ ξΫ δκΝ
ΠΝ κξ τ δΝ βΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ
κλΰαθπ δευθΝ δεαθκ ά πθΝ αΝ δεα δεΪΝ αιδυηα αΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ πκδσ β αμΝ
εαδΝ βμΝαπκ ζ ηα δεσ β αμΝ κυΝ δεα δεκτΝ υηα κμΝΝ δμΝ δα δεα έ μΝ λΰα έαμ,Ν βΝ
ξλβηα κ σ β βΝ βμΝ ξθδεάμΝυπκ άλδιβμΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝεαδθκ κηδυθΝ δκέεβ βμέ
  σξκδ
ΟδΝ σξκδΝ κυΝΫλΰκυΝ

ΠΝ έθαδμ

 ΝαΝ αυιά δΝ Ν δμΝ δκδεβ δεΫμΝ εαδΝ δαξ δλδ δεΫμΝ δεαθσ β μΝ πθΝ δεα υθΝ
εαδΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτέ
 ΓδαΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝαπκ ζ ηα δεσ β αμΝσ κθΝαφκλΪΝ βθΝ αξτ β αΝ δμΝ
υΰε ελδηΫθ μΝ φΪ δμΝ πθΝ δεα δευθΝ ίβηΪ πθΝ εαγυμΝ Ν εαδΝ απσΝ βθΝ
ΪπκοβΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ βη λυθΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ βθΝ Ϋε κ βΝ Ν ζδεάμΝ
δεα δεάμΝαπσφα βμέ
πέ βμΝ σξκμΝ έθαδΝΝθαΝαυιβγ έΝβΝπκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθ,Νσ κθΝαφκλΪμ
 Πλκ ία δησ β αΝ ΰδαΝ κυμΝ παΰΰ ζηα έ μΝ εαδΝ κΝ υλτΝ εκδθσΝ ΧπέξέΝ
υθα σ β αΝπλσ ία βμΝηΫ πΝβζ ε λκθδεάμΝυπκ κηάμΨέ
 Ν υηη κξάΝ πθΝ ξλβ υθΝ εαδΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝ η λυθΝ εα ΪΝ
βθΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ πθΝυπβλ δυθΝεαδΝ βθΝΫΰελδ βΝ πθΝ
ξαλ υθΝ πθΝπκζδ υθέ

ζ έπ βΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝ πκδσ β αμΝ ηΫ πΝ βμΝ ξλά βμΝ πθΝ
ηΫ πθΝ βμΝ αυ σΝ αιδκζσΰβ βμΝ ΧπέξέΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ ΚΠ ΨΝ εαδΝ βθΝ
υδκγΫ β βΝ πθΝπλκ τππθΝISτΝλίίίέ
 ΚκδθπθδεάΝ ζκΰκ κ έαΝ ηΫ πΝ βμΝ βηκ έ υ βμΝ πθΝ
κηΫθπθΝ
ξ δεΪΝη Ν δμΝ πδ σ δμΝ πθΝΰλαφ έπθέ
θΪζυ βΝ εαδΝ δΪ κ βΝ πθΝ κλγυθΝ πλαε δευθΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ φαλησακθ αδΝ κΝ
δεα δεσΝ κηΫα,Ν σ κΝ βθΝ π λδκξάΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ ΰδαΝ κυμΝ ξλά μΝ σ κΝ εαδΝ
κθΝ κηΫαΝ βμΝαθΪπ υιβμΝδεαθκ ά πθέ
ΝαΝ βηδκυλΰβγκτθΝ Ν εκδθΫμΝ Ν πλαε δεΫμΝ η αιτΝ πθΝ δεα υθΝ Ν εαγυμΝ εαδΝ η αιτΝ
δεα υθΝΝεαδΝ δκδεβ δεσΝπλκ ππδεσέ
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 ΚτλδκδΝ δεαδκτξκδ
Άη κδΝ δεαδκτξκδΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμμ
 δεα δεΪΝΝΰλαφ έαέ
 Νπ λδφ λ δαεάΝεαδΝ γθδεάΝ δκέεβ βΝ κυΝ σξκυΝ τΰεζδ βμέ
 Τπκυλΰ έκΝ δεαδκ τθβμΝέ
 ΆζζκδΝ θ δαφ λση θκδ,ΝσππμΝκΝ δεβΰκλδεσμΝτζζκΰκμέ


πκ κ δεσ β α

Ό κθΝ αφκλΪΝ βθΝ αιέαΝ ΰδαΝ κυμΝ π
ί ζ δπηΫθβμμ
πκ κ δεσ β αΝ η ΪΝ βθΝ αθα δκλΰΪθπ βΝ
πθΝηΫ πθΝΣΠ ,Ν θ σμΝεαδΝη αιτΝ πθΝ π
Ν απκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝ π λδευθΝ
δ πδξ δλβ δαευθΝ δα δεα δυθέ


λδεκτμΝ Ν ξλά

μ,Ν υπΪλξκυθΝ θ έι δμΝ

πθΝ δα δεα δυθΝ εαδΝ βΝ ί ζ δ κπκέβ βΝ
λδευθΝηκθΪ πθέ
φΪ πθΝ η ΪΝ βθΝ αθα δκλΰΪθπ βΝ πθΝ

Νπκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθ

Πλκ δ ά
Ό κθΝ αφκλΪΝ βθΝ αιέαΝ ΰδαΝ κυμΝ πκζέ μΝ εαδΝ δμΝ πδξ δλά δμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κυμΝ
παΰΰ ζηα έ μΝ ξλά μΝ Χ δεβΰσλκδΨ,Ν υπΪλξκυθΝ θ έι δμΝ ΰδαΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ
πλκ ία δησ β αμΝ ΰδαΝ δμΝ δΪφκλ μΝ εα βΰκλέ μΝ ξλβ υθ,Ν σ κΝ απσΝ φυ δεάΝ ΪπκοβΝ
ΧπέξέΝ ΰξ δλέ δαΝξλά βμ,Νΰλαφ έαΝξλά βμΝ πθΝυπβλ δυθ,Ν δμΝ δα δεα έ μΝ δαξ έλδ βμΝ
ξΫ πθΝ η Ν κυμΝ π ζΪ μ,Ν εέζπέΨΝ ,Ν εαδΝ απσΝ βθΝ ΪπκοβΝ πθΝ ζτ πθΝ βζ ε λκθδεάμΝ
δαευίΫλθβ βμέ
ιδκπδ έα
Ό κθΝ αφκλΪΝ βθΝ αιέαΝ ΰδαΝ κυμΝ π λδεκτμΝ ξλά μ,Ν υπΪλξκυθΝ θ έι δμΝ ΰδαΝ
ί ζ έπ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝαπκγάε υ βμΝ πθΝπ λδπ υ πθΝΧη έπ βΝ
πθΝ φαζηΪ πθ,Ν αξτ β αΝ βθΝ ι τλ βΝπ λδπ υ δμ,ΝεζπΨέ
Άζζαμ
ζ έπ βΝ βμΝδεαθσ β αμΝ πθΝ δεα υθΝεαδΝ κυΝπλκ ππδεκτΝσ κθΝαφκλΪμ
Παλαεκζκτγβ βΝ πθΝη γσ πθΝ λΰα έαμΝεαδΝ βθΝαθΪζυ βΝ δε υθΝαπσ κ βμέ
Σ ξθδεΫμΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝΫλΰκυέ
Ολΰαθπ δεΪΝηκθ ΫζαΝεαδΝ δα δεα έ μΝαυ σ-αιδκζσΰβ βμέ
ζζΪι Ν δμΝ ξθδεΫμΝεαδΝ δμΝ δα δεα έ μΝ δαξ έλδ βμέ
 Άζζ μΝί ζ δυ δμ
Ν υζκπκέβ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ Ν έξθ δΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ κυΝ ξ δεκτΝ αλδγηκτΝ πθΝ
κλγυθΝ ήΝ εκλυφαέπθΝ πλαε δευθ,Ν εαδΝ βΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ κλΰαθπ δευθΝ δεαθκ ά πθΝ αΝ
ΰλαφ έαέ
Ό κθΝ αφκλΪΝ κΝ ΫλΰκΝ εPύ,Ν πέΝ κυΝ παλσθ κμΝ βΝ φΪ βΝ βμΝ υζκπκέβ βμ,Ν αΝ ετλδαΝ
Χπλκεα αλε δεΪΨΝΝαπκ ζΫ ηα αΝ έθαδμ
Π λέπκυΝ βίίΝ δεα δεΪΝ Ν ΰλαφ έαΝ εαδΝ πΪθπΝ απσΝ 1γίίΝ ΫλΰαΝ υηη ΫξκυθΝ κΝ ΫλΰκΝΝ
εαδΝΝπαλαεκζκυγκτθ αδΝΝΧ κηΫθαΝ πλέζδκμΝβί1ζΨέ
ΣΫ λδμΝ εγΫ δμΝπλκσ κυΝΫξκυθΝ βηκ δ υγ έΝ www.qualitapa.gov.it.
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Π λέπκυΝ ζίΝ η ζΫ μΝ π λδπ υ πθΝ Ν εαδθκ ση μΝ πλαε δεΫμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ
δεαδκ τθβμΝΫξκυθΝ βηκ δ υγ έΝ www.qualitapa.gov.it.
ΜδαΝonlineΝπζα φσληα www.risorseperlagiustizia.it Ϋξ δΝεα α ε υα έέ
Ν πζα φσληαΝ π λδζαηίΪθ δΝ ηδαΝ θβη λπηΫθβΝ ίΪ βΝ
κηΫθπθΝ πθΝ ΰλαφ έπθΝ εαδΝ
πθΝ ζ δ κυλΰδευθΝ Ν Ϋλΰπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ υθ θ τι δμ,Ν δ ά δμ,Ν η ζΫ μΝ π λδπ υ πθΝ
εαδΝΪζζαΝυζδεΪΝπκυΝΫξκυθΝαθαπ υξγ έΝαπσΝ δμΝ δεα δεΫμΝυπβλ έ μΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ
κΝπλσΰλαηηαΝϊψPέ
ΫεαΝ ηδθΪλδαΝ ήΝ λΰα άλδαΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ γΫηαΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ
δεαδκ τθβμΝ ΫζαίαθΝ Ν ξυλαΝ αΝ κπκέαΝ υηη έξαθΝ δεα ΫμΝ Ν εαδΝ δκδεβ δεσΝ
πλκ ππδεσέ
 ξ δα ησμ
ΣκΝΫλΰκΝεPύΝι εέθβ Ν κΝβί11ΝεαδΝξλβηα κ κ έ αδΝαπσΝ αΝ δαλγλπ δεΪΝ αη έαΝ βμΝ
έ
ξ δα ησμμΝθΝηάθ μ


κεδηΫμΝ

Παλαεκζκτγβ βΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝπλσκ κΝ πθΝΫλΰπθέ
θαΰθυλδ βΝεαδΝ παεσζκυγβΝ δΪ κ βΝ πθΝ ηπ δλδυθέ
λ υθ μΝπ έκυ,Νπλσ ππκΝη Νπλσ ππκΝ υθ θ τι δμΝεαδΝκηΪ μΝ
εαδΝ δκδεβ δεσΝπλκ ππδεσέ
ΥλσθκμΝ κεδηάμμΝθΝηάθ μ


έα βμΝη Ν δεα ΫμΝ

φαληκΰά

ΣαΝ λΰαζ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδμ
ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ ϊψPΝ ΧπκυΝ ξλβηα κ κ κτθ αδΝ
κΝ πζαέ δκΝ κυΝ υλππαρεκτΝ
ΚκδθπθδεκτΝ Σαη έκυΝ βίίι-1γΨΝ αθαπ τξγβε Ν ξΪλβΝ βΝ γ ηδεάΝ υθ λΰα έαΝ η αιτΝ
βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμ,Ν πθΝ Ν δ αζδευθΝ Τπκυλΰ έπθΝ λΰα έαμΝ εαδΝ δεαδκ τθβμ,Ν
κΝ δ αζδεσΝ Τπκυλΰ έκΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ σζπθΝ πθΝ δ αζδευθΝ π λδφ λ δυθΝ εαδΝ
πθΝαυ σθκηπθΝ παλξδυθέ
ΓδαΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βΝεαδΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ κυΝΫλΰκυΝϊψP,Νκλδ ηΫθαΝπκδκ δεΪΝ
λΰαζ έαΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδμΝ ωaseΝ studiesΝ αθΪζυ βΝ ,η Ν πδ σπδ μΝ πδ εΫο δμΝ εαδΝ
υθ θ τι δμΝπλσ ππκΝη Νπλσ ππκΝη Νυπ τγυθκυμΝ δεα δευθΝΰλαφ έπθΝ,Ν δεα Ϋμ,Ν
πλκ ππδεσ,Ν υηίκτζκυμΝ εαδΝ ξλά μΝ αθΪζυ βμΝ π λδ ξκηΫθκυ,Ν αθΪζυ βΝ πθΝ
εκδθπθδευθΝηβξαθδ ηυθΝΝσ κθΝαφκλΪΝ δμΝ λα βΰδεΫμΝ δα άλβ βμΝΝ πθΝ δα δεα δυθΝ
εαδθκ κηέαμέξ δα ησμΝΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝίΪ βΝ πθΝ δ γθυθΝ ηπ δλδυθΝΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ
αιδκζσΰβ βΝ πθΝ πδ σ πθΝ πθΝ δεα δευθΝ θυ πθΝΧηΫ αΝεαδΝ δα δεα έ μΨέ


δΪξυ β

Ι κ ζέ αΝ εαδΝ
Ν απ υγ έαμΝ τθ βΝ ίΪ βΝ
κηΫθπθΝ ΧRisorseΝ per la
ύiustiziawwwέrisorseperlagiustiziaέitΨέ Ν αθΪπ υιβΝ εαδΝ βΝ υθ ξάμΝ αθαίΪγηδ βΝ ηδαμΝ
βζ ε λκθδεάμΝίΪ βμΝ κηΫθπθέ ΝίΪ βΝ κηΫθπθΝπ λδζαηίΪθ δΝ κηΫθαΝ ξ δεΪΝ
η Ν αΝ ξΫ δαΝπκυΝαθαπ τ κθ αδΝη Ν θδαέαΝ δεα δεΪΝΰλαφ έαΝπκυΝξλβηα κ κ κτθ αδΝ
απσΝ κΝ γθδεσΝ πλσΰλαηηαΝ ϊψPέ ΟδΝ ξλά μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ίλκυθΝ πζβλκφκλέ μΝ η Ν βΝ
ξλά βΝ ζΫι πθ-εζ δ δυθΝ άΝ βθΝ πδζκΰάΝ ΫλΰπθΝ η Ν ίΪ βΝ κθΝ τπκΝ βμΝ ΰλαφ έα,Ν
ΰ πΰλαφδεάΝπ λδκξά,ΝγΫηα α,Νεέαέ
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Πλπ κίκυζέ μΝ ΰδαΝ βΝ δΪ κ βΝ πθΝ κλγυθΝ πλαε δευθμΝ γθδεΪΝ εαδΝ κπδεΪΝ
πδ βηκθδεΪΝ υθΫ λδα,Ν βηκ έ υ βΝ κΝ δα έε υκΝ πθΝ η ζ υθΝ π λδπ υ πθ,Ν αΝ
ΫΰΰλαφαΝεαδΝ υθ θ τι δμέ On-lineΝΫε κ βΝ θσμΝηβθδαέκυΝ θβη λπ δεκτΝ ζ έκυέ
όorumΝPχ,ΝβΝδ αζδεάΝ γθδεάΝΫεγ βΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμμΝΟλΰΪθπ βΝ ηδθαλέπθΝ
ξ δεΪΝη Ν βθΝπαλκυ έα βΝ πθΝ ηπ δλδυθΝεαδΝκλγυθΝπλαε δευθέ
Παλκυ δΪ δμΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ βμΝ Ι αζδεάμΝ ξκζάμΝ δεα δευθΝ
δκδεβ δεσΝΠλκ ππδεσΝΧScuolaΝperΝilΝpersonaleΝdelΝεinisteroΝdellaΝύiustiziaΨΝεαδΝ βθΝ
Ι αζδεάΝ γθδεάΝξκζάΝ δεα υθΝΧScuolaΝSuperioreΝdellaΝmagistraturaΨέ
ΥλσθκμΝ δΪξυ βμμΝβ,ηΝΫ β
 Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ
ΣκΝπλσΰλαηηαΝϊψPΝαθ δη υπδ ΝπκζζΫμΝπλκεζά δμμ
 Ν δαφκλΪΝ πθΝ κλΰαθπ δευθΝ δεαθκ ά πθΝ η αιτΝ πθΝ δεα δευθΝ
ΰλαφ έπθ,Ν ζσΰπΝ βμΝ πδελΪ β βμΝ κυΝ θκηδεκτΝ πκζδ δ ηκτ,Ν εαδΝ κδΝ
δαφκλΫμΝ η αιτΝ πθΝ π λδκξυθΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βΝ γ ηδεάΝ
υθ λΰα έαέ
  βθΝ αλξά,Ν κδΝ α γ θ έμΝ αληκ δσ β μΝ πθΝ αδλδυθΝ υηίκτζπθΝ
σ κθΝαφκλΪΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝ δμΝδ δαδ λσ β μΝ κυΝ υ άηα κμΝ
δεαδκ τθβμ, η ΪΝαπσΝηδαΝπλυ βΝπ λέκ κ,ΝκδΝ αδλ έ μΝί ζ έπ αθΝ
βθΝδεαθσ β αΝπλκ αληκΰάμΝ πθΝδ υθΝΝ ΝθκηδεΪΝΰλαφ έαέ
 ΟδΝ υ εκζέ μΝ
υθ κθδ ηκτΝ η αιτΝ βμΝ ε θ λδεάμΝ εαδΝ
π λδφ λ δαεάμΝ δκέεβ βμέ
ΣκΝΫλΰκΝΝ πέΝ κυΝπαλσθ κμΝίλέ ε αδΝ κΝ λέ κΝΫ κμΝ φαληκΰάμΝ κυΝεαδΝΝα ξκζ έ αδΝ
η Ν δμΝαεσζκυγ μΝπλκεζά δμΝμ
 ΝαΝ ί ζ δυ δΝ Ν κθΝ θκηδεσΝ πκζδ δ ησ,Ν βθΝ εαγδΫλπ βΝ
δαξ δλδ δευθΝ ζΫΰξπθΝ Ν θ σμΝ πζαδ έκυΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ
εαγυμΝεαδΝΫθαΝπζαέ δκΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝαζζαΰάμέ
 Ν υηη κξάΝ πθΝ δεα υθΝεαδΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ βθΝ
κλΰαθπ δεάΝεαδθκ κηέαέ
 Ν υδκγΫ β βΝ πθΝ γ πλβ δευθΝ ηκθ ΫζπθΝ ΰδαΝ θαΝ ιβΰά δΝ βθΝ
αζζαΰάΝ εαδΝ δΪ κ βΝ πθΝ εαδθκ κηδυθΝ κθΝ βησ δκΝ κηΫαΝεαδΝ κΝ
δεα δεσΝ τ βηαέ
Ν δΪξυ βΝ πθΝπζβλκφκλδυθΝΰδαΝ κυμΝ δεαδκτξκυμΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ ΝσζκΝ κΝηάεκμΝ
βμΝ γθδεάμΝ πδελΪ δαμέ


δ Ϊΰηα α

Νπαλαεκζκτγβ βΝεαδΝβΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝΫλΰκυΝΝπαλκυ δΪα δΝαπκ δε δεΪΝ κδξ έαΝ
ΰδαΝ αΝαεσζκυγαμ
υθΪφ δαΝ πθΝ δαξ δλδ δευθΝ εαδΝ κλΰαθπ δευθΝ δεαθκ ά πθΝ υ Ν θαΝ υθ ξέ κυθΝ δμΝ
πλκ πΪγ δΫμΝαζζαΰάμΝ αΝ κπδεΪΝΰλαφ έαέ
υθΪφ δαΝ βμΝβΰ έαμΝεαδΝβΝαθΪζυ βΝ κυΝλσζκυΝ κυΝ πδε φαζάμΝ πθΝΰλαφ έπθέ
ξ δεσ β αΝηδαμΝδ ξυλάμΝ υθ λΰα έαμΝη αιτΝ δεα υθΝεαδΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ
ΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ δεα δευθΝ δα δεα δυθέ
υθΪφ δαΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝ δα δεα έαμΝη Ν θ κ-κλΰαθπ δεάΝ εκπδΪΝεαδΝ υηη κξάΝ
σζπθΝ πθΝ φκλΫπθΝ βμΝ λΰα δαεάμΝ δα δεα έαμΝ Χ δ αΰΰ ζΫαμ,Ν πλπ κ δε έκ,Ν
υ λκίΪγηδκΝ δεα άλδκ,Ν δεβΰσλκμ,ΝΪζζκΝέ λυηαΨέ
υθΪφ δαΝ βμΝπλκκπ δεάμΝ πθΝπ ζα υθΝΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ δεα δευθΝυπβλ δυθ,Ν
πδζΫΰκθ αμΝ υΰε ελδηΫθαΝ ηάηα αΝ πθΝ ζ δ κυλΰδυθΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ αθ δζβπ άΝ
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πμΝ Ϊη μΝ υπβλ έ μΝ κυμΝ ξλά μ,Ν σ κΝ Ν παΰΰ ζηα δεσΝ σ κΝ εαδΝ πθΝ ΰ θδευθΝ
ξλβ υθέ
υθΪφ δαΝ βμΝ θ λΰκπκέβ βμΝ υΰε ελδηΫθπθΝ λα βΰδευθΝ ΰδαΝ βθΝ πλκυγβ βΝ βμΝ
δα δεα έαμΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ ΧΝ βθΝ πλκυγβ βΝ κυΝ π δλαηα δ ηκτΝ εαδΝ βθΝ Ϊ βΝ
απΫθαθ δΝ βθΝ αζζαΰά,Νπλκυγβ βΝ θσμΝ ΝεκδθκτΝΝπλκΰλΪηηα κμΝ Ν πκυ υθΝΝ κΝκπκέκΝ
έθαδΝ ξλά δηκΝ ΰδαΝ θαΝ π λδΰλΪο δΝ κλΰαθπ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ εαδΝ υθα σ β μ,ΝΝ
υθκρεσΝπ λδίΪζζκθ,Νκηα δεάΝ λΰα έαΝη Ν κυμΝβΰΫ μΝεαδΝ κυμΝ υθα Ϋζφκυμ,ΝΝγΫηα αΝ
απσ κ βμΝ,ΝεζπΨέ
 ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα
ζ έπ βΝ πθΝ η ζ υθΝ παλαεκζκτγβ βμΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βμΝ ΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ κυΝ
υθ κθδ ηκτΝεαδΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝη αιτΝ πθΝ ηπζ εση θπθΝφκλΫπθέ
Μδε άΝ λα βΰδεάΝ ΰδαΝ βΝ δα άλβ βΝ σ κΝ ε θ λδεκτΝ υθ κθδ ηκτΝ εαγυμΝ εαδΝ βμΝ
κπδεάμΝαυ κ δκέεβ βμΝΫ δΝυ ΝθαΝαθαπ τ κυθΝεαδθκ ση μΝδ Ϋ μέ
θΪζυ βΝ πθΝ πλκςπκγΫ πθΝ ΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ ίδπ δησ β αμΝ πθΝ εαζυθΝ ήΝ
ίΫζ δ πθΝπλαε δευθ,ΝεαγυμΝεαδΝ δ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝ δΪ κ βμΝ
εαδΝ βμΝ η αφκλΪμΝ πθΝ πλαε δευθΝ Ν ζσΰπΝ πθΝ βηαθ δευθΝ δαφκλυθΝ η αιτΝ πθΝ
δ αζδευθΝ π λδκξυθΝ πκυΝ πλκ φΫλκυθΝ δαφκλ δεΫμΝ υεαδλέ μΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ πθΝ
αέλπθΝ δμΝ δα δεα έ μΝεαδθκ κηέαμέ
λΪ βΝ έγΝ«δineaΝχmica»
δineaΝ χmicaΝ έθαδΝ ΫθαΝ πκζυεΪθαζκΝ εΫθ λκΝ παφάμΝ θ σμΝ βμΝ δ αζδεάμΝ βησ δαμΝ
δκέεβ βμ,Ν παλΫξκθ αμΝ πζβλκφκλέ μΝ εαδΝ ίκάγ δαΝ κυμΝ πκζέ μέ Τπκ βλέα δΝ ηδαΝ
ίΪ βΝ θδαέαΝ Ϋ δΝ υ Ν Ν θαΝ βηδκυλΰβγ έΝ ΫθαΝ ξλά δηκ,Ν τΰξλκθκΝ εαδΝ η λά δηκΝ
εΫθ λκΝΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμέ
ξ δΝ ξ δα έΝ πμΝ ΫθαΝ πλκβΰηΫθκΝ τ βηαΝ πκζζαπζυθΝ εαθαζδυθΝ πδεκδθπθέαμΝ
ξθκζκΰδευθΝ πζβλκφκλδυθΝ ΧIωTΨΝ Ν εαδΝ βΝ υπβλ έαΝ έθαδΝ πλκ ίΪ δηβΝ ηΫ πΝ πλ ΪθΝ
αλδγησμΝ βζ φυθκυ,Ν e-mail,Ν web,Ν chatΝ εαδΝ κΝ Skype. Λ δ κυλΰ έΝ η Ν βθΝ παλκξάΝ
ΫΰεαδλπθΝαπαθ ά πθΝ κυμΝπκζέ μ,Ν δαίδίΪακθ αμΝ δμΝαδ ά δμΝ κυμΝ βθΝαλησ δαΝ
βησ δαΝυπβλ έα,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ βΝ υζζκΰάΝεαδΝαθα λκφκ σ β βΝ πθΝαπαθ ά πθΝΝ
πθΝ πκζδ υθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ πκδσ β αΝ πθΝ αζζβζ πδ λΪ υθΝ κυμΝ η Ν βΝ βησ δαΝ
δκέεβ βέ
 Γδα έΝαθαπ τξγβε ΝβΝεαδθκ κηέαν
πσΝ κΝ βίίκΝ κΝ υπκυλΰσμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ ι εέθβ Ν βΝ η αλλτγηδ βΝ βμΝ
βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ Χθκηκγ δεσΝ δΪ αΰηαΝ αλδγΝ 11βΝ κυΝ βίίκ,Ν ΝσηκμΝ λΝ 1ηΝ κυΝ
βίίλΨΝ ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ παλΫξκθ αδΝ κυμΝ
πκζέ μέ ΣκΝΤπκυλΰ έκΝΫξ δΝπλκπγά δΝηδαΝ δλΪΝπλπ κίκυζδυθΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ πθΝ
ξΫ πθΝ η αιτΝ πθΝ πκζδ υθ,Ν πθΝ πδξ δλά πθΝ εαδΝ βμΝ ευίΫλθβ βμέ ΟδΝ
η αλλυγηέ δμΝ ΫξκυθΝ ΰέθ δΝ η Ν βθΝ φδζκ κφέαΝ κυΝ θαΝ κπκγ ά δΝ κθΝ πκζέ βΝ κΝ
πέε θ λκΝ κυ ξ δα ηκτ,Ν κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ βμΝ βησ δαμΝ
δκέεβ βμέ δineaΝ χmicaΝ έθαδΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ λΰαζ έαΝ η Ν σξκΝ βθΝ απζκπκέβ βΝ βμΝ
ξΫ βμΝη αιτΝ πθΝπκζδ υθΝεαδΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμ,Νίκβγυθ αμΝ κυμΝπκζέ μΝθαΝ
ζτ κυθΝ αΝ πλκίζάηα ΪΝ κυμΝ εαδΝ θαΝ πδ αξτθκυθΝ δμΝ απαθ ά δμΝ αΝ αδ άηα αΝ πθΝ
πκζδ υθέ
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  σξκδ
ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ ΰδαΝ κυμΝ πκζέ μΝ ηΫ αΝ απσΝ υθ ξάΝ
πκδκ δεάΝεαδΝπκ κ δεάΝπαλαεκζκτγβ βΝ πθΝαδ βηΪ πθΝ πθΝπκζδ υθέ
υηίκζάΝ βΝη έπ βΝ βμΝαθαπκ ζ ηα δεσ β αμΝ βΝ βησ δαΝ δκέεβ βΝεαδΝ βθΝ
παλκξάΝίκάγ δαμΝ βθΝΫλ υθαΝ πθΝπκζδ υθΝ ΝγΫηα αΝπκυΝ κυμΝ θ δαφΫλκυθΝεαγυμΝ
εαδΝ ίκάγ δαΝ πλκ πΫζα βμΝ
Ν ΪζζκυμΝ βησ δκυμΝ κλΰαθδ ηκτμέ Μ έπ βΝ κυΝ
«οβφδαεκτΝ ξΪ ηα κμ»Ν πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν δμΝ υπβλ έ μΝ πκυΝ παλΫξκθ αδΝ Ν ηΫ πΝΝ
δα έε υκυΝΝΝαπσΝ βΝ βησ δαΝ δκέεβ βέ
ξ δα ησμΝεαδΝ φαληκΰάΝ θσμΝ δε τκυΝη αιτΝ βησ δπθΝ δκδεά πθΝη Ν σξκΝ βΝ
ί ζ έπ βΝ βμΝ ξΫ βμΝ κυΝ πκζέ βΝ η Ν βΝ βησ δαΝ δκέεβ β,Ν ηΫ αΝ απσΝ βΝ υθ ξάΝ εαδΝ
πκδεκ κηβ δεάΝ υθ λΰα έαέ
 ΚτλδκδΝ δεαδκτξκδ
Ι αζκέΝπκζέ μέ
ΣκΝπλσΰλαηηαΝ«δineaΝχmica»ΝπαλΫξ δΝ πέ βμΝ δ δεΪΝπλκ αληκ ηΫθ μΝυπβλ έ μΝΰδαΝ
κυμΝ βζδεδπηΫθκυμ,Ν Ϊ κηαΝ η Ν δ δεΫμΝ αθΪΰε μΝ εαδΝ πθΝ η αθα υθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ
υΰε ελδηΫθκυμΝ κη έμΝΧπέξέΝηδαΝΰλαηηάΝ άλδιβμΝπκυΝ βηδκυλΰάγβε Νη ΪΝ κΝ δ ησΝ
βθΝ π λδκξάΝ χbruzzoΝ κΝ βίίλ,Ν βΝ κπκέαΝ κξ τ δΝ βθΝ πδ Ϊξυθ βΝ εαδΝ βΝ
δ υεσζυθ άΝ βμΝ πδ λκφάμΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ αΝ πέ δαΝ κυμΝ υπκ βλέακθ αμΝ Ν βθΝ
αθΪζβοβΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ δα δεα δυθΨέ
ΜδελΫμΝ εαδΝ η αέ μΝ πδξ δλά δμΝ ΧΜΜ ΨΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ θΫπθΝ θσηπθΝ εαδΝ
εαθκθδ ηυθέ
ΟδΝ κπδεΫμΝ εαδΝ γθδεΫμΝ βησ δ μΝ δκδεά δμΝ Χπ λέπκυΝ ζίέίίίΝ φκλ έμΨ,Ν κδΝ κπκέκδΝ
ξλβ δηκπκδκτθΝ βθΝυπβλ έαΝΰδαΝθαΝπαλΫξ δΝηδαΝΫθ διβΝΰδαΝ κΝπυμΝαπκ Ϋξκθ αδΝεαδΝ
ππμΝξ δλέακθ αδΝκδΝπκζέ μΝ δμΝυπβλ έ μΝ,ΝηΫ πΝ βμΝπαλαεκζκτγβ βμΝ πθΝπκδκ δευθΝ
αζζαΰυθΝ εαγυμΝ εαδΝ πθΝ Ν εγΫ πθΝ αθΪζυ βμΝ πκυΝ παλΪΰ αδΝ απσΝ βθΝ κηΪ αΝ πκυΝΝ
πζαδ δυθ δΝ κΝπλσΰλαηηαέ
 Τφδ Ϊη θ μΝπαλσηκδ μΝπλαε δεΫμ
«ωhiamaΝΡκηΪ»ΝΝ βΝ βησ δαΝ δκέεβ βΝ κυΝΝ άηκυΝ βμΝΡυηβμ
ΜΫ πΝαυ άμΝ βμΝ βζ φπθδεάμΝυπβλ έαμ,ΝκδΝπκζέ μΝηπκλκτθΝθαΝ πδεκδθπθά κυθΝ
η ΝεΪγ ΝαιέπηαΝ βθΝ δκέεβ βΝ κυΝ άηκυΝεαδΝθαΝζΪίκυθΝ ξ δεΫμΝυπβλ έ μέ
Ν υπβλ έαΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ τκΝ πέπ αΝ αζζβζ πέ λα βμμΝ βΝ πλυ βΝ έθαδΝ ΫθαμΝ πέθαεαμΝ
δ σ κυΝΝ υθΝΝ κΝ βζ φπθδεσΝεΫθ λκΝΝεαδΝ κΝ τ λκΝ πέπ κΝπαλΫξ δΝ κΝπλκ ππδεσΝ
πκυΝ δαξ δλέακθ αδΝπδκΝπκζτπζκε μΝαδ ά δμΝκδΝκπκέ μΝ δαίδίΪακθ αδΝαπσΝ κθΝπέθαεαΝ
εαδΝ κΝ βζ φπθδεσΝεΫθ λκέ
«ServiceΝωanada»ΝΝΝ θγλυπδθκΝ υθαηδεσΝεαδΝ θΪπ υιβΝΝ ιδκ ά πθ,ΝΚαθα Ϊμ
Τπβλ έαΝ κυΝ Καθα ΪΝ παλΫξ δΝ θδαέαΝ πλσ ία βΝ Ν ΫθαΝ υλτΝ φΪ ηαΝ πθΝ
ευί λθβ δευθΝ υπβλ δυθΝ
κυμΝ Καθα κτμΝ πκζέ μέ ΟδΝ ξλά μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
πδεκδθπθά κυθΝη Ν βθΝυπβλ έαΝηΫ πΝ βμΝδ κ ζέ αμΝ βμ,ΝηΫ πΝ βζ φυθκυΝάΝηΫ πΝ
βμΝΤπβλ έαμΝ κυΝΚαθα ΪΝΚΫθ λαΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ ΝσζβΝ βΝξυλαέ


πκ κ δεσ β α

ΜβθδαέπμΝ π λδ σ λ μΝ Ν απσΝ λίί.ίίίΝ κθκηα δεΫμΝ παφΫμΝ ηΫ πΝ βζ φυθκυΝ εαδΝ
βζ ε λκθδεκτΝ αξυ λκη έκυέ
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θαμΝ ηΫ κμΝ ξλσθκμΝ αθαηκθάμΝ πθΝ βθΝ υ λκζΫπ πθ υπΪλξ δΝ ηΫξλδ θαΝ ηδζά
Νη Ν
ΫθαθΝξ δλδ άέ
ΌζαΝ αυ ΪΝ πδ υΰξΪθκθ αδΝ η Ν ΫθαΝ πλκ ππδεσ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ π λέπκυΝ λίΝ
ηπ δλκΰθυηκθ μΝΧ ηπλσμΝεαδΝbackΝofficeΨέ
ι δ έε υ βΝ πθΝ ηπλσμΝ εαδΝ backΝ officeΝ φκλ έμΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ π έαΝ βμΝ ΰθυ βμΝ
Χαθαπβλέα,Ν αΝ Ϋ κ αΝ εαδΝ κυμΝ φσλκυμ,Ν βθΝ εκδθπθδεάΝ α φΪζδ β,Ν βΝ η αθΪ υ β,Ν
βθΝ λΰα έα,ΝεέζπέΨ,Ν κΝκπκέκΝ υθκ έΝηδαΝΰλάΰκλβΝεαδΝαπκ ζ ηα δεάΝαπΪθ β βΝ αΝ
αδ άηα αΝ πθΝπκζδ υθέ
πκ κ δεσ β αΝγαΝαυιβγ έΝηΫ πΝ βμΝadΝhocΝυπβλ δυθΝΧ ζδεκτΝ εκπκτΨΝπκυΝΫξκυθΝ
ξ δα έΝεαδΝυζκπκδκτθ αδΝπλκε δηΫθκυΝθαΝαθ δη ππέ κυθΝεα α Ϊ δμΝΫε αε βμΝ
αθΪΰεβμΝεαδΝ αΝ δ δεΪΝαδ άηα αΝ βμΝευίΫλθβ βμΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝαθαΰευθΝ
πθΝ πκζδ υθ (Linea Amica Abruzzo, Linea Amica semplifica, Linea Amica
Immigrazione).


πκ ζ ηα δεσ β αέ

Ν δεαθκπκέβ βΝ πθΝ π ζα υθΝ αθΪζυ βΝ παλΫξ δΝ πλσ γ αΝ κδξ έαΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ
πθΝαθαη θση θπθΝαπκ ζ ηΪ πθμ
 Κα ΪΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ κΝ λίΣΝ πθΝ π ζα υθΝ εφλΪακυθΝ δεαθκπκέβ βΝ
ΰδαΝ βθΝυπβλ έαέ
 θκΣΝ κυΝ έΰηα κμΝ άζπ Ν σ δΝ κΝ πλσίζβηαΝ κυΝ έξ Ν ζυγ έΝ ξΪλβΝ
κΝ«δineaΝχmica»έ
ΟΝ υθ ξυμΝ αυιαθση θκμΝ αλδγησμΝ πθΝ βηκ έπθΝ δκδεά πθΝ πκυΝ θυθ δΝ κΝ έε υκΝ
«δineaΝ χmica»Ν Χ ξ σθΝ δπζα δΪ βε Ν κΝ βίίλΝ - βί1βΝ π λέκ κΨΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
γ πλκτθ αδΝδ ξυλΪΝαπκ δε δεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ πέ υιβμΝ κυΝ σξκυΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ
δε τκυέ


Νπκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθ.

Πλκ δ σμ
ΜδαΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ πκζζαπζυθΝ εαθαζδυθΝ υθκ έΝ υοβζΪΝ πλσ υπαΝ πλκ ία δησ β αμέ ΟδΝ
πκζέ μΝηπκλκτθΝ τεκζαΝθαΝ πδεκδθπθά κυθΝη Ν κΝ«δineaΝχmica»ΝΝηΫ πμ
θσμΝΝ πλ ΪθΝαλδγηκτΝ βζ φυθκυΝήΝskypeΝήΝchatlineμΝ υ ΫλαΝΫπμΝΠαλα ε υάΝΧαπσΝ
δμΝλΝπέηέΝΫπμΝ δμΝθΝηέηέΨέ
WebμΝ βζήι,Ν υηπζβλυθκθ αμΝ ΫθαΝ βζ ε λκθδεσΝ Ϋθ υπκΝ πκυΝ π λδΰλΪφ δΝ κΝ πλσίζβηαΝ
,αυ σΝ δαίδίΪα ΝΝ Ν ηπ δλκΰθυηκθ μέ
Σβζ φπθβ άμμΝβζήι,Ναφάθκθ αμΝΫθαΝηάθυηαΝπκυΝπ λδΰλΪφ δΝ κΝπλσίζβηαέ
χppμΝκπκέκΝηπκλ έ ΝθαΝεα ίΪ
Ν πλ ΪθΝαπσΝ κΝχppleΝStoreέ
ΚκδθπθδεΪΝ έε υαμΝ αεσζκυγ μΝ θβη λπηΫθ μΝ ε σ δμ,Ν εφλΪακθ αμΝ απσο δμΝ εαδΝ
αβ κτθΝ άλδιβΝηΫ πΝ κυΝόacebookΝεαδΝ κυΝTwitterΝζκΰαλδα ησέ
Ν δε υαεάΝ πτζβΝ «IlΝ PortaleΝ degliΝ ItalianiΟΝ ΧΠτζβΝ πθΝ Ι αζυθΨΝ ξ δΪ βε Ν εαδΝ
υζκπκδάγβε Ν Ν ξΫ βΝ η Ν αΝ πλσ υπαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ
πλκ ία δησ β αέΝ ΜΫ πΝ βμΝ πτζβμΝ πκζέ μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ΫξκυθΝ πλσ ία βΝ Ν
υπβλ έ μΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμ,Νξλβ δηκπκδυθ αμΝηέαΝΝ« δεκθδεάΝπσλ αΟΝη ΝαπζσΝ
λσπκέ Μ λδεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝπτζβμμ
ΓδαΝ βθΝ βησ δαΝ δκέεβ βΝηβξαθάΝαθααά β βμ www.italia.gov.it
υξθΫμΝ λπ ά δμΝηΫ πΝ ΰευεζκπαέ δαμΝπκυΝΝξπλέα αδΝ Νγ ηα δεΫμΝπ λδκξΫμέ
ΠΪθπΝαπσΝηΝκίίΝ βηκ δ υηΫθ μΝΝ δ ά δμέΝ
θ απσελδ βμ
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ΟδΝ φκλ έμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ πκυΝ ι δ δε τκθ αδΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ ΰθυ βμΝ εαδΝ
θβη λυθ αδΝ υθ ξυμΝΰδαΝ δμΝθκηκγ δεΫμΝεαδΝεαθκθδ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝ
πδκΝ υξθΫμΝγΫηα αΝΧφκλκζκΰέα,ΝεκδθπθδεάΝα φΪζδ β,Ν βθΝ λΰα έα,Ν βθΝαθαπβλέα,Ν βΝ
η αθΪ υ βΨέ
υθ ξάμΝπαλκξάΝ π λδεάμΝεα Ϊλ δ βμΝΰδαΝ κυμΝ επλκ υπκυμΝ κυΝΓλαφ έκυΝέ
θαΝαυ σηα κΝη θκτΝπκυΝεαγκ βΰ έΝ κυμΝπκζέ μ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ πδζΫικυθΝ κυΝπδκΝ
εα ΪζζβζκυμΝ Ν φκλ έμΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κθΝ τπκΝ βμΝ αέ β βμΝ εαδΝ θαΝ κυμΝ ίκβγΪΝ κΝ θαΝ
πδεκδθπθά κυθΝΝηααέΝ κυμΝΰλάΰκλαέ
ιδκπδ έαμ
ΜσθκΝ γ ηδεΫμΝ εαδΝ πέ βη μΝ πβΰΫμΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ απαθ ά κυθΝ δμΝ
λπ ά δμΝ πθΝπκζδ υθΝ,Ν ια φαζέακθ αμΝΫ δΝυοβζΪΝπλσ υπαΝαιδκπδ έαμέ
Ν π λδεάΝ Data ψaseΝ δαγΫ δΝ κηάΝ εαδΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ κΝ Ν π λδ ξση θκΝ βμΝΝ
θβη λυθ αδΝ υθ ξυμ,Ν υθκυθ αμΝ λπ άηα αΝ φκλΫπθΝ Ν ΰδαΝ δμΝ ζτ δμΝ πθΝ
πλκίζβηΪ πθΝ πθΝπκζδ υθέ
Ν πλκθκηδαεάΝ ξΫ βΝ η Ν δμΝ βησ δ μΝ δκδεά δμΝ πκυΝ θυθ δΝ κΝ έε υκΝ πδ λΫπ δΝ
«δineaΝ χmica»Ν θαΝ ζτ κυθΝ πδκΝ πκζτπζκεαΝ πλκίζάηα α,Ν Ν π λδπ υ δμΝ σπκυΝ
απαδ έ αδΝβΝΪη βΝ παφάΝη Ν βθΝαλησ δαΝ βησ δαΝ δκέεβ βέ
 Ιεαθκπκέβ βΝ πθΝξλβ υθέ
Ν υθ ξάμΝηΫ λβ βΝ βμΝΝδεαθκπκέβ βμΝΝ κυΝπκζέ βΝΫξ δΝ θ πηα πγ έΝπζάλπμΝ κΝ
τ βηαΝ δαξ έλδ βμΝ ξΫ πθΝ Π ζα υθέ ΣκΝ τ βηαΝ υθ υΪα δΝ Ν βθΝ αθΪΰεβΝΝ
δεαθκπκέβ βμΝ πθΝ πκζδ υθΝ εαγυμΝ Ν εαδΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ πθΝ απκελέ πθΝ πκυΝ
παλΫξκθ αδΝ απσΝ βθΝ υπβλ έαέ ΟΝ ΰ θδεσμΝ σξκμΝ έθαδΝ θαΝ θ κπέα δΝ ελέ δηαΝ ε θΪΝ
εαγυμΝεαδΝ κη έμΝπκυΝ πδ Ϋξκθ αδΝί ζ έπ βέ
Μ ΪΝ απσΝ παφάΝ η Ν κΝ «δineaΝ χmica»Ν κΝ λγ,ιΣΝ πθΝ π ζα υθΝ ιΫφλα Ν γ δεάΝ
αιδκζσΰβ βΝ βμΝυπβλ έαμΝπκυΝΫζαίαθέ


ε έηβ β

ΣκΝπλσΰλαηηαΝ«δineaΝχmica»Νπαλαεκζκυγ έ αδΝ υθ ξυμΝεαδΝίΪ βΝΝ ί κηα δαέπθΝΝ
εγΫ πθΝ Ν επκθάγβεαθΝ Ν εγΫ δμΝ Ν αε δεάΝ ίΪ βΝ ΧαλδγησμΝ πθΝ πδ ε π υθ,Ν δμΝ
ζέ μΝ πκυΝ πδ εΫπ κθ αδ,Ν κΝ ηΫ κμΝ ξλσθκμΝ αθ απσελδ βμΝ αΝ αδ άηα α,Ν αλθβ δεΫμΝ
εαδΝγ δεΫμΝ εγΫ δμΝΰδαΝεΪγ ΝγΫηαΝεζπ βηκ δ τκθ αδΝ βθΝδ κ ζέ αΨέ
τκΝ εγΫ δμΝΙεαθκπκέβ βμΝΠ ζα υθΝπαλάξγβ αθΝΧ κΝβίίλΝεαδΝ κΝβί11Ψέ
Ν λκάΝ πθΝ αδ βηΪ πθΝ Ν υπσε δ αδΝ υθ ξυμΝ Ν πκ κ δεάΝ παλαεκζκτγβ βΝ εαδΝ
Ϋλ υθα Ν ηδαΝ δλΪΝ γ ηα δευθΝ κηΫπθΝ εαγυμΝ Ν εαδΝ ΰέθ Ν π λδΰλαφάΝ βμΝ ιΫζδιβμ
πθΝ αδ ά πθέ Πκδκ δεάΝ παλαεκζκτγβ βΝ ΧαθΪζυ βΝ Ϊ πθΝ βμΝ αά β βμΨΝ εαδΝ
πκ κ δεάΝήΝπκδκ δεάΝαπκζκΰδ ηκτΝσ κθΝαφκλΪΝ βΝλκάΝαδ βηΪ πθΝ αΝΝεΫθ λαΝ παφάμΝ
κυΝ δε τκυΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ αε δεΪέ
ΣκΝ «δineaΝχmica»Ν αθ δπλκ ππ τ δΝ πέ βμΝ ΫθαΝ πλκθκηδαεσΝ βη έκΝπαλα άλβ βμΝ
εαγυμΝ παλΫξ δΝ ηδαΝ ηκθα δεάΝ δεσθαΝ βμΝ αά β βμΝ πθΝ πκζδ υθΝ βθΝ Ι αζέαΝ εαδΝ βθΝ
υλυπβέ ΜΫ αΝ απσΝ αυ άΝ βθΝ δεσθαΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ υζζκΰάΝ πκζτ δηπθΝ
πζβλκφκλδυθΝ πκυΝ έθαδΝ ξλά δη μΝ ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ πλκ τππθΝ βμΝ βησ δαμΝ
δκέεβ βμέ υ άΝ βΝ ζ π κη λάμΝ αθΪζυ βΝ παέλθ δΝ ΪλεαΝ εαδΝ κ ΪΝ ηΫ αΝ απσΝ βΝ
βηκ έ υ βΝ βμ υθκζδεάμΝ Ϋεγ βμ,Ν ΫθαΝ ΫΰΰλαφκΝ πκυΝ παλΫξ δΝ πζβλκφκλέ μΝ ΰδαΝ κθΝ
πκζέ βΝ Ν εαδΝ βθΝ ξΫ βΝ η Ν βθΝ βησ δαΝ δκέεβ β,Ν η Ν Ϋηφα βΝ δμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ
π ζα υθέ
Ολδ ηΫθαΝ κδξ έαΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝπ λέκ κΝβίίλ-2012:
κληΝζζβΝξ δλδ ησμΝΝ παφυθέ
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η,ηΝ εα κηητλδαΝ πδ εΫπ μΝ βμΝδ κ ζέ αμέ
11,γΝ εα κηητλδαΝΝπλσ ία βΝ ΝΪζζ μΝΝδ κ ζέ μέ
ηίίΝυπβλ έ μΝπκυΝ δα έγ θ αδΝonlineέ
 κδξ έαΝ πδεκδθπθέαμΝλιΝκ1θΝΰλαφ έαΝ βησ δαμΝυπβλ έαμΝπκυΝ βηκ δ τγβεαθέ
βγίΝ εα κηητλδαΝ παφΫμΝη Ν κΝ τθκζκΝΝ δε τκυΝ«δineaΝχmica»έ
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/servizi-per-il-cittadino/lineaamica/dossier-sullattivita-di-linea-amica/indagine-customer-satisfaction-.aspx
 ξ δα ησμΝ
«δineaΝχmica»Ν βηδκυλΰάγβε ΝΰδαΝθαΝ θδ ξτ δΝ βθΝδεαθσ β αΝ πθΝΝδ αζδευθΝΝ
εΫθ λπθΝΝ ιυπβλΫ β βμΝθαΝαθ απκελδγκτθΝΝ αΝαδ άηα αΝ πθΝπκζδ υθΝεαδΝθαΝ
βηδκυλΰά κυθΝΝηδαΝαπλσ εκπ βΝ ηπ δλέαΝξλά βμΝ πθΝδ αζδευθΝ βηκ έπθΝ
υπβλ δυθέ λ υθαΝαπσΝ κΝΣηάηαΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝαθΫφ λ Νσ δΝ αΝΧπ λέπκυΨΝ
5ίίίΝεΫθ λαΝ παφάμΝ κυΝδ αζδεκτΝ υ άηα κμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝζαηίΪθκυθΝεαδΝΝ
απαθ κτθ Ν ξ σθΝηίίίίίΝαδ ά δμΝΰδαΝπζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝυπβλ έ μ,Ν
ηΫ πΝ βζ φυθκυΝάΝwebΝεΪγ ΝηΫλαέ πδπζΫκθ,Ν θΝ έθαδΝσζαΝαυ ΪΝ αΝεΫθ λαΝ παφάμΝ
κΝΝέ δκΝ πέπ κΝυπβλ δυθΝεαδΝβΝαθ απσελδ βΝ Νπκζτπζκε μΝπ λδπ υ δμΝ έθαδΝ
τ εκζβΝζσΰπΝαβ βηΪ πθΝ σππμΝβ ξλά βΝαπαλξαδπηΫθπθΝ ξθκζκΰδυθ,Ν
π λδκλδ ηΫθπθΝκδεκθκηδευθΝπσλπθΝεαδΝ βθΝΫζζ δοβΝεα Ϊλ δ βμΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ
υθαηδεκτέ
ξ δα ησμμΝγΝηάθ μ


κεδηΫμ

ΧμΝ πλυ κΝ ίάηα,Ν κΝ ζκΰδ ηδεσΝ ΧωontentΝ εanagementΝ SystemΝ εαδΝ ωustomerΝ
RelationshipΝ εanagementΨ,Ν αΝ κδξ έαΝ κυΝ υζδεκτΝ εαδΝ αΝ υ άηα αΝ πδεκδθπθδυθΝ
ΫξκυθΝαθαπ υξγ έΝ τηφπθαΝη Ν δμΝδ δαέ λ μΝαθΪΰε μΝ βμΝυπβλ έαμέ
Ν κεδηα δεάΝφΪ βΝ δάλε Ν1ίΝβηΫλ μΝεαδΝι εέθβ Ν δμΝ1ηΝ ΙαθκυαλέκυΝβίίλέΝΟΝ
σξκμΝ ά αθΝ θαΝ θ κπδ κτθΝ υξσθΝ α υθαηέ μΝ άΝ πλκίζάηα αΝ πζβλσ β αμΝ εαδΝ βμΝ
αιδκπδ έαμΝ πθΝ κδξ έπθΝζκΰδ ηδεκτΝεαδΝ πθΝ υ άηα πθέ
Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝαυ άμΝ βμΝφΪ βμΝβίίΝθΫαΝηΫζβΝ κυΝπλκ ππδεκτΝπλκ ζάφγβεαθΝεαδΝ
επαδ τ βεαθΝ τηφπθαΝη Ν αΝεαγάεκθ ΪΝ κυμέ
ΥλσθκμΝ κεδηάμμΝ1Νηάθαμ


φαληκΰά

ΣαΝ λΰαζ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδμ
δαξ έλδ βΝ βμΝαπσελδ βμΝ Ν τκΝ πέπ αμΝαΝfrontΝofficeΝΰδαΝΪη μΝαπαθ ά δμΝ αΝ
αδ άηα αΝ εαδΝ backΝ officeΝ ΰδαΝ αΝ πλκίζβηα δεΪΝ αδ άηα αΝ πκυΝ απαδ κτθΝ ίαγτ λβΝ
Ϋλ υθαΝεαδΝ βθΝΪη βΝ παφάΝη Ν βΝ βησ δαΝ δκέεβ βέ
δ δεΪΝΰλαφ έαΝυπκ άλδιβμμ
Linea Amica Semplifica: άλδιβΝ
δμΝ ηδελΫμΝ εαδΝ η αέ μΝ πδξ δλά δμΝ θαΝ
φαλησ κυθΝ κΝ πζαέ δκΝ πθΝ ηΫ λπθΝ δκδεβ δεάμΝ απζκτ υ βμΝ πκυΝ Ϋζαί Ν βΝ
ευίΫλθβ βΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝαθ αΰπθδ δεσ β αμΝ βμΝΙ αζέαμέ
Linea Amica Immigrazione: παλκξάΝ εαδΝ βΝ δΪ κ βΝ βμΝ π άμΝ πζβλκφσλβ βμ
ξ δεΪΝη Ν βΝ υηίκζάΝ πθΝπκζδ υθΝ πθΝη αθα υθΝ βθΝεκδθπθδεάΝεαδΝκδεκθκηδεάΝ
απάΝ βμΝΙ αζέαμέ
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Linea Amica Abruzzo: βηδκυλΰάγβεαθΝ η ΪΝ κΝ δ ησΝ κυΝ βίίλΝ βθΝ π λδκξάΝ
χbruzzo,Ναυ σΝΫξ δΝπμΝ σξκΝθαΝ πδ αξτθ δΝεαδΝ βΝ δ υεσζυθ άΝ βμΝ πδ λκφάμΝ κυΝ
πζβγυ ηκτΝ αΝ πέ δαΝ κυμ,Νυπκ βλέακθ αμΝΝ κυμΝΝ κθΝΝξ δλδ ησΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ
δα δεα δυθέ
θαΝ τ βηαΝ δαξ έλδ βμΝ Π ζα δαευθΝ ξΫ πθΝ Ν πλκ αληκ ηΫθκΝ Ν δμΝ αθΪΰε μΝ
δineaΝ χmicaΝ εαδΝ ΫθαΝ τ βηαΝ ωomputerΝ TelephonyΝ IntegrationΝ Ν εα αΰλΪφκυθΝ εαδΝ
παλαεκζκυγκτθΝ βθΝυπκίκζάΝεαδΝ βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝαδ ά πθέ
ΜδαΝ ίΪ βΝ ΰθυ πθΝ ΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ π λδ ξκηΫθκυ,Ν υ βηα κπκέβ βΝ εαδΝ
αλξ δκγΫ β βέΝ Τπκ βλέα δΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ βΝ υζζκΰάΝ πθΝ πζβλκφκλδυθΝ πκυΝ
αβ κτθ αδΝαπσΝ κυμΝπκζέ μΝεαδΝ θγαλλτθ δΝ βθΝαθ αζζαΰάΝΝΰθυ πθΝ κΝπζαέ δκ βμΝ
κηΪ αμΝ«χmicaΝδinea»έ
ΜδαΝ δα δε υαεάΝ πτζβ βΝ http://www.Lineaamica.gov πλκ φΫλ δΝ κυμΝ πκζέ μΝ ΫθαΝ
βη έκΝ παφάμΝ η Ν βΝ βησ δαΝ δκέεβ β,Ν εαδΝ αθ δπλκ ππ τ δΝ Ν σ κΝ ΫθαΝ ξλά δηκΝ
λΰαζ έκΝ άλδιβμΝεαδΝηδαΝκυ δα δεάΝίΪ βΝΰθυ πθέ
Πλκ αληκ ηΫθβΝ υπκ άλδιβΝ έθαδΝ δαγΫ δηβΝ ηΫ πΝ e-mail,Ν πλ ΪθΝ αλδγηκτμΝ
βζ φυθκυ,Ν κΝappέ
 Υλά βμΝ πθΝπσλπθ
Κσ κμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝπκυΝ έθαδΝΝυοβζυθΝπλκ σθ πθΝεαδΝΝΫξκυθΝ πδζ ΰ έΝΰδαΝθαΝ
ξ δλέακθ αδΝ δΪφκλ μΝ λα βλδσ β μέΝ θ δπλκ ππ τ δΝ π λέπκυΝ κΝιίΣΝ κυΝ ά δκυΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ Ϋλΰκυέ ΣκΝ εσ κμΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ βμΝ ξθκζκΰδεάμΝ
υπκ κηάμΝ ΧsoftwareΝ εαδΝ hardwareΨΝ αθ δπλκ ππ τ δΝ π λέπκυΝ κΝ 1ίΣέ ΣκΝ εσ κμΝ βμΝ
πλ ΪθΝ βζ φπθδεάμΝ ΰλαηηάμΝ αθ δπλκ ππ τ δΝ π λέπκυΝ κΝ 1βΣΝ κυΝ υθκζδεκτΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτέ
ΥλσθκμΝυζκπκέβ βμμΝ1βΝηάθ μ


δΪξυ β

Ν τ λβΝ φΪ βΝ βμΝ «δineaΝ χmica»Ν ι εέθβ Ν κθΝ Φ ίλκυΪλδκΝ κυΝ βί1β,Ν
πλκε δηΫθκυΝθαΝ θ πηα υ δΝ κΝε θ λδεσΝεαδΝπ λδφ λ δαεσΝ έε υκΝ δκδεά πθ,ΝηΫ πΝ
ηδαμΝ κζκεζβλπηΫθβμΝ πζα φσληαμ,Ν ΫθαΝ θδαέκΝ τ βηαΝ αδ άηα κμ,Ν εαδ υθαλ ά δμΝ
η αφκλΪμΝφπθάμΝΝηΫ πΝ δα δε υαεάμΝ ξθκζκΰέαμΝΧVoIPΨέ
δα υθ
ηΫθαΝ υ άηα αΝ δαξ έλδ βμΝ Ν η Ν τθ βΝ Ν Ν ηδαΝ κζκεζβλπηΫθβΝ ίΪ βΝ
κηΫθπθΝ Ν ΫξκυθΝ ΰεα α αγ έΝ
Ν γίΝ υθ ση θκυμΝ Ν βησ δκυμΝ φκλ έμΝ
Χ υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ π λδφ λ δυθ,Ν πθΝ άηπθ,Ν εΫθ λπθΝ υΰ έαμΨΝ εαδΝ πΫθ Ν
κησ πκθ αΝσλΰαθαΝ βμΝε θ λδεάμΝ δκέεβ βμέ
https://it-it.facebook.com/LineaAmica
Twitter: lineamica
 Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ
Πλκυγβ βΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ ηδαμΝ πλκ Ϋΰΰδ βμΝ πλκ αθα κζδ ηΫθβμΝ κυμΝ πκζέ μΝ
εαδΝ δμΝ υπβλ έ μΝ Ν απσΝ βΝ βησ δαΝ δκέεβ βμΝ αυ άΝ έθαδΝ βΝ Ν πλσεζβ βΝ πκυΝ
αθ δη ππέα δΝβΝ «δineaΝ χmica»Ν αζζβζ πδ λυθ αμΝη Ν κυμΝπκζέ μΝπμΝΟπ ζΪ μΟΝ εαδΝ
σξδΝησθκΝΟξλά μΟέ
ΓδαΝθαΝΰέθ δΝαυ σ,ΝΝ λέαΝετλδαΝηΫ αΝΫξκυθΝ ξ δα έ εαδΝυζκπκδκτθ αδμ


θαΝ έε υκΝ πθΝ βησ δπθΝ δκδεά πθέ
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Ν γ ηα δεάΝ ι δ έε υ βΝ πθΝ φκλΫπθΝ ΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ
αδ ά πθΝεαδΝ πθΝαπαθ ά πθέ
 ΜδαΝ υθ ξάμΝ πκ κ δεάΝ εαδΝ πκδκ δεάΝ αθΪζυ βΝ Ν ΰδαΝ βθΝ
παλαεκζκτγβ βΝ βμΝδεαθκπκέβ βμΝ πθΝπκζδ υθέ


ΜδαΝ υ εκζέαΝ βμΝ δ αζδεάμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ έθαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ ηδαμΝ
απκ ζ ηα δεάμΝ υθ λΰα έαμΝ ΰδαΝ ΫθαθΝ εκδθσΝ εκπσέ ΣκΝ «δineaΝ χmica»Ν Ν έε υκΝΝ
βηδκυλΰάγβε ΝΰδαΝθαΝαθ δη ππέ δΝαυ άΝ βθΝΫζζ δοβΝ υθΫλΰ δαμέ ΠλκμΝ κΝπαλσθ,ΝκδΝ
π λδ σ λ μΝαπσΝ1ΝβίίΝυπβλ έ μΝπζβλκφσλβ βμΝ κυΝεκδθκτΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ κΝ
έε υκΝ σζκδΝ λΰΪακθ αδΝ ηααέΝ ΰδαΝ θαΝ ί ζ δυ κυθΝ βθΝ πκδσ β αΝ πθΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ
παλΫξκθ αδΝ κυμΝπκζέ μέ
 υθ λΰα έ μ
Τπκυλΰ έαΝεαδΝφκλ έμ απσΝΪζζ μΝ βησ δ μΝυπβλ έ μ
έε υκΝ «δineaΝ χmica»Ν Ν απκ ζ έ αδΝ απσΝ π λδ σ λ μΝ Ν απσΝ 1Ν βίίΝ υπβλ έ μΝ
πζβλκφκλδυθΝ πθΝ βησ δπθΝ δκδεά πθ,ΝπέξέΝαπσΝ βθΝε θ λδεάΝευίΫλθβ βμ
IσPSΝΧ γθδεσΝ λυηαΝΚκδθπθδεάμΝΠλσθκδαμΨ,ΝIσPϊχPΝΧ γθδεσΝ λυηαΝΚκδθπθδεάμΝ
ΠλσθκδαμΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΨ,Ν IσχIδΝ Χ γθδεσΝ λυηαΝ
φαζέ πμΝ λαυηα δ ηκτμΝ απσ βθΝ λΰα έαΨ,Ν π λδεάΝ Τπβλ έαΝ σ πθΝ εαδΝ
ΪζζαΝ υπκυλΰ έα,Ν πέξέΝ βησ δαΝ επαέ υ β,Ν Πκζδ δ δεάμΝ ΚζβλκθκηδΪμΝ εαδΝ
λα βλδσ β μΝ ,Ν ΟδεκθκηδεάΝ θΪπ υιβ,Ν πδεκδθπθέα,Ν βθΝ υΰ έα,Ν βθΝ λΰα έαΝ εαδΝ
βθΝεκδθπθδεάΝπκζδ δεάέ
Π λδφΫλ δ μΝεαδΝπ λδφ λ δαεΪΝΚΫθ λαΝΤΰ έαμ
ΟδΝ π λδφΫλ δ μΝ βμΝ ψasilicata,Ν δombardia,Ν Piemonte,Ν χbruzzo,Ν Sardegna,Ν όriuliΝ
VeneziaΝ ύiulia,Ν Σλ θ έθκΝ Άζ κΝ Άθ δ α ,Ν ValleΝ ϊΥχosta,Ν Καζαίλέα,Ν Καηπαθέα,Ν
ΛΪ δκ,Ν Λδΰκυλέα,Ν Μκζέα ,Ν βθΝ πκυζέα,Ν δε ζέα,Ν Toscana,Ν Umbria,Ν VenetoΝ
υηη Ϊ ξκυθΝ κΝδineaΝχmicaΝ κυΝ έε υκέ
ΣαΝ ΚΫθ λαΝ Τΰ έαμΝ βμΝ ΛΪ δκΝ εαδΝ ϋmiliaΝ Romagna,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ ΚΫθ λαΝ Τΰ έαμΝ
π λδ σ λ μΝ π λδκξΫμΝ ΫξκυθΝ θ αξγ έΝ κΝ έε υκέ παλξέ μΝ εαδΝ άηκδ απσΝ Ϊζζ μΝ
βησ δ μ
Π λέπκυΝ θηΝ παλξέ μΝ εαδΝ κδΝ άηκδΝ βμΝ ΡυηβμΝ εαδΝ κυΝ ΜδζΪθκυΝ ΫξκυθΝ πλκ ξπλά δΝ
κΝχmicaΝ έε υκΝδineaέ
ΣκΝ
γθδεσΝ υηίκτζδκΝ
λ υθυθΝ ΧωσRΨΝ εαδΝ
αΝ παθ πδ άηδα
εα βηαρεκτμΝεαδΝ λ υθβ δεκτμΝφκλ έμ
ΣκΝ γθδεσΝυηίκτζδκΝ λ υθυθΝΧωσRΨΝεαδΝβζΝπαθ πδ άηδα,ΝπέξέΝΠαθ πδ άηδκΝΟδaΝ
SapienzaΟΝ βμΝΡσηα,ΝΠαθ πδ άηδκΝ βμΝΜπκζσθδα,Ν κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ κυΝΜδζΪθκυΝ
έθαδΝηΫλκμΝ κυΝ δε τκυΝ βμΝχmicaΝ βμΝδineaέ
θαΝ δεκθδεσΝΰλαφ έκΝΰδαΝγΫηα αΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝαθαπβλέαΝεαδΝ βθΝεκδθπθδεάΝ
εαδΝ παΰΰ ζηα δεάΝΫθ αιβΝ πθΝη δκθ ε κτθ πθΝα σηπθΝ,δ λτγβε Ν Ν υθ λΰα έαΝη Ν
βθΝόederazioneΝ ItalianaΝperΝilΝSuperamentoΝdellΥώandicapΝΧΙ αζδεάΝΟηκ πκθ έαΝΰδαΝ
βθΝ αθ δη υπδ βΝ ώandicapΨ,Ν ilΝ ωonsorzioΝ SocialeΝ ύruppoΝ ϊarcoΝ ΧβΝ ϊarcoΝ ΟηΪ αΝ
ΚκδθπθδεάμΝ ωonsortiumΨΝ ,Ν εαδΝ κΝ εκδθπθδεσμΝ υθ αδλδ ησμΝ onlusΝ RϋέRτΝ - Renzo
Romagnoli.


δ Ϊΰηα α

υθ υα δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ Χ βηδκυλΰέαΝ κυ βησ δκυΝ δε τκυΝ δκέεβ βΝ εαδΝ βθΝ
υπκΰλαφάΝ ηθβηκθέπθΝ υθ λΰα έαμΝ εαδΝ υηφπθέ μΝ η Ν βησ δκυμΝ κλΰαθδ ηκτμΨ,Ν η Ν
ηδαΝπλκ Ϋΰΰδ βΝπκυΝΝθαΝ ηπζΫε δΝ θ λΰΪΝ κυμΝφκλ έμΝ βμΝεκδθπθέαμΝ πθΝπκζδ υθ,Νά κδΝ
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θυ δμΝ πκζδ υθ,Ν κδΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ θυ δμΝ ,Ν παΰΰ ζηα
ΚΫθ λκΝ Τπβλ δυθ,Ν εέζπέΝ υ σΝ θΝ έθαδΝ ησθκΝ ΰδαΝ θαΝ
υπβλ δυθΝ πκυΝ απ υγτθκθ αδΝ
κυμΝ πκζέ μ,Ν αζζΪΝ
αθ δπλκ ππ υ δεσ β αΝ πθΝ υΰε ελδηΫθπθΝΝ λπ βηΪ πθΝ
υθκηδζβ Ϋμέ

δεΫμΝ Ϊι δμ,Ν γ ζκθ δ ησμΝ
δ υλυθγ έΝ κΝ φΪ ηαΝ πθΝ
εαδΝ ΰδαΝ θαΝ αυιβγ έΝ βΝ
πθΝΝπκζδ υθΝ Νγ ηδεκτμΝ

 ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα
ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέαΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝυπΪλξκυθΝεαδΝΫξ δΝΰέθ δΝαπκ ε άΝ
βθΝ πλΪιβ, αζζΪΝ βΝ πδ υξέαΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ έθαδΝ η ΰαζτ λβΝ ΪθΝ αΝ αεσζκυγαΝ
κδξ έαΝά αθΝπαλσθ αμ
 υλτ λβΝ δΪ κ βΝ εαδΝ θέ ξυ βΝ πθΝ ξθκζκΰδευθΝ υπκ κηυθΝ βμΝ ξυλαμΝ
Χ βζα άΝ πθΝ υλυαπθδευθΝΰδαΝ βθΝαπκφυΰάΝ κυΝοβφδαεκτΝξΪ ηα κμΨέ
 Μ ΰαζτ λβΝπλκ πΪγ δαΝεαδΝ υθΫξ δαΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝυπβλ έαμέ
 Τζκπκέβ βΝ πθΝ εκδθυθΝ εαδΝ πθΝ εκδθυθΝ ξθκζκΰδευθΝ πζα φκληυθΝ
θγΪλλυθ βΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝη αιτΝ πθΝ βησ δπθΝ δκδεά πθέ

έΝΝΣΟΤΡΚΙ
λΪ βΝ έ1Ν δαηκδλα ησμΝΙα λδευθΝ δεσθπθέ
Ν Ια λδεάΝ δεσθαΝ κυΝ ξ έκυΝ εα αθκηάμΝ ία έα αδΝ Ν ΫθαΝ ε θ λδεσΝ τ βηαΝ
πζβλκφκλδεάμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ σζπθΝ πθΝ εΫθ λπθΝ υΰ έαμ,Ν η Ν αΝ κπκέαΝ γαΝ
ηπκλΫ κυθΝκδΝα γ θ έμΝθαΝΫξκυθΝπλσ ία βΝ κυμΝζκΰαλδα ηκτμΝ κυμΝεαδΝθαΝυπΪλξ δΝ
υθα σ β αΝ κΝ τ βηαΝ θαΝ ηφαθέ δΝ δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ δα λδεΫμΝ δεσθ μΝ κυμΝ πκυΝ
ζαηίΪθκθ αδΝ απσΝ κλδ ηΫθαΝ ΪζζαΝ δ λτηα αΝ υΰ δκθκηδεάμΝ π λέγαζοβμέ ΠλδθΝ απσΝ κΝ
ξΫ δκ,ΝεΪγ Νθκ κεκη έκΝελα υθ αμ δεΪΝ κυΝ αΝδα λδεΪΝ κηΫθαΝ πθΝα γ θυθΝ κυμ,Ν
ά αθΝ α τθα κΝ θαΝ ηκδλΪακθ αδΝ αΝ
κηΫθαΝ η αιτΝ πθΝ δαφσλπθΝ γ ηδευθΝ
κλΰΪθπθέ
δ,ΝαθΝΫθαμΝα γ θάμΝάγ ζ ΝθαΝ πδ ε φγ έΝΫθαΝΪζζκΝθκ κεκη έκΝάΝΝΰδα λσ,Ν
αυ σμΝάΝαυ άΝά αθΝυπκξλ πηΫθβΝθαΝ παθαζΪί δΝ βθΝέ δαΝδα λδεάΝ ιΫ α β,ΝζσΰπΝ βμΝ
Ϋζζ δοβμΝ θσμΝε θ λδεκτΝ υ άηα κμέ
 Γδα έΝβΝεαδθκ κηέαΝαθαπ τξγβε ΝΧΫ κμΝαθΪπ υιβμΝβί1γΨ
ΓδαΝ θαΝ η δυ
Ν κθΝ εέθ υθκΝ κυΝ εαλεέθκυΝ η δυθκθ αμΝ π λδ άΝ Ϋεγ βΝ
αε δθκίκζέαΝ πθΝα γ θυθέ

Ν

  σξκδ
ΟδΝα γ θ έμΝθαΝ έθαδΝζδΰσ λκΝ ε γ δηΫθκδΝΝ Ναε δθκίκζέαέ
ΣκΝεσ κμΝ βμΝαε δθκζκΰδεάμΝαπ δεσθδ βμΝθαΝη δπγ έέ
Νέ δαΝ δεσθαΝηπκλ έΝθαΝ ληβθ υγ έΝαπσΝ δαφκλ δεκτμΝδα λκτμέ
 ΚτλδκδΝ δεαδκτξκδ
ΟδΝ α γ θ έμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ζΪί δΝ δα λδεΫμΝ δεσθ μΝ
έθαδΝκδΝετλδκδΝ δεαδκτξκδΝ κυΝΫλΰκυέ

Ν Ν έ λυηαΝ υΰ δκθκηδεάμΝ π λέγαζοβμΝΝ
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ΟδΝΰδα λκέΝπκυΝξλ δΪακθ αδΝδα λδεάΝ δεσθαΝΝγαΝπφ ζβγκτθΝ πέ βμέ


πκ ζΫ ηα αΝμΝΝ θΝ έθαδΝ δαγΫ δηα

ΣκΝ ΫλΰκΝ ίλέ ε αδΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝ κεδηάμέ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν θΝ υπΪλξκυθΝ αεσηαΝ
απκ
δΰηΫθαΝ απκ ζΫ ηα αΝ δαγΫ δηαέ Χ σ κ,Ν Ν απσΝ αΝ πλκεα αλε δεΪΝ
απκ ζΫ ηα αΝ έθαδΝ αφΫμΝ σ δΝ κΝ ΫλΰκΝ γαΝ αυιά δΝ βθΝ δεαθκπκέβ βΝ πθΝ ξλβ υθ,Ν
κηΫθκυΝ σ δΝ γαΝ απκ λΫο δΝ παθαζαηίαθση θ μΝ κεδηΫμέ πδίζαίάΝ αε δθκίκζέαΝ
βθΝ κπκέαΝ κδΝ α γ θ έμΝ ε ΫγβεαθΝ πλδθ,Ν γαΝ απκ λαπ έέ ΟδΝ α γ θ έμΝ γαΝ π τξκυθΝΝ
πέ βμΝ βθΝ ιΪζ δοβ κλδ ηΫθπθΝ απσΝ αΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ ηφαθέακθ αδΝ εα ΪΝ βθΝ
ε Ϋζ βΝαε δθκγ λαπ έαμΝ κυμΝΝαπσΝ κΝΫθαΝθκ κεκη έκΝ κΝΪζζκέ υ σΝγαΝίκβγά δΝ
σ κΝ κθΝα γ θάΝσ κΝεαδΝ κθΝΰδα λσΝ ικδεκθκηυθ αμΝξλσθκΝεαδΝξλάηα α,Ν πέ βμέ
ΟδΝΰδα λκέΝγαΝηπκλκτθΝΝθαΝι εδθά κυθΝΝ βΝγ λαπ έαΝ θσμΝα γ θκτμΝ ΝπκζτΝ τθ κηκΝ
ξλκθδεσΝ δΪ βηαέ
 ξΫ δκ
Ν δ ΫαΝ κυΝ ΫλΰκυΝ πλκάζγ Ν ηΫ αΝ κΝ λυηαΝ ΚκδθπθδευθΝ
πλκ ππδεσΝ βμΝΓ θδεάμΝ δ τγυθ βμΝΓ θδεΫμΝ φΪζ δ μΝΤΰ έαμέ
ξ δα ησμΝξλσθκμμΝ1Νηάθαμ


φαζέ πθΝ απσΝ κΝ

κεδηΫμ

Ν εαδθκ κηέαΝ κεδηΪ βε ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ βθΝ Ϋ λαΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ ΚκδθπθδευθΝ
φαζέ πθΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝθαΝκζκεζβλυγβε ΝΝπδζκ δεΪέ ΣκΝΫλΰκΝ υλαΝυζκπκδ έ ΝΝ
πδζκ δεΪΝ δμΝπσζ δμΝ βμΝΆΰευλαμ,ΝÇorumΝεαδΝ βμΝητλθβμέ
ΣκΝΫλΰκΝ έθαδΝκυ δα δεΪΝΫθαΝΫλΰκΝπζβλκφκλδεάμέ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν αΝία δεΪΝ λΰαζ έαΝ
πζβλκφκλδεάμ,Ν σππμΝ ϋclipseΝ ΧJavaΨ,Ν ΣκΝ ωlearcanvasΝ ϊicomΝ ωomponent,Ν κΝ VisualΝ
StudioΝ βί1ίΝ ΧϋclipseΨΝ ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ
εαδθκ κηέαμέ
ΣκΝ ΫλΰκΝ ξ δΪ βε Ν εαδΝ υζκπκδάγβε Ν η Ν δεκτμΝ κυΝ πσλκυμΝ Χπλκ ππδεσ,Ν
πλκςπκζκΰδ ησμΨέ θΝ υπΪλξ δΝ ΫθαμΝ υΰε ελδηΫθκμΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ πκυΝ δα Ϋγβε Ν
ΰδαΝ κΝ Ϋλΰκ,Ν αζζΪΝ υπΪλξ δΝ ηδαΝ κηΪ αΝ ΫλΰκυΝ πθΝ θΝ α σηπθΝ πκυΝ α ξκζκτθ αδΝ η Ν κΝ
Ϋλΰκέ
ΣκΝΫλΰκΝΫξ δΝΫθαΝπλσΰλαηηαΝ κΝκπκέκΝ έθαδΝΰλαηηΫθκΝ Νΰζυ αΝωΝΠέ ΣκΝπλσΰλαηηαΝ
αυ σΝΫξ δΝ αζ έΝ ΝεΪγ έ λυηαΝυΰ δκθκηδεάμΝπ λέγαζοβμ,Νυ ΝεΪγ ΝφκλΫαμΝθαΝΫξ δΝ
πλσ ία βΝ κΝΫλΰκέ ΣκΝπλσΰλαηηαΝΫξ δΝ υθ υα έΝη Ν κΝ γθδεσΝ ξΫ δκΝεϋϊUδχΝ
βμΝΣκυλεέαμ,ΝβΝκπκέαΝαπκ ζ έΝΫθαΝκζκεζβλπηΫθκΝ τ βηαΝη αιτΝ βμΝSSIΝεαδΝαπσΝ
κυμΝπαλσξκυμΝυΰ έαμ,Νη Ν σξκΝθαΝ υΰε θ λυ δΝβζ ε λκθδεΪΝ δμΝπζβλκφκλέ μΝ πθΝ
δηκζκΰέπθΝΝεαδΝθαΝπαλΫξ δΝ βθΝπζβλπηάΝ πθΝυπβλ δυθέ
ΥλσθκμΝ κεδηάμμΝ11Νηάθ μ


ε Ϋζ β

ΣαΝ λΰαζ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδμ
Μ Ν κΝ ΫλΰκΝ αυ σΝ κΝ ΰδα λσμΝ γαΝ Ϋξ δΝ πλσ ία βΝ κΝ υπΪλξκθΝ εRΝ εαδΝ ωTΝ δα λδευθΝ
δεσθπθΝα γ θάΝ κυΝήΝ βμέ ξ δΪα ΝΝθαΝ π ε αγ έΝ κΝπλσΰλαηηΪΝΝυ ΝθαΝπ λδΫξ δΝ
σζ μΝ δμΝοβφδαεΫμΝδα λδεΫμΝ δεσθ μ,ΝσξδΝησθκΝεRΝεαδΝωTέ
 Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ
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 βΝ φΪ βΝ πθΝ κεδηυθ,Ν πλκίζάηα αΝ ΫξκυθΝ θ κπδ έΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
η αφκλΪμΝ
κηΫθπθέ υθ δ β κπκδά αη Ν σ δΝ βΝ αξτ β αΝ τθ βμΝ κΝ InternetΝ
εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ η αφκλΪμΝ έθαδΝ πκζτΝ βηαθ δεάέ ΧμΝ ζτ βΝ βΝ αξτ β αΝ
τθ βμΝΫξ δΝαθαίαγηδ έέ ΜδαΝΪζζβΝπλσεζβ βΝά αθΝΫθαμΝ ξθδεσμΝθαΝΝ ξ έα Νη Ν
κυμΝ π λδκλδ ηκτμΝ ϊicomΝ πλπ σεκζζκυΝ έ ΓδαΝ θαΝ ηφαθέ
Ν βθΝ εα Ϊ α βΝ βμΝ
η αφκλΪμ,Ν κΝπλσΰλαηηαΝΫξ δΝ υθ υα έΝη Ν κΝΫλΰκΝεϋϊUδχέ


δ Ϊΰηα α

Ν δα δεα έαΝ ξ δα ηκτΝ έθαδΝαπ δεάμΝ βηα έαμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέαΝ κυΝΫλΰκυέ
έθαδΝ πδγυηβ σΝ Ν θαΝ π λδζβφγκτθΝ Ν πκζζΪΝ δ λτηα αΝ υΰ δκθκηδεάμΝ π λέγαζοβμ,Ν
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ξ δΪ δΝ ΫθαΝ φδζδεσ πλκμΝ κΝ ξλά βΝ εαδΝ ΫθαΝ ηΫΰ γκμΝ υ άηα κμΝ
πκυΝθαΝΝ αδλδΪα δΝ Νσζκυμέ
 ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα
Ν δα δεα έαΝ ξ δα ηκτΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝζ π κη λάμέ
λΪ βΝ έβΝΗζ ε λκθδεσΝτ

βηαΝ έ β βμΝVisas

 Π λδΰλαφά
Ν εαδθκ κηέαΝ ,Ν κΝ e-γ πλά πθ,Ν έθαδΝ ΫθαΝ πέ βηκΝ ΫΰΰλαφκΝ πκυΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ
έ κ κΝεαδΝ αΝ αιέ δαΝ βθΝΣκυλεέαέ έθαδΝηδαΝ θαζζαε δεάΝ ζτ βΝΰδαΝ δμΝγ πλά δμΝ
πκυΝ ε έ κθ αδΝ αΝ κυλεδεΪΝ α λκ λσηδαΝ εαδΝ αΝ ζδηΪθδαΝ δ σ κυέ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ
ζαηίΪθκυθΝ δμΝ γ πλά δμΝ κυμΝ Ν βζ ε λκθδεάΝ ηκλφάΝ η ΪΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ πθΝ
απαδ κτη θπθΝπζβλκφκλδυθΝεαδΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝπζβλπηυθΝηΫ πΝπδ π δεάμΝάΝ
ξλ π δεάμΝ εΪλ αμΝ ΧεastercardΝ άΝ VisaΨέ ΣκΝ τ βηαΝ ζ ε λκθδευθΝ φαληκΰυθΝ
Visa,Ν ζτθ δΝ αΝ Ϋ λαΝ η ΰΪζαΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ αθΫευοαθΝ Ν πλκβΰκτη θ μΝ
πλαε δεΫμΝ γ πλά πθέ Πλυ κθ,Ν κδΝ αζζκ απκέΝ πκυΝ πδγυηκτθΝ θαΝ πδ ε φγκτθΝ βθΝ
ΣκυλεέαΝ θΝ ΫξκυθΝ θαΝ π λδηΫθκυθΝ αΝ α λκ λσηδαΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ ΰδαΝ ηδαΝ γ υλβ βΝ
πδαέ τ λκθ,Ν πδ ε π ση θκμΝ εΪπκδκμΝ βθΝ ΣκυλεέαΝ βΝ Ν γ υλβ βΝ Ϋξ δΝ εα α έΝ
π λδ άΝ ΰδαΝ βθΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ πδ ε π υθέ Σλέ κθ,Ν βΝ κυλεδεάΝ βησ δαΝ δκέεβ βΝ
Νη ΰΪζκΝίαγησΝαπαζζΪ
αδΝ πθΝαδ ά πθΝγ υλβ βμΝεαδΝηπκλκτθΝθαΝ δαγΫ κυθΝ
π λδ σ λκΝξλσθκΝΰδαΝΪζζ μΝ λα βλδσ β μΝεαδΝυπβλ έ μέ ΣΫζκμ,ΝκδΝαζζκ απκέΝκδΝ
κπκέκδΝ θΝΫξκυθΝ κυλεδεάΝυπβεκσ β αΝΝ βθΝπσζβΝάΝ βΝξυλαΝσπκυΝ δαηΫθκυθΝ έθαδΝ
πζΫκθΝ ΝγΫ βΝθαΝπΪλκυθΝΝηδαΝ κυλεδεάΝγ υλβ βΝηΫ αΝαπσΝ κΝ ζ ε λκθδεσΝτ βηαΝ
υπκίκζάμΝαδ ά πθΝγ υλβ βμέΝ
 Γδα έΝβΝεαδθκ κηέαΝαθαπ τξγβε
ΛσΰκΝ κυΝ σ δΝ β έπμΝπΪθπΝαπσΝ1ίΝ εα κηητλδαΝιΫθκδΝΫπλ π ΝθαΝ υθπ έακθ αδΝ
ηπλκ ΪΝ απσΝ δ σ κυμΝ Ν γ υλβ βμΝ αΝ α λκ λσηδαΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
ια φαζέ κυθΝ βθΝ έ κ σΝ κυμΝ βΝ ξυλαέ ΟδΝ Ϊθγλππκδ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ
βζδεδπηΫθπθ,Ν πθΝ ΰετπθΝΰυθαδευθ,Ν αΝπαδ δΪΝεαδΝ αΝΪ κηαΝη Ν δ δεΫμΝαθΪΰε μΝά αθΝ
υπκξλ πηΫθκδΝθαΝπ λΪ κυθ ΫπμΝεαδΝ τκΝυλ μΝ Νπ λδσ κυμΝαδξηάμΝ εκτη θκδΝΝ δμΝ
ΰλαηηΫμΝ πθΝγ πλά πθΝη ΪΝαπσΝηαελδΪΝεαδΝεκυλα δεΪΝ αιέ δαέ ΟδΝΪθγλππκδΝπκυΝ
έξαθΝΧάΝεα ΪΝπλκ έηβ βΨΝθαΝζΪίκυθΝίέααΝ κυμΝπλδθΝαπσΝ αΝ αιέ δαΝ κυμ,ΝΫπλ π ΝθαΝ
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απαθκτθΝ βηαθ δεσΝ ξλσθκΝ εαδΝ θΫλΰ δαΝ ΰδα βθΝ αέ β βΝ γ υλβ βμΝ δμΝ κυλεδεΫμΝ
αλξΫμέ Ολδ ηΫθ μΝΝ κτλεδε μΝαλξΫμ,ΝΫ δΝεα αθαζυθκθ αδΝΝαπσΝ δμΝαδ ά δμΝγ υλβ βμΝ
εαδΝ Ν θΝ ΫξκυθΝ αλε σΝ ξλσθκΝ ΰδαΝ δμΝ Ϊζζ μΝ υπβλ έ μέ ΟδΝ αζζκ απκέΝ πκυΝ θΝ ά αθΝ
πδζΫιδηκδΝΰδαΝίέααΝεα ΪΝ βθΝΪφδιβΝεαδΝκδΝκπκέκδΝ θΝΫξκυθΝ εαηέαΝ κυλεδεάΝ βησ δαΝ
αλξάΝΝ βθΝπ λδκξάΝ κυμΝ, λάγβεαθΝ βθΝ υεαδλέαΝθαΝ αιδ ΫοκυθΝΝ βθΝΣκυλεέαέ
  σξκδ
ΓδαΝθαΝ ηπκ έ κυθΝ κυμΝαζζκ απκτμΝΧπκυΝ πδγυηκτθΝθαΝ πδ ε φγκτθΝ βθΝΣκυλεέαΨ,Ν
θαΝ Ϋεκθ αδΝ βθΝκυλΪΝ αΝα λκ λσηδαΝ βθΝΣκυλεέαΝΰδαΝ δμΝγ πλά δμ.
ΓδαΝ θαΝ εΪθ δΝ δμΝ πδ εΫο δμΝ δμΝ κυλεδεΫμΝ βησ δ μΝ αλξΫμΝ Ν ΰδαΝ αέ β βΝ γ υλβ βμΝ
π λδ άΝΧΰδαΝ βθΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ πδ ε π υθΨέ
ΓδαΝ βθΝαθαεκτφδ βΝ πθΝ κυλεδευθΝΝυπβλ δυθΝΝαπσΝ δμΝΝαδ ά δμΝΝγ υλβ βμ,Νυ Ν
θαΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ δαγΫ κυθΝ π λδ σ λκΝ ξλσθκΝ ΰδα Ϊζζ μΝ λα βλδσ β μΝ εαδΝ
υπβλ έ μέ
ΓδαΝ θαΝ πδ λαπ έΝ κυμΝ αζζκ απκτμΝ - κδΝ κπκέκδΝ θΝ ΫξκυθΝ κυλεδεάΝ βησ δαΝ αλξάΝΝ
βθΝ πσζβΝ άΝ βΝ ξυλαΝ βθΝ κπκέαΝ ακυθΝ - θαΝ πΪλκυθΝ Ν ηδαΝ κυλεδεάΝ γ υλβ βΝ ηΫ πΝΝ
φαληκΰάΝυ άηα κμΝ ζ ε λκθδεάμΝVisaέ

 ΚτλδκδΝ δεαδκτξκδ
ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ αθγλυππθΝ βθΝ κυλΪΝ ηπλκ ΪΝ απσΝ κυμΝ ζ ΰε ΫμΝ Ν γ πλά πθΝ αΝ
α λκ λσηδΪΝΝη δυγβε Ν βηαθ δεΪΝεαδΝ τθ κηαΝ θΝγαΝυπΪλξκυθΝ Νσζ μΝ δμΝΰλαηηΫμΝ
ΧζσΰπΝ βμΝ πδ υξέαμΝ κυΝ υ άηα κμΝ e-VisaΨΝ βΝ πλαε δεάΝ βμΝ γ υλβ βμΝ εα ΪΝ βθΝ
Ϊφδιβέ
ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ α σηπθΝ πκυΝ πδ εΫπ κθ αδΝ δμΝ υπβλ έ μΝ Ν ΰδαΝ αέ β βΝ γ υλβ βμΝ
η δυγβε έ
ΟΝαλδγησμΝ πθΝα σηπθΝπκυΝ πδ εΫπ κθ αδΝ βθΝΣκυλεέαΝαπσΝ δμΝξυλ μΝ δμΝκπκέ μΝ θΝ
Ϋξκυη Νυπβλ έ μΝΝθαΝαυιβγ έέ
βηαθ δεάΝ πκ σ β αΝ κυΝ ξλσθκυΝ πκυΝ ικδεκθκη έ αδΝ σ κΝ απσΝ βθΝ πζ υλΪΝ πθΝ
πδ ε π υθ εαγυμΝΝ πθΝΣκτλεπθΝυπαζζάζπθέ


πκ κ δεσ β α

Π λέπκυΝ ιίΝ εα κηητλδαΝ κζΪλδαΝ ΫξκυθΝ υΰε θ λπγ έΝ Ν ΫζβΝ γ υλβ βμ,Ν κΝ
κπκέκΝη αφΫλ αδΝ Ϊη αΝ κΝ βησ δκΝ Σαη έκέ ΟΝαλδγησμΝ πθΝυπαζζάζπθΝ ζΫΰξκυΝ
δαία βλέπθΝ πκυΝ απα ξκζκτθ αδΝ δμΝ υθκλδαεΫμΝ πτζ μΝ Ϋξ δΝ η δπγ έέ Ν δα δεα έαΝ
υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ απκ κξάμΝ κυΝ αυ κεσζζβ κυΝ ήΝ φλαΰέ α- τπκυΝ
γ πλά πθ,Ν βθΝεα αθκηάΝ πθΝ ζυθΝγ υλβ βμ,ΝβΝη αφκλΪΝ πθΝ δα δγΫη θπθΝ πθΝ
ζυθΝγ υλβ βμΝπλκμΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΟδεκθκηδευθΝΫξ δΝεα αλΰβγ έέ
πδπζΫκθ,ΝκΝξλσθκμΝεαδΝβΝ θΫλΰ δαΝπκυΝ απαθΪ αδΝαπσΝ κΝπλκ ππδεσΝ Ν δπζπηα δεΫμΝ
απκ κζΫμΝ κΝ ιπ λδεσΝΰδαΝ δμΝ δα δεα έ μΝαέ β βμΝγ υλβ βμΝΫξ δΝη δπγ έέ
ξκυθΝ Ν ικδεκθκηβγ έΝ ξλάηα αΝ ΰδαΝ ξαλ έΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ δμΝ δα δεα έ μΝ
αέ β βμΝγ υλβ βμέ
ΟδΝ υπκοάφδκδΝ ΰδαΝ γ υλβ βΝ ίδυθκυθΝ Ν βθΝ υεκζέαΝ βμΝ αέ β βμΝ ΰδαΝ γ υλβ β,Ν θυΝ
ίλέ εκθ αδΝ αΝΰλαφ έαΝάΝ αΝ πέ δαΝ κυμΝεαδΝ βθΝ ικδεκθσηβ βΝξλσθκυέ
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πκ ζ ηα δεσ β α

ΤπΪλξ δΝΝηδαΝαιδκ βη έπ βΝατιβ βΝ κθΝαλδγησΝ πθΝe-γ πλά δμΝπκυΝ
ε έ κθ αδέ ξκυθΝ ε κγ έΝζΝθκ4 081 e-Θ πλά δμΝηΫξλδΝ δΰηάμΝΧβί1ηΨέ ΓδαΝ
παλΪ δΰηαΝΰδαΝ βθΝατιβ βΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝe-γ πλά δμΝπκυΝ ε έ κθ αδ,ΝαμΝ
πΪλκυη ΝΫθαΝπαλΪ δΰηαΝ,Ν αΝ κδξ έαΝαθαφκλδεΪΝη Ν βθΝβζ ε λκθδεάΝΫε κ βΝ πθΝ
γ πλά πθΝΰδαΝ κυμΝδλαεδθκτμΝπκζέ μέ ΣκθΝ πλέζδκΝ κυΝβί1γ,ΝΝβηλΝe-γ πλά δμΝ
έξαθΝ ε κγ έΝΰδαΝ κυμΝδλαεδθκτμΝπκζέ μέ ΣκθΝΙκτζδκΝ κυΝβί1ζΝ έξ Ν1ίζΝζίβΝeγ πλά δμΝπκυΝξκλβΰάγβεαθΝ κυμΝδλαεδθκτμΝπκζέ μέ
ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ αθγλυππθΝ βθΝ κυλΪΝ ηπλκ ΪΝ απσΝ κυμΝ ζ ΰε ΫμΝ Ν γ πλά πθΝ αΝ
α λκ λσηδΪΝΝη δυγβε Ν βηαθ δεΪΝεαδΝ τθ κηαΝ θΝγαΝυπΪλξκυθΝ Νσζ μΝ δμΝΰλαηηΫμΝ
ΧζσΰπΝ βμΝ πδ υξέαμΝ κυΝ υ άηα κμΝ e-Visa,Ν βΝ πλαε δεάΝ βμΝ γ υλβ βμΝ εα ΪΝ βθΝ
ΪφδιβΝγαΝ ΰεα αζ δφγ έΝ κΝ ΰΰτμΝηΫζζκθΝΨέ
ΟΝαλδγησμΝ πθΝα σηπθΝπκυΝ πδ εΫπ κθ αδΝ βθΝΣκυλεέαΝαπσΝ δμΝξυλ μΝ δμΝκπκέ μΝ θΝ
υπΪλξκυθΝΝ δπζπηα δεΫμΝΝαπκ κζΫμΝΫξ δΝαυιβγ έέ


Νπκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθ

Πλκ δ σ β αμ
ΘαΝ ηπκλ έΝ Ν θαΝ φ Ϊ δΝ βΝ υθα σ β αΝ Ν Ν ξδζδΪ μΝ αθγλυπκυμΝ κδΝ κπκέκδΝ θΝ ΫξκυθΝ
κυλεδεάΝ δπζπηα δεάΝαπκ κζάΝ βθΝπ λδκξάΝ κυμέ
ΣκΝ τ βηαΝe-Visa ηΫ πΝ βμΝ φαληκΰάμΝ έθαδΝ δαγΫ δηκΝΰδαΝβζήιΝυλ μέ
ΜδαΝ φαληκΰάΝ e-VisaΝ ηπκλ έΝ θαΝ βηδκυλΰβγ έΝ κπκυ άπκ Ν υπΪλξ δΝ βΝ α φαζάΝ εαδΝ
α δΪζ δπ βΝ τθ βΝ κΝinternetέ
πσελδ βΝμ
Ν φαληκΰάΝ Ϋξ δΝ παλαεκζκυγβγ έΝ ηΫ πΝ κυΝ πέθαεα κυ δαξ δλδ ά,Ν βΝ κπκέαΝ
ηφαθέα δΝ αηΫ πμΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ e-γ πλά δμΝ πκυΝ ε έ κθ αδ,Ν κΝ πκ σΝ πθΝ
ξλβηΪ πθΝ πκυΝ υΰε θ λυγβεαθ,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝ πδ ε π υθΝ κυΝ δε υαεκτΝ σπκυ,Ν
πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝ η Ν κυμΝ αδ κτθ μ,Ν εαγυμΝ εαδΝ σζαΝ αΝ δΪφκλαΝ α δ δεΪΝ
κδξ έαΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ πκυΝ παλΪΰ αδΝ η Ν βΝ ξλά βΝ πθΝ δαγΫ δηπθΝ
πζβλκφκλδυθέ ΟδΝ λπ ά δμΝ εαδΝ κδΝ πλκ Ϊ δμ πθΝ αδ κτθ πθΝ απαθ δκτθ αδΝ Ν πέ βμΝΝ
απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ adminέ ΌζαΝ αΝ ξσζδαΝ πκυΝ ζάφγβ αθΝ απσΝ κυμΝ ξλά μΝ ΫξκυθΝ
ξλβ δηκπκδβγ έΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ κυΝ υ άηα κμέ
ΣκΝπλκ ππδεσΝ κυΝe-SupportΝϊeskΝVisaΝεαδΝωallΝωenterΝίκβγκτθΝ κυμΝαδ κτθ μΝη Ν
δμΝ λπ ά δμΝάΝ δμΝαδ ά δμΝΰδαΝβζήιΝυλ μέ
ιδκπδ έαμ
ΣκΝ τ βηαΝ φαληκΰάμΝe-VisaΝΫξ δΝζ δ κυλΰά δΝΝκηαζΪΝαπσΝ βθΝέ λυ άΝ κυέ
 Ιεαθκπκέβ βΝ πθΝξλβ υθ
ΜΫξλδΝ υλαΝ ξ σθΝ γλγ1Ν ίίίΝ αζζκ απκέΝ ξλβ δηκπκέβ αθΝ κΝ τ βηαΝ ΰδαΝ θαΝ
ζαηίΪθκυθΝ δμΝ Ν e-Θ πλά δμΝ κυμΝ εαδΝ φαέθ αδΝ θαΝ έθαδΝ αλε ΪΝ δεαθκπκδβηΫθκδΝ η Ν
αυ σΝ ΧπαλαεαζυΝ λέι Ν ηδαΝ ηα δΪΝ
αΝ
ξσζδαΝ πκυΝ
βηκ δ τκθ αδΝ
κ httpsμήήwwwέevisaέgovέtrήenήΝ ξσζδα /).
Ιεαθκπκέβ βΝΝ πθΝαδ κτθ πθΝη Ν κΝ τ βηαΝηπκλ έΝθαΝπαλα βλβγ έΝη Ν βθΝ πέ ε οβΝ
κθΝαεσζκυγκΝ τθ ηκ http://test.evisa.gov.tr/en/comments/.
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ε έηβ β

Ν φαληκΰάΝΫξ δΝπαλαεκζκυγβγ έΝΝαπσΝ κθΝΝ δαξ δλδ ά,ΝβΝκπκέαΝ φαληκΰάΝ ηφαθέα δΝ
αηΫ πμΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ e-γ πλά πθΝ πκυΝ ε έ κθ αδ,Ν κΝ πκ σΝ πθΝ ξλβηΪ πθΝ πκυΝ
υΰε θ λυγβεαθ,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝ πδ ε π υθΝ κυΝ δε υαεκτΝ σπκυ,Ν πζβλκφκλέ μΝ
ξ δεΪΝη Ν κυμΝαδ κτθ μ,ΝεαγυμΝεαδΝ δΪφκλαΝ α δ δεΪΝ κδξ έαΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝ
παλαξγκτθΝ
ξλβ δηκπκδυθ αμΝ
δμΝ
δαγΫ δη μΝ
πζβλκφκλέ μέΝ
https://www.evisa.gov.tr/en/comments
ξΫ δκ
ξ δα ησμμΝζΝηβθυθ
κεδηΫμ
 κΝ Ϊ δκΝ βμΝαθΪπ υιβμ,ΝηκθΪ αΝ κεδηυθΝεαδΝκδΝζ δ κυλΰδεΫμΝ κεδηΫμΝΫΰδθαθΝαπσΝ
κθΝ ετλδκΝ κυΝ Ϋλΰκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κεδηΫμΝ υξλβ έαμΝ ΫΰδθαθΝ απσΝ κθΝ ξ δα άΝ UXΝ
εαδΝ κθΝ ετλδκΝ κυΝ Ϋλΰκυέ Μ ΪΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝ αθΪπ υιβμ,Ν ΫΰδθαθΝ κεδηΫμΝ απκ κξάμΝ
ξλβ υθΝέ
ΥλσθκμΝ κεδηάμμΝ1Νηάθαμ
ε Ϋζ β
ΣαΝ λΰαζ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδμ
 Visual Studio 2013VB.NET.
 .NET Framework 4.5.1.
 MS SQL Server 2012.
 HTML5, CSS 3.
Χλά βμΝ πθΝπσλπθμ
 ΣκΝ τθκζκΝ κυΝΫλΰκυΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝζκΰδ ηδεκτ,Ν ξ δα ησ,ΝεζπΝ
κυΝβζ ε λκθδεκτΝVisa- φαληκΰάΝ κυΝ υ άηα κμΝΫξ δΝ βηδκυλΰβγ έΝαπσΝ κΝ
πλκ ππδεσΝ κυΝ κυλεδεκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθέ θΝ υπΪλξ δΝ εαηέαΝ
πδπζΫκθΝ απΪθβΝΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ υ άηα κμΝe-αέ β βΝγ υλβ βμέ

θΪζυ β,Νεπ δεκπκέβ β,Ν κΝ ξ δα ησΝεαδΝ δμΝ κεδηΫμΝΝΫξκυθΝ δ ιαξγ έΝ απσΝ
βθΝ Ο Ν κηΪ αΝ λΰα έαμΝ e-Visa»Ν βΝ κπκέαΝ υΰελκ άγβε Ν ηΫ αΝ κΝ υηαΝ βμΝ
«Γ θδεάμΝ δ τγυθ βμΝ Σ ξθκζκΰδυθΝ βμΝ Πζβλκφκλέαμ»έ Ν κηΪ αΝ λΰα έαμΝ eVisaΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ λέαΝ ηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ τκΝ κΝ
ξθδεσΝπλκ ππδεσΝΧΫθαμΝπλκΰλαηηα δ άμΝζκΰδ ηδεκτΝεαδΝΫθαμΝ ξ δα άμΨέ
 ΣκΝ τ βηαΝ δα βλ έ αδΝεαδΝβζήιΝΰλαπ ΫμΝεαδΝπλκφκλδεΫμΝπαλΫξ αδΝίκάγ δαΝ
κυμΝαδ κτθ μΝαπσΝ κΝπλκ ππδεσΝ κυΝΤπκυλΰ έκυέ
 ΠαλΪζζβζαΝ η Ν βθΝ ατιβ βΝ βμΝ αά β βμΝ κυΝ υ άηα κμΝ e-Visa,Ν Ϋξ δΝ
ικυ δκ κ βγ έΝ Ν κΝ πλκ ππδεσΝ δ δπ δεάμΝ αδλ έαμΝ υ Ν θαΝ Ν ξλβ δηκπκδβγ έΝ
ΰδαΝπαλκξάΝΰλαπ άμΝίκάγ δαμΝ κυμΝαδ κτθ μέ

Πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ τ βηαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ζβφγκτθΝ απσΝ βθΝ
δ κ ζέ αΝ κ https://www.evisa.gov.tr/en/.
ΥλσθκμΝυζκπκέβ βμμΝζΝηβθυθ


δΪξυ β

Ν αθ αζζαΰάΝ πζβλκφκλδυθΝ η αιτΝ κυΝ υ άηα κμΝ e-VisaΝ εαδΝ υθαφ έμΝ
κλΰαθδ ηκτμΝπκυΝπαλΫξκθ αδΝηΫ πΝ πθΝυπβλ δυθΝwebέ
ΥλσθκμΝ δΪξυ βμμΝ1Νηάθαμ




Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ
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ΣαΝ ευλδσ λαΝ ηπσ δαΝ πκυΝ αθ δη ππέ βεαθΝ Ν εα ΪΝ δμΝ πλυ μΝ βηΫλ μΝ κυΝ
υ άηα κμέΝ
o Υλ δΪ βε Ν εΪπκδκμΝ ξλσθκμΝ ΰδαΝ δμΝ α λκζδη θδεΫμΝ αλξΫμΝ θαΝ
υθβγέ κυθΝ βθΝ φαληκΰάέ
o  δμΝ πλυ μΝ ί κηΪ μΝ βμΝ φαληκΰάμΝ εΪπκδκδΝ πδ εΫπ μΝ έξαθΝ
πλκίζάηα αΝ εαδΝ ικ τ βε Ν Ν ξλσθκμΝ ΰδαΝ θαΝ π έ κυθΝ δμΝ αλξΫμΝ κυΝ
α λκ λκηέκυΝ σ δΝ έξαθΝ ΫΰευλβΝ ίέααέ ΓδαΝ θαΝ ι π λα έΝ αυ σ,Ν
ξλ δΪ βε Ν Ν υθ ξάΝ παφάΝ η Ν δμΝ αθ έ κδξ μΝ αλξΫμΝ ΰδαΝ θαΝ
δα φαζδ έΝβΝκηαζάΝη Ϊία βέ
 θαΝ ΪζζκΝ ηπσ δκΝ ά αθΝ θαΝ δεαθκπκδβγκτθΝ σζαΝ αΝ αδ άηα αΝ πκυΝ
απκ Ϋζζκθ αδΝαπσΝ κυμΝξλά μέΝ πέ βμΝ κπδεΫμΝΝπλαε δεΫμΝπκυΝ η τκυθΝ
ηΪμΝ θΝ έξ Ν θσβηαΝ ΰδαΝ κυμΝ ξλά μΝ Ν κλδ ηΫθ μΝ π λδπ υ δμέ ΓδαΝ
παλΪ δΰηα,Νκλδ ηΫθκδΝξλά μΝ θΝ πδγυηκτθΝθαΝ δ ΫζγκυθΝ αΝκθσηα αΝ πθΝ
ΰκθδυθΝ κυμΝ Ν υθαφ έμΝ κη έμ,ΝσππμΝκλδ ηΫθκδΝαπσΝαυ κτμΝδ ξυλέ βεαθΝσ δΝ
θΝ έξαθΝαυ ΫμΝ δμΝπζβλκφκλέ μέ έξαη ΝΝ υ εκζέ μΝΰδαΝθαΝ ιβΰά κυη ΝΝ βθΝ
εα Ϊ α βΝ αυ άΝ δμΝ ζπθ δαεΫμΝ αλξΫμΝ έ Σ ζδεΪΝ π τξαη Ν κδΝ πζβλκφκλέ μΝ
ξ δεΪΝη Ν κυμΝΰκθ έμΝθαΝ έθαδΝΝπλκαδλ δεΪέ






δ Ϊΰηα α
Ν πλπ κίκυζέαΝ απ υγτθ Ν Ν εα κθ Ϊ μΝ εαδΝ ξδζδΪ μΝ ΪθγλππκδΝ απσΝ σζκΝ
κθΝ εσ ηκέΝ ΚΪθαη Ν κΝ εαζτ λσΝ Ν ΰδαΝ θαΝ εα αζάι δΝ Ν Ν εΪ δΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδβγ έΝ απσΝ ΫθαΝ υλτΝ φΪ ηαΝ αθγλυππθΝ ξπλέμΝ υ εκζέαέ αθΝ
αλε ΪΝ θγαλλυθ δεσΝΝσ δΝζΪίαη ΝπμΝ πέΝ κΝπζ έ κθΝγ δεΪΝ ξσζδαΝαπσΝ κυμΝ
ξλά μέ δαίΪακυη Ν εΪγ Ν Ν ΰλαπ άΝ παλα άλβ βΝ υ Ν Ν θαΝ ί ζ δπγ έΝ κΝ
τ βηαΝ αθαζσΰπμέ Μ Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκ,Ν εα αφΫλαη Ν θαΝ δα βλά κυη Ν κθΝ
αλδγησΝ πθΝηβθυηΪ πθΝ ΝΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝ πέπ κ,ΝπαλσζκΝπκυΝκΝαλδγησμΝ
πθΝe-Θ πλά δμΝπκυΝξκλβΰκτθ αδΝ ε δθΪξγβε ΝΝ αΝτοβ.
Κα αθσβ βΝΝεαδΝ ιυπβλΫ β βΝΝαθγλυππθΝαπσΝ δαφκλ δεΫμΝξυλ μέ Πκζτ δηκΝ
υλκΝΰδαΝαυ κτμΝ κυμΝαθγλυπκυμμΝβΝυλαέ
Ν δα δεα έαΝαέ β βμΝΰδαΝγ υλβ β,ΝβΝκπκέαΝ έθαδΝΫθαΝαπσΝ αΝπδκΝ βηαθ δεΪΝ
Ϊ δαΝ θσμΝΝ αιδ δκτΝΝ κΝ ιπ λδεσΝΫξ δΝη α λαπ έΝ κΝ υεκζσ λκΝηΫλκμΝ
θσμΝ αιδ δκτΝ βθΝΣκυλεέαέ



ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα



θγλυπδθκδΝ πσλκδμΝ γ δκδεβ δεκτμΝ υπαζζάζκυμ,Ν βΝ ξθδεσΝ πλκ ππδεσΝ ΫξκυθΝ
ηπζαε έΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ υ άηα κμέ ε σμΝ αυ κτ,Ν κΝ πλκ ππδεσΝ ηίΝ
υθκζδεΪΝΧγΝ δκδεβ δεκτμΝυπαζζάζκυμ,ΝβΝ ξθδεσΝπλκ ππδεσ,ΝκΝe-γ πλά πθΝ
πλκ ππδεσΝ ΰλαφ έκΝ υπκ άλδιβμ,Ν πλκ ππδεσΝ γιΝ ωallΝ ωenterΨΝ ιαεκζκυγκτθΝ
θαΝ ηπζΫεκθ αδΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ υ άηα κμΝβζ ε λκθδεάμΝγ υλβ βμέ
Σ ξθδεάΝυπκ κηάέ



λΪ βΝ έγΝΝΝΗζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμΝΠτζβ
E- ύovernmentΝΝύatewayΝ έθαδΝηδαΝπζα φσληαΝ βθΝκπκέαΝκδΝελα δεΫμΝυπβλ έ μΝΝ
πλκ φΫλκθ αδΝ βζ ε λκθδεΪΝ κυμΝ πκζέ μ,Ν δμΝ πδξ δλά δμΝ εαγυμΝ Ν εαδΝ Ϊζζ μΝ
ευί λθβ δεΫμΝπζβλκφκλέ μΝΝαπσΝΫθαθΝδ σ κπκ,Νη ΝαπζσΝεαδΝ τζβπ κΝ λσπκέ ΣκΝΫλΰκΝ
Ϋξ δΝ ι εδθά δΝ πμΝ ηδαΝ εαδθκ σηκΝ ζτ βέϋ-Κυί λθβ δεάΝ ΠτζβΝ παλΫξ δΝ ηδαΝ υπκ κηά,Ν
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σπκυΝ κδΝ πκζέ μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ΫξκυθΝ α φαζάΝ πλσ ία βΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ εαδΝ δμΝ
υπβλ έ μΝπκυΝξλ δΪακθ αδέ ΜδαΝεκδθάΝ κηάΝΫξ δΝ υ αγ έΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβ,ΝπαλκξάΝ
εαδΝί ζ έπ βΝ πθΝυπβλ δυθΝβζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμΝη Ν κθΝπλκ δκλδ ησΝ πθΝ
αθαΰευθΝ πθΝπκζδ υθΝεαδΝ δμΝελα δεΫμΝυπβλ έ μέ
ΜΫ πΝαυ άμΝ βμΝπζα φσληαμΝΧσπκυΝΝβΝ παζάγ υ βΝ αυ σ β αμΝΰέθ αδΝηΫ πΝ θσμΝ
επ δεκτΝ πλσ ία βμΝ εαδΝ βθΝ βζ ε λκθδεάΝ υπκΰλαφάΝ κυΝ ξλά βΝ Ν εαδΝ κΝ απσλλβ κΝ
πθΝ πλκ ππδευθΝ πζβλκφκλδυθΝ έθαδΝ πλκ α υηΫθκΨΝ κδΝ πκζέ μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
ππφ ζβγκτθΝ η Ν α φΪζ δαΝ απσΝ δμΝ ευί λθβ δεΫμΝ υπβλ έ μΝ πκυΝ πλκ φΫλκθ αδΝ
βζ ε λκθδεΪέ


Γδα έΝβΝεαδθκ κηέαΝαθαπ τξγβε

Τπάλξ Ν ΫθαΝ αλε ΪΝ η ΰΪζκΝ αλδγησΝ η ηκθπηΫθπθΝ πλπ κίκυζδυθΝ βζ ε λκθδεάμΝ
υπβλ έαμΝ θ σμΝ βμΝευίΫλθβ βμΝεαδΝ πθΝ δαφσλπθΝ βησ δπθΝφκλΫπθΝπκυΝπαλΫξκυθΝ
υπβλ έ μΝ απσΝ δΪφκλ μΝ δ κ ζέ μέ Τπάλξ Ν ηδαΝ αθαΰεαδσ β αΝ ΰδαΝ ΫθαΝ θδαέκΝ
παλΪγυλκΝ πθΝ βζ ε λκθδευθΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ υΰε θ λυθ δΝ σζ μΝ δμΝ βησ δ μΝ
υπβλ έ μΝβζ ε λκθδεΪΝεαδΝη Να φΪζ δαέ ΟΝετλδκμΝπαλΪΰκθ αμΝ έθαδΝθαΝ δα φαζδ έΝ
σ δΝκδΝ ευί λθβ δεΫμΝυπβλ έ μΝπκυΝπλκ φΫλκθ αδΝαπσΝηδαΝ θδαέαΝπτζβΝ ΝηδαΝεκδθάΝ
πζα φσληαΝ ΝηδαΝα δΪεκπβ,Να φαζάΝεαδΝΰλάΰκλκΝ λσπκέ


 σξκδ

ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ υπβλ δυθμΝ
κηΫθκυΝ σ δΝ σζ μΝ κδΝ βζ ε λκθδεΫμΝ
βησ δ μΝ υπβλ έ μ πκυΝ παλΫξκθ αδΝ απσΝ ΫθαΝ ησθκΝ παλΪγυλκ,Ν κδΝ ξλά μΝ ΫξκυθΝ βΝ
υθα σ β αΝθαΝ πδεκδθπθά κυθΝη Ν δμΝυπβλ έ μΝ τεκζαΝεαδΝη Να φΪζ δαέ ΟδΝξλά μΝ
θΝγαΝξλ δΪα αδΝθαΝ πδ ε φγκτθΝΝΫθαΝ βη έκΝ ιυπβλΫ β βμΝκδΝέ δκδ,ΝαζζΪΝηΫ πΝ κυΝ
δα δε τκυΝθαΝ ιυπβλ κτθ αδέΝ
δ γαΝ ικδεκθκηά κυθΝξλσθκΝεαδΝξλάηαέ

ζ έπ βΝ βμΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ κυΝ εσ κυμμΝ κδΝ πκζέ μΝ ζαηίΪθκυθΝ
βησ δ μΝ βζ ε λκθδεΫμΝ υπβλ έ μΝ ΧιήβζΨΝ ξπλέμΝ πδπζΫκθΝ εσ κμ,Ν εαδΝ πδκΝ
ΰλάΰκλαέ ε σμΝ απσΝ αυ σ,Ν βΝ ευίΫλθβ βΝ ικδεκθκη έΝ πσλκυμΝ εαγυμΝ Ν κδΝ
υπβλ έ μΝπαλΫξκθ αδΝon-line.

ζ έπ βΝ βμΝ δεαθκπκέβ βμΝ πθΝ ξλβ υθμΝ Ν εκδθάΝ δα δε υαεάΝ πζα φσληαΝ
έθαδΝπδκΝίκζδεσμΝ λσπκμΝΝεαδΝκδεκθκηδεΪΝαπκ κ δεσΝΰδαΝ κυμΝπκζέ μΝεαδΝ δμΝ
πδξ δλά δμέ

ζ έπ βΝ βμΝδεαθκπκέβ βμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθμΝΟδΝβζ ε λκθδεΫμΝ υθαζζαΰΫμΝ
η έπ Ν κθΝφσλ κΝ λΰα έαμΝΰδαΝ κυμΝ λΰααση θκυμέ
ΣκΝ ΫλΰκΝ εαζτπ δΝ πέ βμΝ δμΝ πκζδ δεΫμΝ πλκ λαδσ β μ,Ν σππμΝ βΝ δαφΪθ δα,Ν βΝ
απκεΫθ λπ β,Ν υηη κξάΝ εέζπέΝ ΟδΝ πκζέ μΝ ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ υηη Ϊ ξκυθΝ
κΝ ευί λθβ δεσΝ ηβξαθδ ησέ ΣκΝ τ βηαΝ αυιΪθ δΝ πέ βμΝ βΝ δαφΪθ δαΝ εαδΝ βθΝ
δζδελέθ δαέ
ΣκΝ ΫλΰκΝ Ϋξ δΝ πμΝ σξκΝ θαΝ υηπ λδζΪί δΝ κΝ τθκζκΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ βμΝ ξυλαμέ ΟδΝ
πκζέ μΝπκυΝΫξκυθΝπλσ ία βΝ κΝ δα έε υκΝηπκλκτθΝθαΝφγΪ κυθΝσζ μΝκδΝυπβλ έ μΝ
Ναπ υγ έαμΝ τθ βέΝ


Τφδ Ϊη θ μΝπαλσηκδ μΝπλαε δεΫμ

ψorgenέdkΝ δμΝ βησ δ μΝ δκδεά δμΝέΝΝΧ αθέαΨ
Νεαδθκ κηέαΝΫξ δΝκηκδσ β μΝη Ν κΝ τ βηαΝΟborgerέdkΟΝ βΝ αθέα,ΝβΝκπκέαΝπαλΫξ δΝ
κυμΝπκζέ μΝπλσ ία βΝ Νπλκ ππδεΫμΝπζβλκφκλέ μ,ΝσππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝαπσΝ δμΝ
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υΰ δκθκηδεΫμΝ αλξΫμΝ άΝ φσλκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ δμΝ βζ ε λκθδεΫμΝ υπβλ έ μΝ απσΝ κΝ κπδεσ,Ν
π λδφ λ δαεσΝεαδΝ γθδεσΝ πέπ κΝ δαευίΫλθβ βμέ
έε υκΝΠκζδ υθΝΰλαφ έαΝΝ δμΝ βησ δ μΝ δκδεά δμΝέΝΧΠκλ κΰαζέαΨ
ΣκΝ έε υκΝ κυΝΠκζέ βΝεαδΝ αΝΰλαφ έαΝΝ βμΝΠκλ κΰαζέαμΝ έθαδΝ πέ βμΝπαλσηκδκΝη Ν κΝ
τ βηαΝ βμΝ Σκυλεέαμ,Ν η Ν βθΝ ΫθθκδαΝ σ δΝ εαδΝ κδΝ τκΝ ΫξκυθΝ βηδκυλΰβγ έΝ ΰδαΝ βΝ
ί ζ έπ βΝ βμΝ πλσ ία βμΝ Ν βησ δ μΝ εαδΝ δ δπ δεΫμΝ υπβλ έ μΝ η Ν βθΝ παλκξάΝ
υπβλ δυθΝ κΝέ δκΝ βη έκ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝκζκεζβλπηΫθπθΝυπβλ δυθΝ
πκυΝία έακθ αδΝ Νΰ ΰκθσ αΝ βμΝαπάμΝάΝπκζζαπζυθΝυπβλ δυθΝΰλαφ έαέ


Πλκ δ σ

-ευίΫλθβ β πτζβΝ δα φαζέα δΝ σ δΝ κδΝ βησ δ μΝ υπβλ έ μΝ πλΫπ δΝ θαΝ παλΫξκθ αδΝ ιΝ
βηΫλ μΝ βζΝ υλ μέ ΠλΪΰηα δ,Ν ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ ία δεκτμΝ σξκμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ ά αθΝ θαΝ
αυιά δΝ βθΝπλκ ία δησ β αέ
ΟΝαλδγησμΝ πθΝξλβ υθΝαυιΪθ αδΝ βηαθ δεΪΝεΪγ Νξλσθκμ
2008: 6.990
2009: 22.123
2010: 229.700
2011: 5 .872.840
2012: 12.701.121
2013: 15.703.136


πκ κξά

θΝ υπΪλξ δΝ εαηέαΝ αηφδίκζέαΝ σ δΝ βΝ ξλά βΝ πθΝ βζ ε λκθδευθΝ λΰαζ έπθΝ ΰδαΝ δμΝ
βησ δ μΝ υπβλ έ μΝ πδ αξτθ δΝ βθΝ αθ απσελδ βΝ βμΝ ευίΫλθβ βμέ ΤπΪλξκυθΝ
λΪ δ μΝ δαφκλΫμΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝπλκβΰκτη θβΝεα Ϊ α βέ
ΓδαΝπαλΪ δΰηα,Ν αΝπκδθδεΪΝηβ λυαΝηπκλκτθΝθαΝπαλΫξκθ αδΝαπσΝ κΝ τ βηαΝηΫ αΝ Ν
ζέΰαΝ ζ π ΪΝ εαδΝ ξπλέμΝ ξλΫπ βέ Χ σ κ,Ν πλδθΝ απσΝ βθΝ βζ ε λκθδεάΝ πτζβΝ βμΝ
ευίΫλθβ βμΝ κδΝ πκζέ μΝ ά αθΝ υπκξλ πηΫθκδΝ θαΝ απ υγυθγκτθΝ Ν κΝ Τπκυλΰ έκΝ
δεαδκ τθβμΝ πλκ ππδεΪέΝ ΣκυμΝ π λέη θ Ν Ν ηδαΝ η ΰΪζβΝ κυλΪΝ σζβΝ βθΝ βηΫλαέ υ άΝ βΝ
δΰηάΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ ΫξκυθΝ Ϊη αΝ κΝ ηβ λυκΝ απσΝ κΝ δα έε υκΝ εαδΝ θαΝ κΝ
ε υπυ κυθΝαπσΝ κυμΝυπκζκΰδ ΫμΝ κυμέ
Άζζ μΝ θ έι δμΝ έθαδΝΰδαΝ βθΝεκδθπθδεάΝα φΪζδ βέ ΓδαΝ δμΝυπβλ έ μΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ
εκδθπθδεάΝα φΪζδ βΝκδΝπκζέ μΝΫπλ π ΝθαΝαπ υγυθγκτθΝΝ κΝΤπκυλΰ έκΝεαδΝη ΪΝίέαμΝ
Ϋίλδ εαθΝ Ν πζβλκφκλέ μέΝ υ άΝ βΝ δΰηά,Ν εΪγ Ν πκζέ βμΝ πκυΝ εΪθ δΝ ΰΰλαφάΝ Ν κΝ
τ βηαΝΫξ δΝ υθα σ β αΝΝθαΝφ Ϊ δΝ τεκζαΝ Νκπκδα άπκ Νπζβλκφκλέαέ


ιδκπδ έα

ΚαγυμΝ πκζζΫμΝ απσΝ δμΝ δ γθ έμΝ Ϋλ υθ μΝ υπκ δεθτκυθΝ σ δΝ βΝ βζ ε λκθδεάΝΝ
δαευίΫλθβ βΝΫξ δΝηδαΝγ δεάΝ πέ λα βΝ κθΝΝπκζέ βΝεαγυμΝεαδΝΝ βθΝ ηπδ κ τθβΝεαδΝ
βθΝ αιδκπδ έαΝ βμΝ ευίΫλθβ βμέ θΝ υπΪλξ δΝ γθδεάΝ Ϋλ υθαΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν
βθΝ Σκυλεέα,Ν αζζΪΝ αυ σΝ έθαδΝ ηδαΝ ΰ θδεάΝ Ϊ βΝ σ δΝ βΝ ξλά βΝ βζ ε λκθδευθΝ ηΫ πθΝ
αυιΪθ δΝ βθΝαιδκπδ έαΝεαδΝ βθΝ ηπδ κ τθβΝ βθΝευίΫλθβ βέ
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κεδηΫμ

ΣκΝΫλΰκΝι εέθβ Ν κΝβίίθΝεαδΝ ΰεαδθδΪ βε Ν πέ βηαΝαπσΝ κθΝπλπγυπκυλΰσΝ βθΝ
1κβΝ ε ηίλέκυΝ βίίκέΝ ΜΫ αΝ Ν βΝ ξλσθδαΝ Ν βΝ βζ ε λκθδεάΝ πτζβΝ ξ δΪ βε Ν εαδΝ
κεδηΪ βε Ν πμΝ πδζκ δεσΝ ΫλΰκΝ βθΝ Άΰευλαέ  Ν πλυ κΝ Ϊ δκ,Ν κδΝ λΫξκυ μΝ
βζ ε λκθδεΫμΝ υπβλ έ μΝ η ηκθπηΫθαΝ υΰε θ λυγβεαθέ Κα ΪΝ κΝ πλυ κΝ Ϋ κμ,Ν
υπάλξαθΝησθκΝβκΝυπβλ έ μΝεαδΝθΝλλίΝξλά μέ ΟδΝυπβλ έ μΝαυ ΫμΝΫξκυθΝ κεδηα έΝ
απσΝ κυμΝ ξλά μΝ εαδΝ κδΝ ζζ έο δμ υηπζβλυγβεαθέ Μ ΪΝ βθΝ πέ βηβΝ ΫθαλιβΝ κυΝ
Ϋλΰκυ,Ν βίΝ π λδ σ λ μΝ υπβλ έ μΝ πλκ ΫγβεαθΝ εαδΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ ξλβ υθΝ
αυιάγβε Ν ΝββΝ1βγέΝΚαδΝπΪζδΝκδΝυπβλ έ μΝαυ ΫμΝ ζΫΰξγβεαθΝαπσΝ κΝεκδθσΝΝεαγυμΝ
εαδΝ κδΝ α υθαηέ μέ άηα-ίάηαΝ θΫ μΝ υπβλ έ μΝ πλκ ΫγβεαθΝ κΝ τ βηαΝ εαδΝ κΝ
αλδγησμΝ πθΝξλβ υθΝαυιΪθ αδέ


Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ

ΣκΝ ΫλΰκΝ έθαδΝ ΫθαΝ δυπκυλΰδεσΝ ξΫ δκέ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν απαδ έ αδΝ κΝ υοβζσΝ
πέπ κΝ υθ λΰα έαμΝ η αιτΝ πθΝ υπκυλΰ έπθΝ έ αθΝ ηδαΝ η ΰΪζβΝ πλσεζβ βΝ
ΰδαΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝ δα ζ δ κυλΰδεσ β αμΝ πθΝβζ ε λκθδευθΝυπβλ δυθΝ πθΝ
πδηΫλκυμΝυπκυλΰ έπθέ

τ λβΝ πλσεζβ βΝ ά αθΝ κΝ κδεκθκηδεσέ
κηΫθκυΝ σ δΝ ά αθΝ ΫθαΝ ΫλΰκΝ Ν η Ν
υοβζσΝεκ κζσΰδκΝά αθΝελέ δηβΝβΝξλβηα κ σ β βΝ κυέΝ




ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα



Πλυ αΝ απΝ ΥσζαΝ βθΝ πδ υξέαΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσ βθΝ
απκφα δ δεσ β αΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝ βμΝευίΫλθβ βμέ
θαΝΪζζκΝ βηαθ δεσΝ βη έκΝ έθαδΝβΝ υθ λΰα έαΝ πθΝυπκυλΰ έπθέ
κηΫθκυΝ
σ δΝ έθαδΝΫθαΝ δυπκυλΰδεσΝ ξΫ δκ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝυπΪλξκυθΝυοβζΪΝ πέπ αΝ πθΝ
υηη ξσθ πθΝαπσΝ βησ δκυμΝφκλ έμέ
Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ αυιβγ έ κΝ αλδγησμΝ πθΝ ξλβ υθ,Ν βΝ πλκυγβ βΝ Ν βμΝ πτζβμΝ
έθαδΝ πκζτΝ ελέ δηβέ  βθΝ π λέπ π άΝ ηαμ,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝ ξλβ υθΝ αυιΪθ αδΝ
απσ κηαΝζσΰπΝΝεαδΝ πθΝυπβλ δυθΝπκυΝ σγβεαθΝ Ναπ υγ έαμΝ τθ βέ
ΦβφδαεσΝξΪ ηαΝπλΫπ δΝθαΝη δπγ έέ







Άζζ μΝπζβλκφκλέ μ
Ν αλξδεάΝ φΪ βΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ έξ Ν αθαπ υξγ έΝ Ν 1βΝ ηάθ μ,Ν αζζΪΝ έθαδΝ ΫθαΝ θΝ
ι ζέι δΝπλσΰλαηηαΝ κΝκπκέκΝίλέ ε αδΝαεσηαΝ κΝ λσηκΝπλκμΝ βθΝί ζ έπ βΝΝη ΝθΫ μΝ
ε σ δμέ

ΓέΝΙΡ ΗΛ
λΪ βΝΓ1έΝ επαέ υ β πλκ ππδεκτΝΰδαΝ

ζΫξπ βΝ βησ δπθΝυπβλ δυθέ

Ν βησ δαΝ Τπβλ έαΝ ωadet, ΠλσΰλαηηαΝ ΧωSωPΨΝ , έθαδΝ ηδαΝ θΫα εαδθκ σηαΝ εαδΝ
ηκθα δεάΝπλπ κίκυζέαΝπκυΝ βηδκυλΰάγβε ΝαπσΝΫθαΝοάφδ ηαΝπκυΝ ΰελέγβε ΝαπσΝ βθΝ
δ λαβζδθάΝευίΫλθβ βΝ κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝβί1ίέΝΟΝ εκπσμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝθαΝ
κδεκ κηά δΝ Ν εαδΝ θαΝ επαδ τ δΝ ΫθαΝ ησθδηκΝ πλκ ππδεσΝ δαξ έλδ βμΝ πκυΝ γαΝ
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πδφΫλκυθ βθΝ αζζαΰάΝ πλκμΝ κΝ εαζτ λκΝ δμΝ Ν α δεΫμΝ υπβλ έ μέ ΚΪγ Ν ξλσθκΝ
πδζΫΰκθ αδΝ ζΫξβΝ αΝκπκέαΝη ΪΝ βθΝ επαέ υ βΝεαδΝ δαζκΰάΝπκυΝ κυμΝΰέθ Ν εΪγ Ν
σεδηκμΝ κπκγ έ αδΝ ΝγΫ βΝεζ δ έΝ βΝ βησ δαΝυπβλ έαέ


Γδα έΝβΝεαδθκ κηέαΝαθαπ τξγβε

 Ν ηδαΝ πκξάΝ σπκυΝ κΝ λυγησμΝ εαδΝ βΝ φτ βΝ βμΝ αζζαΰάμΝ ι ζέ κθ αδΝ αξτ α α,Ν κΝ
βησ δκμΝ κηΫαμΝπλΫπ δΝθαΝαθαπ τι δΝ βθΝδεαθσ β αΝθαΝ θ κπέα δ,ΝθαΝ αιδθκη έΝΝεαδΝΝ
θαΝαθαπ τ
δΝ βμΝαζζαΰΫμΝεαδΝθαΝαυιΪθ δΝΝ βθΝδεαθσ β αΝΝ πθΝ βηκ έπθΝυπαζζάζπθΝΝ
εα ΪΝ λσπκΝ πκυΝ γαΝ κυμΝ πλκ κδηΪα δ εαζτ λαΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝ πκυΝ
ξ έακθ αδΝη Ν δμΝΝ τθγ μΝπλκεζά δμΝ κυΝβ1κυΝαδυθαέ


 σξκδ

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ εαζζδ λΰ έΝ εαδΝ θ πηα υθ δΝ ΫθαΝ ησθδηκΝ πλκ ππδεσΝ δαξ έλδ βμΝ
πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ κ βΰά δΝ κθΝ η α ξβηα δ ησΝ εαδΝ βθΝ Ν αζζαΰάΝ Ν βμΝ βησ δαμΝ
δκέεβ βέ υ σμΝ κΝ σξκμΝ πδ υΰξΪθ αδΝ η Ν βθΝ παλκξάΝ ηδαμΝ ελέ δηβμΝ ηΪααμΝ
υπαζζάζπθΝπκυΝΫξκυθΝ επαδ υ έΝαεα βηαρεΪΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ ΝπΫθ Νία δεΫμΝ
εα βΰκλέ μμ
ΠαλαΰπΰάΝ δ πδ βηκθδεάΝ ηΪγβ βμμΝ
δΪακθ αμΝ δμΝ εκδθπθδεΫμΝ πδ άη μΝ , κυμΝ
κη έμΝ βμΝκδεκθκηέαμ,Ν βμΝεκδθπθέαμ,Ν βμΝ πκζδ δεάμ,ΝεαδΝ κυΝ θσηκυΝ κΝΙ λαάζΝεαδΝ
πκδσΝ λσπκΝαζζβζ πδ λκτθέ
δαηκλφυθκθ αμΝ βΝ βησ δαΝ ΪιβμΝ θαπ τ κθ αμΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ δαηκλφυ δΝ
βΝ βησ δαΝ πκζδ δεάΝ ,Ν απσΝ κθΝ κλδ ησΝ κυΝ πλκίζάηα κμ,Ν βθΝ αθΪζυ βΝ η ζ υθΝ
π λδπ υ πθ,Ν εαδΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ κξκγ βηΫθβμΝ Ϋλ υθαμΝ Ν ηΫξλδΝ βθΝ δαησλφπ βΝ
θσμΝ Ν θαζζαε δεκτΝ κλΪηα κμΝ Ν εαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ
βθΝ πλΪιβΝ
υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ παλαεκζκτγβ βμΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ Ν δ λΰα δυθΝ
ηΪγβ βμέ
ΜΪγβ βΝεαδΝκζκεζάλπ βΝηκθ ΫζπθΝβΰ έαμΝη αιτΝ πθΝ δαηκλφπ υθΝπκζδ δεάμΝ βΝ
βησ δαΝ φαέλαμΝ θαζτκθ αμΝ γΫηα αΝ βΰ έαμΝ Χπαλ ζγσθ,Ν παλσθΝ εαδΝ ηΫζζκθΨ,Ν
ξλβ δηκπκδυθ αμΝ λΰαζ έαΝπκυΝΫξκυθΝ ξ δα έΝΰδαΝθαΝαθ δη ππέ δΝ αΝ δζάηηα αΝ
εαδΝ δμΝ πλκεζά δμΝ πκυΝ αθ δη ππέακυθΝ αΝ Ϊ κηαΝ Ν γΫ δμΝ βΰ έαμ,Ν ικυ έαμΝ εαδΝ
πδλλκάμΝ κΝ βησ δκΝ κηΫαΝ κΝ Ι λαάζΝ εαδΝ Ν σζκΝ κθΝ εσ ηκ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ
αθΪπ υιβΝ βμΝκηΪ αμΝΝυοβζσ λκΝυπσίαγλκΝεαδΝβΰ δεΫμΝδεαθσ β μέ
Ν ηίΪγυθ βΝ βμΝ εα αθσβ βμΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ εκδθπθέαμ,Ν πθΝ ίλαέπθΝ εαδΝ πθΝ
π λδφ λ δαευθΝ εαδΝ παΰεσ ηδπθΝ
κηΫθπθμΝ Πλκυγβ βΝ βμΝ Ν εα αθσβ βμ,Ν βμΝ
δ κλέαμΝεαδΝ πθΝαιδυθΝ βμΝδ λαβζδθάμΝεκδθπθέαμ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυΝ ίλαρεκτΝζακτ,ΝεαδΝ
βθΝ αθΪπ υιβΝ ηδαμΝ κζκεζβλπηΫθβμΝ ικδε έπ βμΝ η Ν αΝ ία δεΪΝ π λδφ λ δαεΪΝ εαδΝ
παΰεσ ηδαΝαβ άηα αέ
Ν απσε β βΝ θσμΝ εκυ δκτΝ λΰαζ έπθΝ δαξ έλδ βμμΝ Κ έ δηκΝ Ν πλαε δευθΝ λΰαζ έπθΝ
Χη γκ κζκΰδευθΝεαδΝ ξθκζκΰδευθΨΝπκυΝ έθαδΝαθαΰεαέαΝΰδαΝθαΝκ βΰά δΝ βθΝαζζαΰά,Ν
εαδΝ θαΝ δαξ δλδ κτθΝ δμΝ δα δεα έ μΝ εαδΝ αΝ ΫλΰαΝ κυΝ βησ δκυΝ εαδΝ κυΝ δ δπ δεκτΝ
κηΫαέ
 ΚτλδκδΝ δεαδκτξκδ
 βησ δκδΝΝυπΪζζβζκδ
 ΚυίΫλθβ β


πκ ζ ηα δεσ β α
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Ν ωSωPΝ έθ δΝ Ϋηφα βΝ σ κΝ βΝ γ πλβ δεάΝ αεα βηαρεάΝ εαγυμΝ εαδΝ αΝ
πλαε δεΪΝ κδξ έαέ Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ επαέ υ άμΝ κυμ,Ν κδΝ σεδηκδΝ
ε έγ θ αδΝ ΝεΪγ Ν θσ β αΝηΫ αΝαπσΝ βΝγ πλβ δεάΝαεα βηαρεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ
εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝγαΝ ζ ΰξ έΝΝβΝπλαε δεάΝπζ υλΪΝΝ κθΝεΪγ Ν κηΫαέ
ΣκΝπλσΰλαηηαΝΫξ δΝ ξ δα έΝΰδαΝ βΝί ζ δ κπκέβ βΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝη αιτΝ
κυΝαεα βηαρεκτΝηΫλκυμΝΝεαδΝ βθΝΝπλαε δεάΝεα Ϊλ δ βέ  Ναυ σΝ κΝπζαέ δκ,ΝβΝ
ετλδαΝ πλσεζβ βΝ έθαδΝ θαΝ κδεκ κηβγκτθΝ Ν δαφκλ δεΫμΝ θσ β μΝ εα Ϊλ δ βμΝ
πκυΝ αλξέακυθΝ η Ν γ πλβ δεΫμΝ η ζΫ μΝ βθΝ ΪιβΝ εαδΝ ΫζκμΝ κθΝ κηΫαΝ
φαληκΰάμέ


Νπκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθ
πσελδ βμ
 ΟδΝία δεκέΝ κη έμΝ βμΝωSωPΝ έθαδΝβΝκλΰΪθπ βμΝ βμΝ λΰα έαμ,Ν βθΝπλσ ζβοβΝήΝ
πδζκΰά,Ν βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ πδ σ πθ,Ν βμΝεα Ϊλ δ βμΝεαδΝ βμΝαθΪπ υιβμ,ΝεαδΝ
βΝ βΰ έαέ Ν λα βλδσ β αΝ αθαηΫθ αδΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ βθΝ δεαθσ β αΝ πθΝ
λΰαακηΫθπθΝ θαΝ εαδθκ κηκτθΝ Ν σ κθΝ αφκλΪΝ δμΝ ιδσ β μΝ εαδΝ ΰθυ δμΝ ηΫ αΝ
απσΝ δΪφκλ μΝπ υξΫμ,Νσππμμ
 ΠαλκξάΝΰθυ πθΝεαδΝ λΰαζ έπθΝ ΝΫθαΝησθδηκΝπλκ ππδεσΝ δαξ έλδ βμΝπκυΝγαΝ
βΰβγκτθΝ πθΝαζζαΰυθΝ βΝ βησ δαΝ δκέεβ βέ

βηδκυλΰυθ αμΝ ΫθαΝ πκζυ δΪ α κΝ λυηαΝ βμΝ δ λαβζδθάμΝ εκδθπθέαμ,Ν Ν εαδΝ
ικδε έπ βΝη Ν δμΝπκδεέζ μΝ δα λπηα υ δμΝΝ βμΝδ λαβζδθάμΝεκδθπθέαμέ
 Μ Ϊ κ βΝεα αθσβ βμΝ πθΝ δα δεα δυθΝ βμΝαζζαΰάμΝ κΝ βησ δκΝ κηΫαΝ κυΝ
Ι λαάζΝεαγυμΝεαδΝ ΝσζκΝ κθΝεσ ηκέ

δ α εαζέαΝ δαφκλ δευθΝ η γσ πθΝ Ν δαξ έλδ βμΝ εαδΝ ελδ δεάΝ ιΫ α βΝ κυΝ
λσζκυΝ κυΝ δαξ δλδ άΝεαδΝ κυΝβΰΫ βΝ δμΝ βησ δ μΝυπβλ έ μέ
 Πλκυγβ βΝ
πλκ ππδεάμΝ
εαδΝ
παΰΰ ζηα δεάμΝ
αυ κθκηέαμ,Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝσ πθΝα ξκζκτθ αδΝη ΝβγδεΪΝ δζάηηα αέ


ξΫ δκ

Ν ωSωPΝ δ λτγβε Ν πμΝ υθΫξ δαΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ «χtidimμΝ υΫζπδ μΝ ΰδαΝ βΝ
βησ δαΝΤπβλ έα»,Ν κΝκπκέκΝ έξ Ν επαδ τ δΝπ λέπκυΝ1ηίΝ σεδηκυμ,Ν ΝθΝετεζκυμΝ
η αιτΝ βθΝ π λέκ κΝ βίίγ-2009 Ν πλυ βΝ κηΪ αΝ κυΝ αθαθ πηΫθκυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ
ι εέθβ Ν κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ βί1β,Ν εαδΝ πέΝ κυΝ παλσθ κμΝ π λδζαηίΪθ δΝ γΝ κηΪ μ,Ν βΝ
εΪγ ΝηέαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝπ λέπκυΝγίΝ κεέηκυμέ


κεδηΫμ

θΝξλβ δηκπκδάγβεαθΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝ βμΝεαδθκ κηέαμέ


ε Ϋζ β

ΣαΝ λΰαζ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδμ

Ν κλΰαθπ δεάΝ κηάΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ ΫθαΝ δκδεβ δεσΝ
υηίκτζδκΝ- η Ν πδε φαζάμΝ κθΝ πέ λκπκΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ- εαδΝ κΝΣηάηαΝ
Πκζδ δευθΝ υ ζπέ πθΝ ,Ν υπβλ έαΝ Ν βΝ κπκέαΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ τκΝ ετλδ μΝ
ηκθΪ μΝ πκυΝ έθαδΝ υπ τγυθ μΝ ΰδαΝ βθΝ επαέ υ β,Ν βθΝ κπκγΫ β βΝ εαδΝ
αθΪπ υιβΝ δε τκυέ
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ΣκΝ ηάηαΝΫξ δΝ βΝ υθκζδεάΝ υγτθβΝΰδαΝεΪγ Νπ υξάΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ,ΝεαγυμΝ
εαδΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝηβξαθδ ηυθΝπκυΝγαΝαπκλλκφά δΝεαδΝγαΝ θ πηα υ δΝ
κΝεαζτ λκΝεαδΝ κΝπδκΝεαζσΝΝ αζΫθ κΝ βθΝΙ λαβζδθάΝ βησ δαΝΤπβλ έαέ
δΪξυ β
Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ η ΰδ κπκδβγ έΝ κΝ υθαηδεσΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ ΰδαΝ βθΝ
θέ ξυ βΝ βμΝ λΰα έαμΝ κΝ βησ δκΝ κηΫαΝ κΝ τθκζσΝ κυ,Ν κΝ ηκθ ΫζκΝ
κπκγΫ β βμΝ κεέηπθΝ αθαΰθπλέα δΝ σ δΝ κΝ ξ δα ησμΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ βΝ
αζζαΰάΝ Ν απκ ζκτθΝ εα αζυ δεΫμΝ Ν δ λΰα έ μΝ θ σμΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝΝ
σηπμΝ ξ σθΝ θΝ υπΪλξκυθΝ άη λα,Ν υπσΝ βθΝ υγτθβΝ άΝ βθΝ αλξάΝ εΪπκδαμΝΝ
θδαέαμΝΝευί λθβ δεάμΝηκθΪ αμέ υ σμΝ έθαδΝκΝζσΰκμΝΰδαΝ κθΝκπκέκΝηδαΝαπσΝ δμΝ
ετλδ μΝπλκεζά δμΝΰδαΝ κΝευί λθβ δεσΝΫλΰκΝ έθαδΝθαΝ υθ κθέα δΝ βΝ λΪ βΝεαδΝ
βθΝ θέ ξυ βΝ πθΝ δα υθ Ϋ πθΝ πθΝ δαφσλπθΝηκθΪ πθέ
ά δαΝ υ βηα δεάΝ Ϊλπ βΝ πθΝευί λθβ δευθΝαπκφΪ πθ,Ν ξΫ δαΝ λΰα έαμΝ
εαδΝ δμΝ γθδεΫμΝαπκ κζΫμΝεαδΝεα ΪΝ υθΫπ δαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ πθΝ ξ δευθΝ
ευί λθβ δευθΝ ηκθΪ πθΝ πκυΝ γαΝ αθ δη ππέ δΝ υ βηα δεΪΝ αυ ΪΝ αΝ γΫηα αΝ
εαδΝ βθΝεα αθκηάΝ β έπμΝ πθΝ κεέηπθΝ Ναυ ΫμΝ δμΝηκθΪ μέ
Σκπκγ υθ αμΝ κεέηκυμΝ ΝηκθΪ μΝσπκυΝυπΪλξκυθΝεαδΝΪζζκδΝαπσφκδ κδΝ πθΝ
δαφσλπθΝ πλπ κίκυζδυθΝ εα Ϊλ δ βμΝ βΝ βησ δαΝ φαέλαΝ λαδυθ δΝ βΝ
υθ λΰα έαΝ η αιτΝ βμΝ ωSωPΝ εαδΝ ΪζζπθΝ πλπ κίκυζδυθΝ Ν εα Ϊλ δ βμΝ πκυΝ
απκ εκπκτθΝ θαΝ κδεκ κηά κυθΝ κΝ ηΫζζκθΝ ζέ Ν βησ δαμΝ υπβλ έαμΝ θυΝ
υηίΪζζ δΝ βθΝ πλκυγβ βΝ βηαθ δευθΝ αζζαΰυθΝ πκυΝ απαδ κτθΝ αφκ έπ βΝ
δμΝέ δ μΝαθ δζάο δμ,Ναιέ μΝεαδΝπλκ λαδσ β μέ

 Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ












ΠυμΝΝθαΝ ξ δΪ κυθΝεαδΝθαΝ φαλησ κυθΝ βθΝπκζδ δεάΝ ΝηδαΝπλαΰηα δεσ β αΝ
πκυΝ ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ ηδαΝ αθαθ δ κδξέαΝ η αιτΝ βμΝ δεαθσ β αμΝ θαΝ
ευί λθά δΝ Χ βζα άΝ κθΝ εα αε ληα δ ησΝ η αιτΝ βμΝ ε ζ δεάμΝ εαδΝ
θκηκγ δεάμΝ ικυ έαμ,Ν τθ κηκΝ πκζδ δεσΝ γβ έ μ,Ν εζπΨΝ έθαδΝ Ν κδΝ πλκεζά δμΝ
πκυΝαθ δη ππέα δΝ κΝΙ λαάζέ
ΠυμΝ θαΝ πλκ ζΪί δΝ «ΰ θδΪΝ Τ»Ν κεέηκυμΝ - πκυΝ υξθΪΝ ξαλαε βλέακθ αδΝ απσΝ
υξθΫμΝ θαζζαΰΫμΝ βθΝ κυζ δΪΝΝ- ΝΫθαΝ τ βηαΝπκυΝαπαδ έΝαφκ έπ βΝεαδΝ
βΝ Ϋ η υ βΝ ΰδαΝ η ΰΪζκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηα,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εα αζτ δΝ βθΝ
αζζαΰάέ
ΤπΪλξκυθΝ ησθκΝ η λδεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ ΰδαΝ βΝ βησ δαΝ βΰ έαΝ πκυΝ
π λδζαηίΪθ δΝ σ κΝ ΫθαΝ αεα βηαρεσΝ εαδΝ ηβΝ αεα βηαρεσΝ ηΫλκμέ εσηβΝ
ζδΰσ λκδΝ απσΝ αυ κτμΝ θ πηα υθκυθΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ υθδ π υθΝ
π θ τκθ αμΝ κυμΝ πσλκυμΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ εα α ε υάΝ βμΝ ΰΫφυλαμΝ
η αιτΝ πθΝαεα βηαρευθΝ πκυ υθΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάΝ λΰα έαΝπ έκυέ
θ αιβΝ πθΝ σεδηπθΝ Ν θ σμΝ κυΝ υφδ Ϊη θκυΝ λΰα δαεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ η Ν
ζΪξδ μΝ λδίΫμΝεαδΝ υΰελκτ δμέ
Μ Ν ίΪ βΝ βθΝ δεαθσ β αΝ κυΝ υ άηα κμΝ θαΝ η δυ δΝ άΝ θαΝ απ ζ υγ λυ δΝ
ΰλαφ δκελα δεΪΝ ηπσ δαΝάΝπ λδκλδ ηκτμέ
θέ ξυ βΝ κυΝ δε τκυΝΝπκυΝγαΝελα ά δΝ βΝ τθ βΝΝηΫ πΝ πθΝ δα δεα δυθΝ
βμΝ δΪΝ ίέκυΝ ηΪγβ βμΝ εαδΝ ελα υθ αμΝ β έπμΝ βθΝ δεαθσ β αΝ θαΝ παλΪΰ δΝ
ηκθα δεάΝπλκ δγΫη θβΝαιέαΝ Ναυ σΝ κΝ έε υκέ
δ Ϊΰηα α
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 κΝ πζαέ δκΝ βμΝ υθ ξυμΝ ι ζδ ση θβμΝ λυγησμΝ εαδΝ βΝ φτ βΝ πθΝ αζζαΰυθ,Ν βΝ
δα δεα έαΝ πλσ ζβοβμΝ κεέηπθΝ αθααβ ΪΝ υπκοβφέκυμΝ πκυΝ εα ΫξκυθΝ δ δσ β μΝ πμΝ
«αζ πκτ μ»Ν Ναθ δ δα κζάΝη Ν« εαθ ασξκδλκυμΝ»Ν - ηδαΝ δΪελδ β πκυΝΰέθ αδΝαπσΝ
Isiah Berlin κΝίδίζέκΝΟΟΝ Ναζ πκτΝεαδΝκΝ εαθ ασξκδλκμΝΟέΝ
("The Hedgehog and the Fox" is an essay by philosopher Isaiah Berlin. It was one
of Berlin's most popular essays with the general public. The title is a reference to a
fragment attributed to the ancient Greek poet Archilochus: πσζζ' κἶ ' ἀζυπβι, ἀζζ'
ἐξῖθκμ ἓθ ηΫΰα ("a fox knows many things, but a hedgehog one important thing").
 τηφπθαΝ η Ν κθΝ Berlin ,Ν ΫθαΝ Ϊ κηκΝ πκυΝ Ϋξ δΝ «αζ πκτ»Ν ξαλαε βλδ δεΪ,Ν γαΝ
αθ δη ππέ δΝ τεκζαΝ βΝ δαλευμΝ η αίαζζση θβΝ πλαΰηα δεσ β α,Ν έθαδΝ
υΫζδε κΝεαδΝαθκδε σΝ βθΝαπκλλσφβ βΝθΫπθΝ λσππθΝ εΫοβμΝεαδΝ λΪ βμ,ΝεαδΝ
Ϋξ δΝ βθΝ δεαθσ β αΝ θαΝ αθ δη ππέ δΝ δμΝ η ΰΪζ μΝ π λδσ κυμΝ αί ίαδσ β αμέΝ
υ σΝ έθαδΝ Ναθ έγ βΝη Ν βθΝ« εαθ ασξκδλκδ»ΝπκυΝ έθκυθΝθαΝ ι Ϊ κυθΝ βθΝ
πλαΰηα δεσ β αΝηΫ αΝαπσΝηέαΝ θκπκδβηΫθβΝαλξάέ
 ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα


έθαδΝ βηαθ δεσΝ θαΝ κθδ έΝ σ δΝ απσΝ βθΝ αλξά,Ν σξκμΝ έθαδΝ αΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ
πδγυηκτθΝθαΝ λΰα κτθΝ βΝ βησ δαΝυπβλ έαΝ κυΝ Ι λαάζ,ΝθαΝΝ πδ δυεκυθΝΝ
θαΝ υηίΪζκυθΝ ΝΝαζζαΰΫμΝηΫ αΝ κΝ βησ δκΝ τ βηαέ
 Άζζ μΝπζβλκφκλέ μ

ξΫ δαΝΰδαΝ κΝηΫζζκθΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝπ λδζαηίΪθκυθμ υθ ξέακθ αμΝθαΝ
θδ ξτ δΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝκδεκ σηβ βμΝ βμΝΰΫφυλαμΝη αιτΝ πθΝαεα βηαρευθΝ
πκυ υθΝεαδΝπλαε δεάμΝεα Ϊλ δ βμέ βηδκυλΰέαΝπ έκυΝΝ ι δ έε υ βμΝ κΝπζαέ δκΝ
κυΝπλκΰλΪηηα κμΝεα Ϊλ δ βμ,ΝσππμΝκδΝαθγλυπδθκδΝπσλκδ,ΝκΝ ξ δα ησμΝ βμΝ
πκζδ δεάμ,Ν κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝάΝλτγηδ βΝεαδΝ βΝ τθ βΝ κυμΝπ λδ ξση θκ- κφσμΝ
η Ν δμΝ ξ δεΫμΝ σεδηκυμΝεαδΝπλαε δεάΝΪ εβ βΝηκθΪ μέ Ν υηπτεθπ βΝ βμΝ
πλαε δεάμΝΪ εβ βμ,ΝΫ δΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝησθκΝ βθΝ κπκγΫ β βΝπλκ αθα κζδ ησέ
θέ ξυ βΝ βμΝ τθ βμΝη αιτΝ πθΝ δαφσλπθΝπλκΰλαηηΪ πθΝεα Ϊλ δ βμΝβΰ έαμΝ
βΝ βησ δαΝ φαέλαΝεαδΝΪζζκυμΝφκλ έμΝζάοβμΝαπκφΪ πθΝ κΝ τ βηαΝΧ σ κΝκδΝ
υΫζπδ μΝεαδΝκδΝεα Ϊλ δ βΝ πδ ζ έαΨ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝγ πδ έΝΫθαΝ τθκζκΝ
απκγ ηα δεκτΝ ζΫξβΝ βμΝη ζζκθ δεάμΝ ζέ Ν βησ δαμ υπβλ έαμέ

έΝΝΓαζζέα
λΪ η έ Issy spots
ΟλΰΪθπ β: IssyεédiaΝ Χυπ τγυθκμΝ πδεκδθπθέαμΝ Issy-les-εoulineauxΝ εαδΝ θΫ μΝ
ξθκζκΰέ μΨΝΝ,ΝΝΧυλα: Γαζζέα
πέπ κΝευίΫλθβ βμμ ΣκπδεάΝαυ κ δκέεβ βΝ,ΣκηΫαμμ Γ θδεΫμΝ βησ δ μΝυπβλ έ μ
Στπκμμ Καδθκ κηέαΝ δα δεα έαμΝ,ΝΝΞ εέθβ Ν κμ 2010
Issy spots έθαδΝηδαΝ πλ ΪθΝ φαληκΰάΝiPhoneΝπκυΝΰ π- θ κπέα δΝπΪθπΝαπσΝ1.400
βη έαΝ θ δαφΫλκθ κμΝΝ ΝΫθαΝξΪλ βέΝ ε σμΝαπσΝ κθΝεα Ϊζκΰκ,ΝβΝ φαληκΰάΝ έθαδΝηδαΝ
πλαΰηα δεάΝ πτζβΝ εδθβ άμΝ βζ φπθέαμΝ πκυΝ πδ λΫπ δΝ κΝ ξλά βΝ θαΝ απκε ά δΝ
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πλσ ία βΝ Νσζ μΝ δμΝθΫ μΝ λα βλδσ β μΝεαδΝ Νσζ μΝ δμΝοβφδαεΫμΝυπβλ έ μΝπκυΝβΝ
πσζβΝ Issy-les-εoulineauxΝ Ϋξ δΝ θαΝ πλκ φΫλ δέ υ άΝ βΝ εαδθκ κηέαΝ πδ λΫπ δΝ Ν εΪγ Ν
Ϊ κηκΝ πκυΝ εΪθ δΝ ζάοβΝ βμΝ φαληκΰάμΝ θαΝ Ϋξ δΝ σζ μΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ ξλ δΪα αδΝ
ξ δεΪΝη Ν βθΝπσζβΝΝIssy-les-εoulineauxΝ βθΝ ΫπβΝ κυ, πδ λΫπκθ αμΝ βθ τεκζβΝ
πλσ ία βΝ Ν αυ ΫμΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ κπκυ άπκ Ν εαδΝ αθΪΝ πΪ αΝ δΰηάΝ ΧσππμΝ
αλδγηκτμΝ βζ φυθκυ,Ν δ υγτθ δμ,Νδ κ ζέ μ,Ν δ υγτθ δμΝe-mailΝεαδΝ αΝζκδπΪέΨέ  Ν
τΰελδ βΝ η Ν βθΝ πλκβΰκτη θβΝ εα Ϊ α β,Ν βμΝ πσζβμΝ κδΝ πζβλκφκλέ μ,Ν δ ά δμ,Ν
ΰ ΰκθσ αΝεαδΝκδΝυπβλ έ μΝ, έθαδΝπδκΝπλκ δ άΝ κυμΝπκζέ μέ
 Γδα έΝβΝεαδθκ κηέαΝαθαπ τξγβε
Issy-les-εoulineauxΝ έθαδΝ ηδαΝ ευί λθσπκζβέ ΣκΝ βί1ί,Ν πΪθπΝ απσΝ κΝ κηΣΝ κυΝ
πζβγυ ηκτΝ IssyΝ ά αθΝ υθ
ηΫθκμΝ η Ν υοβζάΝ αξτ β αμΝ δα έε υκΝ εαδΝ βθΝ IssyΝ
υπάλξαθΝαλε κέΝεΪ κδεκδΝΝπκυΝ έθαδΝυπΪζζβζκδΝ εα Ν Υκέεκθ λΰα έαΝ Ν δΪφκλ μΝ
οβφδαεΫμΝ πδξ δλά δμΝ Χεicrosoft,Ν ωisco,Ν ψull,Ν εζπΨέ IssyΝ Ϋξ δΝ ά βΝ γΫ δΝ Ν
φαληκΰάΝπκζζΫμ onlineΝυπβλ έ μΝεαδθκ κηέαμΝ σππμμΝ βθΝβζ ε λκθδεάΝ ΰΰλαφάΝ
εζκΰδεκτμΝ εα αζσΰκυμ,Ν βζ ε λκθδεΫμΝ αδ ά δμΝ πδ κπκδβ δευθΝ ,Ν onlineΝ φαληκΰΫμΝ
πκζδ δεάμΝεα Ϊ α βμ,Ν ελα ά δμΝΰδαΝ έπθκ, Ν απ υγ έαμΝ τθ βΝ ξκζ έκΝεαδΝ δμΝ
πζβλπηΫμ,Ν βΝ βζ ε λκθδεάΝ ΰΰλαφάΝ ΰδαΝ ιπ ξκζδεΫμΝ λα βλδσ β μ,Ν ελα ά δμΝ
ΫΰΰλαφπθΝ Ν δμΝ ίδίζδκγάε μΝ πθΝ πκζυηΫ πθ,Ν δα δε υαεάΝ βζ σλα β,Ν όacebook,
Twitter, Foursquare,ΝεέζπέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κδΝαΰκλΫμΝ φαληκΰυθΝΰδαΝsmartphonesΝά αθΝ
αξΫπμΝαθαπ υ ση θ μέ


 σξκδ




ΓδαΝθαΝ κθέ δΝεαδΝθαΝ δα βλά δΝ βμ πσζβμΝΝ βθΝυοβζάΝ ξθκζκΰδεάΝΝ δεσθα.
ΝαΝ πλκ φΫλ δΝ κυμΝ ξλά μΝ ΫθαΝ ξλά δηκΝ εαδΝ τεκζκΝ βΝ ξλά βΝ λΰαζ έκΝ
πκυΝ κυμΝ πδ λΫπ δΝθαΝηΪγκυθ π λδ σ λαΝΰδαΝ βθΝπσζβέ
ΓδαΝ θαΝ δ υεκζυθγ έΝ βΝ πλσ ία βΝ Ν πκζυΪλδγη μΝ υπβλ έ μΝ βμΝ Issy-lesMoulineaux .
ΓδαΝθαΝίλ έ Ν βθΝπζβ δΫ λβΝυπβλ έαΝξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝξΪλ β.
ΓδαΝ θαΝ ηπκλΫ
Ν θαΝ πΪλ Ν αθαζυ δεΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ
υΰε ελδηΫθβΝ υπβλ έαΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πδζΫι δΝ κΝ ξλά βμΝ Χ δ τγυθ β,Ν αλδγησΝ
βζ φυθκυ,Ν βΝ δα λκηά,Ν δμΝυλ μΝζ δ κυλΰέαμ,ΝβΝ δ τγυθ βΝe-mail,ΝεζπΨέ







ΚτλδκδΝ δεαδκτξκδ



ΟδΝ λΰααση θκδΝπκυΝ λΰΪακθ αδΝ ΝIssy-les-εoulineauxΝ ικπζδ ηΫθκδΝ η ΫθαΝ
iPhone.
IssyΝεΪ κδεκδΝ πκυΝ έθαδΝ ικπζδ ηΫθκδ η ΝΫθαΝiPhoneέ
Ό αθΝ βΝ φαληκΰάΝ γαΝ αθαπ υξγ έΝ πζάλπμΝ Ν σζαΝ αΝ smartphones (Android,
Windows Phones, εζπΨΝ έ Ν έθαδΝ πλκ ίΪ δη μΝ ηΫ πΝ κυΝ δα δε τκυ,Ν κδΝ
δεαδκτξκδΝγαΝ έθαδΝσζκδΝκδΝδ δκε ά μΝsmartphoneέ
υθκζδεΪμ
o ιίΝίίίΝυπαζζάζκυμΝπκυΝ λΰΪακθ αδΝ ΝIssy-les-Moulineaux.
o θθΝίίίΝεα κέεκυμέ
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Νπκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθ

Πλκ δ σ β αμ

Ν φαληκΰάΝ θδ ξτ δΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ παλΫξκθ αδΝ κΝ εκδθσΝ ξ δεΪΝ η Ν
υφδ Ϊη θπθΝ υπβλ δυθΝ ΧΟPayψyPhoneΟμΝ πζβλπηΫμΝ πΪλεδθΰεΝ ηΫ πΝ
Smartphone,Ν αθαουξάμΝ ίσζ μΝ βθΝ πσζβΝ Οεobϋxplore»,Ν βΝ δα δε υαεάΝ
βζ σλα βμΝ«IssyTVΟ,ΝεέζπέΨέ

Ν φαληκΰάΝ θδ ξτ δΝ βθΝ πλκ ία δησ β αΝ Ν πκζζκτμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ εαδΝ
υπβλ έ μΝ Χη αφκλΫμ,Ν αδλ έ μΝ ηΫ πθΝ ηααδεάμΝ θβηΫλπ βμΝ εαδΝ
,Ν
δκδεά δμ,Ν πκζδ δ δεΫμ εαδΝ αγζβ δεΫμΝ κηΫμ,Ν ξκζ έα,Ν παδ δεκτμΝ αγηκτμ,Ν
πΪλεα,ΝεζπΨέ



ιδκπδ έα

ΟδΝ υθ
ηΫθκδ πκζέ μΝ
δμΝ δαγΫ δη μΝ πζβλκφκλέ μΝ πλΫπ δΝ θαΝ
θβη λυθκυθ πδκΝ αε δεΪ βθΝ φαληκΰάΝ απσΝσ,Ν δΝπλδθΝεαδΝΫ δΝθαΝ έθαδΝπδκΝ
αιδσπδ βΝ ΧπλδθΝ απσΝ βθΝ οβφδκπκέβ βΝ πθΝ κηΫθπθ,Ν κδΝ πζβλκφκλέ μΝ ά αθΝ
δαγΫ δη μΝ ησθκΝ Ν ΫθαθΝ κ βΰσΝ ξαλ δκτΝ πκυΝ θβη λυθ αδΝ ηέαΝ φκλΪΝ κΝ
ξλσθκΨέ
 ξΫ δκ

Ν δ ΫαΝ ΰδαΝ βθΝ εαδθκ κηέαΝ πκυΝ παλΪΰ αδΝ απσΝ IssyΝ εedia,Ν ηδαΝ εκδθπθέαΝ ηδε άμΝ
κδεκθκηέαμ,Ν πδε φαζάμΝ πθΝ ξθκζκΰδυθΝ πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ πθΝ θΫπθΝ Issy-lesMoulineaux.
πσΝ κΝ 1λλη,Ν Issy-les-εoulineauxΝ Ϋξ δΝ γΫ δΝ Ν φαληκΰάΝ ηδαΝ παΰεσ ηδαΝ οβφδαεάΝ
λα βΰδεάΝ πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ υπβλ έ μΝ βμΝ πσζβμέ ΧμΝ απκ Ϋζ ηαΝ
αυ άμΝ βμΝ παΰεσ ηδαμΝ οβφδαεάμΝ
λα βΰδεάμ,Ν πκζζΫμΝ οβφδαεΫμΝ υπβλ έ μΝ
βηδκυλΰάγβεαθΝ εαδΝ δα έγ θ αδΝ κυμΝ πκζέ μΝ πκυΝ εαζτπ κυθΝ σζαΝ αΝ έ βΝ πθΝ
π έπθ,ΝσππμμΝ δα δε υαεάΝ βζ σλα β,Ν Ν φαληκΰάΝPayψyPhoneΝΧηδαΝ φαληκΰάΝπκυΝ
πδ λΫπ δΝ κυμΝπκζέ μΝθαΝπζβλυθκυθΝ κθΝξυλκΝ Ϊγη υ βμΝ κυμΝη Ν κΝSmartphoneΝ
κυμΨ,Νe-ίδίζέαΝπκυΝ δα έγ θ αδΝ δμΝίδίζδκγάε μΝεαδΝίδίζδκγάε μΝηΫ αΝ θβηΫλπ βμ,Ν
αΝεκδθπθδεΪΝ έε υα,Νεπ δευθΝQR,Νεέζπέ
ξ δα ησμΝξλσθκμμΝ1Νηάθαμ


κεδηΫμ

Ν ΰεα Ϊ α βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ ΝΫθαΝiPhoneΝΧ κεδηάΨΝΰδαΝθαΝί ίαδπγ έ Νσ δΝ
βΝαέ β βΝαυ άΝυπκ βλέξγβε ΝεαδΝζ δ κυλΰκτ Ν π ΪΝ βΝ υ ε υάέ

ι Ϊακθ αμΝ κΝstoryboardέ

ζ ΰξκμΝ πθΝ δαφσλπθΝυπβλ δυθΝπκυΝβΝαέ β βΝΫπλ π ΝθαΝπαλΫξ δ,ΝσππμμΝβΝ
πλσ ία βΝ βθΝ λκφάΝ δ ά πθ,ΝεκδθάΝ ξλά βΝ πθΝεκδθπθδευθΝ δε τπθ,Ν βθΝ
απ δεσθδ βΝ κυΝPτIΝ κΝξΪλ β,ΝβΝπλσ ία βΝ αΝ βη έαΝ θ δαφΫλκθ κμΝεαδΝ αΝ
κδξ έα ήΝ πζβλκφκλέ μΝ κυμ,Ν κθΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ ηβξαθάμΝ αθααά β βμ,Ν
κεδηΪακθ αμΝ κΝ παυιβηΫθβμΝπλαΰηα δεσ β αμ,Νεέζπέ
 ΜσζδμΝκζκεζβλπγ έΝαυ άΝβΝφΪ β,ΝβΝ φαληκΰάΝ σγβε Ν κΝπλΪ δθκΝφπμΝεαδΝθαΝ
γΫ δΝ κΝχppleΝStoreέ
ΥλσθκμΝ κεδηάμμΝ1Νηάθαμ
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ε Ϋζ β

ΣαΝ λΰαζ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδμ





Πλκ δκλδ ηκτΝ πθΝζ δ κυλΰδευθΝπ έκΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝΧΰδαΝπαλΪ δΰηαμΝ κθΝ
εαγκλδ ησΝ κυΝ δΝγΫζκυη ΝθαΝ υ κυη Ν βθΝπλσ ία βΝ πθΝπκζδ υθΝ Ναυ ΪΨέ
ΟΝ εαγκλδ ησμΝ κυΝ ξθδεκτΝ π έκυΝ φαληκΰάμΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ ΧΰδαΝ
παλΪ δΰηαμΝ θαΝ εαγκλέ κυη Ν πυμΝ θαΝ υ δΝ κυμΝ πκζέ μΝ πλσ ία βΝ Ν
πζβλκφκλέ μΝ ήΝ
κηΫθαέΝ Πλκ δκλδ γ έΝ πκδαΝ ΰ θδΪΝ κυΝ iPhoneΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδά
μΝ κΝiPhoneΝγ,ΝζΝάΝη; ΝαΝΝεαγκλδ έΝΝπκδαΝΝίΪ βΝ κηΫθπθΝ
θαΝξλβ δηκπκδά
Ψέ
βηδκυλΰυθ αμΝΫθαΝstoryboardέ
λξση θκδΝη ΝΫθαΝ ξΫ δκέ
Ν πδζκΰάΝ πθΝπζΫκθΝεα ΪζζβζπθΝ λΰκθκηέαέ



Υλά βμΝ πθΝπσλπθ




θαΝ πλσ ππκΝ πκυΝ έθαδΝ υπ τγυθκΝ ΰδαΝ βΝ υζζκΰάΝ πθΝ
κηΫθπθΝ εαδΝ βΝ
δΪγ βΝ πθΝ κηΫθπθΝπκυΝ υζζΫΰκθ αδΝ ΝοβφδαεάΝηκλφάέ

θαμΝεαζζδ ξθδεσμΝ δ υγυθ άμΝυπ τγυθκμΝΰδαΝ βθΝ λΰκθκηέαΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ
βμΝ φαληκΰάμέ
 ΜδαΝκηΪ αΝηβξαθδευθΝπκυΝαθαπ τξγβε Νη Ν δ έε υ βΝ βθΝαθΪπ υιβΝεδθβ υθΝ
πκζυηΫ πθέ

θαΝprojectΝmanagerΝκΝκπκέκμΝαθΫζαί Ν βΝφλκθ έ αΝ κυΝ δα δεα έαμΝεαδΝ βθΝ
πλσκ κΝ πθΝ δαφσλπθΝ α έπθΝεαδΝφΪ πθΝ κυΝΫλΰκυέ
 ΣκΝεσ κμΝαυ υθΝ πθΝπσλπθΝά αθμΝιΝκίίΝ υλυέ
ΥλσθκμΝυζκπκέβ βμμΝβΝηάθ μ












δΪξυ β
ΣαΝΪλγλαΝ κθΝΣτπκΝΧwebΝεαδΝΰλαπ κτΝ τπκυΨέ
Οπ δεκαεκυ δεΪΝηΫ αΝ πδεκδθπθέαμΝΧλα δσφπθκ,Ν βζ σλα βΝέέέΨέ
ΚκδθπθδεΪΝ έε υαέ
Παλκυ δΪ δμΝ
Ν υλππαρεΫμΝ πσζ δμ,Ν
κΝ πζαέ δκΝ πθΝ υλππαρευθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ αΝκπκέαΝ IssyΝεediaΝ έθαδΝ ηπζ εση θκυμΝθαΝί ζ δυ δΝ βθΝ
αθΪπ υιβΝ βμΝεκδθπθέαμΝ βμΝπζβλκφκλέαμέ
Παλκυ έα βΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ Ν δαΰπθδ ησέ IssyΝ εediaΝ Ϋζαί Ν κΝ ίλαί έκΝ
αθ αη έί δΝTerritoriaΝIssyΝεediaΝΰδαΝ βθΝεαδθκ σηκΝπκδσ β αΝ βμΝαέ β βμ,Ν βθΝ
δεαθσ β αΝ θαΝ ηπθΫ δΝ Ϊζζ μΝ εκδθσ β μΝ εαδΝ βθΝ εαζάΝ ξλά βΝ πθΝ βησ δπθΝ
πσλπθέ
ΜδαΝ πδγαθάΝ ιΫζδιβΝ γαΝ ά αθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ π ε έθ δΝ βθΝ φαληκΰάΝ Ν
Ϊζζ μΝεδθβ ΫμΝπζα φσλη μΝσππμμΝχndroidΝεαδΝWindowsΝPhonesέ



Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ



ΓδαΝ κθΝεαγκλδ ησΝ πθΝεα βΰκλδυθΝΰδαΝIssySpots, ΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ δκδεά δμ,Ν
πκζδ δ δεΫμΝ κηΫμ,Ν ξκζ έα,Ναγζβ δεΪΝεΫθ λα,Νεέζπέ
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ΓδαΝ θαΝ αθαε ά
Ν σζ μΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ Ϋξ δΝ β φαληκΰά,Ν σππμμΝ
δ υγτθ δμ,Ν αλδγηκτμΝ βζ φυθπθ,Ν δ υγτθ δμΝ βζ ε λκθδεκτΝ αξυ λκη έκυ,Ν
δ κ ζέ μΝεαδΝυλ μΝζ δ κυλΰέαμέ
 Μπαέθκθ αμΝσζ μΝαυ ΫμΝ δμΝπζβλκφκλέ μΝ ΝΫθαΝαλξ έκΝέcsvέ
 ΟδΝ ζτ δμΝ Ν αυ ΪΝ αΝ πλκίζάηα αΝ ά αθμ εζβλάΝ κυζ δΪΝ εαδΝ υθ λΰα έα.
υ ΫμΝκδΝζτ δμΝηαμΝΫ π Ν βΝ υθα σ β αΝθαΝ βηδκυλΰά κυη ΝηδαΝ φαληκΰάΝ
ΰδαΝ αΝαθκδε ΪΝ κηΫθαέ ΣκΝαλξ έκΝέcsvΝπκυΝξλβ δηκπκδάγβε ΝΰδαΝIssySpotsΝ
έθαδΝ υλαΝ δαγΫ δηκΝ ΰδαΝ θαΝ κΝ εα ίΪ
Ν εαδΝ έθαδΝ ζ τγ λκΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδβγ έΝ: http://www.issy.com/issyspots/IssySpots.csv
ΟδΝIssySpotsΝ φαληκΰάΝ έθαδΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝIssy-les-Moulineaux
η Ν λ υθβ δεΫμΝκηΪ μΝεαδΝdevelopersΝαπσΝ τκΝ πδξ δλά δμΝαπσΝ βθΝIssyμΝOrange εαδΝ
σijiέIssyΝ εediaΝ υθκ υσ αθΝ απσΝ δμΝ οβφδαεΫμΝ υπβλ έ μΝ σijiΝ εαδΝ ϊsquareΝ ΰδαΝ κΝ
ξ δα ησ,Ν βθΝ λΰκθκηέαΝεαδΝ κΝ ξ δα ησΝ βμΝ φαληκΰάμέ IssyΝεediaΝ υθκ τ βε Ν
πέ βμΝαπσΝτrange,ΝSόRΝεαδΝψouyguesΝTelecomΝΰδαΝ κΝηΫ λκΝYouωonnectΝ πδ λΫπ δΝ
κθΝ Ν ξλά β θαΝ πλκ υηπζάλπ βΝ αυ σηα αΝ ηδαΝ φσληαΝ πδεκδθπθέαμΝ βμΝ
πσζβμέ Π λέπκυΝ ζΝ ηάθ μΝ ά αθΝ αθαΰεαέκδΝ Ν ΰδαΝ βθΝ πέ υιβ ,Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ δμΝ
κεδηΫμΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝπλαΰηα κπκδβγκτθέ υ άΝβΝ αδλδεάΝ ξΫ βΝη Ν τκΝεαδθκ ση μΝ
οβφδαεΫμΝ αδλ έ μΝ Ν θ λΰκπκδβηΫθ μΝ βθ Issy-les-Moulineaux βμΝ Ϋ π αθΝ βθΝ
υθα σ β αΝ θαΝ ΰέθ δΝ βΝ πλυ βΝ κπδεάΝ αλξάΝ πκυΝ π δλαηα έ βε Ν η Ν Ν παυιβηΫθβΝ
πλαΰηα δεσ β α. ΥπλέμΝαυ κτμΝ κυμΝπσλκυμ,ΝβΝεαδθκ κηέαΝαυ άΝ θΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ
γ έΝ Ν φαληκΰάέ




δ Ϊΰηα α

έθαδΝ αθαΰεαέκΝ θαΝ γ έΝ κΝ πλκίζβηα δ ησμ ΰδαΝ κΝ έ κμΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ εαδΝ
ππμΝπλΫπ δΝθα έθαδμΝαθΝπλσε δ αδΝθαΝ έθαδΝΫθαΝηκθ ΫζκΝ φαληκΰάμΝΰδαΝεδθβ ΪΝάΝ
ηδαΝ Ν δ κ ζέ α ΰδαΝ εδθβ σΝ υηία σΝ Ν σζ μΝ δμΝ υ ε υΫμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ τθ βΝ
κΝ δα έε υκέ Ν πδζκΰάΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ βηκ δκθκηδεΫμΝ πδπ υ δμμΝ Ν εδθβ άΝ
φαληκΰάΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝεκ έ δΝζδΰσ λκ,ΝαζζΪΝγαΝζ δ κυλΰά δΝησθκΝ ΝΫθαΝ
τπκΝ βμΝ υ ε υάμ,Νπέξέ ΫθαΝiPhoneΝη,ΝάΝ κΝεδθβ σ βΝ δ κ ζέ αΝγαΝηπκλκτ Ν
θαΝ εκ έ δΝ π λδ σ λκ,Ν αζζΪΝ γαΝ ά αθΝ υηία άΝ η Ν πκζζΫμΝ υ ε υΫμΝ σππμΝ κΝ
iPhone, Android , WindowsΝPhone,Νεέζπέ




ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα
Ν εαδθκ κηέαΝ πλΫπ δΝ θαΝ δα έγ θ αδΝ Ν σζκυμΝ κυμΝ τπκυμΝ πθΝ εδθβ υθΝ
υ ε υυθέ
Ν εαδθκ κηέαΝ πλΫπ δΝ θαΝ π λδΫξ δΝ αιδσπδ μΝ πζβλκφκλέ μΝ η Ν αε δεΫμΝ
θβη λυ δμέ

λΪ βΝ έΝυΰεα κέεβ βΝ Ν δαηΫλδ ηα
ΟλΰΪθπ βμ ΚαΫθΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκΝ,ΝΝΧυλαμ Γαζζέα
πέπ κΝ ευίΫλθβ βμμ ΣκπδεάΝ αυ κ δκέεβ β,Ν ΣκηΫαμμ επαέ υ β,Ν ΚκδθπθδεάΝ
πλκ α έαέ Στπκμμ Τπβλ έαΝεαδθκ κηέαΝ,ΝΞ εέθβ Ν κμ 2011
ΟΝ υθκζδεσμΝξλσθκμΝαθΪπ υιβμ: ζΝξλσθδα
τκΝ π λδ α δεΪΝ βη δυγβεαθΝ Ν ηέαΝ απσΝ δμ υθκδεέ μΝ βμΝ πσζβμΝ ΚαΫθΝ πκυΝ
κθκηΪα αδΝωheminΝVertμΝΠλυ κθ,ΝβΝαπκησθπ βΝ πθΝβζδεδπηΫθπθΝεαδ βΝεα κξάΝ εΝ
ηΫλκυμΝ κυμΝΝη ΰΪζπθΝΝ δαη λδ ηΪ πθΝ η ΝησθκΝΫθαΝβζδεδπηΫθκΝΪ κηκέ τ λκθ,ΝκΝ
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τζζκΰκμΝ Οδεδ ηκτΝ έξ Ν η ΰΪζαΝ δαη λέ ηα αΝ ΧγήζΝ υπθκ πηΪ δαΨΝ δα έγ θ αδ,Ν αζζΪΝ
κΝ εσ κμΝ κυΝ θκδεέκυΝ ά αθΝ πκζτΝ υοβζσΝ εαδΝ Ϋ δΝ Ν τ εκζκΝ θαΝ θκδεδα κτθ. Ν
εαδθκ σηκμΝ δ ΫαΝ ά αθΝ θαΝ πδζτ κυη Ν αΝ τκΝ αυ ΪΝ πλκίζάηα α,Ν παλΫξκθ αμΝ ηδαΝ
πλκ φκλΪ η Ν θ δΪη κΝ π λέίζβηαΝ Χ βζα άΝ ηδαΝ ζτ βΝ αθΪη αΝ ακυθΝ ησθαΝ κυμΝ εαδΝ
βΝη Ϊία βΝ ΝΫθαΝ πέ δΝΰδαΝ κυμΝβζδεδπηΫθκυμΨ,ΝβΝκπκέαΝά αθΝκδεκθκηδεΪΝπλκ δ άΝ
εαδΝ πΫ λ ο Ν κυμΝαθγλυπκυμΝθαΝΰ λΪ κυθΝηααέΝηΫ αΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ βμΝκπκέαμΝΝ
έξαθΝ πΪθ αΝ αά δέ Ν δ ΫαΝ έθαδΝ θαΝ θγαλλυθγκτθΝ Ν τκΝ ΫπμΝ Ϋ λαΝ βζδεδπηΫθαΝ
Ϊ κηαΝ Ν δαηκθάΝ Ν πέ δΝ κΝ εΫθ λκΝ βμΝ π λδκξάμ,Ν εκθ ΪΝ Ν εα α άηα αΝ εαδΝ
υπβλ έ μέ


Γδα έΝβΝεαδθκ κηέαΝαθαπ τξγβε





ΠαλΫξκυθΝΫθαΝπλσ γ κΝ έ κμΝ εα κδεδυθΝΰδαΝ κυμΝβζδεδπηΫθκυμέ
κάγβ Ν βθΝεα απκζΫηβ βΝ βμΝηκθαιδΪμΝ κυμέ
ΚΪθ δΝ π λδ σ λκ απκ ζ ηα δεάΝ ξλά βΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ εκδθπθδεάμΝ
Ϋΰα βμέ
ια φαζέ δΝηδαΝεαζτ λβΝπκδσ β αΝαπάμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ζδεάμΝ κυμΝ
ξλσθδαέ





 σξκδ






ΝαΝίΪζκυη Ν ΫζκμΝ βΝηκθαιδΪΝ πθΝβζδεδπηΫθπθέ
ΝαΝ θγαλλτθ δΝ βθΝ θκδεέα βΝ πθΝη ΰαζτ λπθΝ δαη λδ ηΪ πθέ
ΝαΝ δαφκλκπκδβγ έΝβ πλκ φκλΪΝεα κδεδυθΝΰδαΝ κυμΝβζδεδπηΫθκυμέ
ΝαΝπαλΫξ δΝ κυμΝβζδεδπηΫθκυμΝηδαΝεαζτ λβΝκδεκθκηδεάΝεα Ϊ α βΝαπσΝ κθΝ
πδη λδ ησΝ κυΝεσ κυμΝΧβζ ε λδεσΝλ τηα,Νθ λσΝεζπΨέ

 ΚτλδκδΝ δεαδκτξκδ








βί1ζμΝΣλ δμΝβζδεδπηΫθκδΝΧΪθπΝ πθΝθίΨ,Ν ΝηέαΝπ λδκξάέ
Μ ζζκθ δεΫμΝπλκκπ δεΫμμΝΣλ δμΝβζδεδπηΫθκδΝαθΪΝπ λδκξάΝΧβίΝπ λδφΫλ δ μΨέ
πκ ζ ηα δεσ β α
Ν θκδεέα βΝ θσμΝ η ΰΪζκυΝ αεδθά κυΝ κΝ κπκέκΝ έθαδΝ Ν αεα κέεβ κ ζσΰπΝ κυΝ
εσ κυμΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν δμΝ υ εκζέ μΝΧπλδθΝαπσΝ κΝΫλΰκΨέ
ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ βμΝ απάμΝ Ν ΫθαΝ ί ζ δπηΫθκΝ π λδίΪζζκθΝ η Ν
ξαηβζσ λκΝεσ κμΝΰδαΝ κυμΝβζδεδπηΫθκυμΝη ΝξαηβζσΝ δ σ βηαέ
Σ ληα δ ησμΝπλκίζάηα αΝ βμΝηκθαιδΪμέ
Νπκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθ

Πλκ δ σ β αμ


δαηΫλδ ηαΝπζάλπμΝ ικπζδ ηΫθκΝΰδαΝη δπηΫθβμ εδθβ δεσ β αμΝ πκζδ υθ,ΝπκυΝ
ίλέ ε αδΝ βθΝ εαλ δΪΝ βμΝ υθκδεέαμΝ βμΝ πσζβμ,Ν εκθ ΪΝ Ν εα α άηα αΝ εαδΝ
ΫθαΝ κπδεσΝΰβλκεκη έκΝσπκυΝκδΝΫθκδεκδΝηπκλκτθΝθαΝ πδζΫικυθΝθαΝφΪθ ΝεαδΝθαΝ
ζΪίκυθΝηΫλκμΝ δμΝ λα βλδσ β μΝπκυΝ δκλΰαθυθκθ αδΝ ε έέ



Ιεαθκπκέβ βΝ πθΝξλβ υθ
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θαΝί ζ δπηΫθκΝπ λδίΪζζκθΝπκυΝακυθΝη ΝξαηβζσΝεσ κμέ
υθ λκφδΪέ
υιβηΫθβΝ λα βλδσ β μέ



ξΫ δκ

Νδ ΫαΝαυ άΝΫξ δΝι εδθά δΝαπσΝ κΝπλκ ππδεσΝπλυ βμΝΰλαηηάμΝ κυΝ άηκυΝεαγυμΝεαδΝ
απσΝ δμΝ Ν εκδθπθδεΫμΝ Ν υπβλ έ μΝ ηΫ πΝ δ βΰά πθΝ πθΝ υπκγΫ πθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ
υηίκυζέκυΝεαδΝ κυΝ υζζσΰκυΝπ λέίζβηαΝπκυΝκθκηΪα αδΝΚαΫθΝώabitatέ
ξ δα ησμΝξλσθκμμΝ1ΝΫ κμ


κεδηΫμ

βησ δαΝ δαίκτζ υ βΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝδ Ϋαέ
δα δεα έαΝ πδζκΰάμΝ ΰδαΝ βθΝ ι τλ βΝ Ν ικπζδ ηκτ η Ν α αθ ΫλΝ εαδΝ λΪηπα,
εκθ ΪΝ Νεα α άηα αΝεαδΝυπβλ έ μέ

πδζκΰάΝ θσμΝ πέπ κυΝη ΝγΝυπθκ πηΪ δαΝη Να κηδεσΝηπαζεσθδ,Νεκδθσξλβ κΝ
εαγδ δεσ,ΝεκυαέθαΝεαδΝηπΪθδκέ

Ν Ϋθπ βΝ εα κδεδυθΝ η Ν αθαεαδθδ ηΫθκ κΝ δαηΫλδ ηα,Ν βθΝ πλκ αληκΰάΝ ΰδαΝ
κυμΝβζδεδπηΫθκυμέ
 ΣκΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ ικπζδ ηΫθαΝ πηΪ δαΝ αΝ εκδθΪΝ εαδΝ αθΫπ υι Ν δμΝ
βηκ δκθκηδεΫμΝ δα δεα έ μΝΰδαΝ κΝπ έλαηαέ
 ΣκΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ Ϋοαι Ν ΰδαΝ πβΰΫμΝ ξλβηα κ σ β βμ,Ν αΝ κπκέαΝ
ζαηίΪθκυθΝ πδ σ β βΝαπσΝ κΝ«όondationΝdeΝόrance»έ

θαεκέθπ βΝπκυΝι εέθβ Ν κθΝ πλέζδκΝ κυΝβί11έ

θκδε άΝβηΫλαμΝΟε πίλέκυΝβί11έ

ΰεα Ϊ α βΝ λ δμΝ θκδεδα Ϋμ,Ν κθΝ τΰκυ κΝ κυΝβί1βέ
ζ ΰξκμΝ κυΝξλσθκυμΝγΝξλσθδα





ε Ϋζ β

ΣαΝ λΰαζ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδμ

βησ δαΝ δαίκτζ υ βΝΰδαΝθαΝ ια φαζέ δΝ βθΝδ Ϋα εαγυμΝεαδΝσ δΝ ζΫΰξγβε Ν
απσΝ κυμΝπδγαθκτμΝξλά μέ

βηδκυλΰέαΝ αδλδεάμΝ ξΫ βμΝη αιτΝ πθΝ δαφσλπθΝ βησ δπθΝαλξυθέ
 ΚαθΫθαΝπλσ γ κΝεσ κμΝπλκ ππδεκτέ





Υλά βμΝ πθΝπσλπθ
απΪθ μΝαθαεαέθδ βμμΝηΝκηίΝ υλυέ
ικπζδ ησμΝεκδθσξλβ κυμΝξυλκυμμΝιΝίίίΝ υλυέ
πδ σ β βΝ πθΝ ιίίίΝ υλυΝ ΰδαΝ ηδαΝ πλυ βΝ πδζκ δεάΝ εαδΝ ζίίίΝ υλυΝ ΰδαΝ ηδαΝ
τ λβΝπδζκ δεάΝαπσΝ κΝ«όondationΝdeΝόrance»έ



Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ



υ εκζέ μΝ η Ν δμΝ υφδ Ϊη θ μΝ δα δεα έ μΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ εα αθκηάΝ πθΝ
παλκξυθΝ Ϋΰα βμΝπκυΝκ βΰκτθΝ βΝ βηδκυλΰέαΝθΫπθΝ δα δεα δυθέ
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υ εκζέαΝ ΰδαΝ βΝ τθ βΝ εα κδεδυθΝ ΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ πδγαθυθΝ
πδπζκευθΝ η αιτΝ πθΝ θκέεπθ,Ν πκυΝ κ βΰ έΝ Ν ηδαΝ πλπ κπκλδαεάΝ τηία βΝ
η αιτΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝεαδΝ βθΝΫθπ βΝεα κδεδυθ,Νη Ν κΝ βηκ δεσΝ
υηίκτζδκΝθαΝΰέθ δΝκΝ θκδεδα άμέ
υ εκζέα πυμΝθαΝ δαξ δλδ έΝ βθΝ υηη κξά Χπ υξΫμΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμ,Ν βΝ
ξλά βΝ πθΝ εκδθσξλβ πθΝ ξυλπθ,Ν κυζ δΫμΝ κυΝ πδ δκτΝ ε ζέΝ ΨΝ κ βΰκτθΝ βΝ
βηδκυλΰέαΝ ηδαμΝ τηία βμΝ η αιτΝ βμΝ πσζβμΝ εαδΝ εΪγ Ν θκδεδα άΝ εαδΝ ΫθαΝ
τθκζκΝεαθσθπθΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ βλκτθ αδΝαπσΝσζκυμΝ κυμΝ θκέεκυμέ
υθ λΰα έ μ

Ν αδλδεάΝ ξΫ βΝ αθαπ τξγβε Ν η αιτΝ ΚαΫθΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ βμΝ
κπδεάμΝΫθπ βμΝ Ϋΰα βμ,ΝΚαΫθΝώabitatέ ΣκΝΫλΰκΝ θΝγαΝά αθΝίδυ δηκΝξπλέμΝ βθΝ θΝ
ζσΰπΝ αδλδεάΝ ξΫ β,Ν εαγυμΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ θΝ έθαδΝ ΫθαμΝ δ δκε ά βμΝ
πδ δκτΝ εαδΝ βΝ Ϋθπ βΝ πθΝ εα κδεδυθΝ θΝ έθαδΝ ι δ δε υηΫθβΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ
βζδεδπηΫθπθέ








δ Ϊΰηα α
ΜδαΝ η ζζκθ δεάΝ πλκ φκλΪΝ εα κδεδυθΝ γα αθαπ υξγ έΝ βΝ κπκέαΝ θαΝ
αθ απκελέθ αδΝ βθΝ πδγυηέαΝ πθΝ βζδεδπηΫθπθΝ θαΝ ακυθΝ βθΝ π λδκξάΝ κυμΝ
σ κΝ κΝ υθα σθΝπ λδ σ λκ,Ν Νπλκ δ ΫμΝ δηΫμ,Νπλκ δ ΫμΝ Ϋΰα βέ
ΜέαΝηΫγκ κμΝαπκφυΰάμΝαπκησθπ βΝ πθΝβζδεδπηΫθπθέ
ΠλΫπ δΝ θαΝ κγ έΝ πλκ κξάΝ δμΝ π υξΫμΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ πθΝ ηδ γπ υθ,Ν κΝ
εέθβ λσΝ κυμΝ θαΝ πέπ βΝ η κξά,Ν εαδΝ «εκδθπθδεΫμ»Ν π υξΫμΝ ηδαμΝ Ϋ κδαμΝ
η γσ κυέ
ΓδαΝ κΝ ηΫζζκθΝ Ϋ κδ μΝ ι ζέι δμ,Ν α κηδεΫμΝ κυαζΫ μΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
πλκΰλαηηα δ έέ

 ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα





θαΝ δαηΫλδ ηαΝήΝ πέ δΝ βθΝεαλ δΪΝηδαμΝπ λδκξάμΝ βμΝπσζβμΝάΝ κυΝξπλδκτΝη Ν
αΝεα α άηα α,Ν δμΝυπβλ έ μΝεαδΝ δμΝη αφκλΫμΝεκθ Ϊ.
θαΝ δαηΫλδ ηαΝήΝ πέ δΝπλκ αληκ ηΫθκΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝβζδεδπηΫθπθέ
θαμΝ δαη κζαίβ άμΝκΝκπκέκμΝπαλαεκζκυγ έΝ βθΝ υηη κξά εαδΝπαλ ηίαέθ δΝ
ΰδαΝθαΝβλ ηά δΝεα α Ϊ δμΝπδγαθάμΝ τΰελκυ βμέ
Πλκ κξάΝ πλΫπ δΝ θαΝ κγ έΝ βθΝ βζδεέαΝ πθΝ θκέεπθΝ εαδΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ
κυμέ

λΪ βΝΝΓέΝΚαδθκ κηέαΝεαδΝ πσ κ β
ΟλΰΪθπ βμ ΠσζβΝ κυΝχixΝen Provence ,Χυλαμ Γαζζέα
πέπ κΝευίΫλθβ βμμ ΣκπδεάΝαυ κ δκέεβ β
ΣκηΫαμμ ΟδεκθκηδεΫμΝ υπκγΫ δμ,Ν επαέ υ β,Ν πλκ α έαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν
 Ϋΰα βΝ εαδΝ υπκ κηΫμΝ εκδθάμΝ πφ ζ έαμ,Ν βησ δαΝ ΪιβΝ εαδΝ α φΪζ δα,Ν θαουξά,Ν
πκζδ δ ησμΝεαδΝγλβ ε έα,ΝεκδθπθδεάΝπλκ α έα
Στπκμμ Καδθκ κηέαΝΟλΰΪθπ βμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ Ξ εέθβ Ν κμ 2011
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ΟΝ δα δεα έαμΝ εαδθκ κηέαμΝ εαδΝ πδ σ πθΝ ι εέθβ Ν θαΝ υπκ βλέι δΝ βΝ δκέεβ βΝ
βμΝπσζβμΝχixΝenΝProvenceΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝπκζδ δευθΝ βμΝ σξπθέ Ν δα δεα έαΝ
Ϋξ δΝ ξ δα έΝ απσΝ εκδθκτΝ η Ν αΝ η αέαΝ
ζΫξβΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ πθΝ η γσ πθΝ
λΰα έαμΝεαδΝ δμΝγ ηα δεΫμΝπλκ λαδσ β μέ
ΟηΪ μΝ γ ζκθ υθΝΝυπαζζάζπθΝεαδΝαιδπηα δευθΝ βμΝ δκέεβ βμΝαπσΝσζαΝ αΝ βηκ δεΪΝ
δαη λέ ηα α,Ν βΝ υθΫξ δα,Ν κλέακθ αδΝ Ν υΰε ελδηΫθ μΝ λΪ δμΝ ΰδαΝ ΫεαΝ έ βΝ
πλκ λαδσ β αμΝ ΧπέξέΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ βμΝ υπκ κξάμΝ πθΝ πκζδ υθ,Ν βθΝ
αθΪπ υιβΝ βμΝβζ ε λκθδεάμΝ δκέεβ βμ,ΝεαδΝθαΝ φαλησ κυθΝΫθαΝ ξΫ δκΝη αφκλΪμΝΰδαΝ
κυμΝυπαζζάζκυμΝ βμΝπσζβμΨέ
 κΝ ΫζκμΝ αυ κτΝ κυΝ α έκυΝ βμΝ υζζκΰδεάμΝ λΰα έαμ,Ν 1βΝ υηίΪ δμΝ «Καδθκ κηέαΝ
εαδΝPerformanceΟΝΰλΪφ βεαθέ  ΝεΪγ Ν τηία βΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝ
αθΪζβοβΝ λΪ βμ,ΝκδΝπλκγ ηέ μΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυμ,ΝκδΝ δα δγΫη θκδΝπσλκδ εαδ κδΝ
αληκ δκ ά πθ πκυΝαθαζαηίΪθκθ αδ.
 Γδα έΝβΝεαδθκ κηέαΝαθαπ τξγβε
Μπκλκτη Ν θαΝ υθ ξέ κυη Ν θαΝ δαξ δλδ κτη Ν αΝ πλκίζάηα αΝ βθΝ Ϋε α βΝ βμΝ
αφδεάμ εΪζυοβμΝ κυΝ άηκυΝ ξπλέμΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ εαδΝ βθΝ
ηΫ λβ βΝ βμΝ απσ κ βμΝ αυ άμΝ
Ν ΫθαΝ σζκΝ εαδΝ πδκΝ φδξ σΝ κδεκθκηδεσΝ
π λδίΪζζκθν έθαδΝαπσΝαυ σΝ κΝ λυ βηαΝσ δΝκΝ δ υγτθπθ τηίκυζκμΝ βμΝπσζβμΝχixΝ
enΝ ProvenceΝ απκφΪ δ Ν θαΝ ι εδθά δΝ ηδαΝ δα δεα έαΝ εαδθκ κηέαμΝ βΝ δκέεβ βέ ΟΝ
εκπσμΝ ά αθΝ θαΝ εδθβ κπκδά δΝ δμΝ υπβλ έ μΝ βμΝ πσζβμΝ Ν γΫηα αΝ απσ κ βμΝ
δκέεβ βμ,Ν βθΝπκδσ β αΝ πθΝ βησ δπθΝυπβλ δυθΝεαδΝ βθΝεαδθκ κηέαΝ βθΝπαλκξάΝ
πθ υπβλ δυθΝαυ υθέ


 σξκδ



ΟΝετλδκμΝ σξκμΝ βμΝπλπ κίκυζέαμΝά αθΝθαΝίκβγά δΝ βΝ δκέεβ βΝ βμΝπσζβμΝ
ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ σξπθΝπκυΝΫξκυθΝ γ έΝαπσΝ κυμΝαδλ κτμμ
o
ε ζΫ Ν π θ υ δεΪΝ ξΫ δαΝ θέ ξυ βμΝ βμΝ πδλλκάμΝ βμΝπσζβμέ
o
ζ έπ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ πθΝυπβλ δυθΝεαδΝ βμΝ ΰΰτ β αμΝπλκμΝ κυμΝ
ξλά μέ
o Μ ΰδ κπκδά
ΝσζαΝ αΝ έ βΝ πθΝπσλπθέ
ΓδαΝθαΝΰέθ δΝαυ σ,ΝβΝπλκ Ϋΰΰδ βΝΫπλ π βΝ δκέεβ βΝ θαΝαθ απκελδγ έΝ Ν τκΝ
σξκυμμ
o Κδθβ κπκέβ βΝ κζσεζβλβμ βμ δκέεβ βμΝ Ϋ δΝ υ
Ν θαΝ υπΪλξ δΝ ηδαΝ
εαγκζδεάΝ Ϋ η υ άΝΝΰδαΝ κ Ϋλΰκέ
o
φαληκΰάΝ πθΝ θθκδυθΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝεαδΝ δμΝ πδ σ δμΝ βθΝεαλ δΪΝ
βμΝ δκέεβ βμέ





ΚτλδκδΝ δεαδκτξκδ



Οδ 2έ1ίίΝ βηκ δεκέΝ υπΪζζβζκδ ά αθΝ κδΝ δεαδκτξκδΝ αυ άμΝ βμΝ εαδθκ σηκυΝ
πλκ Ϋΰΰδ βμΝ πκυΝ πΫ λ ο Ν βθΝ αξ έαΝ φαληκΰάΝ πθΝ ηΫ λπθΝ ί ζ έπ βμΝ βμΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ πθΝ υθγβευθΝ λΰα έαμέ
ΟδΝ ξλά μΝ βμΝ δκέεβ βμΝ ά αθΝ εαδΝ κδΝ δεαδκτξκδΝ αυ άμΝ βμΝ δα δεα έαμμΝ
εαζτ λβΝπλσ ία βΝ Νυπβλ έ μ,Νεαζτ λβΝπκδσ β αΝυπβλ δυθέ





πκ κ δεσ β α
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Ν δα δεα έαΝ εαδθκ κηέαμ εαδΝ ηΫ λβ βμΝ βμΝ απσ κ βμ κ άΰβ Ν βθΝ
υζκπκέβ βΝ πθΝοβφδ ηΪ πθΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυέ
ΟδΝ π θ τ δμΝ ΝοβφδαεΫμΝ αηπζΫ μΝαπκ ί θσ αθΝηΫ αΝ ΝΫθαΝξλσθκέ
ΟδΝ ά δ μΝ απΪθ μ ΰδαΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ ΫξκυθΝ
εκπ έμΝ ηδαΝ ικδεκθσηβ βΝπσλπθΝτοκυμΝγΝίίίΝ υλυΝ Ϋξ δΝπλαΰηα κπκδβγ έΝη Ν
βΝη έπ βΝ κυΝεσ κυμΝ ε τππ βμέ
Νπκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθ

Πλκ δ σ β αμ

Ν δα δεα έαΝ Ϋξ δΝ αυιά δΝ δμΝ βησ δ μ υπβλ έ μΝ κΝ πλΪλδκ ζ δ κυλΰέαμΝ
εΪπκδπθΝ ηβηΪ πθΝ δκέεβ βμΝΧ γθδεΪΝ ζ έαΝ αυ σ β αμ,Ν δαία άλδαΨέ
  κΝ πζαέ δκΝ βμΝ τηία βμΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ απκ εκπκτθΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ
πκδσ β αμΝ βμ δαξ έλδ βμΝεζά πθ,ΝΰδαΝεζά δμΝη ΝγΫηαΝΫθαΝ λαθ ίκτΝΰδαΝ δμΝ
γθδεΫμΝ αυ σ β μΝάΝ δαία άλδα ,η αφΫλγβε Ν βΝηκθΪ αΝ«ξΫ δμΝη Ν κυμΝ
ξλά μ»,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ί ζ δπγ έΝ κΝ ξλσθκμΝ απσελδ βμέ Μ Ν βΝ θΫαΝ αυ άΝ
κλΰΪθπ β,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝ εα αΰΰ ζδυθΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ ξλσθκΝ απσελδ βμΝ ΰδαΝ
λαθ ίκτΝ η δυγβε Ν απσΝ ζιηΝ κθΝ Οε υίλδκΝ κυΝ βί1βΝ ΧγηΣΝ πθΝ παλαπσθπθΝ
πθΝπ ζα υθΨΝ ΝβλβΝΜΪδκΝ κυΝβί1γΝΧ1θΣΝ πθΝεα αΰΰ ζδυθΨέ
Άζζαμ
Ν δα δεα έαΝΫξ δΝπαλΪ ξ δΝθΫ μΝυπβλ έ μΝΰδαΝ κυμΝξλά μΝηΫ πΝ βμΝαθΪπ υιβμΝ βμΝ
βζ ε λκθδεάμΝ δκέεβ βμέ ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν βΝ αθΪπ υιβΝ ηδαμΝ φαληκΰάμΝ ΰδαΝ αΝ smartΝ
phonesΝ πδ λΫπ δΝ κυμΝπκζέ μΝθαΝαθαφΫλκυθΝ ΫθαΝπλσίζβηαΝη Ν κυμΝ λσηκυμΝΧπέξέΝ
εαγαλδσ β α,ΝίζΪίβΨέ Μ ΪΝαπσΝΫθαΝξλσθκ,ΝκδΝηίίΝηβθδαέ μΝαδ ά δμΝΰδαΝπαλΫηία βΝ
κυμΝ λσηκυμΝΰέθκθ αδΝηΫ πΝαυ κτΝ κυΝ λΰαζ έκυέ








ε έηβ β
 κΝ ΫζκμΝ κυΝ βί1β,Ν ηδαΝ υηίκυζ υ δεάΝ αδλ έαΝ Ϋξ δΝ ξλ πγ έΝ η Ν βθΝ
αιδκζσΰβ βΝ βμΝ δα δεα έαμ βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝεαδ βμΝηΫ λβ βμΝ
πδ σ πθέ
ΟΝ σξκμΝ θΝά αθ ησθκ θαΝαιδκζκΰά δΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝ1βΝ υηίΪ πθ,Ν
αζζΪΝ εαδΝ θαΝ αιδκζκΰά δΝ κθΝ αθ έε υπκΝ βμΝ δα δεα έαμΝ ΰδαΝ κυμΝ
ηπζ εση θκυμΝ παλΪΰκθ μΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ δεαθσ β αΝ βμΝ δκέεβ βμΝ θαΝ
εαδθκ κη έ εαδΝθαΝαιδκζκΰά δΝ βΝ δα δεα έαΝπαλαεκζκτγβ βμέ
Ν ηΫγκ κμΝ αιδκζσΰβ βμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έΝ βΝ αδλ έαΝ Ϋξ δΝ πδε θ λπγ έΝ αΝ
υζζκΰδεΪΝεαγυμΝ εαδΝ αΝα κηδεΪ κδξ έαέ
ΣαΝευλδσ λαΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝαθΪζυ βμμ
o
Ν δα δεα έαΝ Ϋξ δΝ γ πλβγ έΝ πμΝ ηδαΝ υεαδλέαΝ ΰδαΝ κΝ θγΣΝ πθΝ
αθγλυππθέ πδπζΫκθ,ΝΫθαΝπλκετπ κθΝαπκ Ϋζ ηαΝά αθΝθαΝί ζ δπγ έΝβΝ
υθκξάΝ κΝ π λδεσΝ πθΝ ζ ξυθΝ βμΝπσζβμέ
o ΟΝ πλκίζβηα δ ησμΝ πκυΝ αθαπ τξγβε Ν ΰτλπΝ απσΝ αυ ΪΝ αΝ γΫηα αΝ
φαέθ αδΝθαΝ έθαδΝπκζτΝ θ δαφΫλπθΝ ΰδαΝπ λδ σ λκΝαπσΝ κΝκίΣΝ πθΝ
αθγλυππθέ ΣαΝ γΫηα αΝ ά αθΝ ξ δεΪΝ θ δαφΫλπθΝ
ξ σθΝ
θίΣέΣΫζκμ,Ν βΝ ηΫγκ κμΝ φαέθ αδΝ ξ δεά,Ν
κηΫθκυΝ σ δΝ κΝ θλΣΝ πθΝ
λπ βγΫθ πθΝ γ πλκτθΝ σ δΝ βΝ τθγ βΝ πθΝ κηΪ πθΝ λΰα έαμΝ ά αθΝ
εα ΪζζβζβΝ εαδΝ κγΣΝ γ πλκτθΝ βΝ ηΫγκ κΝ animationΝ σ δΝ πζβλκέΝ δμΝ
αθΪΰε μέ
 ζέ αΝ70 απσΝ171

o

υθκζδεΪ,ΝβΝ δα δεα έαΝφαέθ αδΝθαΝ έθαδΝηδαΝ πδ υξέα,Ν κηΫθκυΝσ δΝ
κΝκλΣΝ πθΝυπαζζάζπθΝγαΝ υηίκτζ υαθ κυμΝ υθα ΫζφκυμΝ ΝΪζζ μΝ
κπδεΫμΝαλξΫμΝθαΝι εδθά κυθΝαυ σΝ κΝ έ κμΝ βμΝ δα δεα έαμέ

 ξΫ δκ
ΟΝ δ υγτθπθΝ τηίκυζκμΝπλσ δθ Ν βθΝδ ΫαΝηδαμΝ υηη κξδεάμΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝΰδαΝ βθΝ
θέ ξυ βΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ εαδΝ βμΝ απσ κ βμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ ηΫ αΝ βθΝ δκδεβ δεάΝ
κηΪ αΝ βμΝπσζβμέ ΟΝ άηαλξκμΝ πδετλπ Ν εαδΝυπκ άλδι Ν βθΝπλπ κίκυζέαΝαυ άέ
 κεδηΫμ
θΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν κεδηάέ


ε Ϋζ β

ΣαΝ λΰαζ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδμ
 υηη κξδεάΝ δαξ έλδ βΝ έθαδΝ ΫθαΝ ία δεσΝ ηΫ κΝ αυ κτΝ κυΝ Ϋλΰκυέ Μ αέαΝ
ζΫξβΝ υηη έξαθΝ κθΝ κλδ ησΝ βμΝ η γσ κυΝ εαδΝ πλκ δσλδ αθΝ ΫεαΝ
γ ηα δεΫμΝ λΪ δμέ
 ΟδΝκηΪ μΝ λΰα έαμΝαπκ ζκτθ αθΝαπσΝ γ ζκθ ΫμΝαπσΝσζαΝ αΝ πέπ αΝεαδΝσζ μΝ
δμΝυπβλ έ μΝ βμΝ δκέεβ βμέ ΓδαΝεΪγ ΝγΫηα,ΝΫθαμΝυπΪζζβζκμΝ κυΝ άηκυΝά αθΝ
υπ τγυθκμΝΰδαΝ βθΝ ηοτξπ βΝ κυΝ λΰα βλέκυέ

Ν τθαοβΝ πθΝ υηίΪ πθΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πδζ ΰ έΝ ΰδαΝ θαΝ ια φαζδ έΝ βΝ
απκ ζ ηα δεάΝ φαληκΰάΝ θ σμΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ πκυΝ κλέα αδΝ αΝ ξΫ δαΝ
λΪ βμΝαπσΝ δμΝκηΪ μΝ λΰα έαμΝεαδΝΫξ δΝ ΰελδγ έΝαπσΝ βθΝ ε ζ δεάΝκηΪ αΝ
δαξ έλδ βμΝεαδΝ κθΝ άηαλξκέ


Υλά βμΝ πθΝπσλπθμ



1γζΝ υηη Ϋξκθ μΝ έξαθΝ υΰε θ λπγ έμΝ δ υγυθ Ϋμ,Ν πδε φαζάμΝ πθΝ
ηβηΪ πθ,Νπλκ ππδεσΝαπσΝσζαΝ αΝεκδθπθδεΪΝ λυηα αέ
3536γηίΝ υλυΝΫξκυθΝπλκίζ φγ έΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝ λΪ πθέ ΜΫλκμΝ κυΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτΝ αυ κτΝ δα Ϋγβε Ν απσΝ αΝ ηάηα αΝ δκέεβ βμΝ κυμΝ δεκτμΝ
κυμΝ πσλκυμέ θαΝ ΪζζκΝ ηΫλκμΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ πδπζΫκθΝ πδ υ δμΝ πκυΝ
δα έγ θ αδΝΰδαΝ λΪ δμΝπκυΝυπκ βλέακυθΝ βθΝεαδθκ κηέαΝεαδΝ δμΝ πδ σ δμέ
θαΝ projectΝ managerΝ αθαφΫλκθ αδΝ
κΝ δ υγτθκθ αΝ τηίκυζκΝ Ϋξ δΝ
αφδ λπηΫθκΝ Ν αυ σΝ κΝ ΫλΰκΝ ΰδαΝ ΫθαΝ Ϋ κμΝ Χ λΰα άλδαΝ ζΫΰξκυ,Ν κλΰΪθπ βΝ
πθΝ υθ λδΪ πθ,Ν ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ υθ λΰα δευθΝ
λΰαζ έπθΝΰδαΝ βΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝλκάμΝ πθΝπζβλκφκλδυθΨέ







Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ



Ν δ ιαΰπΰάΝ κυΝ ΫλΰκυΝαυ κτΝ Ϋξ δΝ βηδκυλΰά δ,Ν Νκλδ ηΫθ μΝ π λδπ υ δμ,Ν
αθ έ α βΝ βθΝαζζαΰάέ υ ΫμΝκδΝαθ δ Ϊ δμΝυπΫ β αθΝη λδεάΝΪλ βΝαπσΝ κΝ
υηη κξδεσΝξαλαε άλαΝ βμΝ δα δεα έαμέ
θ αζζαΰΫμΝηΫ αΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝκηΪ πθΝ λΰα έαμΝΫξκυθΝ βηδκυλΰά δΝηδαΝ
υθαέθ βΝΰτλπΝ απσΝ δμΝ πλκ Ϊ δμΝΰδα δμΝαθαζαηίαθση θ μΝ λΪ δμέ ΜσθκΝ
υθαδθ δεΫμΝ πλκ Ϊ δμΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ξΫ δαΝ λΪ βμΝ εαδΝ δμΝ
υηίΪ δμΝπκυΝυπ ΰλΪφβ αθΝ βΝ υθΫξ δαέ
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δ Ϊΰηα α
ΟδΝ δα δεα έ μΝ εαδθκ κηέαμΝ εαδΝ πδ σ πθΝ Ϋξ δΝ γ πλβγ έΝ απσΝ κυμΝ
δαξ δλδ ΫμΝπμΝηδαΝ υεαδλέαΝθαΝ έθαδΝκΝετλδκμΝπαλΪΰκθ αμΝπκυΝαπαδ έ αδΝ ΰδαΝ
βΝί ζ έπ βΝ βμΝ βησ δαμΝ λΪ βμέ
πΫ λ ο Ν πέ βμΝ βΝ δκέεβ βΝ θαΝ πΪ δΝ αΝ ηπσ δαΝ εαδΝ θαΝ αυιά δΝ βθΝ
η αιτΝ πθΝ δΪφκλπθΝ ηβηΪ πθ εαδΝυπβλ δυθΝ υθ λΰα έαέ
πδπζΫκθ,Ν βΝ δα δεα έαΝ αυ άΝ ά αθΝ ηδαΝ υεαδλέαΝ ΰδαΝ βθΝ ε ζ δεάΝ κηΪ αΝ
δαξ έλδ βμΝ θαΝ υπ θγυηέ δΝ βθΝ π έΰκυ αΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ βθ ηΫ λβ βΝ βμ
απσ κ βμ.
ΣΫζκμ,Ν υπΪλξ δΝ πλαΰηα δεάΝ εαδθκ κηέαΝ Ν αυ άΝ βΝ δα δεα έα,Ν αθΝ ζΪίκυη Ν
υπσοβΝ βΝ ηΫγκ κΝ εαδΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πλκεαζΫ δΝ η αιτΝ πθΝ
ηπζ εση θπθΝ
ζ ξυθέ ΠλΪΰηα δΝ βΝ δα δεα έαΝ θαΝ Ν πδ λΫπ Ν
πκζζΪΝ
ζΫξβΝθαΝ υηη ΫξκυθΝ Ν υαβ ά δμ,ΝαεσηβΝεαδΝπΫλαΝαπσΝ δμΝ υθα σ β ΫμΝ
κυμ,Ν ε δηάγβε απσΝαυ Ϊ. ΤπΪλξ δΝηδαΝαδ γβ άΝπλκ κεέαΝσ δΝ κΝ τ βηαΝ
ηπκλ έΝθαΝ θ πηα πγ έΝαυ άΝβΝΟεαδθκ κηέαΟ εαδΝ ΰδαΝθαΝ δα βλά δΝαυ σθΝ κθΝ
λσπκΝ λΰα έαμέ
πδπζΫκθ βΝέ δαΝβΝ δα δεα έαΝά αθΝέ πμΝΰδαΝεΪπκδκυμΝ αθΝηδαΝπλσ εζβ βΝΰδαΝ
Ο κζηβλΫμΝ " πλκ Ϊ δμΝ εαδΝ δμΝ Ϋεαθαθέ
δΝ αυ σΝ ίκάγβ Ν βΝ δΪ κ βΝ βμΝ
δ ΫαμΝ σ δΝ εΪπκδ μΝ ηκλφΫμΝ βμΝ π λδεάμΝ αζζαΰάμ κηυθ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ
υθα άέ



ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα



ΟδΝπλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέαΝηδαμΝ Ϋ κδαμΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝ έθαδμ
o
ΝΫθ κθβΝ ηπζκεάΝ βμΝ ε ζ δεάμΝκηΪ αμΝ δαξ έλδ βμέ
o
Ν υηη κξάΝ σζπθΝ πθΝ
ζ ξυθΝ κθΝ κλδ ησΝ βμΝ η γσ κυΝ εαδΝ δμΝ
εα υγυθ άλδ μΝΰλαηηΫμΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βέ
o
Ν βηδκυλΰέαΝ πθΝ κηΪ πθΝ λΰα έαμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ τκΝ
ηπ δλκΰθπησθπθΝεαδΝαλε Ϊ Ϊ κηαέ
o
Ν ιΫ α βΝσζπθΝ πθΝεαζυθΝδ υθέ
o ΟΝκλδ ησμΝ βμΝπαλΪ κ βμΝ πθΝ υηίΪ πθΝη ΝίΪ βΝβη λκηβθέ μΝ.
o ΟΝ κλδ ησμΝ αφυθΝ αληκ δκ ά πθμΝ κηΪ μΝ λΰα έαμ, βΰΫ μ, κυμΝ
υπ τγυθκυμΝ πθΝ υηίΪ πθέ

ΟΤΗ Ι
λΪ βΝ έΝ εκζκυγυθ αμΝ βθΝ τθ αιβ
ΟλΰΪθπ βμ Minpension Χυλαμ κυβ έα
πέπ κΝευίΫλθβ βμμ Κ θ λδεάΝ δκέεβ βΝΝΝΝΝΣκηΫαμμ Γ θδεΫμΝ βησ δ μΝυπβλ έ μ
Στπκμμ Τπβλ έαΝεαδθκ κηέαΝΝΝΝΝΞ εέθβ Ν κμ 2004
ζΪξδ βΝτθ αιβ έθαδΝηδαΝυπβλ έαΝπκυΝ Νεαγβη λδθάΝίΪ βΝίκβγΪΝ κθΝ
κυβ δεσΝζασΝΰδαΝθαΝπΪλ δΝ ηδαΝΰ θδεάΝ δεσθαΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ υθ αιδκ κ δευθ
δεαδπηΪ πθΝ κυ εαδΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝεΪθ δΝηδαΝπλσίζ οβΝΰδαΝ βΝ τθ αιβΝΰάλα κμΝ
κυ. Νδ κ ζέ αΝηπκλ έΝθαΝπλκ ΰΰδ έΝη ΝΫθαΝεζδεΝαπσΝ ιπ λδεκτμΝ δε υαεκτμΝ
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σπκυμ,ΝσππμΝ βΝκυβ δεάΝΤπβλ έαΝυθ Ϊι πθ,Ναλε ΫμΝ λΪπ α μΝεαδΝ
υθ αιδκ κ δεΪ αη έα .
ΠλδθΝ βθΝυζκπκέβ βΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝΝ βμΝ ζΪξδ βΝτθ αιβμ, κδΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝ
παλΫξκθ αθ απσΝΫθαΝ βη έκΝεαδΝη ΪΝκ βΰκτ αθΝ Ν ΪπκοβμΝεαδΝ
δαφκλ δεΫμΝ
υπκγΫ δμέ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν θΝά αθΝ υθα σθΝθαΝΫξκυη ΝηδαΝ υθκζδεάΝ δεσθαέ


Γδα έΝβΝεαδθκ κηέαΝαθαπ τξγβε



ΛσΰπΝ πθΝ απαθ ά πθΝ πκυΝ Ϋπλ π Ν θαΝ κγκτθΝ
υθ αιδκ κ δεκτΝ υ άηα κμέ



 σξκδ



ΠαλκξάΝ πλκμΝ κθΝ κυβ δεσΝ ζασΝ η Ν πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝ η Ν αΝ
υθ αιδκ κ δεΪΝ κυμΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ κΝ υθ αιδκ κ δεσΝ τ βηαΝ βμΝ
κυβ έαμέ



ΚτλδκδΝ δεαδκτξκδ



Πκζέ μμΝβ,1Ν εα κηητλδαΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκυμΝξλά μ,Ν κΝκπκέκΝαθ δ κδξ έΝ
γίΣΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ κυβ δεάμΝ βθΝβζδεδαεάΝκηΪ αΝ λΰα έαμέ



Τφδ Ϊη θ μΝπαλσηκδ μΝπλαε δεΫμ

βθΝ δ αΰπΰάΝ κυΝ θΫκυΝ

κΝ

Τπβλ έ μΝπαλκξάμΝπζβλκφκλδυθ δμΝ βησ δ μΝ δκδεά δμΝ πθΝΪζζπθΝξπλυθ σππμΝ
βμΝ αθέαμΝ εαδΝ βμΝΝκλίβΰέαμΝέ
ΣκΝ τ βηαΝ ία έα αδΝ Ν ΫθαΝ onlineΝ π λδίΪζζκθΝ σπκυΝ η ΪΝ βΝ άζπ άΝ κυμ,Ν κδΝ
πκζέ μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πΪλκυθΝ σζ μΝ δμΝ βηαθ δεΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝ η Ν αΝ
υθ αιδκ κ δεΪΝ κυμ δεαδυηα αΝ εαδΝ απζΪΝ αεκζκυγκτθΝ Ν δμΝ υθ αιδκ κ δεΫμΝΝ
απκ αηδ τ δμ.
http://pensionsinfo.dk
Norsk Pensjon βμΝΝκλίβΰδεάμ βησ δαμΝ δκέεβ βμ.
ΣκΝ τ βηαΝ έθαδΝπαλσηκδκΝη Ν κΝ αθΫαδεκΝ τ βηαΝ ΧίζΫπ ΝπαλαπΪθπΨέ
http://norskpensjon.no









πκ ζ ηα δεσ β α
Π λδ σ λκδΝ απσΝ β,1Ν εα κηητλδαΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδ ξλά μΝ εαδΝ π λδ σ λαΝ
απσΝ 1βΝ εα κηητλδαΝ υηίσζαδα- υηφπθέ μΝ υθ Ϊι πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υζζ ξ έΝ
ΰΰυκτθ αδΝΝ βθΝαπκ ζ ηα δεσ β αΝ βμΝίΪ βμΝ κηΫθπθέ
ΜδαΝεαζΪΝκλΰαθπηΫθβΝπζα φσληαΝΰδαΝ κΝ βησ δκΝεαδΝ κθΝδ δπ δεσΝ κηΫαΝ κΝ
π έκΝ πθΝ υθ Ϊι πθέ
Νπκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθ
Πλκ δ σ β αμ
Internet-basedΝυπβλ έαΝπκυΝ υζζΫΰ δΝπζβλκφκλέ μΝαπσΝ δμΝδ δπ δεΫμΝ αδλ έ μΝ
εαδΝ αΝ υθ αιδκ κ δεΪΝ αη έαΝ πκυΝ αθάεκυθΝ κθ κυβ δεσΝ υθ αιδκ κ δεσΝ
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κλΰαθδ ησΝ εαδΝεαζτπ δΝ π λέπκυΝ κΝλλΣΝ πθΝυφδ Ϊη θπθ υθ αιδκ κ δευθΝ
ξλβηα κ κ ά πθ.
Ν δ κ ζέ αΝ υηπζβλυθ αδΝ απσΝ ηδαΝ φαληκΰάΝ smartphoneΝ εαδΝ αΝ τκΝ
ηπκλκτθΝθαΝπλκ ΰΰδ κτθΝΝαπσΝ δΪφκλ μΝ ιπ λδεΫμΝΝδ κ ζέ μ.
πκελδ δεσ β αμ





ΤπΪλξκυθΝ δΪφκλκδΝ τπκδΝ πθΝπλκ κηκδυ πθΝ έθαδΝπκυΝ έθαδΝ δαγΫ δηαΝ κΝ
τ βηαΝ εαδ υπκζκΰέα δΝ αθΪζκΰαΝ η Ν αΝ δαφκλ δεΪΝ πέπ αΝ ηδ γυθΝ εαγυμΝ
εαδΝ πθΝβζδεδυθΝ υθ αιδκ σ β βμέ
τιβ βΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝ θαζζαε δευθΝ πδζκΰυθΝΰδαΝ βΝ υθ αιδκ σ β βέ
ιδκπδ έαμ
Ν υθ λΰα έαΝη αιτΝ κυΝελΪ κυμΝεαδΝ κυΝδ δπ δεκτΝεζΪ κυΝ υθ Ϊι πθΝ
εαγδ κτθΝ δμΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝ βηκ δ τκθ αδΝ βθΝδ κ ζέ αΝαιδσπδ β
εαδΝαθ ιΪλ β βέ



Ιεαθκπκέβ βΝ πθΝξλβ υθ



ΜδαΝ Ϋλ υθαΝ πκυΝ ΫεαθαθΝ SIότ Χ κυβ δεάΝ αδλ έαΝ κΝ ξυλκΝ βμΝ ΰθυηβμΝεαδΝ
βμΝ εκδθπθδεάμΝ Ϋλ υθαμΨΝ Ϋελδθ Ν σ δ,Ν η ΪΝ απσΝ ηδαΝ πέ ε οβΝ κΝ ξυλκ,Ν κΝ
η λέ δκΝπκυΝγ πλκτ αθΝ κυμΝ αυ κτμΝ κυμΝ«εαζΪΝ θβη λπηΫθκδΝ βθΝπ λδκξάΝ
υθ Ϊι πθ»Ναυιάγβε ΝαπσΝ1γΣΝ ΝζγΣέ



Άζζ μΝί ζ δυ δμ
Καζτ λαΝ θβη λπηΫθκδΝπκζέ μέ

 ε έηβ β
ΣκΝπλσΰλαηηαΝαιδκζκΰ έ αδΝαπσΝ βθΝηΫ πΝ ά δαμ Ϋλ υθαμΝ πθΝΝξλβ υθ.
 ξΫ δκ
Κλα δεάΝπλπ κίκυζέαΝ αζζΪΝη Ν υθ λΰα έαΝ βησ δκυ-δ δπ δεκτΝ κηΫαΝεα ΪΝ βΝφΪ βΝ
ξ δα ηκτΝεαδΝυζκπκέβ βμέ


ε Ϋζ β

ΣαΝ λΰαζ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδμ

φαζάμΝ ελυπ κΰλΪφβ β,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δα φαζδ έΝ βΝ α φαζάμΝ
η αφκλΪΝπζβλκφκλδυθΝηΫ πΝ κυΝ δα δε τκυέ

κεδηΪακθ αδΝ δαφκλ δεΪΝ πλσ υπαΝ πκυΝ ία έακθ αδΝ Ν XεδΝ ΰδαΝ κθΝ
εαγκλδ ησΝ εκδθυθΝ πλκ τππθΝ ΰδαΝ κΝ πυμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υΰε θ λυθκθ αδΝ κδΝ
πζβλκφκλέ μΝ βμΝεΪγ υηφπθέαμέ
 Υλά βμΝ πθΝπσλπθ



κυβ δεάΝΚυίΫλθβ βΝΧη,ηΝ εα κηητλδαΝSϋKΨέ
ΟδΝ υηη Ϋξκθ μΝΧξπλέμΝξλΫπ βΨέ



Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ
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φαζάμΝπλσ υπαΝ πδεκδθπθέαμέ
Πλσ υπαΝ βμΝΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ α δ δεΫμΝπλκίζΫο δμέ

 υθ λΰα έ μ
ΣκΝκυβ δεσ βησ δκ εαγυμΝεαδΝ υλτ λκμΝ βησ δκμΝΣκηΫαμ.
ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ ζΪξδ βΝ τθ αιβ έθαδΝ ΫθαΝ εαζσΝ παλΪ δΰηαΝ βμΝ γ ζκθ δεάμΝ
υθ λΰα έαμΝ η αιτΝ κυΝ κυβ δεκτΝ ελΪ κυμΝ εαδΝ κυΝ δ δπ δεκτΝ εζΪ κυΝ τθ αιβμέ
ΣκΝεσ κμΝΰδαΝ βθΝυπβλ έαΝαυ άΝ πδη λέακθ αδ κΝελΪ κμΝεαδΝκδ δ δπ δεΫμΝ αδλ έ μΝ
τθ αιβμΝ η ΝίΪ βΝηίήηίέ






δ Ϊΰηα α
Φλκθ έ Ν θαΝ έθαδΝ απζάΝ βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ θαΝ ΰέθ Ν ηδελΪΝ ίάηα αΝ η Ν βΝ
υθα σ β αΝ θαΝ πλκίκτθΝ κδΝ ξλά μΝ Ν πλσ γ μΝ απκφΪ δμΝ ξ δεΪΝ η Ν κθΝ
λσπκ υπκζκΰδ ηκτ.
υΰε θ λυ Ν ηδα ηδελά,Ν ι δ δε υηΫθβ εαδΝ απκφα δ ηΫθβΝ κηΪ α,Ν σπκυΝ αΝ
ηΫζβΝ υθ λΰΪακθ αδΝεαζΪέ
ΚαγδΫλπ βΝ υξθυθΝεαδΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπδκΝπαλαΰπΰδευθΝ παφυθΝη αιτΝ πθΝ
ηπζ εση θπθΝφκλΫπθ.

 ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα


Μαελκπλσγ ηκΝ σλαηαΝ ΰδαΝ
υηφπθά κυθέ

βθΝ κπκέαΝ σζαΝ

λΪ βΝ έΝΣ ξθδεάΝΝΤπκ άλδιβΝΰδαΝφλκθ έ αΝ

αΝ ηΫλβΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

κΝ πέ δέ

δκλΰΪθπ βμ Παθ πδ άηδκΝ κυΝδund
πέπ κΝευίΫλθβ βμμ Κ θ λδεάΝ δκέεβ β
Στπκμμ Τπβλ έαΝεαδθκ κηέα
ΟΝ υθκζδεσμΝξλσθκμΝαθΪπ υιβμμ ζΝξλσθδαΝπ λέπκυ

Χυλαμ κυβ έα
ΚζΪ κμμ επαέ υ β
Ξ εέθβ Ν κμ 2012

ΝΤπκ άλδιβΝΰδαΝπλκβΰηΫθβΝφλκθ έ αΝ κΝ πέ δΝ έθαδΝΫθαΝ τ βηαΝυπκ βλέα δΝ
βθΝ πλκβΰηΫθβΝ δα λδεάΝ φλκθ έ αΝ κΝ πέ δΝ η Ν βΝ ξλά βΝ βμΝ ξθκζκΰέαμΝ βμΝ
πδεκδθπθέαμΝ ΧΣΠ ΨΝ εαδΝ πθΝ πζβλκφκλδυθέΝ τθγ βΝ φλκθ έ αΝ κΝ πέ δ,Ν πκυΝ
παλΫξ αδΝ απσΝ κΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ θκ κεκη έκυ,Ν ξλ δΪα αδΝ ΫθαΝ δαφκλ δεσΝ έ κμ
υπκ άλδιβμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βΝ θκ κεκη δαεάΝ π λέγαζοβέ
Ν αλξδεάΝ
έα βΝ κυΝ
υ άηα κμΝ ά αθΝ ΰδαΝ παλβΰκλβ δεάΝ φλκθ έ αΝ αθδΪ πθΝ α γ θυθ,Ν αζζΪΝ κΝ π έκΝ
φαληκΰάμΝΫξ δΝπζΫκθΝ δ υλυθγ έΝΰδαΝθαΝ υηπ λδζΪί δΝ βΝφλκθ έ αΝ πθΝα γ θυθΝη Ν
ξλσθδ μΝπαγά δμ .
ΣκΝθΫκΝ τ βηαΝυπκ βλέα δΝεα ΝΥκέεκθΝφλκθ έ αΝαπσμ Νκ βζ υ Ϋμ πδ εΫπ κθ αδΝ
α γ θ έμΝ κΝ πέ δΝεαδΝη Ν υ άηα αΝπκυΝία έακθ αδΝ Νtablet εαδΝίλέ εκθ αδΝon-line
η Ν κΝ θκ κεκη έκΝ ΰδαΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ ξλ δΪακθ αδΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
πέ ε οβμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ εγΫ πθ κΝ θκ κεκη έκ . ικπζδ ησμΝ αΝ πέ δαΝ
πθΝ α γ θυθΝ πκυΝ έθαδΝ απαλαέ β κμΝ έθαδΝ ηδαΝ τθ β Internet η Ν κΝ θκ κεκη έκΝ
πκυΝπαλΫξ δΝη λά δμΝεαδΝΪζζ μΝπζβλκφκλέ μΝΰδαΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βέ
Ν πδεκδθπθέαΝη αιτΝ πθΝα γ θυθΝεαδΝ κυΝπλκ ππδεκτΝυπκ βλέα αδΝεαδΝηΫ πΝ
βμΝ ξλά βμΝ κυΝ ίέθ κέ Τπκ βλέα δΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ κθΝ πλκΰλαηηα δ ησΝ πθΝ
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λΰα δυθΝ κΝθκ κεκη έκ,ΝπαλΫξκθ αμΝηδαΝ υθαηδεάΝ δεσθαΝ κυΝ δΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δ,ΝκδΝ
λα βλδσ β μΝ κυΝπλκ ππδεκτΝεαγυμΝεαδΝ ι δ δε υηΫθ μΝΝπζβλκφκλέ μΝΝ ξ δεΪΝη Ν
κθΝΝεΪγ Να γ θάέ
 Γδα έΝβΝεαδθκ κηέαΝαθαπ τξγβε








Μ Ν βΝΰάλαθ βΝ κυΝπζβγυ ηκτ,ΝκΝαλδγησμΝ πθ α σηπθΝη Νεαλεέθκ,ΝεαγυμΝεαδΝ
ξλσθδπθΝ α γ θ δυθΝ γαΝ υθ ξέ δΝ θαΝ αυιΪθ αδέ Ν υθαεσζκυγβΝ αά β βΝ ΰδαΝ
υΰ δκθκηδεάΝπ λέγαζοβΝ ΝπκζζΫμΝπ λδπ υ δμΝηπκλ έΝθαΝεαζτπ αδΝαπσΝεα Ν
ΥκέεκθΝφλκθ έ αέ
ΟδΝ π λδ σ λκδΝ α γ θ έμΝ πλκ δηκτθΝ θαΝ αθ δη ππέακθ αδΝ κΝ πέ δ,Ν σ αθΝ
έθαδΝ υθα σθ,Ν υπκγΫ κθ αμΝ σ δΝ αδ γΪθκθ αδ πδκΝ ίκζδεΪ,Ν πδκΝ κδεέαΝ εαδΝ πδκ
α φαζ έμέ
ΣαΝ υ άηα αΝ πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ πδεκδθπθδυθΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ αΝ
θκ κεκη έα,Ν δμΝ π λδ σ λ μΝ π λδπ υ δμΝ ΫξκυθΝ αθαπ υξγ έΝ ΰδαΝ ξλά βΝ πέΝ
σπκυΝεαδΝ θΝ έθαδΝεα Ϊζζβζα ΰδαΝξλά βΝεδθβ υθΝαπσΝη ηκθπηΫθαΝηΫζβΝ κυΝ
πλκ ππδεκτέ παδ έ αδΝ δ δεσΝ τ βηαΝ εα Ν ΥκέεκθΝ π λέγαζοβΝ εαδΝ θΫ μΝ
φαληκΰΫμΝπζβλκφκλδυθΝεαδΝ πδεκδθπθδυθΝ.
ΣκΝ ΫλΰκΝ ι εέθβ Ν πμΝ απΪθ β βΝ βθΝ αθΪΰεβΝ απσΝ κΝ θκ κεκη έκΝ ΰδαΝ βθΝ
παλκξάΝυπκ άλδιβμΝΰδαΝεα ΝΥκέεκθΝφλκθ έ αμΝ Ναυιαθση θκΝσΰεκέ

  σξκδ





ΓδαΝ θαΝ θ λΰκπκδά κυθ π λδ σ λκυμΝ α γ θ έμΝ η Ν βθΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ
παλβΰκλβ δεάΝ φλκθ έ αΝ εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ παλαηκθάμΝ κΝ πέ δΝ ΰδαΝ
η ΰαζτ λκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηα, εαγυμΝ εαδΝ θαΝ ηΫθκυθΝ π λδ σ λκΝ δΪ βηαΝ
κΝ πέ δΝ κυμΝ σ αθΝζαηίΪθκυθΝφλκθ έ αέ
βηδκυλΰέαΝ Ν θσμΝ θΫκυ υ άηα κμΝ πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ πδεκδθπθδυθΝ πκυ θαΝ
υπκ βλέα δΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝα φΪζ δαμΝΰδαΝ κυμΝα γ θ έμέ
δ υεσζυθ βΝ βμΝ γ λαπ έαμΝ πθΝ α γ θυθΝ η Ν πδκΝ απαδ β δεΫμΝ αθΪΰε μΝ
φλκθ έ αμΝ κΝ πέ δ,Ν πέξέΝ ηΫ πΝ δαίκυζ τ πθ ίέθ κΝ εαδΝ απκηαελυ ηΫθβμ
παλαεκζκτγβ βμ.



ΚτλδκδΝ δεαδκτξκδ




ΟδΝα γ θ έμΝηπκλκτθΝθαΝη έθκυθΝ κΝ πέ δΝπζΫκθΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝαπάμ κυμ.
Νκ κεκη έαΝ θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ έθαδΝ πδκΝ απκ ζ ηα δεΪ σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ
παλκξάΝφλκθ έ αμΝ κΝ πέ δΝεαγυμΝ Νπ λδ σ λκυμΝα γ θ έμ.
Παλα κ δαεάΝ ξθκζκΰέαΝ εαδΝ ΰλαφ δκελα έαΝ αθ δεαγέ αθ αδΝ απσΝ δμΝ
οβφδαεΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ παλΫξκυθΝ ηδελσ λβΝ εαγυ Ϋλβ β,Ν εαζτ λβΝ
πλσ ία β,Νη ΰαζτ λβΝ υ ζδιέαΝεαδΝεαζτ λβΝ πδ εσπβ βΝ κυΝΫλΰκυέ



 ξΫ δκ
υηη κξδεάΝ ξ έα β: κΝ τ βηαΝ ξ δΪ βε Ν Ν θάΝ υθ λΰα
δα λδεκτΝ πλκ ππδεκτΝ εαδΝ πθΝ ξθδευθΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβέ Ν
« υηη κξδεάμΝ ξ έα βμ»Ν ξλβ δηκπκδάγβε Ν ΰδαΝ θαΝ υζζΪί δΝ δμΝ η
απαδ ά δμΝ πθΝξλβ υθΝ κυΝ υ άηα κμΝσππμΝαυ άΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ

έαΝη αιτΝ κυΝ
ηΫγκ κμΝ βμΝ
αίαζζση θ μΝ
βθΝπλΪιβέ
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κεδηΫμ
Ν αθΪπ υιβΝ εαδΝ κεδηάΝ κυΝ υ άηα κμΝ η Ν παΰΰ ζηα έ μΝ ξλά μΝ ά αθΝ
αθαπσ πα κΝηΫλκμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ« υΫζδε βΝαθΪπ υιβ»έ
Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ ί κηα δαέ μΝ υθαθ ά δμΝ η Ν κυμΝ ξλά μΝ βθΝ ηπ δλέαΝ
κυμΝαπσΝ βΝξλά βΝ κυΝ υ άηα κμΝ υαβ άγβεαθ,Νεα Ϊζζβζ μΝί ζ δυ δμΝεαδΝ
ι ζέι δμΝπλκ λαδσ β αέ
πσΝ κθ ηαελτΝεα ΪζκΰκΝη Ν δμΝπλκ δθση θ μΝί ζ δυ δμΝεαδΝπλκ γάε μΝκδ
ξλά μΝ εζάγβεαθΝ θαΝ πδζΫικυθΝ πΫθ Ν πδκΝ βηαθ δεΪΝ ελδ άλδαΝ ΰδαΝ κΝ ΫλΰκΝ
πκυΝγαΝ υηίΪζκυθΝεα ΪΝ βθΝΰθυηβΝ κυμΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝ υ άηα κμ. ΟδΝ
πλκΰλαηηα δ ΫμΝεαδΝκδΝξλά μΝΫ δΝ υθ λΰΪ βεαθΝ θΪΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ
κυΝ υ άηα κμΝ ΝπκζζΪΝηδελΪΝίάηα αέ
ε Ϋζ β

ΣαΝ λΰαζ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδμ

Ν πζα φσληαΝ middlewareΝ «Palωom»Ν η Ν υπκ άλδιβΝ ωloudΝ εαδΝ κΝ εδθβ σΝ
δα έε υκΝ πθΝπλαΰηΪ πθΝ υ βηΪ πθΝΧIoTΨΝπκυΝπλκΫλξ αδΝαπσΝΫθαΝ ξΫ δκΝ
βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝΫξ δΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝπμΝπζα φσληαΝ θκπκέβ βμΝΰδαΝ
βθΝ φαληκΰάέ
 Υλά βμΝ πθΝπσλπθ









υθκζδεΪΝηίΝ εα κηητλδαΝεκλυθ μΝ Ν δΪ βηαΝζΝ υθ
δΪξυ β
λξδεΪΝ κΝ τ βηαΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ Ϋθαμ θδαέκμ ξυλκμ ΰδαΝ βθΝ
παλβΰκλβ δεάΝ φλκθ έ αΝ κΝ πέ δέ άη λαΝ Ϋξ δΝ φαληκΰΫμΝ εαδΝ Ν Ϊζζ μΝ
π λδκξΫμ.
ΟδΝ α γ θ έμΝ η Ν αθΪΰεβ ΰδαΝ παλβΰκλβ δεάΝ φλκθ έ αΝ κΝ θκ κεκη έκΝ ΫξκυθΝ
αλξέ δΝ θαΝξλβ δηκπκδκτθΝ κΝ τ βηα,Νη ΪΝαπσΝαέ β άΝ κυμΝθαΝ κΝπλΪικυθέ
ΤπΪλξκυθΝ ξΫ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ υ άηα κμΝ Νσζ μΝ δμΝπ λδκξΫμΝ βμΝ
παλβΰκλβ δεάμΝφλκθ έ αμΝ κΝ πέ δΝ βθΝπ λδκξάΝSkåneέ
ΣκΝ τ βηαΝ Ϋξ δΝ πέ βμΝ πλκ αληκ έΝ ΰδαΝ βθΝ παλκξάΝ φλκθ έ αμΝ κΝ πέ δΝ
πθΝ α γ θυθΝ η Ν ξλσθδ μΝ παγά δμέ λξδεΪ,Ν αυ σΝ γαΝ πδε θ λπγ έΝ δμΝ
θ φλδεΫμΝ δα αλαξΫμΝεαδΝαδηκεΪγαλ βέ

 Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ


Πλσεζβ βΝ εαδ εα αθσβ βΝ βμΝ αθΪΰεβμΝ εαδΝ πυμΝ θαΝ απαθ ά π; Λτ δμΝ εαδ
πλκ υπκπκέβ βέ

 υθ λΰα έ μ
Παθ πδ άηδκΝ κυΝδundΝεαδΝΠ λδφΫλ δαΝSkåne εαγυμΝΪζζ μΝ βησ δ μ υπβλ έ μέ
ΣκΝ τ βηαΝ έθαδΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ ηδαμΝ εκδθάμΝ πλκ πΪγ δαμΝ η αιτΝ πθΝ
παθ πδ βηέπθΝ
κυΝ
παθ πδ βηδαεκτΝ
θκ κεκη έκυΝ
εαδΝ
βΝ
ίδκηβξαθέαέ Τπκ βλέα αδΝ απσΝ VIσστVχΝ πμΝ ηΫλκμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ εαγυμΝ εαδΝ
ΰδαΝΝ δμΝπλκεζά δμΝεαδθκ κηέαμ.
 ζέ αΝ77 απσΝ171

υθ λΰΪ μΝ κυΝ εζΪ κυ απσΝ κθΝ δ δπ δεσΝ κηΫαΝ σππμΝ Sony Mobile, Verisure,
HemoCue, Gambro-Baxter,Hill-Rom,STV,ConnectBlue κδΝ κπκέκδΝ υπκ άλδιαθΝ βθΝ
αθΪπ υιβΝΝεαδΝ βθΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ υ άηα κμέ




δ Ϊΰηα α
ΣκΝ τ βηαΝπκυΝπλκετπ δΝ έθαδΝπκζτΝ δαφκλ δεάΝαπσΝσ,Ν δΝ έξαη Νφαθ α έΝ
βθΝαλξάΝ κυΝΫλΰκυέ
υ άηα αΝ ΣΠ Ν ΰδαΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ξλά βΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ία έα αδΝ Ν θάΝ
υθ λΰα έαΝη Ν κυμΝξλά μ,Νη ΝηδελΪΝίάηα αΝη Ν υθ ξάΝαιδκζσΰβ βέ

 ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα



Ν

θάΝ υθ λΰα έαΝη αιτΝ πθΝκλΰαθυ πθΝεαδΝ πθΝ αέλπθέ
η τ δΝαθαΰεαέκυμΝπσλκυμΝπκυΝθαΝ ια φαζέακυθΝσ δΝκδΝΝξλά
θαΝζΪίκυθΝηΫλκμέ

μΝηπκλκτθΝ

ΦΙΝΛ Ν Ι
λΪ βΝ έΝΗζ ε λκθδεάΝΝπζα φσληαΝαθκδε άμΝεαδθκ κηέαμ
ΟλΰΪθπ βμ γθδεσΝΙθ δ κτ κΝΤΰ έαμΝεαδΝΠλσθκδαμΝΝΝΧυλαμ Φδθζαθ έα
πέπ κΝευίΫλθβ βμμ Κ θ λδεάΝ δκέεβ β
ΣκηΫαμμ Γ θδεΫμΝ βησ δ μΝυπβλ έ μ,Ν βθΝυΰ έα,Ν βθΝεκδθπθδεάΝπλκ α έα
Στπκμμ Τπβλ έαΝεαδθκ κηέαΝΝΝΝΞ εέθβ Ν κμ 2013
ΟΝ υθκζδεσμΝξλσθκμΝαθΪπ υιβμμ 1ΝΫ κμ
Υλβ δηκπκδυθ αμΝ πλσ υπαΝ αθκδε υθ εαδθκ σηπθΝ πλαε δευθΝ ΰδαΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ
βμΝ αθΪπ υιβμΝ κυΝ γθδεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ ΰδαΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ πλσθκδαΝ εαδΝ
υΰ δκθκηδεάΝ π λέγαζοβέ ΟδΝ αθκδξ ΫμΝ πλαε δεΫμΝ
Ν γΫηα αΝ εαδθκ κηέαμΝ
π λδζαηίΪθκυθΝ εΪγ βΝ εαδΝ κλδασθ δαΝ υθ λΰα έα,Ν εαδΝ αθκδξ Ϊ
κηΫθαΝ σπκυΝ κδΝ
ξλά μΝ ηκδλΪακθ αδΝ βθΝεαδθκ κηέαΝ ΝσζβΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝεαδθκ κηέαμέ Νξλά βΝ
βμΝ αθκδε άμΝ εαδθκ κηέαμΝ πλαε δευθΝ υπκ βλέα αδΝ απσΝ «Innovillage»,Ν ηδαΝ webbasedΝπζα φσληα,ΝσπκυΝκδΝξλά μΝηπκλκτθΝθαΝΫλγκυθ Ν πδεκδθπθέαΝεαδΝΝηααέΝ θαΝ
ηκδλΪακθ αδΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝδ Ϋ μέ
Ν ξλά βΝ βμΝ αθκδε άμΝ εαδθκ κηέαμΝ εαδΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ πλαε δευθΝ εΪθ δΝ βΝ
υθ ξάμΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ υπβλ δυθΝ αθκδξ ΪΝ δαγΫ δηβΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ
υηη κξάμΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝ η λυθΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ
εαδθκ κηέαμέ βηαέθ δ,Ν πέ βμ,Νσ δΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝαθΪπ υιβμΝθαΝ
έθαδΝ ζ τγ λαΝ δαγΫ δηα,Ν θδ ξτκθ αμΝ βθΝ παθαξλβ δηκπκέβ βΝ εαδΝ δΪ κ βΝ πθΝ
εαδθκ κηδυθΝ βησ δαμΝυπβλ έαμέ
 Γδα έΝβΝεαδθκ κηέαΝαθαπ τξγβε



ΓδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ υηη κξάμΝ εαδΝ βμΝ αθκδε άμ υθ λΰα έαμ
βθΝ
αθΪπ υιβΝεαδθκ κηδυθΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαέ
ΓδαΝ θαΝ ί ζ δπγ έΝ βΝ ξλά βΝ πθΝ υφδ Ϊη θπθΝ ζτ πθΝ εαδΝ θαΝ θδ ξτ δΝ βΝ
δΪ κ βΝ πθΝεαδθκ κηδυθέ
 ζέ αΝ78 απσΝ171



ΓδαΝ βθΝ παλκξάΝ εαζτ λπθΝ λΰαζ έπθΝ ΰδαΝ κυμΝ πλκΰλαηηα δ ΫμΝ πθΝ
βησ δπθΝυπβλ δυθέ

  σξκδ





ΓδαΝθαΝ ζα πγ έΝβΝΪ εκπβΝ πα ΪζβΝπσλπθΝ βθΝαθΪπ υιβΝ λα βλδκ ά πθΝ
εαδΝ θαΝ υπΪλι δΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝ πθΝ βησ δπθΝ απαθυθΝ ΰδαΝ βθΝ
αθΪπ υιβΝ πθΝυπβλ δυθέ
ΓδαΝθαΝη α λΫοκυη Ν βθΝεαδθκ κηέαΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ ΝΫθαΝ λΰαζ έκΝΰδαΝ
βΝί ζ έπ βΝ βμΝ δαφΪθ δαμέ
ΓδαΝθαΝη δπγ έ κΝεσ κμΝαθΪπ υιβμΝθΫπθΝ βησ δπθΝυπβλ δυθ,ΝπαλΫξκθ αμΝ
ΫθαΝαπκγ άλδκΝαπσΝυπΪλξκυ μΝζτ δμΝεαδΝεαδθκ κηέ μέ

 ΚτλδκδΝ δεαδκτξκδ







βησ δκδΝπΪλκξκδΝΝεκδθπθδευθΝεαδΝυΰ δκθκηδευθΝυπβλ δυθέ
ΟδΝξλά μΝ βμΝ βησ δαμΝυπβλ έαμέ
ΟδΝ ηπ δλκΰθυηκθ μΝ εαδΝ κδΝ ευί λθά δμΝ πκυΝ έθαδΝ υπ τγυθ μΝ ΰδαΝ κθΝ
λα βΰδεσΝ ξ δα ησΝ πθΝη αλλυγηέ πθΝ δμΝ βησ δ μΝυπβλ έ μέ
πκ κ δεσ β α
ΧμΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ η ΰαζτ λβμΝ δαφΪθ δαμΝ εαδΝ βμΝ αθ αζζαΰάμΝ ζτ πθΝ
η αιτΝ πθΝ κπδευθΝ Ν παλσξπθΝ υπβλ δυθΝ έθαδΝ π λδ σ λκΝ Ν γΫ βΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδά κυθΝ εαδΝ θαΝ ηΪγκυθΝ απσΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ
ξ έπθΝαθΪπ υιβμέ

 ξΫ δκ
ΝαλξδεάΝδ ΫαΝΰδαΝ βΝξλά βΝ βμΝβζ ε λκθδεάμΝπζα φσληαμΝαθκδε άμΝεαδθκ κηέαμΝ
βηδκυλΰάγβε Ν απσΝ κθΝ PasiΝ Pohjola,Ν υπ τγυθκ ΰδαΝ κθΝ υθ κθδ ησΝ κυΝ γθδεκτΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ αθΪπ υιβμΝ ΰδαΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ πλσθκδαΝ εαδΝ υΰ δκθκηδεάΝ
π λέγαζοβέ  βΝ υθΫξ δαΝαθαπ τξγβε Νπ λαδ ΫλπΝ Ν υθ λΰα έαΝη ΝπΫθ Ν δ υγυθ ΫμΝ
κυΝ γθδεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ ΰδαΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ πλσθκδαΝ εαδΝ υΰ δκθκηδεάΝ π λέγαζοβΝ
εαδΝη Ν κΝπλκ ππδεσΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΚκδθπθδευθΝΤπκγΫ πθ εαδΝΤΰ έαμ,ΝπκυΝ έθαδΝ
υπ τγυθκΝΰδαΝ βΝ λα βΰδεάΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμέ







κεδηΫμ
Νξλά βΝ κυΝ δα δε υαεκτΝ λΰαζ έκυΝInnovillageΝ κεδηΪ βε Νη Ν δΪφκλκυμΝ
λσπκυμΝπλδθΝαπσΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ κΝπλσΰλαηηαέ
υθ ξέα αδΝβΝ ιπ λδεάΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝεα ΪΝ αΝΫ βΝβί1ζΝΫπμΝ
2015.
ΣκΝ λΰαζ έκΝ κεδηΪ βε Ν η Ν
Ν ξλβ δεσ β αμΝ εαδΝ πλκ ία δησ β αμέ Ν
βηα έαΝ κυΝ λΰαζ έκυΝ ΰδαΝ κυμΝ θ δαφ λση θκυμΝ κεδηΪ βε Ν η Ν ΫθαΝ
λπ βηα κζσΰδκέ
ε Ϋζ β

ΣαΝ λΰαζ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδμ
 ζέ αΝ79 απσΝ171













Innovillage,Ν ΫθαΝ web-basedΝ π λδίΪζζκθΝ αθΪπ υιβμΝ ΰδαΝ βθΝ εαδθκ κηέαΝ κυΝ
βησ δκυΝ κηΫαέ
λΰα άλδαΝεαδΝ ηδθΪλδαΝΰδαΝ κυμΝεαδθκ σηκυμΝ ξ δεΪΝη Ν κυμΝ λσπκυμΝεαδΝ
αΝκφΫζβΝ βμΝαθκδξ άμΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝ βμΝεαδθκ κηέαμέ
Υλβ δηκπκδυθ αμΝ κυμΝ ξλά μΝ InnovillageΝ ηπκλκτθ θαΝ αθαπ τικυθΝ
υθ λΰα δεΪΝ βθΝ εαδθκ κηέα,Ν θαΝ αιδκζκΰά κυθΝ βθΝ πδ υξέαΝ κυ εαδΝ θαΝ
βηδκυλΰά δΝΫθαΝηκθ ΫζκΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυέ
παέ β βΝ σ δΝ σζαΝ αΝ ΫλΰαΝ πκυΝ ξλβηα κ κ κτθ αδΝ γαΝ πλΫπ δΝ θα αθαπ τικυθΝ
εαδΝθαΝηκδλα κτθΝ βθΝεαδθκ κηέαΝ κυμΝηΫ πΝ κυΝInnovillage.
δΪξυ β
Πλσ φα βΝ βηκ έ υ βΝ ξ δεΪΝη Ν βΝθΫαΝαθκδε άΝαθΪπ υιβΝεαδΝ βΝθκκ λκπέαΝ
εαδθκ κηέαμ β φδθζαθ δεάμ
http://www.kauppakv.fi/sis/THL/tuote/9789523023390
ΟδΝ δαπλαΰηα τ δμΝ η Ν κυμΝ πδγαθκτμΝ ξλά μΝ θ σμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ
ΚκδθπθδευθΝΤπκγΫ πθΝεαδΝΤΰ έαμΝεαδΝη ΝΪζζαΝυπκυλΰ έαέ
ε αηΫθ μΝ δαθκηάΝ πθΝ ΰξ δλδ έπθΝ εαδΝ κ βΰυθΝ πκυΝ υπκ βλέακυθΝ κυμΝ
ξλά μΝ βΝ ξλά βΝ InnovillageΝ Ν ΰδαΝ θαΝ ε ζΫ κυθΝ δα δεα έ μΝ αθκδε άμΝ
εαδθκ κηέαμέ

 Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ











ΜδαΝ ζτ βΝ ά αθΝ θαΝ παλΪ ξ δ πζβλκφκλέ μΝ
αΝ λΰα άλδαΝ ξ δεΪΝ η Ν αΝ
κφΫζβΝαπσΝ κΝΪθκδΰηα κυΝπλκΰλΪηηα κμ.
ίαζ Ν βθΝαπαέ β βΝσ δΝ αΝθΫαΝΫλΰαΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝ γθδεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝ
ΰδαΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ πλσθκδαΝ εαδΝ υΰ δκθκηδεάΝ π λέγαζοβΝ γα πλΫπ δΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδά κυθΝ κΝαθκδξ σΝπ λδίΪζζκθέ
σγβεαθΝ αΝ εέθβ λαΝ υ Ν θαΝ κ βΰά κυθΝ κυμΝ ξλά μΝ βθΝ ξλά βΝ βμΝ
φαληκΰάμέ
δ Ϊΰηα α
Ν δαφΪθ δαΝ απαδ έΝ αζζαΰάΝ θκκ λκπέαμ,Ν βζα άΝ αζζαΰάΝ βΝ θκκ λκπέαΝ εαδΝ
λσπκυμΝαθΪπ υιβμΝ πθΝ βησ δπθΝυπβλ δυθέ
ΟδΝ ξθκζκΰέ μΝ βμΝπζβλκφκλέαμΝεαδΝ βμΝ πδεκδθπθέαμΝΝ έθαδ αΝ λΰαζ έαΝπκυΝ
ηπκλ έΝ θαΝ εφλΪακυθ κΝ ηΫ κΝ ΰδαΝ ΫθαΝ θΫκΝ λσπκΝ λΰα έαμ,Ν αζζΪΝ ησθκΝ σ αθΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ π Ϊέ
ζζαΰάΝ λσπκυΝ λΰα έαμΝαπαδ έΝπλκ πΪγ δ μΝΰδαΝθαΝ βλέι δΝ βθΝαζζαΰάΝεαδΝ
θαΝ υθ λΰα έΝ θΪΝη Ν δμΝπλαΰηα δεΫμΝ πλκΰλαηηα δ δεΫμΝαθΪΰε μέ

 ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα




ΠαλΪΰκθ μΝ υγβ βμμΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ εαγδ κτθΝ αθαΰεαέκΝ θαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ
δαφκλ δεΪΝ ΧσππμΝ δ υγυθ ΫμΝ εαδΝ εα υγυθ άλδ μΝ ΰλαηηΫμΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΨ
θαπ υιδαεκέΝ Ν παλΪΰκθ μμΝ βΝ παλκξάΝ εδθά λπθΝ εαδΝ β υπκ άλδιβΝ πθΝ
ξλβ υθΝ βμΝ θΫαμΝ υπβλ έαμ,Ν πκυΝ γαΝ παλαεδθά δΝ εαδΝ ΪζζκυμΝ θαΝ κυζ τκυθΝ
η ΝθΫκυμΝ λσπκυμέ
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λΪ βΝ έΝ Πλκυγβ βΝ βμΝ υβη λέαμΝ
αθ δη υπδ βΝ βΝ σλ δαΝΦδθζαθ έα

Ν θάζδε μΝ η ΰαζτ λβμΝ βζδεέαμΝ εαδΝ

ΟλΰΪθπ βμ Kemi-Tornio Παθ πδ άηδκΝ φαληκ ηΫθπθΝ πδ βηυθ
Χυλαμ Φδθζαθ έα
πέπ κΝευίΫλθβ βμμ ΣκπδεάΝ υ κ δκέεβ β,ΝΠ λδφ λ δαεάΝευίΫλθβ βΝήΝελΪ κμ
ΣκηΫαμμ επαέ υ β,ΝΤΰ έα,ΝΚκδθπθδεάΝπλκ α έα
Στπκμμ Καδθκ κηέαΝ δα δεα έαμΝΝΝΝΝΞ εέθβ Ν κμ 2012
ΟΝ υθκζδεσμΝξλσθκμΝαθΪπ υιβμμ 9 ηάθ μ
Νεαδθκ κηέαΝα ξκζ έ αδΝη Ν κΝ ξ δα ησΝυπβλ δυθΝπμΝΫθαΝ λΰαζ έκΝ θέ ξυ βμΝ
βμΝ υηη κξάμΝ βΝ βησ δαΝ υΰ έαΝ εαδΝ δμΝ εκδθπθδεΫμΝ υπβλ έ μέ ΣκΝ ΫλΰκΝ Ϋξ δΝ βθΝ
πδζκ δεάΝ φαληκΰάΝεαδθκ σηπθΝη γσ πθΝ ξ δα ηκτΝυπβλ δυθΝη Νφκλ έμΝ παλκξάμΝ
υπβλ δυθ,Ν κΝπλκ ππδεσΝ πθ φκλΫπθΝ κυΝ λέ κυΝ κηΫα εαδΝκδΝβζδεδπηΫθκδΝπκυΝακυθΝ
Ν ΰεα α Ϊ δμΝ υπκίκβγκτη θβμΝ δαίέπ βμέ Ν δα δεα έαΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ υθξ δα ησ,Ν πλκίζΫπκθ αμ,Ν κθΝ Ϋζ ΰξκ,Ν βθΝ πλκ υπκπκέβ βΝ εαδΝ βθΝ φαληκΰάέ ΟΝ
ετλδκμΝ σξκμΝ έθαδΝ βΝ υπκ άλδιβΝ βζδεδπηΫθπθΝ α σηπθΝ εαδΝ βθΝ υβη λέαΝ κυΝ
πλκ ππδεκτΝ εαδΝ βμΝ Ϋθ αιβμΝ υθ-αθΪπ υιβΝ πθΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ πθΝ η γσ πθΝ
λΰα έαμέ
ΣκΝΫλΰκΝ υθ υΪα δΝ βθΝΫλ υθαΝεαδΝ βθΝπλαε δεάΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝ θ υθΪηπ βμΝ
πθΝ υηη ξσθ πθέ ΜδαΝ ία δεάΝ αλξάΝ έθαδΝ θαΝ παλΪΰκυη Ν ΰθυ βΝ βμΝ απάμΝ πθΝ
βζδεδπηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ η γσ πθΝ λΰα έαμΝ βΝ φλκθ έ αΝ πθΝ βζδεδπηΫθπθΝ εαδΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδβγ έΝαυ άΝβΝΰθυ βΝπμΝίΪ βΝΰδαΝ βθΝαπσΝεκδθκτΝαθΪπ υιβΝ πθΝυπβλ δυθέ
Co-designΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ εα αθκβ άΝ πμΝ ηδαΝ δα δεα έαΝ ξ δα ηκτΝ πλκμΝ κυμΝ
ξλά μΝ Ν εαγυμ βΝ υπβλ έαΝ Ϋξ δΝ ξ δα έΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κυμΝ ξλά μΝ πθΝ
υπβλ δυθ,Ν κυμΝ εα κέεκυμΝ βμΝ π λδκξάμ,Ν κυμΝ παλσξκυμΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ κυμΝ
παΰΰ ζηα έ μέ υθα σ β αΝ ξλβ δηκπκέβ βμΝ βμΝ υπβλ έαμΝ έθαδΝ πδκΝ πδγαθσ θαΝ
υηί έ σ αθΝ πδ υΰξΪθ αδ θαΝ εαζυφγκτθΝ πθΝ ξλβ υθ κδ αθΪΰε μΝ εαγυμΝ εαδΝ κ
λσπκμ εΫοβμΝ κυμΝ έθαδΝ κΝ βη έκΝ εεέθβ βμ βμΝ δα δεα έαμΝ ξ δα ηκτΝΫ δΝυ ΝΝ
κδΝ ξλά μΝ θαΝ απκ ζκτθΝ πβΰάΝ «αθα λκφκ σ β βμ»Ν πκυ γαΝ ζαηίΪθ αδΝ κίαλΪΝ
υπσοβέ Νη γκ κζκΰέαΝ ξ δα ηκτ βμΝΤπβλ έαΝπαλΫξ δΝΫθαθΝεαδθκ σηκΝ λσπκΝΰδαΝ
κυμΝ εα κέεκυμΝ θαΝ υηη ΫξκυθΝ κΝ ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ παλκξάμΝ
υπβλ δυθΝηΫ πΝ βμΝξλά βμΝ κυΝη ΝΰθυηκθαΝθΫ μ λα βλδσ β μέ
 Γδα έΝβΝεαδθκ κηέαΝαθαπ τξγβε
ΟΝ ετλδκμΝ παλΪΰκθ αμΝ πκυΝ κ άΰβ Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ ά αθΝ βΝ
ΰάλαθ βΝ κυΝ πζβγυ ηκτέ Τπάλξ Ν αθΪΰεβΝ ΰδαμΝ αΨΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ υπβλ δυθΝ ΰδαΝ κυμΝ
βζδεδπηΫθκυμ ίΨΝ βΝ «πλκ ία δησ β α,Ν εαδΝ ΰΨΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ βζδεδπηΫθπθΝ η
ατιβ βΝ δμΝ υπβλ έ μΝ αθ ιΪλ β βμΝ δαίέπ βμέ Ν εδθβ άλδαΝ τθαηβΝ πέ πΝ απσΝ βθΝ
εαδθκ κηέαΝ έθαδΝ ηδαΝ ΪπκοβΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ βΝ φαδλδεάΝ εα αθσβ βΝ πθΝ
ΰβλα δυθΝ απαδ έΝ αζζαΰΫμΝ κθΝ λσπκΝ πκυΝ παλΫξκθ αδΝ κδΝ υπβλ έ μΝ ΰδαΝ κυμΝ
βζδεδπηΫθκυμΝ εαγυμΝ εαδ θΫ μΝ ηΫγκ κδΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ
θ υθΪηπ βμΝεαδΝ βμΝ υηη κξάμΝ πθΝβζδεδπηΫθπθΝ.
  σξκδ


ΓδαΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ βζδεδπηΫθπθΝ α σηπθΝ εαδΝ βθΝ υβη λέαΝ κυΝ
πλκ ππδεκτΝ κυέ υθ λΰα έαΝ εαδΝ κζκεζβλπηΫθ μΝ υπβλ έ μΝ η αιτΝ πθΝ
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ξλβ υθ,Ν κυΝ πλκ ππδεκτΝ εαγυμΝ εαδΝ πθΝ Ν παλσξπθ γαΝ ί ζ δυ δΝ βθΝ
πκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθΝφλκθ έ αμΝ πθΝβζδεδπηΫθπθέ
ΓδαΝθαΝαυιβγ έΝβΝ π λδεάΝεαδΝ ιπ λδεάΝπλκμΝ ΫλοδθΝεαδΝθαΝ θδ ξτ δΝ βθΝ
αέ γβ βΝ βμΝεκδθσ β αμέ
ΓδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ ξλά βμΝ εαδΝ βμΝ δεαθκπκέβ βμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ ηΫ πΝ
αέ γβ βΝ βμΝεκδθσ β αμ,Ν βΝ υηη κξάΝεαδΝ βθΝαιδκπλΫπ δαΝ πθΝβζδεδπηΫθπθέ
ΓδαΝ θαΝ αθ απκελδγ έΝ δμΝ πκζδ δεΫμΝ πλκ λαδσ β μ,Ν σππμΝ
θδ ξυηΫθβ
ηπζκεάΝ πθΝ Ν πκζδ υθΝ Ν εαγυμΝ Ν εαδΝ βθΝ εα απκζΫηβ βΝ κυΝ βζδεδαεκτΝ
λα δ ηκτ.

 ΚτλδκδΝ δεαδκτξκδ




ΟδΝ εΪ κδεκδΝ εαδΝ κδΝ
θκέΝ υΰΰ θ έμΝ κυμΝ κΝ ΰβλκεκη έκ ΰδαΝ κυμΝ
βζδεδπηΫθκυμΝΧπαλσθΝεαδΝ κΝηΫζζκθΝ πθΝεα κέεπθΨέ
ΣκΝπλκ ππδεσΝ κυΝΰβλκεκη έκυέ
ΦκλΫπθΝ κυΝ λέ κυΝ κηΫαέ

 Τφδ Ϊη θ μΝπαλσηκδ μΝπλαε δεΫμ
ξ δα ησμΝυπβλ δυθΝΰδαΝβζδεδπηΫθκυμ βΝ βησ δαΝ δκέεβ βΝ βμΝξυλαμΝέΝΣκ
Παθ πδ άηδκΝ φαληκ ηΫθπθΝ πδ βηυθΝ βθΝ ΚκυσπδκΝ Ϋξ δΝ ΫθαΝ λ υθβ δεσΝ
πλσΰλαηηαΝ πκυΝ κθκηΪα αδΝ Ο ξ δα ησμ υπβλ δυθΝ ΰδαΝ κυμΝ βζδεδπηΫθκυμ»Ν πκυΝ
ξλβηα κ κ έ αδΝ απσΝ κΝ Φδθζαθ δεσΝ Σαη έκΝ Καδθκ κηέαμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ κΝ
αίκθέαέ  Ναυ σΝ κΝΫλΰκΝΰέθ Νπλκ πΪγ δαΝΰδαΝ κΝ ξ δα ησΝθΫπθΝυπβλ δυθΝεαδΝ
ξλβ δηκπκδάγβε ΝβΝ υθ λΰα έαΝ κυ βησ δκυ-δ δπ δεκτΝ κηΫαΝΰδαΝ ι τλ βΝζτ πθΝ
εαδΝ υπβλ δυθέ
http://palvelumuotoiluaikaantyville.blogspot.fi
ξ δα ησμΝ υπβλ δυθΝ ΰδαΝ κυμΝ βζδεδπηΫθκυμ.  κθΝ δ δπ δεσΝ κηΫα,Ν βθΝ εκδθπθέαΝ
πθΝπκζδ υθΝ, αδλ έαΝ ξ δα ηκτΝ βησ δαμΝυπβλ έαμ,ΝΓζα ευίβ,Νεπ έαέ
ΠαλσηκδαΝ δ δπ δεΪΝ ΫλΰαΝ ηδελάμΝ εζέηαεαμΝ πκυΝ δαξ δλέα αδΝ βΝ βησ δαΝ υπβλ έαΝ
ξ δα ηκτΝ βΝΓζα ευίβ,Νεπ έαέ
http://wearesnook.com/snook/


Νπκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθ

πκελδ δεσ β αμ
Νπκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθΝ έθαδΝαυιβηΫθβΝ ζσΰπΝ βμΝαθΪπ υιβμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ
αθΪΰε μΝ κυΝξλά βέ ΜΫγκ κδΝ υθ λΰα δεκτΝ ξ δα ηκτΝ ΫξκυθΝαυιβηΫθβΝαιέαΝ βθΝ
πδεκδθπθέαΝη αιτΝ πθΝεα κέεπθΝεαδΝ κυΝπλκ ππδεκτέ
Άζζαμ
πέ βμ,Ν βΝ υηη κξάΝ πθΝ κπδευθΝ φκλΫπθΝ Ϋξ δΝ αυιβγ έΝ ζσΰπΝ βμΝ ξλά βμΝ πθΝ
η γσ πθΝ υθ- ξ δα ηκτέ ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ ατιβ Ν πέ βμΝ βθΝ κπδεάΝ αυ κυπκ βλδε δεάΝαθΪπ υιβΝΧπδκΝυοβζκέΝαθαπ υιδαεκέΝ σξκδ,Ν π λδεάΝεαδΝ ιπ λδεάΝ
ί ζ έπ β,Ν βθΝ αέ γβ βΝ βμΝ εκδθσ β αμΨΝ εαδΝ υθΫίαζ Ν βθΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ
υθΫξ δαμΝ βμΝαθΪπ υιβμέ
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 Ιεαθκπκέβ βΝ πθΝξλβ υθ
υηη κξάΝ εαδΝ Ϋθ αιβΝ πθΝ εα κέεπθΝ εαδΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ Ϋξ δΝ αυιβγ έέ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ
πθΝφυ δευθΝεαδΝουξκ-εκδθπθδευθΝ πδ λΪ πθΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ κυμΝΫξ δΝΝαυιβγ έΝ
πέ βμέ
 Άζζ μΝί ζ δυ δμ
ΜδαΝ θΫαΝ ηΫγκ κμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ Χ βζα άΝ υθ- ξ δα ησΨΝ φαλησα αδέ Μδα
ηΫγκ κμΝπκυΝ έθαδΝ υαέ γβ βΝ κΝθαΝΝζαηίΪθ δΝ υπσοβΝ δμΝαθΪΰε μΝ δαφσλπθΝη λυθΝέ


ε έηβ β

Τπάλι Ν ηδαΝ αιδκζσΰβ βΝ ξλά βΝ η Ν ίΪ βΝ ηΫ πΝ λπ βηα κζκΰέπθ,Ν άξκυΝ εαδΝ
ίδθ κ εσπβ βΝ πθΝ λΰα βλέπθέ
 ξΫ δκ
Ν εαδθκ κηέαΝ αθαπ τξγβε Ν απσΝ κΝ Παθ πδ άηδκΝ βμΝ ΛαππθέαμΝ ΧξκζάΝ
Σ ξθυθΝ εαδΝ ξκζάΝ ΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθΨΝ εαδΝ KolariΝ Χ άηκυΝ σλ δαΝ
φδθζαθ δεΪΨ,ΝπμΝηΫλκμΝΝεκδθκπλαιέαΝ κυΝΫλΰκυέ
 υηφπθέαΝ ΰδαΝ εκδθσΝ σξκΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ ηΫ πΝ βμΝ υαά β βμ,Ν βΝ υζζκΰάΝ
εαδΝαθΪζυ βΝ κηΫθπθέ
ΏλαΝξ δα ησμμΝζΝηβθυθ




κεδηΫμ

ΟδΝηΫγκ κδΝαυ ΫμΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ Ν δΪφκλ μΝφΪ δμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ ξ δα ηκτμΝ
φΪ βΝΫλ υθαμ,ΝβΝΫθθκδαΝφΪ βΝήΝ ξ δα ησΝεαδΝ βθΝ πδξ δλβ δαεάΝφΪ βέ ΟδΝαεσζκυγ μΝ
ηΫγκ κδΝ υθ- ξ δα ηκτΝΫξκυθΝξλβ δηκπκδβγ έΝ Ν λΰα άλδαμ
 ΠλκφέζΝξαλαε άλπθΝ.

φάΰβ βΝ.
 ΟηΪ αΝαπΰλαφδεάμ.
 Κέθβ λαΝΧ φαληκΰάΨέ
ΟΝ σξκμΝά αθΝθαΝξλβ δηκπκδκτθΝη γσ κυμΝΰδαΝ βθΝυπκ άλδιβΝ βμΝ πδεκδθπθέαμ,Ν
ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝεκδθάμΝαθ έζβοβμΝεαδΝΰδαΝθαΝ βηδκυλΰά κυθΝηδαΝ υθκζδεάΝ δεσθαΝ
βμΝ υπβλ έαμΝ εαδΝ ηΫ πΝ αυ κτΝ θαΝ ίλκυθΝ πλκεζά δμΝ ΰδαΝ θΫ μΝ υπβλ έ μΝ πκυΝ θαΝ
ηπκλκτθΝθαΝζυγκτθΝΝηααέΝ ΝκηΪ μέ ΝκηΪ αΝ υθ κθδ ηκτΝ ά αθΝΰδαΝθαΝ δ υεκζτθ δΝ
αυ άΝ βΝ δα δεα έα,Ν αζζΪΝ σ αθΝ κδΝ κηΪ μΝ Ϊλξδ αθΝ θαΝ φαλησακυθ δμΝ δ Ϋ μΝ πθΝ
υπβλ δυθΝ κυμ,ΝβΝ υγτθβΝΫξ δΝαλξέ δΝθαΝη αφΫλ Ν κΝπλκ ππδεσ.
ΥλσθκμΝ κεδηάμμΝ1Νηάθαμ


ε Ϋζ β

ΣαΝ λΰαζ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδμ
υθ αδλδ δεάΝ κηΪ αΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ ξ έπθΝ ηΫ πΝ κυΝ
εα αη λδ ηκτΝ πθΝ υγυθυθΝεαδΝ κθΝπλκΰλαηηα δ ησΝΰδα υθ ξάΝ λΪ βέ
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 Υλά βμΝ πθΝπσλπθ
Άη μΝ απΪθ μμ
o ΣαΝΫικ αΝπλκ ππδεκτμΝκΝίίίΝ υλυέ
o ΣαΝΫικ αΝ αιδ δυθμΝ1ΝίίίΝ υλυέ
o Κσ κμΝ Γλαφ έκυμΝ1ΝίίίΝ υλυέ

ηη αΝΫικ αμ
o ΛαππθέαΝΠαθ πδ άηδκΝεκδθκπλαιέαΝπλκ φΫλ δΝξυλκΝΰλαφ έκυΝεαγυμΝ
εαδΝ ικπζδ ησΝΰδαΝ δεκθδεΫμΝ υθαθ ά δμμΝπ λέπκυΝηίίΝ υλυέ
 ΠσλκδΝαπσΝΪζζ μΝκλΰαθυ δμμ
o ΣκΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ άηκυΝ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ
βΝ δα δεα έαΝ βμΝ
εαδθκ κηέαμέ ε δηυη θκΝ εσ κμΝ πθΝ πσλπθΝ κυμΝ έθαδΝ π λέπκυΝ
10.ίίίΝ υλυέ
o Ολΰαθυ δμΝ βμΝ εκδθπθέαμΝ πθΝ πκζδ υθΝ εαδΝ φδζαθγλππδεΫμΝ
κλΰαθυ δμμΝ1ίΝβηΫλ μέΝ
ΥλσθκμΝυζκπκέβ βμμΝγΝηάθ μ




δΪξυ β

βηδκυλΰέαΝ φαλησ δηκυ ηκθ Ϋζκυ.
ΟδΝ υπβλ έ μΝ πθΝ Ν λΰα άλδπθΝ ξ δα ηκτΝ Ϋξ δΝ η αφ λγ έΝ κΝ βησ δκΝ
κηΫαΝ ΧευλέπμΝ βζδεδπηΫθκδΝ υπβλ δυθΨΝ
Ν ΫιδΝ άηκυμΝ βμΝ σλ δαμΝ
φδθζαθ δεάέ

υ σ ά αθΝαπ δεάμΝ βηα έαμΝΰδαΝ κΝΫλΰκΝ π δ άΝά αθΝ υθα σΝθαΝ παθαζΪί δΝ
δμΝεαζτ λ μΝπλαε δεΫμΝ υ άΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝεαδθκ κηέαΝ κυΝΧηΫγκ κδ,Ν κηάΝ
δα δεα έαΨΝπέξέΝ κυμΝ άηκυμΝϋnontekiö εαδΝSodankylä .
ΥλσθκμΝ δΪξυ βμμΝ1Νηάθαμ



 Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ
ΟδεκθκηδεΫμΝπλκεζά δμ,ΝβΝ υηφδζέπ βΝ πθΝαθαΰευθΝεαδΝ πθΝ δαγΫ δηπθΝηΫ πθ,Ν
βΝ υηη κξάΝ πθΝβζδεδπηΫθπθΝα σηπθΝη Νπλκίζάηα αΝΧπέξέΝΪθκδαΨέ ια φΪζδ βΝ βμ
δ σ δηβμ υηη κξάμμΝ κηΫθκυΝ σ δΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ π λέπ π β,Ν κδΝ π λδ σ λκδΝ
απσΝ κυμΝ π ζΪ μΝ ά αθΝ Ϊ κηαΝ η Ν Ϊθκδα,Ν εζπ,Ν ά αθΝ τ εκζκΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ
κυμέ Τπάλι Ν πέ βμΝ ηδαΝ δαφκλ δεάΝ λΰα δαεάΝ εκυζ κτλαΝ σπκυΝ βΝ υηη κξάΝ κυΝ
π ζΪ βΝά αθΝξαηβζσ λβέ
Ν κηΪ α υθ κθδ ηκτΝ ξλβ δηκπκέβ Ν δΪφκλαΝ κπ δεΪΝ λΰαζ έαΝ πκυΝ φΪθβε Ν θαΝ
ζτθ δΝ κΝ πλσίζβηαέΜ Ϊ κ βΝ βμΝ θΫαμΝ η γκ κζκΰέαμΝ ΧθΫκΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ εαδΝ
δα λδεάΝπ λέγαζοβΨμΝκ πλυ κμ σξκμΝαπσΝ κΝ βη έκΝ κυΝπ ζΪ βΝά αθΝβΝ ΪπκοβΝΝσ δΝ
άγ ζαθΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ ΫθαΝ π λδίΪζζκθΝ αζζΪΝ η ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ ξ δα ηκτΝ
Ϊλξδ αθΝ θαΝ εα αζαίαέθκυθΝ σ δΝ κδΝ λΰα έ μΝ αθΪπ υιβμΝ ά αθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ αζζαΰάΝ
βμΝεκυζ κτλαμΝ λΰα έαμΝηαελκπλσγ ηαέΝ
 υθ λΰα έ μ
βησ δαΝίδίζδκγάεβ
ΟΝλσζκμΝ βμΝίδίζδκγάεβμΝ κΝΫλΰκΝ ά αθΝΰδαΝ βθΝπαλαΰπΰάΝία δευθΝυπβλ δυθΝ Ν
ηδελΪΝξπλδΪΝ ε σμΝαπσΝ βθΝπλκ φκλΪΝ αε δευθΝυπβλ δυθΝ βμΝίδίζδκγάεβμέ Νξλά βΝ
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κυΝζ πφκλ έκυΝ βμΝίδίζδκγάεβμΝπλκ φΫλ δΝυπβλ έ μΝίδίζδκγάεβμΝ Ν λ δμΝίσλ δκυμΝ
άηκυμΝ φδθζαθ δεάέ ΟδΝ ΪθγλππκδΝ Ν ηδελΪΝ ξπλδΪΝ Χη λδεΫμΝ φκλΫμΝ σ κΝ ηδελΪ σ κΝ κΝ
Ϊ κηαΝαθΪΝξπλδσΨΝγΫζκυθΝθαΝαά κυθΝπ λδ σ λκΝ αΝ πέ δαΝ κυμ,ΝεαδΝαυ σΝ κΝ έ κμΝ
πθΝ«πκζζαπζυθΝυπβλ δυθ»Νηπκλ έΝθαΝ κΝυπκ βλέι δΝαυ σέ
ΆζζκδΝ βησ δκδΝΣκη έμέ
ΣκπδεσΝ εκζΫΰδκΝ βμΝ εκδθσ β αμ(Revontuliopisto)εαδΝ κυΝ λυγλκτΝ  αυλκτ.
ξκυθΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ υπβλ δυθΝ ΰδαΝ κυμΝ βζδεδπηΫθκυμ,Ν πέξέΝ Ϋθθκδ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ
παλαξγ έΝ κΝΫλΰκΝIKÄϋώYTΝηπκλ έΝθαΝα εβγ έΝηΫ πΝ φαληκΰάμ.
 Υλά

μΝ πθΝυπβλ δυθ

ΟδΝεΪ κδεκδΝεαδΝκδΝ υΰΰ θ έμΝ κυΝΰβλκεκη έκυΝΰδαΝ κυμΝβζδεδπηΫθκυμΝ βΝφΪ βΝ
ξ δα ηκτΝεαδ φαληκΰάμέ αθΝηΫλκμΝ κυΝεκδθκτΝ ξ δα ησΝεαδΝ βμΝ υθφαληκΰάμ.





δ Ϊΰηα α
Νεα αθσβ βΝ κυΝεκδθπθδεκτΝπκζδ δ δεκτΝεαδΝφυ δεκτ π λδίΪζζκθ κμΝ σπκυΝ
βΝ αθΪπ υιβΝ ζαηίΪθ δΝ ξυλαΝ έθαδΝ ηδαΝ απσΝ δμΝ πδκΝ βηαθ δεΫμΝ Ν πλκςπκγΫ δμΝ
ΰδαΝ βθΝ πδ υξάΝ δα δεα έαΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝ κθΝαπσ εκδθκτΝ ξ δα ησέ
ΜέαΝ απσΝ δμΝ η ΰαζτ λ μΝ πλκεζά δμΝ έθαδΝ θαΝ ζβφγκτθΝ υπσοβΝ κηΪ μΝ πκυΝ
ΫξκυθΝ πλκίζάηα αΝ σππμΝ πέξέΝ πδεκδθπθέαΝ ΧπέξέΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ ακυθΝ η Ν
ΪθκδαΨέ Πλκ κδηα έαΝ εαδΝ απσε β βΝ ξθκΰθπ έαμΝ ΰδαΝ δμΝ πλκεζά δμΝ αυ ΫμΝ
έθαδΝ βηαθ δεΫμέ

 ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα
ΟδΝ πδκΝ βηαθ δεκέΝ παλΪΰκθ μΝ έθαδΝ βΝ πδεκδθπθέαΝ εαδΝ βΝ ηπζκεάΝ πθΝ
αθγλυππθΝ ί ζ δυθκθ αμΝ βθΝ Ν εα αθσβ βΝ εαδΝ βΝ υθκζδεάΝ δεσθαέ Ν κηΪ αΝ
IKÄϋώYTΝ κΝΫλΰκΝΝ έξ ΝΫθαΝπκζτΝ βηαθ δεσΝλσζκ,Ν βθΝΝ δ υεσζυθ βΝεαδΝ
βθΝυπκ άλδιβΝ πθΝκηΪ πθέ
 ΌζκδΝ αυ κέΝ κδΝ παλΪΰκθ μΝ πλΫπ δΝ θαΝ υηίαέθκυθΝ Ν εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ
δα δεα έαμΝ ξ δα ηκτέ


ΝΟΡ ΗΓΙ
λΪ βΝ έΝ Ν Ν δΪΰθπ βΝ κυΝ εαλεέθκυΝ κυΝ ηα
Νκ κεκη έκΝ κυΝΝΝΌ ζκέ

κτΝ

κΝ Παθ πδ

βηδαεσΝ

ΟλΰΪθπ βμ υηίκτζδκΝξ δα ηκτΝΝΝκλίβΰέαμ
Χυλαμ Νκλίβΰέα
πέπ κΝευίΫλθβ βμμ Κ θ λδεάΝ δκέεβ βΝΝΝΝΣκηΫαμμ Τΰ έα
Στπκμμ εαδθκ κηέαΝΟλΰΪθπ βΝΝΝΝΝΞ εέθβ Ν κμ 2013
ΟΝ υθκζδεσμΝξλσθκμΝαθΪπ υιβμμ 1Νξλσθδα
 Π λδΰλαφά
Ό αθΝΫθαμΝσΰεκμΝ θ κπέα αδΝ κΝ άγκμΝηδαμΝΰυθαέεαμ,ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝαπσΝ κυμΝ
ΰ θδεκτμΝ δα λκτμ,Ν βΝ ΰυθαέεαΝ πλΫπ δΝ θαΝ π λδηΫθ δΝ βθΝ κυλΪΝ ΰδαΝ ηδαΝ δΪΰθπ β,Ν
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πλκε δηΫθκυΝ θαΝ απκφα έ δΝ ΪθΝ κΝ σΰεκμΝ έθαδΝ εαζκάγβμΝ άΝ εαεκάγβμέ ΟΝ ξλσθκμΝ
αθαηκθάμΝπκυΝξλ δΪα αδΝηπκλ έΝΝθαΝ έθαδΝΫπμΝεαδΝ1βΝ ί κηΪ μΝ,ΝσπκυΝβΝΰυθαέεαΝγαΝ
πλΫπ δΝ θαΝ αθ δη ππέ δΝ σζ μΝ δμΝ αί ίαδσ β μέ ΛσΰπΝ θσμΝ Ν θ ζυμΝ θΫκυΝ λσπκυΝΝ
κλΰΪθπ βμΝ πθΝπσλπθ,ΝκΝξλσθκμΝαθαηκθάμΝΫξ δΝη δπγ έΝ ΝζκΝυλ μέ
 Γδα έΝβΝεαδθκ κηέαΝαθαπ τξγβε
αθΝ απΪθ β βΝ κΝ πλσίζβηαΝ βμΝ ηαελΪμΝ αθαηκθάμΝ ΰδαΝ βΝ δΪΰθπ βΝ εαδΝ βθΝ
αθ έ κδξβΝ πδ έθπ βΝΝ βμΝΝ«αθγλυπδθβμ»Νεα Ϊ α βμΝΝΰδαΝσζ μΝ δμΝ θ δαφ λση θ μΝ
ΰυθαέε μέ πέ βμΝ πμ ηδαΝ απΪθ β βΝ Ν ηδαΝ θΫαΝ ηαελκπλσγ ηβΝ λα βΰδεάΝ κΝ
θκ κεκη έκΝσπκυΝβΝΫηφα βΝΫξ δΝ κγ έΝ βθΝαελσα βΝ πθΝα γ θυθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ
αθ απκελέθκθ αδΝεαζτ λαΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝξλβ υθέ
  σξκδ





ΣκυζΪξδ κθΝ ιηΣΝ η έπ βΝ κυΝ ξλσθκυΝ αθαηκθάμΝ ΰδαΝ βΝ δΪΰθπ βΝ κυΝ
εαλεέθκυΝ κυΝηα κτ,Ν κΝκπκέκΝεα ΪΝ βΝ δΰηάΝ κυΝΫλΰκυΝ εεέθβ βμΝά αθΝ1βΝ
ί κηΪ μέ
Μ έπ βΝ κυΝΪΰξκυμ,Ναί ίαδσ β αμΝεαδΝ κΝαέ γβηαΝ πθΝΰυθαδευθΝθαΝι ξα έέ
υιβηΫθβμΝ π λδεάμΝ απσ κ βμ,Ν απλσ εκπ βΝ λκάΝ λΰα έαμΝ εαδΝ βΝ η έπ βΝ
πθΝ δαεκπυθΝ η Ν αΝ βζΫφπθαΝ απσΝ αΰξυ δμΝ α γ θ έμΝ θαΝ π λδηΫθκυθΝ βθΝ
κυλΪέ

 ΚτλδκδΝ δεαδκτξκδ





Π λέπκυΝ 1ίίΝ ΰυθαέε μ πκυΝ έξαθΝ παλαπ ηφγ έΝ ΰδαΝ δαΰθπ δεΫμΝ ι Ϊ δμΝ
εΪγ Ν ί κηΪ α,Ν υθκζδεΪΝπ λέπκυΝηΝίίίΝεΪγ Νξλσθκέ
ΌζκΝ κΝ παΰΰ ζηα δεσΝ δα λδεσΝ πλκ ππδεσΝ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ βΝ δΪΰθπ βΝ
κυΝ εαλεέθκυΝ κυΝ ηα κτΝ κΝ Ν Ό ζκΝ Παθ πδ βηδαεσΝ Νκ κεκη έκ,Ν βζα άΝ
αε δθκζσΰκυμ,Ν παγκζσΰκυμ,Ν ξ δλκυλΰκτμ,Ν κΰεκζσΰκυμ,Ν αε δθκζσΰκυμ,Ν
θκ κεση μ,Νΰλαηηα έμΝεαδΝ κΝζκδπσΝπλκ ππδεσΝυπκ άλδιβμέ
πκ κ δεσ β α

ΟΝξλσθκμΝαθαηκθάμΝαπσΝ κΝ βη έκΝσπκυΝΫθαμ ΰ θδεσμ δα λσμ εαγκλέα δΝΫθαθΝσΰεκΝ κΝ
ηα σΝ ηδαμΝ ΰυθαέεαμΝ ηΫξλδΝ βΝ δΪΰθπ βΝ Ϋξ δΝ η δπγ έΝ εα ΪΝ π λδ σ λκΝ απσΝ λίΣΝ
ΧαπσΝ1βΝ ί κηΪ μΝ κΝξλσθκΝαθαηκθάμΝ Νζδΰσ λκΝαπσΝζκΝυλ μΨέ


Νπκδσ β αΝ πθΝυπβλ δυθ

Πλκ δ σμ
ΣκΝ θκ κεκη έκΝ έθαδΝ πλκ ίΪ δηκΝ Ν ΰδαΝ κθΝ α γ θάΝ ηΫ αΝ Ν ζκΝ υλ μΝ η ΪΝ βθΝ
αθέξθ υ βΝ κυΝ σΰεκυΝ ηΫ πΝ βμΝ Ϊη βμΝ παφάμΝ εαδ εαγκλέα Ν λαθ ίκτΝ ΰδαΝ βΝ
δΪΰθπ βέ
 Ιεαθκπκέβ βΝ πθΝξλβ υθ
Ιεαθκπκέβ βμΝ πθΝ ξλβ υθΝ Ϋξ δΝ ί ζ δπγ έΝ η Ν βθΝ απκφυΰάΝ Ν κυΝ δα άηα κμΝ βμΝΝ
ηαελΪμΝαθαηκθά,ΝσπκυΝ κΝπαλ ζγσθΝβ α γ θάμΝ έξ Νη έθ δΝησθβΝΰδαΝ1βΝ ί κηΪ μΝη Ν
κΝΪΰξκμΝεαδΝαθαπΪθ β αΝ λπ άηα αέ
 ζέ αΝ86 απσΝ171

 ξΫ δκ
ΣκΝ υηίκτζδκΝ ξ δα ηκτΝ βμΝ θκλίβΰδεάμΝ ευίΫλθβ βμΝ Ν Ν Ϋξ δΝ ι εδθά δΝ ΫθαΝ
πλσΰλαηηαΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ Ν εαδθκ κηέαμΝ η Ν ΰθυηκθαΝ βθΝ κπκέαΝ ε έ δΝ ά δ μΝ
πλκ εζά δμΝ ΰδαΝ πδξκλβΰά δμΝ πλκμΝ βΝ ίδκηβξαθέαΝ εαδΝ κΝ βησ δκΝ κηΫαέ ΣκΝ
πλσΰλαηηαΝξλβηα κ κ έ αδΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ ηπκλέκυΝεαδΝ δκηβξαθέαμέ ΟΝ σξκμΝ
έθαδΝ θαΝ θγαλλτθ δΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμΝ κΝθαΝ ηπζαεκτθΝεαδΝθαΝΝαθαπ τικυθΝΝΝθΫαΝΝ
εαδθκ κηέαΝ εαδΝ θΫ μΝ δ Ϋ μΝ αΝ ΫλΰαΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ η γσ κυμΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ
υ βηα δεάΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝ ξθδευθΝαθΪπ υιβμέ
ΏλαΝξ δα ησμμΝζΝηβθυθ


κεδηΫμ

ξ δα ησμΝη ΝΰθυηκθαΝ βθΝ δα δεα έαΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝξλβ δηκπκδάγβε Ν κΝΫλΰκ,Ν
κΝ κπκέκΝ π λδζαηίΪθ δΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ Ν παθαζαηίαθση θκυμΝ ίλσξκυμΝ σζκυΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμμ
 Ολδ ησμΝ βμΝπλσεζβ βμέ

θ έ κδξβΝ υ βηα δεάΝ αιδκζσΰβ βΝ αθΪΰεβμ,Ν Ν η Ν κθΝ ξλά βΝ υθ θ τι δμΝ
εαδΝ ξθδεΫμΝπαλα άλβ βμέ

δκλα δεσ β αΝη Ν κθΝξλά βΝΰδαΝπδκΝΝπκζζΫμΝκλα ΫμΝζτ δμέ

ζ ΰξκμΝεαδΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝ υθ π δυθέ

πδζκΰάΝ δαζτηα κμΝήΝίΪ βμΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάέ
ζ ΰξκμΝ κυΝξλσθκυμΝβΝηάθ μ


ε Ϋζ β

ΣαΝ λΰαζ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδμ
 Τπβλ έαΝ δ υεσζυθ βμΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ η Ν βΝ ίκάγ δαΝ πθΝ
ξθδευθΝΝ
απ δεσθδ βμέ

δ πδ βηκθδεάΝ δα δεα έαΝ πέζυ βμΝ πκυΝ απ υγτθ Ν Ν αε δθκζσΰκυμ,Ν
παγκζσΰκυμ,Νξ δλκυλΰκτμ,Νκΰεκζσΰκυμ,ΝΝθκ κεση μ,Νΰλαηηα έμΝεαδΝ κΝζκδπσΝ
πλκ ππδεσΝυπκ άλδιβμέ
Χλά βμΝ πθΝπσλπθμ
Πλκςπκζκΰδ ησμΝ ΰδαΝ βΝ φΪ βΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ η Ν ΰθυηκθαΝ βθΝ δα δεα έαΝ
εαδθκ κηέαμΝμΝ1ίίΝίίίΝϋUR.
θΝυπΪλξκυθΝΪζζ μΝ π θ τ δμΝπκυΝΝά αθΝαπαλαέ β μΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰά,Νκτ Ν Ν
ε έλδα,Νΰλαφ έα,Ν ικπζδ ησΝάΝηβξαθάηα αέ
ΥλσθκμΝυζκπκέβ βμμΝζΝηβθυθ








δΪξυ β
υθΫθ υιβΝ τπκυέ
έθ κέ
βηκ έ υ βέ
 ηδθΪλδαΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝυΰ έαμέ
υθΪθ β βΝη ΝΝθκλίβΰκτμΝΝευί λθβ δεκτμΝαιδπηα κτξκυμέ
υθΪθ β βΝη Ν επλκ υπκυμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝέ
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ΥλσθκμΝ δΪξυ βμμΝυθ ξέα αδ
 Πλκεζά δμΝεαδΝζτ δμ
Ν πέ υιβΝ ηδαμΝ υζζκΰδεάμΝ πλκ πΪγ δαμΝ Ν σζαΝ αΝ παΰΰΫζηα α,Ν Ϋ δΝ υ Ν θαΝ
φ Ϊ κυη Ν Ν ζτ βΝ ά αθΝ ηδαΝ πλσεζβ β,Ν βΝ κπκέαΝ ζάφγβΝ η Ν πδ υξέαΝ απσΝ βΝ
δ υεσζυθ βΝ πθΝυπβλ δυθΝ ξ δα ηκτΝεαδΝυπκ άλδιβμΝ βμΝ δαξ έλδ βμέ
 υθ λΰα έ μ
Ό ζκΝΠαθ πδ βηδαεσΝΝκ κεκη έκ ΤΝΪζζ μΝ βησ δ μΝυπβλ έ μ.
Τπάλι Ν υθ ξάμΝ υθ λΰα έαΝεαδΝαθ αζζαΰάΝπζβλκφκλδυθΝεαδΝυπκ άλδιβμΝη αιτΝ
κυΝ ξ δα ηκτΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝΝκλίβΰέαμΝεαδΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ κυΝΌ ζκ.
Ι δπ δεΪΝαε δθκζκΰδεΪΝεΫθ λαΝ κΝΌ ζκ.
Ν τηία βΝ Ϋξ δΝ εαγδ λπγ έΝ η Ν τκΝ δ δπ δεΪΝ εΫθ λαΝ αε δθκζκΰέαμΝ κΝ Ό ζκέ Ν
αε δεάΝ παλαεκζκτγβ βΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ε έΝ Ν η αφ λγ έΝ φλκθ έα δ κδΝ δα ηβηα δεΫμΝ
κηΪ μΝ λΰα έαμΝ κΝθκ κεκη έκΝθαΝ δΪ κυθΝ βθΝπλκ κξάΝ κυμΝ βΝ δΪΰθπ βΝ πθΝ
θΫπθΝα γ θυθΝεαδΝ βΝη Ϋπ δ αΝ π ι λΰα έαΝ πθΝπκλδ ηΪ πθέ
πδπζΫκθ,ΝΫθαμΝηβξαθδ ησμΝ αθΝίαζίέ αΝα φαζ έαμΝΫξ δΝ ΰεα α αγ έ,ΝΫ δΝυ ΝαθΝ
κΝ αλδγησμΝ πθΝ παλαπκηπυθΝ υΰε ελδηΫθβμΝ ί κηΪ αμΝ έθαδΝ η ΰαζτ λκμΝ απσΝ βΝ
ξπλβ δεσ β αΝ πθΝθκ κεκη έπθ,Ν αΝδ δπ δεΪΝδα λ έαΝ γα ξ δλδ κτθΝ βθΝυπ λξ έζδ βΝ
πθΝθΫπθΝα γ θυθέ


θαμΝκλΰαθδ ησμΝ ξ δα ηκτΝυπβλ δυθ

ΜΫ πΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ πθΝδ υθΝ,Ν κΝ ξ δα ησΝεαδΝ δμ κεδηΫμΝ βμΝ ζδεάμΝφΪ βμ,Ν
κθΝκλδ ησΝηδαμΝ αδλ έαμΝ ξ έα βμΝυπβλ δυθΝπκυΝ έθαδΝυπ τγυθβΝΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ
κυΝΫλΰκυ,ΝκΝξλά βμΝ υηη Ϋξ δΝ βΝ δ υεσζυθ βΝ κυΝΫλΰκυέ







δ Ϊΰηα α
ΜΫγκ κδΝ ξ δα ηκτΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ ηπκλ έ θαΝ ζτ δΝ πκζτπζκεαΝ
υζδεκ ξθδεΪΝ εαδΝ κλΰαθπ δεΪΝ πλκίζάηα αΝ εαδΝ θα κ βΰά δΝ Ν η ΰαζτ λβΝ
δεαθκπκέβ βΝ πθΝξλβ υθΝεαδΝπδκΝαπκ ζ ηα δεάΝλκάΝ λΰα έαμΝ κΝ βησ δκΝ
κηΫαέ
Μ Ν βΝ ίκάγ δαΝ πθΝ ξ δα υθ υπβλ έαμΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ δ υεκζτθ δΝ δμΝ
δα δεα έ μ,Ν σπκυΝ βΝ δ πδ βηκθδεάΝ υθ λΰα έαΝ εαγυμΝ εαδΝ ηδαΝ αηκδίαέαΝ
υηφπθέαΝΝ έθαδΝελέ δηβμΝ βηα έαμΝΰδαΝ βθΝ ι τλ βΝθΫπθΝζτ πθΝ ΝΪζυ αΝ
πλκίζάηα αέ
εκτΰκθ αμΝ κυμΝ α γ θ έμήξλά μΝ ηΫ πΝ βμΝ υ βηα δεάμΝ αιδκζσΰβ βμΝ
βηδκυλΰ έ Ν βΝ αθΪΰεβΝ θαΝ θ Ϊικυη Ν ηδαΝ πλσεζβ βΝ ήΝ πλσίζβηαΝ πκυΝ εαθ έμΝ
θΝ έξ Ν ε φ έΝπλδθΝεαδΝεα ΪΝ υθΫπ δαΝθαΝκ βΰά δΝ ΝηδαΝεαζτ λβΝζτ βέ

 ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέα





ΚκλυφαέαΝυπκ άλδιβΝεαδΝ βΝ υηη κξάΝ βμΝ δαξ έλδ βμέ
ιδκπκέβ βΝαθγλυπδθπθΝεαδΝκδεκθκηδευθΝπσλπθέ
 αγ λά πλκ άζπ βΝ βθΝδεαθσ β αΝΰδαΝ αθ δε δη θδεΪ θΫ μΝπλπ κίκυζέ μ.
θκέι Ν βθΝ δεαθσ β αΝ εαδθκ κηέαμΝ - εαζπ κλέακθ αμΝ θΫκυμΝ υθ λΰΪ μΝ εαδΝ
κυμΝπσλκυμέ
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Καγκλέ
ξΫ δκέ

Ν ΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝ εαδΝ ζ δ κυλΰδεσΝ απκ Ϋζ ηαΝ πμΝ

σξκΝ ΰδαΝ κΝ

 Άζζ μΝπζβλκφκλέ μ
Νεαδθκ κηέαΝΫξ δΝαπκε βγ έΝηΫ πΝ πδξκλβΰά πθΝπκυΝξκλβΰκτθ αδΝά βΝαπσΝ κθΝ
ξ δα ησ κλΰαθδ ησ, η Ν ΰθυηκθαΝ βθΝ εαδθκ κηέα,Ν βμΝ σϊωέ ΣκΝ ΫλΰκΝ θΝ γαΝ έξ Ν
ε ζ
έΝξπλέμΝξλβηα κ σ β βΝαπσΝ κ πλσΰλαηηαΝαυ σ.
ΘαΝ υθδ κτ αη Ν
Ν π λδ σ λ μΝ ξυλ μΝ εαδΝ ευί λθά δμΝ σ δΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
η ζ ά κυθ αυ σΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ εαδΝ θαΝ αιδκζκΰά κυθΝ Ν βΝ βηα έαΝ βμΝ γΫ πδ βμ
θΫπθΝηΫ πθΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ κυμέ
http://www.norskdesign.no/about-dip/category9128.html
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7 Κ φΪζαδκ
7.1 ΗΝαθΪΰεβΝαπκφΪ πθ
υξθΪΝ βθΝ τΰξλκθβΝ πδξ έλβ βΝάΝ βησ δκΝκλΰαθδ ησΝπαλκυ δΪακθ αδμΝ
- αλθβ δεΪΝΰ ΰκθσ αΝάΝ ι ζέι δμ πκυΝ βηδκυλΰκτθΝπλκίζάηα αΝάΝαπ δζΫμΝΧπέξέΝπ υ βΝ
ππζά πθ,Νυπκεα Ϊ α βΝ κπδεκτΝπλκρσθ κμΝ εαδΝεζ έ δηκΝ πδξ δλά πθ,ΝεζπέΨ,ΝεαδΝ
ΪθΝ

θΝ αθ δη ππδ γκτθΝ →Ν αλθβ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ εαδΝ πδπ υ δμΝ ΧπέξέΝ κίαλάΝ

η έπ βΝ σ πθ,Νατιβ βΝ ισ πθ,Νη έπ βΝε λ υθ,Νατιβ β αθ λΰέαμ,ΝεζπέΨ,Ν
- γ δεΪΝ ΰ ΰκθσ αΝ άΝ ι ζέι δμΝ πκυΝ βηδκυλΰκτθΝ υεαδλέ μΝ ΧπέξέΝ θΫ μΝ
παλαΰπΰάμ,Ν θΫ μΝ αΰκλΫμ,Ν θΫ μΝ αθΪΰε μΝ πλκρσθ πθήυπβλ δυθΝ

ξθκζκΰέ μΝ

Ν εΪπκδαΝ Ϊ κηαΝ άΝ

πδξ δλά δμ,ΝθΫ μΝ ξθκζκΰέ μΝ υθαζζαΰυθΝπκζδ υθή πδξ δλά πθΝη Ν δμΝ πδξ δλά δμΝ
εαδΝ κΝ βησ δκ,ΝεζπέΨ,ΝεαδΝ ΪθΝαιδκπκδβγκτθΝεα ΪζζβζαΝ→Νγ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝεαδΝ
πδπ υ δμΝΧπέξέΝατιβ βΝ

σ πθ,Νη έπ βΝ ισ πθ,Νατιβ βΝε λ υθ,Νη έπ βΝαθ λΰέαμ,Ν

ατιβ βΝ δ κ άηα κμ,Νί ζ έπ βΝπ λδίΪζζκθ κμ,ΝεέζέπέΨ,Ν
- απζυμ εΪπκδ μΝ εα α Ϊ δμΝ σπκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδζΫικυη Ν κθΝ ίΫζ δ κΝ λσπκΝ
πέ υιβμΝ θσμΝ πδγυηβ κτΝ απκ ζΫ ηα κμΝ ΧπέξέΝ απκφΪ δμΝ ‘make or buy’,Ν πδζκΰάΝ
ίΫζ δ κυΝ λσπκυΝ η αφκλΪμΝ εΪπκδπθΝ ηπκλ υηΪ πθΝ απσΝ ΫθαΝ βη έκΝ Ν

Ν ΫθαΝ

βη έκΝ ,ΝεζπέΨέΝ
 δμΝ π λδπ υ δμΝ αυ ΫμΝ έθαδΝ απαλαέ β κΝ θαΝ ζβφγκτθΝ κδΝ κλγΫμΝ απκφΪ δμΝ σ κΝ κΝ
υθα σθΝ αξτ λαέΝ Ν ζάοβΝ σζπθΝ αυ υθΝ πθΝ απκφΪ πθΝ π λδζαηίΪθ δΝ Ϋ λαΝ
ία δεΪΝ Ϊ δαμΝ
•Ν δΪΰθπ βΝπλκίζάηα κμ,Ναπ δζάμΝάΝ υεαδλέαμΝΧBusiness Intelligence),
•Νπλκ

δκλδ ησμΝ θαζζαε δευθΝ πδζκΰυθ ζτ πθΝΧDesign of Alternatives),

•Ν αιδκζσΰβ άΝ κυμΝ ΧπμΝ πλκμΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ β α,Ν η Ν ίΪ βΝ εΪπκδαΝ
ελδ άλδαΨ,Ν
•ΝεαδΝ ζδεΪΝ πδζκΰάΝίΫζ δ βμΝ θαζζαε δεάμΝ(Choice/Selection)
ΟδΝ ζαηίαθση θ μΝ

Ν ηέαΝ πδξ έλβ βΝ άΝ βησ δκΝ κλΰαθδ ησΝ απκφΪ δμΝ

δαδλκτθ αδΝπμΝπλκμΝ κΝδ λαλξδεσΝ κυμΝ πέπ κΝ Ν λ δμΝεα βΰκλέ μμΝ
-

πκφΪ δμΝ εαγβη λδθάμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ – πδπΫ κυΝ υπαζζάζκυΝ ΧOperationalΨ,Ν πέξέΝ

απκφΪ δμΝ παλαΰΰ ζέαμΝ πλυ πθΝ υζυθή ηπκλ υηΪ πθ,Ν απκφΪ δμΝ ξκλάΰβ βμΝ
αθ έπθ,ΝαπκφΪ δμΝ δηάμΝπλκ φκλΪμΝπλκμΝΫθαθΝπ ζΪ β,ΝεζπέΝ
-

πκφΪ δμΝ αε δεΫμΝ- πδπΫ κυΝ δ υγυθ άΝΧTactical – ManagerialΨ,ΝπέξέΝαΰκλΪΝθΫκυΝ

ηβξαθάηα κμ,Ν ιπ λδεάΝπλκηάγ δαΝάΝ

π λδεάΝεα α ε υάΝΧmake or buyΨ,ΝΪθκδΰηαΝ

θΫκυΝυπκεα α άηα κμ,ΝεζπέΝ
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- πκφΪ δμΝ λα βΰδεΫμΝ- πδπΫ κυΝαθπ Ϊ πθΝ

ζ ξυθΝ– δκέεβ βμΝΧStrategicΨ,ΝπέξέΝ

θΫαΝπλκρσθ α,ΝθΫα λΰκ Ϊ δα,Ν πΫε α βΝ ΝΪζζ μΝξυλ μ,ΝεζπέΝ
πέ βμΝ κδΝ ζαηίαθση θ μΝ απκφΪ δμΝ πμΝ πλκμΝ κθΝ ίαγησΝ σηβ άμΝ κυμΝ
δαδλκτθ αδΝ Ν λ δμΝεα βΰκλέ μμΝ
-

κηβηΫθ μΝ (Structured):

υθβγδ ηΫθ μ,Ν παθαζαηίαθση θ μΝ απκφΪ δμ,Ν υθ πυμΝ

υπΪλξ δΝ ξ δεάΝ ηπ δλέαΝ ΧάΝ εαδΝ υπκπκδβηΫθ μΝ δα δεα έ μΨΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ ζάοβΝ
πθΝ απκφΪ πθΝ αυ υθΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ΫθαΝ απσΝ αΝ παλαπΪθπΝ Ϋ
ία δεΪΝ Ϊ δαΝπκδΪΝ

λαΝ

κηΫθαΝπλΫπ δΝθαΝζΪίπΝυπ’ΝσοδθΝεαδΝπκδΫμΝ π ι λΰα έ μΝαυ υθΝ

θαΝπλαΰηα κπκδά πΝΰδαΝθαΝζΪίπΝ βθΝαπσφα β,ΝπέξέΝαπσφα βΝαθΪ παλαΰΰ ζέαμΝηδαμΝ
πλυ βμΝ τζβμέΝ ΓδαΝ

δμΝ

κηβηΫθ μΝ απκφΪ δμΝ υπΪλξ δΝ

υθα σ β αΝ πζάλκυμΝ

αυ κηα κπκέβ βμΝαπσΝβζ ε λκθδεσΝυπκζκΰδ άΝΧ θ ξκηΫθπμΝη Ν ζδεάΝ πδί ίαέπ βΝ
ξλά βΨέΝ
- ΜβΝ

κηβηΫθ μΝ (Unstructured): απκφΪ δμΝ πκυΝ

θΝ έθαδΝ υθβγδ ηΫθ μΝ εαδΝ

παθαζαηίαθση θ μΝΧ υθάγπμΝπκζτπζκε μΝεαδΝελέ δη μΨ,ΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝ θΝυπΪλξ δΝ
ηπ δλέαΝσ κθΝαφκλΪΝ βθΝζάοβΝ κυμ,Ν βζα άΝΰδαΝεΪγ Ν

Ϊ δκΝπκδΪΝ

κηΫθαΝπλΫπ δΝ

θαΝζΪίπΝυπ’ΝσοδθΝηκυΝεαδΝπκδΫμΝ π ι λΰα έ μΝθαΝΝπλαΰηα κπκδά πΝ Ναυ Ϊ.
Σα παλαπΪθπΝ έθαδΝ βθΝελέ βΝ κυΝαπκφα έακθ κμ,ΝκΝκπκέκμμΝ
1έΝίζΫπ δΝεΪπκδαΝπλυ αΝ

κηΫθαΝ

βέΝπλαΰηα κπκδ έΝεΪπκδ μΝπλυ μΝ π ι λΰα έ μΝ κυμΝΝΝΝΝΝ ετεζκμΝαπσφα βμΝ
γέΝ ιΪΰ δΝεΪπκδαΝπλυ αΝ υηπ λΪ ηα αΝ
ζέΝίΪ δΝαυ υθμΝgo to 1 – παθΪζβοβΝ κυΝετεζκυΝ
πέξέΝ απκφΪ δμΝ ΰδαΝ θΫαΝ πλκρσθ α,Ν θΫ μΝ ΧσξδΝ πζάλπμΝ κεδηα ηΫθ μΨΝ
παλαΰπΰάμ,Ν εζπέΝ ΟδΝ ηβΝ

κηβηΫθ μΝ απκφΪ δμΝ

θΝ

έθαδΝ η θΝ

ξθκζκΰέ μΝ
υθα σΝ θαΝ

αυ κηα κπκδβγκτθΝ πζάλπμΝ απσΝ βζ ε λκθδεσΝ υπκζκΰδ ά,Ν έθαδΝ σηπμΝ υθα σθΝ θαΝ
υπκίκβγβγκτθΝ - υπκ βλδξγκτθΝ απκ ζ ηα δεΪΝ απσΝ βζ ε λκθδεσΝ υπκζκΰδ άΝ
(decision supportΨ,Νσ κθΝαφκλΪΝ σ κΝ βθΝπλσ ία βΝ αΝαθαΰεαέαΝ

κηΫθαΝσ κΝεαδΝ

βθΝ π ι λΰα έαΝ κυμέΝ
-

ηδ κηβηΫθ μΝ ΧSemistructured): ηέαΝ λέ βΝ εα βΰκλέαΝ απκφΪ πθ,Ν πκυΝ ίλέ ε αδΝ

η αιτΝ πθΝ τκΝ παλαπΪθπΝ εα βΰκλδυθ,Ν εαδΝ π λδζαηίΪθ δΝ απκφΪ δμΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ
υπΪλξ δΝ εΪπκδαΝ ξκθ λδεκτΝ πδπΫ κυΝ ηπ δλέα,Ν σξδΝ σηπμΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ εαδΝ
ζ π κη λάΝίάηα αΝπέξέΝπλκΰλαηηα δ ησμΝπαλαΰπΰάμΝ
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ΟδΝ απκφΪ δμΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζβφγκτθΝ

Ν ηέαΝ πδξ έλβ βΝ ηπκλκτθΝ πέ βμΝ θαΝ

εα βΰκλδκπκδβγκτθΝ εαδΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ πδξ δλβ δαεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ βθΝ κπκέαΝ αφκλκτθ,Ν
πέξέΝαπκφΪ δμΝ ηπκλδεΫμ,ΝκδεκθκηδεΫμ,Ν ξθκζκΰδεΫμ,Νπαλαΰπΰάμ,Νπλκηβγ δυθ,ΝεζπέέΝ
άη λαΝ βΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝ

έθ δΝ θαΝ απκε θ λπγ έΝ ΧζσΰπΝ κυΝ η ΰΪζκυΝ

αλδγηκτΝ εαδΝ βμΝ υοβζάμΝ πκζυπζκεσ β ΪμΝ κυμΨ,

υθ πυμΝ σζκΝ εαδΝ π λδ

σ λκδΝ

λΰααση θκδΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζαηίΪθκυθΝ απκφΪ δμέΝ πέ βμΝ βΝ βηα έαΝ πθΝ απκφΪ πθΝ
αυ υθΝ υθ ξυμΝ αυιΪθ δ,Ν ζσΰπΝ κυ- υοβζκτΝ αθ αΰπθδ ηκτΝ –
πκζζΫμΝ υεαδλέ μΝεαδΝαπ δζΫμ,Ν πθΝπκζζυθΝεαδΝ υθ ξυμΝ ι ζδ

δ γθκπκέβ βμΝ →Ν

σηΫθπθΝ θαζζαε δευθΝ

ξθκζκΰδυθ,Ν πλκηβγ υ υθ,Ν αΰκλυθ,Ν πλκρσθ πθΝ – υπβλ δυθ,Ν εζπέΝ πέΝ πζΫκθΝ ζσΰπΝ
πθΝ αξτ α πθΝαζζαΰυθΝ θΝυπΪλξκυθΝξλκθδεΪΝπ λδγυλδαΝαπσε β βμΝ ηπ δλέαμΝ βθΝ
ζάοβΝ πκζζυθΝ εα βΰκλδυθΝ απκφΪ πθέΝ ΓδαΝ κυμΝ παλαπΪθπΝ ζσΰκυμΝ βΝ ξλά βΝ
πζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ ΧΠΨΝ ΰδαΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ βμΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθΝ
τΰξλκθβΝ πδξ έλβ βΝ –

βθΝ

βησ δκΝ κλΰαθδ ησΝ έθαδΝ ελέ δηβμΝ βηα έαμΝ ΰδαΝ βθΝ

απκ ζ ηα δεσ β αΝεαδΝ βθΝσζβΝ πδ υξέαΝ κυμέ
Λκυεάμ υλδπέ βμ, υ άηα αΝΤπκ άλδιβμΝ πκφΪ πθΝΠαθ πδ βηδαεΫμΝπαλα σ δμΝ
,Παθ πδ άηδκΝ δΰαέκυέ

7.2 Ι λαλξδεάΝ θΪζυ βΝ πκφΪ πθΝ


ΝηΫγκ κμέ

ΣκΝ ΫλΰκΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ υπαζζάζπθ,Ν πθΝ πδ βησθπθ,Ν πθΝ ηβξαθδευθ,Ν πθΝ
δεβΰσλπθΝ εαδΝ πκζζυθΝ ΪζζπθΝ έθαδΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ ιαλ υη θκΝ απσΝ βθΝ ζάοβΝ
απκφΪ πθΝ εαδΝ βθΝ πέζυ βΝ πλκίζβηΪ πθέΝ
δΝ ζκδπσθΝ εαδΝ κΝ ΫλΰκΝ αυ υθΝ πκυΝ
εαγκ βΰκτθΝ βθΝ υθκζδεάΝ πκλ έαΝ ηδαμΝ εκδθπθέαμ,Ν ηδαμΝ κδεκθκηέαμ,Ν αεσηβΝ εαδΝ πθΝ
παΰεσ ηδπθΝ ευί λθβ δευθΝ κλΰαθδ ηυθ,Ν ξ έα αδΝ Ϊη αΝ η Ν βθΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝ
εαδΝ βθΝ πέζυ βΝπλκίζβηΪ πθέΝ
ΜΫ αΝ απσΝ βΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝ εαδΝ βθΝ πέζυ βΝ πλκίζβηΪ πθΝ θ κπέακθ αδΝ κδΝ
παλΪΰκθ μΝ πκυΝ απαδ κτθΝ πλκ κξά,Ν γΫ κθ αδ σξκδ,Ν ξ δΪακθ αδΝ κδΝ θαζζαε δεΫμΝ
λΪ δμ- λα βΰδεΫμ-απκφΪ δμ,Νΰέθ αδΝβΝ πδζκΰάΝ πθΝεαζτ λπθΝ θαζζαε δευθΝεαδΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝαυ υθέΝ έθαδΝδ δαέ λαΝ βηαθ δεσΝ σ κΝ ΝεκδθπθδεσΝ
εαδΝ γθδεσΝ πέπ κΝ σ κΝ εαδΝ Ν πέπ κΝ πδξ δλβηα δευθΝ κλΰαθυ πθΝ αζζΪΝ εαδΝ
α κηδεσ,ΝκδΝ δα δεα έ μΝαυ ΫμΝθαΝ ε ζκτθ αδΝαπκ ζ ηα δεΪέΝ
ΝηΫγκ κμΝχnalyticΝώierarchyΝProcessΝΧχώPΨΝαθαπ τξγβε ΝαπσΝ κθΝThomasΝSaatyΝ
Χ1λκίΨΝ εαδΝ ία έα αδΝ βθΝ απκ τθγ βΝ θσμΝ πκζτπζκεκυΝ πλκίζάηα κμΝ αΝ
υ α δεΪΝ κυΝ ηΫλβΝ πκυΝ κλΰαθυθκθ αδΝ Ν ηδαΝ δ λαλξδεάΝ κηάέΝ Ν κπκγΫ β βΝ πθΝ
δα δεα δυθΝ Ν δ λαλξέ μΝ Ϋξ δΝ απκ δξγ έΝ πμΝ ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ ξλβ δησ λκυμΝ λσπκυμΝ
 ζέ αΝ92 απσΝ171

αιδθσηβ βμΝ απσΝπκζτΝπαζδΪ,ΝκΝέ δκμΝκΝSaatyΝΫξ δΝπαλαγΫ δΝ Ν βηκ έ υ βΝ κυΝ κΝ
1λιιΝ αΝ ιάμΝ ζσΰδαΝ κυΝ Whyte,Ν 1λθλμΝ «…ΣκΝ απΫλαθ κΝ π έκΝ βμΝ δ λαλξδεάμΝ
αιδθσηβ βμΝ έθαδΝ ι εΪγαλκέΝ έθαδΝ βΝ πδκΝ δ ξυλάΝ ηΫγκ κμΝ αιδθσηβ βμΝ πκυΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ απσΝ κΝ αθγλυπδθκΝ ηυαζσΝ ΰδαΝ θαΝ δα Ϊ δΝ παλα βλά δμ,Ν κθ σ β μ,Ν
ηπ δλέ μΝεαδΝπζβλκφκλέ μέΝ θΝεαδΝαεσηβΝ θΝΫξ δΝκλδ έΝαπσΝ βθΝθ υλκζκΰέαΝεαδΝ βθΝ
ουξκζκΰέα,Ν βΝ δ λαλξδεάΝ αιδθσηβ βΝ πδγαθσθΝ θαΝ αθ δπλκ ππ τ δΝ βθΝ πλπ αλξδεάΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ υθ κθδ ηκτΝ εαδΝ βμΝ κλΰΪθπ βμμΝ (1)Ν βμΝ ίΪ βμΝ πθΝ ΰε φαζδευθΝ
ζ δ κυλΰδυθ,Ν (β)Ν βμΝ δαθκβ δεάμΝ κυμΝ αθ δ κδξέαμΝ εαδΝ (γ)Ν βμΝ Ϋεφλα βμΝ αυ υθΝ κθΝ
υηίκζδ ησΝ εαδΝ βθΝ ΰζυ αέΝ ΗΝ ξλά βΝ βμΝ δ λαλξδεάμΝ δΪ αιβμΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ σ κΝ
παζδΪΝ έθαδΝεαδΝβΝαθγλυπδθβΝ εΫοβ,Ν υθ δ β ΪΝεαδΝα υθ έ β α…»Ν
ΟΝ εκπσμΝ πΪθπΝ κθΝ κπκέκΝ κτζ οαθΝ κΝ SaatyΝ εαδΝ κδΝ υθ λΰΪ μΝ κυΝ εα ΪΝ βθΝ
τθγ βΝ βμΝη γσ κυΝσππμΝΫΰλαο ΝεαδΝκΝέ δκμΝ«ά αθΝβΝαθΪπ υιβΝηδαμ γ πλέαμΝεαδΝβΝ
παλκξάΝ ηδαμΝ η γκ κζκΰέαμ,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ πΫ λ π Ν βθΝ ηκθ ζκπκέβ βΝ α σηβ πθΝ
πλκίζβηΪ πθΝ πθΝκδεκθκηδευθ,ΝεκδθπθδευθΝεαδΝ δκδεβ δευθΝ πδ βηυθ»έΝΣκΝ βη έκΝ
εζ δ έΝΰδαΝ βθΝηκθ ζκπκέβ βΝ Ϋ κδπθΝπλκίζβηΪ πθΝ έθαδΝκδΝ ξ δεΫμΝη λά δμΝπκυΝ
έθαδΝ απαλαέ β μέΝ ΣαΝ κδεκθκηδεΪΝ η ΰΫγβΝ εαδΝ κδΝ έε μΝ έθαδΝ η λά δηκδ,Ν υπΪλξ δΝ
σηπμΝπζβγυλαΝΪζζπθΝπαλαΰσθ πθΝ– κθ κ ά πθΝσππμΝβΝπκδσ β αΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμ,Ν
βΝυΰ έα,ΝβΝξαλΪΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝεκδθπθδεΪΝφαδθση θαΝεαδΝαιέ μ,ΝκδΝκπκέκδΝ θΝ έθαδΝ
η λά δηκδΝ η Ν εαηέαΝ απσΝ δμΝ γ η ζδυ δμΝ εζέηαε μέΝ ΓδαΝ θαΝ ι π λα έΝ αυ άΝ βΝ
υ εκζέαΝκΝSaatyΝεαδΝκδΝ υθ λΰΪ μΝ κυΝπλκ Ϋΰΰδ αθΝΫθθκδ μΝ αθΝεαδΝαυ ΫμΝηΫ πΝ πθΝ
ξ δευθΝ υΰελέ πθέΝ
Ν χώPΝ Ν η λΪ εΪγ Ν παλΪΰκθ αΝ πκυΝ αζζβζ πδ λΪΝ η Ν εΪπκδαΝ θαζζαε δεάΝ
απσφα βΝ άΝ εΪπκδκΝ ελδ άλδκΝ η ηκθπηΫθα αζζΪΝ Ν ξ δεάΝ τΰελδ β η Ν εΪπκδκθΝ
αθ έ κδξκΝ παλΪΰκθ αέΝ Μ Ν ζέΰαΝ ζσΰδαΝ ίαγηκζκΰ έΝ βθΝ βηαθ δεσ β αΝ κυΝ θσμΝ
παλΪΰκθ αΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν βθΝ βηαθ δεσ β αΝ εΪπκδκυΝ Ϊζζκυ,Ν ία έα αδΝ βζα άΝ
απκεζ δ δεΪΝ δμΝ υα δεΫμΝ υΰελέ δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ παλΫξκυθ,Ν ηΫ αΝ απσΝ βθΝ εζέηαεαΝ
κυΝSaaty,ΝεαδΝ κΝη λά δηκΝαπκ Ϋζ ηαέΝ
έθαδΝ πλκφαθΫμΝ π σ κ,Ν σ δΝ ζσΰπΝ βμΝ υπκε δη θδεσ β αμΝ έθαδΝ τ εκζκΝ θαΝ
κυζΫο δΝ εαθ έμΝ ία δαση θκμΝ βθΝ ελέ βΝ κυΝ απκφα έακθ κμΝ άΝ αεσηβΝ εαδΝ κυΝ
εκδθπθδεκτΝ υθσζκυέΝΓδαΝ κθΝζσΰκΝαυ σΝη ζ άγβε Νδ δαέ λαΝβΝ υθΫπ δαΝ βμΝελέ βμΝ
εαδΝ βΝ ΰευλσ β αΝ βμέΝ ΌππμΝ γαΝ φαθ έΝ εαδΝ βθΝ πκλ έαΝ βμΝ αθΪζυ βμ,Ν βθΝ χώPΝ κΝ
Ϋζ ΰξκμΝ υθΫπ δαμΝ παέα δΝ πκζτΝ ία δεσΝ λσζκΝ πλδθΝ βθΝ απκ κξάΝ κπκδκυ άπκ Ν
απκ ζΫ ηα κμέ
Ν ηΫγκ κμΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ ίλ δΝ φαληκΰάΝ Ν πκζζκτμΝ κη έμΝ αθΪΝ κθΝ εσ ηκ,Ν σππμΝ δμΝ
πδξ δλά δμ,Ν βθΝευίΫλθβ β,Ν δμΝεκδθπθδεΫμΝη ζΫ μ,Ν βθΝΫλ υθαΝεαδΝαθΪπ υιβ,Ν βθΝ
ΪηυθαΝ εαδΝ ΪζζκυμΝ κη έμΝ σπκυΝ απαδ έ αδΝ βΝ ζάοβΝ απκφΪ πθ,Ν δμΝ κπκέ μΝ ία δεσΝ
λσζκΝ παέα δΝ βΝ πδζκΰά,Ν βΝ πλκ λαδσ β αΝ εαδΝ βΝ πλσίζ οβέΝ  βΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ Ϋξ δΝ
ξλβ δηκπκδβγ έΝ Ν δΪφκλ μΝ π λδπ υ δμΝ σππμΝ βθΝ π λέπ π βΝ ίΫζ δ βμΝ πδζκΰάμΝ
εαυ έηκυΝ πση θβμΝ ΰ θδΪμΝ απσΝ ίδκηΪααΝ εαγυμΝ εαδΝ Ν φαληκΰΫμΝ ξ δα ηκτ,Ν
αθΪζυ βμΝ εαδΝ ηκθ ζκπκέβ βμΝ έ Tsita_Pilavachi, Evaluation of next generation
biomass derived fuels for the transport sector, Energy Policy,2013
Bhattarai_Sharma, Post Evaluation of medical decision using AHP, 2013.
Νδ ξτμΝ βμΝη γσ κυΝ δΪα αδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ υθγΫ δΝ σ κΝ αΝαθ δε δη θδεΪΝσ κΝ
εαδΝ αΝ υπκε δη θδεΪΝ ελδ άλδαΝ η Ν ΫθαΝ υ βηα δεσΝ λσπκΝ εαδΝ παλΫξ δΝ κΝ Λάπ β
πσφα βμΝΧΛ ΨΝηδαΝ κηβηΫθβΝσ κΝεαδΝαπζάΝζτ βΝ αΝπλκίζάηα αΝπκζυελδ βλδαεάμΝ
αθΪζυ βμέ Ν δ λαλξδεάΝ κηάΝ βμΝ
ΡΝ παλΫξ δΝ βθΝ εαζτ λβΝ εα αθσβ βΝ κυΝ
πλκίζάηα κμΝεαδΝπδκΝαελδί έμΝΝαιδκζκΰά δμΝεαγυμΝ πδ λΫπ δΝ κθΝΛάπ βΝ πσφα βμΝ
θαΝ ξπλέ δΝ κΝ πλσίζβηαΝ πδζκΰάμΝ Ν ηδελσ λαΝ υθαφάΝ πλκίζάηα αΝ η Ν βΝ κηάΝ
σξκυ,Ν ελδ βλέπθΝ εαδΝ υπκελδ βλέπθ,Ν Ϋ δΝ υ Ν θαΝ πδε θ λπγ έΝ Ν πδηΫλκυμΝ
απκφΪ δμΝεαδΝθαΝ υΰελέθ δΝπδκΝαπκ ζ ηα δεΪέΝΜ δυθ δΝ κΝξλσθκΝζάοβμΝαπσφα βμ,Ν
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ζαξδ κπκδ έΝ πλκίζάηα αΝ σππμΝ βΝ Ϋζζ δοβΝ βμΝ
έα βμΝ εαδΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ
παλΫξ δΝ ηδαΝ ηΫγκ κΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ πκ κ δεκπκδβγ έ,Ν θυΝ βΝ υπκε δη θδεάΝ ελέ βΝ κυΝ
α σηκυΝπκυΝζαηίΪθ δΝαπκφΪ δμΝθαΝηπκλ έΝθαΝη λβγ έ.
Williams Thomas, An Introduction to Management Science : Quantitative
Approaches to Decision Making, Lengage learning,2014.
 βθΝ π λέπ π βΝ ηαμΝ σγβεαθΝ Ν θΝ Ϊ κηαΝ Χπλυ βΝ κηΪ αΨΝ η Ν γΫ βΝ υγτθβμΝ
Χπλκρ Ϊη θκδΝ άΝ πδίζΫπκθ μΝ ηβξαθδεκέΝ άΝ πδε φαζάμΝ ζκΰδ βλέκυΨΝ θαΝ
ίαγηκζκΰά κυθΝ αΝελδ άλδαΝ πκυ αδσ β αμΝη ΝίΪ βΝ βθΝεζέηαεαΝ βμΝη γσ κυέ
 βθΝ υθΫξ δαΝ ΪζζαΝ Ν θΝ Ϊ κηαΝ δαφκλ δεΪΝ απσΝ αΝ πλκβΰκτη θαΧ τ λβΝ κηΪ αΨΝΝ
πέ βμΝ Ν γΫ δμΝ υγτθβμΝ Ν ίαγηκζσΰβ αθΝ δμΝ λΪ δμΝ Ϋ δΝ υ Ν κδΝ τκΝ κηΪ μΝ θαΝ
κυζΫοκυθΝαυ σθκηαΝεαδΝξπλέμΝ πδεαζτο δμέ
ΟδΝ ίαγηκζκΰά δμΝ αυ υθΝ πθΝ αθγλυππθΝ πλκ δσλδ αθΝ Ν βθΝ δ λαλξδεάΝ δΪ αιβΝ
πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ πκυΝ ιάξγβ αθΝ η ΪΝ κυΝ υπκζκΰδ ηκτμέΝ υ άΝ βΝ δα δεα έαΝ
απκ ζ έΝ πλκ κηκέπ βΝ δα δεα έαμΝ ΰδαΝ βθΝ Ν δ λΪλξβ βΝ λΪ πθΝ εαδΝ ζάοβΝ
απκφΪ πθΝ Ν εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ ε ζ
έΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ εαδΝ ΪζζπθΝ γ ηΪ πθΝ Ν
η ΰαζτ λβΝεζέηαεαέΝ(πξ π λδ σ λα Ϊ κηα ,αΰκλΪ ικπζδ ηκτ ε ζ).
Κσζζδα ζδΪθα, Ι λαλξδεάΝ αθΪζυ βΝ απκφΪ πθΝ (AHP)έΝ ΈθαΝ ηκθ ΫζκΝ ζάοβμΝ
απκφΪ πθΝ Ν υθγάε μΝπκζζαπζυθΝελδ βλέπθ, Μ απ υξδαεά λΰα έα Παθ πδ άηδκ
Πα λυθ ,2011-2012 .

7.3 Μ γκ κζκΰέα
ΟΝ λ υθβ δεσμΝ ξ δα ησμΝπκυΝαεκζκυγάγβε Νία έ βε Ν

λπ βηα κζσΰδαέΝΟδΝ

λπ υη θκδΝ πκυΝ απκ ζκτ αθΝ Ϊ κηαΝ η Ν παθ πδ βηδαεάΝ επαέ υ βΝ
υγτθβμΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ Ν ξπλέ γβεαθΝ

Ν γΫ δμΝ

Ν τκΝ κηΪ μΝ ΧαπσΝ θΝ Ϊ κηαΨέΝ Ν ηέαΝ

κηΪ αΝ α ξκζάγβε Ν η Ν κΝ θαΝ ίαγηκζκΰά δΝ αΝ ελδ άλδαΝ εαδΝ βΝ

τ λβΝ κηΪ αΝ

ίαγηκζσΰβ Ν δμΝυπσ ιΫ α βΝ θαζζαε δεΫμΝ λΪ δμέΝΜ ΝίΪ βΝΝ δμΝαπαθ ά δμΝαυ υθΝ
πθΝ α σηπθΝ πδζτγβε Ν βΝ ηΫγκ κμΝ βμΝ θαζυ δεάμΝ Ι λΪλξβ βμέΝ Ν δα δεα έαΝ αυ άΝ
αεκζκυγάγβε ΝΰδαΝθαΝ έθαδΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπδκΝαθ δε δη θδεάΝεαδΝξπλέμΝθαΝ έθαδΝέ δκδΝ
κδΝίαγηκζκΰβ ΫμΝΝ κΝεΪγ Ν Ϊ δκΝ βμΝη γσ κυέ
ΟΝ λσπκμΝ υζζκΰάμΝ πθΝ κδξ έπθΝά αθΝη ΝΪη βΝ παφάΝη αιτΝ κυΝ λ υθβ άΝεαδΝ
πθΝα σηπθΝεαγσ δΝξλ δαασ αθΝθαΝ ιβΰβγ έΝβΝ δα δεα έαΝ βμΝ θαζυ δεάμΝΙ λΪλξβ βμΝ
εαγυμΝ εαδΝ βΝ ίαγηκζκΰέαΝ αθΪΝ α τΰβΝ πκυΝ πλκίζΫπ δΝ βΝ ηΫγκ κμέΝ Γ θδεΪΝ ά αθΝ
απαλαέ β βΝ βΝ φυ δεά παλκυ έαΝ κυΝ λ υθβ άΝ εαγυμΝ κΝ λπ βηα κζσΰδκΝ γ πλ έ αδΝ
ι δ δε υηΫθκΝεαδΝαυ σμΝ έθαδΝεαδΝκΝζσΰκμΝπκυΝ κΝ έΰηαΝ πθΝα σηπθΝΧ1βΨΝγ πλ έ αδΝ
δεαθκπκδβ δεσΝ ΰδαΝ

βθΝ αθΪπ υιβΝ

βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ

βθΝ

βηδκυλΰέαΝ ηδαμΝ

«πλκ κηκέπ βμ»ΝΝ δα δεα έαμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ ε ζΫ δΝΫθαΝΤπκυλΰ έκΝ θ Ϊ
π λδ

κθ αμΝ

σ λκυμΝυπαζζάζκυμέΝΝΝΝΝΝ
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7.4

λπ βηα κζσΰδαΝΫλ υθαμέ

ΣκΝ λ υθβ δεσΝεκηηΪ δΝΝξπλέ βε Ν Ν τκΝηΫλβέΝ κΝπλυ κΝηΫλκμΝπκυΝία έ βε Ν
κΝ λπ βηα κζσΰδκΝ Ν κΝκπκέκΝπαλα έγ αδΝπαλαεΪ π,Ναβ άγβε ΝΝαπσΝθΝηβξαθδεκτμΝ
πκυΝ λΰΪακθ αδΝ

κθΝ βησ δκΝ κηΫαΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ

Γλαηηα έαμΝ βηκ έπθΝ λΰπθΝΧΚ δλδαεΫμΝΤπκ κηΫμΝ

Ν υπβλ έ μΝ βμΝ Γ θδεάμΝ

ΝΤΝ Τ

ΝΚΤΤΨΝΝεαδΝΫξκυθΝ

γΫ δμΝ υγτθβμΝΧπλκρ Ϊη θκδΝ ηβηΪ πθ,Ν πδίζΫπκθ μΝΫλΰπθΨΝθαΝίαγηκζκΰά κυθΝ κΝ
λπ βηα κζσΰδκέ

Ν φυ δεάΝ παλκυ έαΝ κυΝ λ υθβ άΝ ελέγβε Ν απαλαέ β βΝ εα ΪΝ βθΝ

υηπζάλπ βΝ κυΝ λπ βηα κζκΰέκυΝ ευλέπμΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ απκλδυθΝ πκυΝ
πλκάζγαθΝαπσΝ βθΝ λσπκΝυζκπκέβ βμΝ βμΝη γσ κυΝΧπξΝσ δΝβΝηΫγκ κμΝίαγηκζκΰ έΝαθΪΝ
α τΰβΝ ζΫΰξκυΝ,πκδαΝβΝΫθθκδαΝ βμΝδ λΪλξβ βμΝε ζΨέΝΓ θδεΪΝ θΝπαλκυ δΪ βε ΝεΪπκδκΝ
δ δαέ λκΝ πλσίζβηαΝ εα αθσβ βμΝ

κυμΝ ίαγηκζκΰβ Ϋμ- λπ υη θκυμΝ Ν εαδΝ βΝ Ϋζζ δοβΝ

γ πλβ δευθΝ ΰθυ πθΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ AHP

θΝ κυμΝ ηπσ δ Ν

βθΝ αιδσπδ βΝ

υηπζάλπ βΝ κυΝ λπ βηα κζκΰέκυέΝΝΝΝ
Ϊ βΝ βμΝ ίαγηκζκΰέαμΝ πθΝ λπ βγΫθ πθΝ Ν
πδζτγβε Ν βΝ ηΫγκ κμΝ βμΝ

αΝ υηπζβλπηΫθαΝ λπ βηα κζσΰδαΝ

θαζυ δεάμΝ Ι λΪλξβ βμΝ εαδΝ ιάξγβ αθΝ αΝ ίΪλβΝ πθΝ

ελδ βλέπθέΝ ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ ηφαθέακθ αδΝ

βθΝ παλΪΰλαφκΝ ιέ4

κυΝ παλσθ κμΝ

ε φαζαέκυέΝΝ

ΡΩΤΗΜ ΤΟΛΟΓΙΟ
λυ βηαΝμΝ
Μ ΝίΪ βΝ αΝπαλαεΪ πΝελδ άλδα,Νίαγηκζκΰά Ν βθΝη αιτΝ κυμΝ πκυ αδσ β αΝαθΪΝ
α τΰβΝη ΝίΪ βΝ βθΝεζέηαεαΝπκυΝαθαφΫλ Ν κθΝΠέθαεαΝ1έ
 ΣκΝ λπ βηα κζσΰδκΝ υθκ τ Ν απσΝ παλΪ δΰηαΝ πλκμΝ π ιάΰβ βΝ βμΝ
δα δεα έαμέ
“Κλδ άλδαΝ πκυ αδσ β αμ ΰδαΝ κυμΝ ξλά
λΪ βμΝ κθΝ βησ δκΝ κηΫαέ”

μΝ η ΪΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ ηδαμΝ εαδθκ σηκυΝ

ΠέθαεαμΝ1: Κλδ άλδαΝ πκυ αδσ β αμ
αήα
1

2

Π λδΰλαφά
ζ έπ βΝ βζ ε λκθδεάμΝ Ν πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ υθα σ β αμΝ πλσ ία βμΝ ηΫ πΝ
δα δε τκυΝ κυΝ πκζέ βΝ δμΝ υπβλ έ μΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαέΝ Μ έπ βΝ εσ κυμΝ ΰδαΝ
δμΝ αδλ έ μΝ βθΝ τλ βΝ άΝ ξλά βΝ
κηΫθπθΝ ηΫ πΝ ξλά βμΝ Ν πζα φσληπθΝ
αθκδε υθΝ κηΫθπθέΧΝΠκζέ βμ-Ι δπ δεσμΝ κηΫαμ)
ζ έπ βΝ ζ δ κυλΰέαμΝ η αιτΝ υπβλ δυθΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ έ θ αζζαΰάΝ
πζβλκφκλδυθΝonline ,π λδκλδ ησμΝΰλαφ δκελα έαμΝέΧΝ βησ δκμΝ κηΫαμΨ
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3
4
5
*

Π λδκλδ ησμΝ απΪθβμΝ κδεκθκηδευθΝ πσλπθΝ ζσΰπΝ αθΪπ υιβμΝ αυ κηα κπκδβηΫθπθΝ
δα δεα δυθΝέΝΟδεκθκηέαΝεζέηαεαμέ
δαφΪθ δαΝ Νυζκπκέβ βΝ υηίΪ πθΝΧπλκηάγ δ μ,ΝΫλΰα,Νυπβλ έ μΨέ
ΚΪζυοβΝαθαΰευθΝυπκ άλδιβμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝαζζαΰάμΝ κθΝ βησ δκΝ κηΫαέΝ
( change management) *
Ν δκέεβ βΝ αζζαΰυθΝ Χchange management) Ϋξ δΝ εκπσΝ θαΝ δαξ δλδ έΝ η Ν
πδ βηκθδεσΝ εαδΝ κλγκζκΰδεσΝ λσπκΝ βΝ δα δεα έαΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ υζκπκέβ βμΝ
ηδαμΝ αζζαΰάμΝ η Ν βθΝ Ϋηφα βΝ θαΝ έθ αδΝ Ν κθΝ αθγλυπδθκΝ παλΪΰκθ αΝ εαδΝ βθΝ
εκδθπθδεάΝ κηάΝ θ σμΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαέΝ

ΚΡΙΣ ΡΙ
Κλδ
Κλδ
Κλδ
Κλδ
Κλδ

άλδκΝ1
άλδκΝΝβ
άλδκΝΝγ
άλδκΝΝζ
άλδκΝΝη

Κλδ άλδκΝ Κλδ άλδκΝ
1
2
1
1

Κλδ άλδκΝ
3

Κλδ άλδκΝ
4

Κλδ άλδκΝ
5

1
1
1

Πέθαεαμ A έΝΚζέηαεαΝ δηυθΝΰδαΝ τΰελδ βΝεα ΪΝα τΰβέ
Έθ α βΝ πκυ αδσ β αμ
Ολδ ησμ
1
βμΝ πκυ αδσ β αμ
2
βμΝΝΝ ηΫ λδαμΝ πκυ αδσ β αμ
3
ΜΫ λδαμΝ πκυ αδσ β αμ
4
ΜΫ λδαμΝ δ ξυλάμΝ πκυ αδσ β αμ
5
Ι ξυλάμΝ πκυ αδσ β αμ
6
Ι ξυλάμΝ πκζτΝδ ξυλάμΝ πκυ αδσ β αμ
7
ΠκζτΝδ ξυλάΝ πκυ αδσ β α
8
ΠκζτΝδ ξυλάμΝ αελαέαμ
9
ελαέα
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 κΝ τ λκΝηΫλκμΝ βμΝΫλ υθαμΝπκυΝία έ βε Ν
παλα έγ αδΝ παλαεΪ π,Ν αβ άγβε Ν Ν απσΝ ηδαΝ
λΰΪακθ αδΝ

κθΝ

κΝ λπ βηα κζσΰδκΝ Ν κΝκπκέκΝ

τ λβΝ κηΪ αΝ θΝ ηβξαθδευθΝ πκυΝ

βησ δκΝ κηΫαΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ

Γλαηηα έαμΝ βηκ έπθΝ λΰπθΝΧΚ δλδαεΫμΝΤπκ κηΫμΝ

Ν υπβλ έ μΝ βμΝ Γ θδεάμΝ
ΝΤΝ Τ

ΝΚΤΤΨΝΝεαδΝΫξκυθΝ

γΫ δμΝ υγτθβμΝΧπλκρ Ϊη θκδΝ ηβηΪ πθ,Ν πδίζΫπκθ μΝΫλΰπθΨΝθαΝίαγηκζκΰά κυθΝ κΝ
λπ βηα κζσΰδκέ
Ϊ βΝ βμΝ ίαγηκζκΰέαμΝ πθΝ λπ βγΫθ πθΝ Ν

αΝ υηπζβλπηΫθαΝ λπ βηα κζσΰδαΝ

πδζτγβε Ν βΝ ηΫγκ κμΝ βμΝ θαζυ δεάμΝ Ι λΪλξβ βμΝ εαδΝ ιάξγβε Ν βΝ δ λΪλξβ βΝ πθΝ
λΪ πθέ ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ ηφαθέακθ αδΝ

βθΝ παλΪΰλαφκΝ ιέηΝ κυΝ παλσθ κμΝ

ε φαζαέκυέΝΝ

ΡΩΤΗΜ ΤΟΛΟΓΙΟ
ΜΫγκ κμΝ τΰελδ βμΝεα ΪΝα τΰβΝελδ βλέπθ
Χ δα δεα έαΝ βμΝ θαζυ δεάμΝΙ λΪλξβ βμ-Analytic Hierarchy Process(AHP)
λυ βηαΝ μΠαλκυ δΪακθ αδΝ παλαεΪ πΝ θΝ υθ κηέαΝ πΫθ Ν Ν π λδπ υ δμΝ αθΪπ υιβμΝΝ
βηκ έπθΝ λΪ πθέΝ ΧΝΠέθαεαμΝβΝΨ
πέ βμΝ Ν παλκυ δΪακθ αδΝ πΫθ ελδ άλδαΝ αιδκζσΰβ βμΝ ΧΠέθαεαμΝ 1ΨΝ Ν η Ν αΝ κπκέαΝ
γΫζκυη ΝθαΝίαγηκζκΰά κυη Ν βθΝεΪγ Ν λΪ βέ
Μ ΝίΪ βΝ αΝελδ άλδαΝ,Νίαγηκζκΰά Ν δμΝ λΪ δμΝεαδΝΝ βθΝη αιτΝ κυμΝ πκυ αδσ β αΝ
αθΪΝα τΰβΝη ΝίΪ βΝ βθΝεζέηαεαΝπκυΝαθαφΫλ Ν κθΝΠέθαεαΝ .
 ΣκΝ λπ βηα κζσΰδκΝ
δα δεα έαμέ

υθκ τ

Ν απσΝ παλΪ δΰηαΝ πλκμΝ π ιάΰβ βΝ βμΝ

ΠέθαεαμA έΝΚζέηαεαΝ δηυθΝΰδαΝ τΰελδ βΝεα ΪΝα τΰβέ
Έθ α βΝ πκυ αδσ β αμ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ολδ ησμ
βμΝ πκυ αδσ β αμ
βμΝΝΝ ηΫ λδαμΝ πκυ αδσ β αμ
ΜΫ λδαμΝ πκυ αδσ β αμ
ΜΫ λδαμΝ δ ξυλάμΝ πκυ αδσ β αμ
Ι ξυλάμΝ πκυ αδσ β αμ
Ι ξυλάμΝ πκζτΝδ ξυλάμΝ πκυ αδσ β αμ
ΠκζτΝδ ξυλάΝ πκυ αδσ β α
ΠκζτΝδ ξυλάμΝ αελαέαμ
ελαέα
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ΠέθαεαμΝ2: βησ δ μΝ λΪ δμ
αήα
1

2

3

Π λδΰλαφά
δεαδκ τθβ
Νί ζ έπ βΝ βμΝαπσ κ βμΝ κυΝυ άηα κμΝ δεαδκ τθβμΝΝαπκ εκπ έΝΝηΫ πΝ βμΝ
εα α ε υάμΝ δ δεάμΝ δα δε υαεάμΝ πζα φσληαμΝ ΧsiteΨΝ βθΝ θβηΫλπ βΝ κυΝ
πκζέ βΝ ΰδαΝ βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝ υπκγΫ πθΝ κυΝ Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν πκδκΝ Ϊ δκΝ
ίλέ ε αδΝ Ν ξΫ βΝ η Ν δμΝ Ν υπβλ έ μΝ πκυΝ ηπζΫεκθ αδέΝ πέ βμΝ θαΝ υπΪλξ δΝ
υθα σ β αΝ η Ν τεκζαΝ εα αθκβ σΝ λσπκΝ Ν τλ βμΝ πζβλκφκλδυθΝ απσΝ κυμΝ
πκζέ μ,ΝΰδαΝσηκδ μΝυπκγΫ δμΝπκυΝ κυμΝ θ δαφΫλκυθέ
ΚκδθπθδεΫμΝΠαλκξΫμ
εκζκυγυθ αμΝ βθΝ τθ αιβέΝ έθαδΝηδαΝυπβλ έαΝπκυΝ Νεαγβη λδθάΝίΪ βΝ
ίκβγΪΝ κθΝπκζέ βΝΝΝ κΝθαΝπΪλ δΝηδαΝΰ θδεάΝ δεσθα πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ
υθ αιδκ κ δευθΝ δεαδπηΪ πθΝ κυΝεαδΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝεΪθ δΝηδαΝπλσίζ οβΝ
ΰδαΝ βΝ τθ αιβΝΰάλα κμ κυέ
Νδ κ ζέ αΝθαΝηπκλ έΝθαΝπαέλθ δΝπζβλκφκλέ μΝΝη ΝΫθαΝεζδεΝαπσΝ ιπ λδεκτμΝ
δε υαεκτμΝ σπκυμ,ΝσππμΝβΝΤπβλ έαΝυθ Ϊι πθ,ΝΝ λΪπ α μΝεαδΝ
υθ αιδκ κ δεΪΝ αη έαέ ΝαΝυπΪλξ δΝ υθα σ β αΝαυ σηα βμΝπλκ αληκΰάμΝ κυΝ
υπκζκΰδ ηκτΝ βμΝ τθ αιβμΝίΪ βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝθσηπθΝπκυΝοβφέακθ αδΝ
απσΝ βθΝ κυζάΝεαδΝαθαΰπΰάμΝ κΝΫ κμΝ τθ αιβμΝ κυΝα φαζδ ηΫθκυέ
Πλπ κίΪγηδαΝΤΰ έα
Σ ξθδεάΝ Ν Τπκ άλδιβΝ ΰδαΝ φλκθ έ αΝ κΝ πέ δέΝ Ν Ν υπκ άλδιβΝ ΰδαΝ πλκβΰηΫθβΝ
φλκθ έ αΝ κΝ πέ δΝΝ έθαδΝΫθαΝ τ βηαΝπκυΝυπκ βλέα δΝ βθΝπλκβΰηΫθβΝδα λδεάΝ
φλκθ έ αΝ κΝ πέ δΝ η Ν βΝ ξλά βΝ βμΝ ξθκζκΰέαμέΝ Νκ βζ υ ΫμΝ πδ εΫπ κθ αδΝ
α γ θ έμΝ κΝ πέ δΝ εαδΝ Ν on-lineΝ η Ν tablet απκ ΫζζκυθΝ Ν δμΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ
ξλ δΪακθ αδΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ πέ ε οβμΝ Ν ΰδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ εγΫ πθΝ κΝ
θκ κεκη έκΝέ

4

Πλπ κίΪγηδαΝΤΰ έα
θαΝ ε θ λδεσΝ τ βηαΝ πζβλκφκλδεάμ,Ν πκυΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝ σζαΝ αΝΝ
θκ κεκη έαΝεαγυμΝεαδΝ αΝεΫθ λαΝΝυΰ έαμ,Νη Ν αΝκπκέαΝγαΝηπκλκτθΝΝκδΝα γ θ έμΝ
θαΝΫξκυθΝπλσ ία βΝ κυμΝζκΰαλδα ηκτμΝ κυμΝΧδα λδεσΝαλξ έκΨΝεαδΝθαΝυπΪλξ δΝ
υθα σ β αΝ κΝ τ βηαΝ θαΝ ηφαθέα δΝ δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ δα λδεΫμΝ ι Ϊ δμΝΝΝ
Χδ κλδεσΨΝΝκπκυ άπκ Ν κθΝ ζζβθδεσΝξυλκΝαεσηαΝεαδΝαθΝκΝα γ θάμΝ θΝ έθαδΝ
ΝγΫ βΝθαΝ υ δΝαυ σμΝπζβλκφκλέ μΝπξΝ λαυηα έαμΝαπσΝ λκξαέκέ

5

ζ ε λκθδεάΝ δαευίΫλθβ β
βηδκυλΰέαΝ ηδαμΝ βζ ε λκθδεάμΝ πζα φσληαμΝ ΧsiteΨΝ βθΝ κπκέαΝ κδΝ ελα δεΫμΝ
υπβλ έ μΝ Ν πλκ φΫλκθ αδΝ βζ ε λκθδεΪΝ κυμΝ πκζέ μ,Ν δμΝ πδξ δλά δμΝ εαγυμΝΝ
εαδΝΪζζ μΝευί λθβ δεΫμΝπζβλκφκλέ μΝΝαπσΝ κθΝΝδ σ κπκ,Νη ΝαπζσΝεαδΝ τζβπ κΝ
λσπκΝ Ϋ δΝ Ν υ Ν θαΝ υπΪλι δΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ παλ ξση θπθΝ υπβλ δυθέΝ
Λ δ κυλΰ έΝη Ν βθΝπαλκξάΝΫΰεαδλπθΝαπαθ ά πθΝ κυμΝπκζέ μ,Ν δαίδίΪακθ αμΝ
δμΝαδ ά δμΝ κυμΝ βθΝαλησ δαΝ βησ δαΝυπβλ έα,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ βΝ υζζκΰάΝ
εαδΝ αθα λκφκ σ β βΝ πθΝ απαθ ά πθΝ Ν πθΝ πκζδ υθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ πκδσ β αΝ
πθΝαζζβζ πδ λΪ υθΝ κυμΝη Ν βΝ βησ δαΝ δκέεβ βέΝ
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ΠέθαεαμΝ1ΝέΝΚλδ άλδαΝ πκυ αδσ β αμΝΰδαΝ κυμΝξλά
εαδθκ σηκυΝ λΪ βμΝ κθΝ βησ δκΝ κηΫα.
αήα
1

2
3
4
5

μΝη ΪΝ βθΝυζκπκέβ βΝηδαμΝ

Π λδΰλαφά
ζ έπ βΝ βζ ε λκθδεάμΝ Ν πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ υθα σ β αμΝ πλσ ία βμΝ ηΫ πΝ
δα δε τκυΝ κυΝ πκζέ βΝ δμΝ υπβλ έ μΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαέΝ Μ έπ βΝ εσ κυμΝ ΰδαΝ
δμΝ αδλ έ μΝ βθΝ τλ βΝ άΝ ξλά βΝ
κηΫθπθΝ ηΫ πΝ ξλά βμΝ Ν πζα φσληπθΝ
αθκδε υθΝ κηΫθπθέΧΝΠκζέ βμ-Ι δπ δεσμΝ κηΫαμ)
ζ έπ βΝ ζ δ κυλΰέαμΝ η αιτΝ υπβλ δυθΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ έ θ αζζαΰάΝ
πζβλκφκλδυθΝonline ,π λδκλδ ησμΝΰλαφ δκελα έαμΝέΧΝ βησ δκμΝ κηΫαμΨ
Π λδκλδ ησμΝ απΪθβμΝ κδεκθκηδευθΝ πσλπθΝ ζσΰπΝ αθΪπ υιβμΝ αυ κηα κπκδβηΫθπθΝ
δα δεα δυθΝέΝΟδεκθκηέαΝεζέηαεαμέ
δαφΪθ δαΝ Νυζκπκέβ βΝ υηίΪ πθΝΧπλκηάγ δ μ,ΝΫλΰα,Νυπβλ έ μΨέ
ΚΪζυοβΝαθαΰευθΝυπκ άλδιβμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝαζζαΰάμΝ κθΝ βησ δκΝ κηΫαέΝΧΝ
change management)

ΘΜΟΛΟΓΙ
Χ

1.  Ν ξΫ βΝη Ν κΝπλυ κΝελδ άλδκΝ
ζ έπ βΝ πδεκδθπθέαμΝεαδΝ υθα σ β αμΝπλσ ία βμΝ κυΝπκζέ βΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυΝ
βησ δκυΝ κηΫαέΝ Μ έπ βΝ εσ κυμΝ ΰδαΝ δμΝ αδλ έ μΝ βθΝ τλ βΝ άΝ ξλά βΝ
κηΫθπθέΧΠζα φσλη μΝαθκδε υθΝ κηΫθπθΨ
λΪ βΝ1
λΪ βΝβ
λΪ βΝγ
λΪ βΝΝζ
λΪ βΝη
λΪ βΝΝ1
1
λΪ βΝΝΝβ
1
λΪ βΝΝγ
1
λΪ βΝΝζ
1
λΪ βΝΝΝη
1

2.  Ν ξΫ βΝη Ν κΝ τ λκΝελδ άλδκΝ
Χ ζ έπ βΝζ δ κυλΰέαμΝη αιτΝυπβλ δυθΝ βησ δκυΝ κηΫαΝέ θ αζζαΰάΝπζβλκφκλδυθΝ
online ,π λδκλδ ησμΝΰλαφ δκελα έαμΝέΨ
λΪ βΝ1
λΪ βΝβ
λΪ βΝγ
λΪ βΝΝζ
λΪ βΝη
λΪ βΝΝ1
1
λΪ βΝΝΝβ
1
λΪ βΝΝγ
1
λΪ βΝΝζ
1
λΪ βΝΝΝη
1
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3.  Ν ξΫ βΝη Ν κΝ λέ κΝελδ άλδκ
ΧΠ λδκλδ ησμΝ απΪθβμΝ κδεκθκηδευθΝ πσλπθΝ ζσΰπΝ αθΪπ υιβμΝ αυ κηα κπκδβηΫθπθΝ
δα δεα δυθΝέΝΟδεκθκηέαΝεζέηαεαμέΨ
λΪ βΝ1
λΪ
λΪ
λΪ
λΪ
λΪ

βΝΝ1
βΝΝΝβ
βΝΝγ
βΝΝζ
βΝΝΝη

λΪ βΝβ

λΪ βΝγ

λΪ βΝΝζ

λΪ βΝη

1
1
1
1
1

4.  Ν ξΫ βΝη Ν κΝ Ϋ αλ κΝελδ άλδκΝ
Χ δαφΪθ δαΝ Νυζκπκέβ βΝ υηίΪ πθΝΧπλκηάγ δ μ,ΝΫλΰα,Νυπβλ έ μΨέ
λΪ βΝ1
λΪ
λΪ
λΪ
λΪ
λΪ

βΝΝ1
βΝΝΝβ
βΝΝγ
βΝΝζ
βΝΝΝη

λΪ βΝβ

λΪ βΝγ

λΪ βΝΝζ

λΪ βΝη

1
1
1
1
1

5.  Ν ξΫ βΝη Ν κΝπΫηπ κΝελδ άλδκ
ΧΝΚΪζυοβΝαθαΰευθΝυπκ άλδιβμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝαζζαΰάμΝ
( change management) )
λΪ βΝ1
λΪ
λΪ
λΪ
λΪ
λΪ

βΝΝ1
βΝΝΝβ
βΝΝγ
βΝΝζ
βΝΝΝη

λΪ βΝβ

λΪ βΝγ

λΪ βΝΝζ

κθΝ βησ δκΝ κηΫαέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
λΪ βΝη

1
1
1
1
1
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7.5

πέζυ βΝελδ βλέπθΝ– τλ βΝίαλυθ

έΝΜΫγκ κμΝ τΰελδ βμΝεα ΪΝα τΰβΝελδ βλέπθ
τηφπθαΝ η Ν βθΝ ηΫγκ κΝ ΰδαΝ θαΝ ίλκτη Ν ηδαΝ εα Ϊ αιβΝ πλκ λαδκ ά πθΝ απσΝ ΫθαΝ
πέθαεαΝ υΰελέ πθΝ εα ΪΝ α τΰβΝ πλΫπ δΝ θαΝ ίλκτη Ν κΝ δ δκ δΪθυ ηαΝ βμΝ ζτ βμΝ
αεζκυγυθ αμΝ αΝπαλαεΪ πΝίάηα α:
1έΝΤουθκυη Ν κθΝπέθαεαΝ κΝ λΪΰπθκ
βέΝΤπκζκΰέακυη Ν αΝαγλκέ ηα αΝ πθΝΰλαηηυθΝεαδΝεαθκθδεκπκδκτη Ν κθΝπέθαεαέ
ΓδαΝ κθΝ εκπσΝ αυ σΝ απσΝ αΝ θΝ υηπζβλπηΫθαΝ λπ βηα κζσΰδαΝ υπκζκΰέακυη Ν κθΝ
ηΫ κΝσλκΝ πθΝαπαθ ά πθ λκΰΰυζκπκδυθ αμΝ κθΝπαλαπΪθπΝάΝπαλαεΪ πΝΝαεΫλαδκΝ
αλδγησΝ βμΝεζέηαεαμΝΝαθΪΝί,ηέΝ
δΝΫξκυη Ν κθΝπαλαεΪ πΝπέθαεα:
ΠέθαεαμΝ ΝέΝτΰελδ βΝεα ΪΝα τΰβΝαιδκζσΰβ βμΝελδ βλέπθέ
ΚΡΙΣ ΡΙ

Κλδ άλδκΝ Κλδ άλδκΝ

Κλδ άλδκΝ

Κλδ άλδκΝ

Κλδ άλδκΝ

1

2

3

4

5

Κλδ άλδκΝ1

1

5

4

4

6

Κλδ άλδκΝΝβ

1/5

1

4

4

4

Κλδ άλδκΝΝγ

1/4

1/4

1

4

5

Κλδ άλδκΝΝζ

1/4

1/4

1/4

1

5

Κλδ άλδκΝΝη

1/6

1/4

1/5

1/5

1

άηαΝ1κ μΝΣκΝ
ΚΡΙΣ ΡΙ

λΪΰπθκΝ κυΝΠέθαεαΝ
Κλδ άλδκΝ Κλδ άλδκΝ

Κλδ άλδκΝ

Κλδ άλδκΝ

Κλδ άλδκΝ

1

2

3

4

5

Κλδ άλδκΝ1

4.96

13.5

30.2

45.2

72

Κλδ άλδκΝΝβ

3.04

5

10.6

25.6

49.2

Κλδ άλδκΝΝγ

2.35

4

5

11

32.5

Κλδ άλδκΝΝζ

1.41

3.06

3.5

5

13.75

Κλδ άλδκΝΝη

0.47

1.4

2.09

2.84

4.96
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άηαΝβκ μΝΤπκζκΰδ ησμΝ κυΝπλυ κυΝδ δκ δαθτ ηα κμέ
ΧΝ δαθτ ηα κμΝπλκ λαδκ ά πθΝελδ βλέπθΨ
γλκέα δΝ δμΝΰλαηηΫμΝ κυΝ

λαΰυθκυΝ κυΝπέθαεαΝ

Κλδ άλδκΝ1Ν: 4.96+13.5+30.2+45.2+72=165.86
Κλδ άλδκΝ2 : 3.04+5+10.6+25.6+49.2=93.44
Κλδ άλδκΝ3 : 2.35+4+5+11+32.5=54.85
Κλδ άλδκΝ4 : 1.41+3.06+3.5+5+13.75=26.73
Κλδ άλδκΝ5 : 0.47+1.4+2.09+2.84+4.96=11.76
τθκζκΝμΝγηβέθζ
άηαΝ3κ μΝΤπκζκΰδ ησμΝ ίαλυθέ
δαδλ έΝ κΝΪγλκδ ηαΝ βμΝεΪγ Ν δλΪμΝ κΝ άηαΝβκΝΝη Ν κΝτθκζκ
Κλδ άλδκΝ1

0,470

Κλδ άλδκΝΝβ

0,265

Κλδ άλδκΝΝγ

0,156

Κλδ άλδκΝΝζ

0,076

Κλδ άλδκΝΝη

0,033
1,000
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ξάηαΝβ. ΓλαφδεάΝ π δεσθδ βΝ αλυθΝΚλδ βλέπθ

ΌππμΝ Ν φαέθ αδΝ απσΝ αΝ ίΪλβΝ πθΝ ελδ βλέπθΝ κΝ ελδ άλδκΝ 1Ν έθαδΝ κΝ πδκΝ

βηαθ δεσ

ελδ άλδκ.
έθαδΝεα αθκβ σΝσ δΝκδΝ υΰελέ δμΝπκυΝεΪθκυη Ν ηπ λδΫξκυθΝ
κΝ

κδξ έκΝ βμΝ υπκε δη θδεσ β αμέΝ ΓδαΝ θαΝ έηα

Ν βηαθ δεσΝίαγησΝ

Ν ηΫ αΝ

αΝ πζαέ δαΝ βμΝ

αθ δε δη θδεσ β αμΝ αεκζκυγ έ αδΝ ηέαΝ δα δεα έαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ ζΫΰξκυη Ν βθΝ
υθΫπ δαΝ δμΝ υΰελέ δμΝηαμέ
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άηαΝζκ Τπκζκΰδ ησμΝ κυΝζσΰκυΝ υθΫπ δαμέ
 κΝ ίάηαΝ αυ σΝ δαπδ υθκυη Ν αθΝ κδΝ υΰελέ δμΝ ηαμΝ έθαδΝ υθ π έμΝ βζα άΝ αθΝ
ηπ λδΫξκυθΝ κΝ

κδξ έκΝ βμΝ αθ δε δη θδεσ β αμΝ έΝ υ σΝ ΰέθ αδΝ η Ν βθΝ αεσζκυγβΝ

δα δεα έαμ
(α)έ

Καγκλδ ησμΝ

κυΝ

δαθτ ηα κμΝ

κυΝ

αγηδ ηΫθκυΝ

αγλκέ ηα κμΝΝ

πκζζαπζα δΪακθ αμΝ κΝίΪλκμΝ0,470 κυΝπλυ κυ ελδ βλέκυΝ η Ν βθΝπλυ βΝ άζβΝ κυΝ
αλξδεκτΝπέθαεαΝ υΰελέ πθΝεα ΪΝα τΰβΝΧΠέθαεαμΝ ).
Κα σπδθΝ κΝ τ λκΝίΪλκμΝ0,239 η Ν βΝ τ λβΝ άζβΝ κυΝπέθαεαΝεαδΝκτ πΝεαγ ιάμΝ
ΰδαΝσζαΝ αΝελδ άλδαέ
 βθΝ υθΫξ δαΝαγλκέακθ αδΝ αΝΰδθση θαΝεα ΪΝ δλΫμέ

ΣαΝπαλαπΪθπΝφαέθκθ αδΝ κθΝΠέθαεαΝ .
ΠέθαεαμΝ έΝΚαγκλδ ησμΝ κυΝ δαθτ ηα κμΝ πθΝ αγηδ ηΫθπθΝαγλκδ ηΪ πθ
Κλδ άλδκΝ1

1*0.470+5*0.265+4*0.156+4*0.076+6*0.033

=2.92

Κλδ άλδκΝΝβ

0.2*0.470+1*0.265+4*0.156+4*0.076+4*0.033

=1.42

Κλδ άλδκΝΝγ

0.25*0.470+0,25*0.265+1*0.156+4*0.076+5*0.033

=0.81

Κλδ άλδκΝΝζ

0.25*0.470+0.25*0.265+0.25*0.156+1*0.076+5*0.033

=0.47

Κλδ άλδκΝΝη

0.16*0.470+0.25*0.265+0.2*0.156+0.2*0.076+1*0.033 =0.22

(ίΨΝΝΝΚαγκλέα αδΝ κΝ δΪθυ ηαΝ υθΫπ δαμΝ δαδλυθ αμΝ κΝ δΪθυ ηαΝ κυΝ

αγηδ ηΫθκυΝ

αγλκέ ηα κμΝη Ν αΝίΪλβΝ πθΝελδ βλέπθέ
ΠέθαεαμΝΓέ

δαθτ ηα αΝ υθΫπ δαμέ

Κλδ άλδκΝ1

2.92/0.470

6,21

Κλδ άλδκΝΝβ

1.42/0.265

5,35

Κλδ άλδκΝΝγ

0.81/0.156

5,20

Κλδ άλδκΝΝζ

0.47/0.076

6,14

Κλδ άλδκΝΝη

0.22/0.033

6,63
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 κθΝ πέθαεαΝ Γ αΝ

κδξ έαΝ κυΝ δαθτ ηα κμΝ υθΫπ δαμΝ έθαδΝ κδΝ πΫθ

δ δκ δηΫμΝ Χζi)

κυΝαλξδεκτΝπέθαεαέΝΜ ΝίΪ βΝ βΝηΫ βΝ δηάΝζΪη αΧζΨΝ πθΝδ δκ δηυθΝ ε δηκτη Ν κθΝ
ζοΧθέβ1+ηέγη+ηέβί+6.14+6.63)/5= 5.91 .
Ν ε έηβ βΝ κυΝ

έε βΝ υθΫπ δαμΝ CI ία έα αδΝ

βθΝ παλα άλβ βΝ σ δΝ κΝ ζΝ έθαδΝ

πΪθ κ Νη ΰαζτ λκΝάΝέ κΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝελδ βλέπθΝη Ν βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝ κΝn
έθαδΝ γ δεσΝ εαδΝ Ϋξκυη Ν πέθαεαΝ αθ δ λσφπθΝ ζσΰπθ,Ν έθαδΝ

Ν ζοn αθΝ κΝ πέθαεαμΝ

υΰελέ πθΝ έθαδΝ υθ πάμέΝυθ πυμΝζ-n ηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έΝπμΝ κΝηΫ λκΝ κυΝίαγηκτΝ
α υθΫπ δαμΝεαδΝηπκλ έΝθαΝεαθκθδεκπκδβγ έΝσππμΝπαλαεΪ πμ
CIοΝΝζ-n/n-1=5.91 -5/5-1=0,23
ΟΝ

έε βμΝ αυ σμΝ παλΫξ δΝ κΝ ηΫ λκΝ απσεζδ βμΝ απσΝ βΝ υθΫπ δαΝ εαδΝ παλαπΫλαΝ

ηπκλκτη Ν θαΝ υπκζκΰέ κυη Ν κθΝ ζσΰκΝ υθΫπ δαμΝ Ν ΧCRΨΝ κΝ κπκέκμΝ εαγκλέα αδΝ πμΝ
αεκζκτγπμΝμ
CR=CΙήRΙΝοίέβγή1,1βοΝί,βίβ
σπκυΝΝRI έθαδΝΫθαμΝ υξαέκμΝ έε βμΝα υθΫπ δαμΝπκυΝΫξ δΝ ε δηβγ έΝεα ΪΝ Ϋ κδκΝ λσπκΝ
υ

ΝαθΝCRξίέ1ίΝ σ Ν έηα

Ν

κΝπζαέ δκΝ βμΝαθ δε δη θδεσ β αμΝεαδΝπαλαηΫθκυθΝ

κδΝ αλξδεΫμΝ ηαμΝ υΰελέ δμΝ πμΝ Ϋξκυθ,Ν αθΝ σηπμΝ CR ≥Ν ί,1ίΝ σ Ν βηαέθ δΝ σ δΝ έηα
α υθ π έμΝ

δμΝαλξδεΫμΝ υΰελέ δμΝεαδΝ δμΝαθαγ πλκτη ΝαζζΪακθ αμΝ δμΝεα αΰλαφΫμΝ

ηΫξλδΝθαΝπλκετο δΝπβζέεκΝΝξΝί,1ίΝκπσ ΝεαδΝ δμΝαπκ ξσηα
ΟΝ έε βμΝ RI παέλθ αδΝ απσΝ κθΝΠέθαεαΝ
αθΪζκΰαΝη

Ν

ΧΫξ δΝ κλδ γ έΝ

έ
βΝηΫγκ κΝαπσΝ κθΝ Saaty)

κθΝαλδγησΝ πθΝελδ βλέπθΝπκυΝξλβ δηκπκδκτη ΝπξέΝ

βθΝπ λέπ π βΝ κυΝ

παλα έΰηα κμΝη Νn=5 ΧαλδγησμΝελδ βλέπθΨΝΝ έθαδΝ1,1β.
ΠέθαεαμΝ έΝΣυξαέκδΝ έε μΝα υθΫπ δαμΝ(RI)ΝΰδαΝnο1ΝΫπμΝ1η
n

RI

n

RI

n

RI

1

0,00

6

1,24

11

1,51

2

0,00

7

1,32

12

1,48

3

0,58

8

1,41

13

1,56

4

0,90

9

1,45

14

1,57

5

1,12

10

1,49

15

1,59

 βθΝ λΰα έαΝ ηαμΝ Ν αμΝ η αίΪζκυη Ν κΝ Κλδ άλδκ1

Ν ηΫ λδαμ- δ ξυλάμΝ

πκυ αδσ β αμΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝελδ άλδκΝ2,ΝΫ δΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ τΰελδ βμΝ έθαδΝβΝ δηάΝ
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ζέΝΧαθ έΝαλξδεάμΝΝ δηάμΝηΨΝεαγυμΝεαδΝπμΝ πλκμΝ κΝΚλδ άλδκηΝΝαπσΝθ Ι ξυλάμΝ πκζτΝ
δ ξυλάμΝ πκυ αδσ β αμ

Νηέ

Μ ΪΝ δμΝαζζαΰΫμΝκΝΠέθαεαμΝ Ν δαηκλφυθ

Νπμ:

ΠέθαεαμΝ ΝέΝτΰελδ βΝεα ΪΝα τΰβΝαιδκζσΰβ βμΝελδ βλέπθέ
ΚΡΙΣ ΡΙ

Κλδ άλδκΝ Κλδ άλδκΝ

Κλδ άλδκΝ

Κλδ άλδκΝ

Κλδ άλδκΝ

1

2

3

4

5

Κλδ άλδκΝ1

1

3

4

4

5

Κλδ άλδκΝΝβ

0.33

1

3

3

3

Κλδ άλδκΝΝγ

0.25

0.33

1

3

3

Κλδ άλδκΝΝζ

0.25

0.33

0.33

1

4

Κλδ άλδκΝΝη

0.20

0.33

0.33

0.25

1

Μ ΪΝ βθΝαζζαΰάΝ πθΝαλξδευθΝ υΰελέ πθΝ αΝ ζδεΪΝίΪλβΝ πθΝελδ βλέπθΝ έθαδ:
Κλδ άλδκΝ1

0.447

Κλδ άλδκΝΝβ

0.249

Κλδ άλδκΝΝγ

0.156

Κλδ άλδκΝΝζ

0.097

Κλδ άλδκΝΝη

0.051
1.000

εαδΝCR=0,10 ≤ί,1ίέ

εκζκυγ έΝ

βθΝ υθΫξ δαΝ βΝ έ δαΝ δα δεα έαΝ τΰελδ βμΝ πθΝ υπκοβφέπθ λΪ πθΝ

εα ΪΝ α τΰβΝ

Ν ξΫ βΝ σηπμΝ η Ν αΝ ελδ άλδαΝ πκυ η ΪΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ υθΫπ δαμΝ

κλδ δεκπκδάγβεαθΝ αΝεαθκθδεκπκδβηΫθαΝίΪλβ κυμ.
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7.6

πέζυ βΝ θαζζαε δευθΝ λΪ πθ

Υλβ δηκπκδυθ αμΝ κυμΝ ΜΟΝ πθΝ ίαγηκζκΰδυθΝ πθΝ λπ βηα κζκΰέπθΝ εαγυμΝ εαδΝ
πδζτκθ αμΝ ζΫΰξκθ αμΝ κθΝζσΰκΝ υθΫπ δαΝΫ δΝυ

Χ

ΝθαΝ έθαδΝCR ≤ί,1ί Ϋξκυη Ν:

 Ν ξΫ βΝη Ν κΝΝελδ άλδκ1
ζ έπ βΝ πδεκδθπθέαμΝεαδΝ υθα σ β αμΝπλσ ία βμΝ κυΝπκζέ βΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυΝ
βησ δκυΝ κηΫαέΝ Μ έπ βΝ εσ κυμΝ ΰδαΝ δμΝ αδλ έ μΝ βθΝ τλ βΝ άΝ ξλά βΝ
κηΫθπθέΧΠζα φσλη μΝαθκδε υθΝ κηΫθπθΨ
λΪ βΝ1

λΪ βΝβ

λΪ βΝγ

λΪ βΝ 4

λΪ βΝη

Ϊλβ

λΪ βΝΝ1

1

3

4

4

6

0,454

λΪ βΝΝΝβ

0,33

1

3

3

6

0,265

λΪ βΝΝγ

0,25

0,33

1

4

4

0,163

λΪ βΝΝζ

0,25

0,33

0,25

1

3

0,078

λΪ βΝΝΝη

0,17

0,17

0,25

0,33

1

0,040

CR=0,09 ≤ί,1ίέ
 Ν ξΫ βΝη Ν κΝελδ άλδκ2
Χ ζ έπ βΝζ δ κυλΰέαμΝη αιτΝυπβλ δυθΝ βησ δκυΝ κηΫαΝέ θ αζζαΰάΝπζβλκφκλδυθΝ
online ,π λδκλδ ησμΝΰλαφ δκελα έαμΝέΨ
λΪ βΝ1

λΪ βΝβ

λΪ βΝγ

λΪ βΝΝζ

λΪ βΝη

Ϊλβ

λΪ βΝΝ1

1

4

3

3

5

0,448

λΪ βΝΝΝβ

0,25

1

3

3

5

0,260

λΪ βΝΝγ

0,33

0,33

1

3

4

0,158

λΪ βΝΝζ

0,33

0,33

0,33

1

3

0,090

λΪ βΝΝΝη

0,20

0,20

0,25

0,33

1

0,044

CR=0,10 ≤ί,1ίέ
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 Ν ξΫ βΝη Ν κΝ ελδ άλδκ3
ΧΠ λδκλδ ησμΝ απΪθβμΝ κδεκθκηδευθΝ πσλπθΝ ζσΰπΝ αθΪπ υιβμΝ αυ κηα κπκδβηΫθπθΝ
δα δεα δυθΝέΝΟδεκθκηέαΝεζέηαεαμέΨ
λΪ βΝ1

λΪ βΝβ

λΪ β 3

λΪ βΝΝζ

λΪ βΝη

Ϊλβ

λΪ βΝΝ1

1

5

4

4

4

0,508

λΪ βΝΝΝβ

0,20

1

3

3

4

0,227

λΪ βΝΝγ

0,25

0,33

1

3

2

0,127

λΪ βΝΝζ

0,25

0,33

0,33

1

2

0,078

λΪ βΝΝΝη

0,25

0,25

0,50

0,50

1

0,061

CR=0,10 ≤ί,1ίέ
 Ν ξΫ βΝη Ν κΝ ελδ άλδκ4
Χ δαφΪθ δαΝ Νυζκπκέβ β υηίΪ πθΝΧπλκηάγ δ μ,ΝΫλΰα,Νυπβλ έ μΨέ
λΪ βΝ1

λΪ βΝβ

λΪ βΝγ

λΪ βΝΝζ

λΪ βΝη

Ϊλβ

λΪ βΝΝ1

1

4

4

3

3

0,459

λΪ βΝΝΝβ

0,25

1

2

2

2

0,192

λΪ βΝΝγ

0,25

0,50

1

3

2

0,161

λΪ βΝΝζ

0,33

0,50

0,33

1

2

0,103

λΪ βΝΝΝη

0,33

0,50

0,50

0,50

1

0,084

CR=0,08 ≤ί,1ίέ

 Ν ξΫ βΝη Ν κΝ ελδ άλδκ5
ΧΝΚΪζυοβΝαθαΰευθΝυπκ άλδιβμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝαζζαΰάμΝ
( change management) )

κθΝ βησ δκΝ κηΫαέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

λΪ βΝ1

λΪ βΝβ

λΪ βΝγ

λΪ βΝΝζ

λΪ βΝη

Ϊλβ

λΪ βΝΝ1

1

4

3

3

3

0,440

λΪ βΝΝΝβ

0,25

1

2

3

3

0,229

λΪ βΝΝγ

0,33

0,50

1

2

3

0,156

λΪ βΝΝζ

0,33

0,33

0,50

1

3

0,109

λΪ βΝΝΝη

0,33

0,33

0,33

0,33

1

0,066

CR=0,09≤ί,1ίέ
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Νδ λΪλξβ βΝ πθΝ λΪ πθΝ πλκετπ δΝαθΝπκζζαπζα δΪ κυη Ν κθΝπέθαεαΝη Ν κδξ έαΝ
αΝίΪλβΝ κυμΝη Ν κΝ δΪθυ ηαΝ πθΝίαλυθΝ πθΝελδ βλέπθΝσππμΝαθαζτ αδΝπαλαεΪ πμ

ΠέθαεαμΝ 1.

ΠέθαεαμΝ 1.

ΚαθκθδεκπκδβηΫθαΝίΪλβΝ θαζζαε δευθΝΛτ πθΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

ΚαθκθδεέΝίΪλβΝελδ βλέπθ

λΪ β1

0,454

0,448

0,508

0,459

0,440

0.447

λΪ ββ

0,265

0,260

0,227

0,192

0,229

0.249

λΪ βγ

0,163

0,158

0,127

0,161

0,156

0.156

λΪ βζ

0,078

0,090

0,078

0,103

0,109

0.097

λΪ βη

0,040

0,044

0,061

0,084

0,066

0.051

ΝΩΝ οΝ
λΪ β1

0,447*0,454+0,249*0,448+0,156*0,508+0,097*0,459+0,051*0,440 =0,460

λΪ β2

0,447*0,265+0,249*0,260+0,156*0,227+0,097*0,192+0,051*0,229 =0,248

λΪ βγ

0,447*0,163+0,249*0,158+0,156*0,127+0,097*0,161+0,051*0,156 =0,155

λΪ βζ

0,447*0,078+0,249*0,090+0,156*0,078+0,097*0,103+0,051*0,109 =0,085

λΪ βη

0,447*0,040+0,249*0,044+0,156*0,061+0,097*0,084+0,051*0,066 =0,049

Μ Ν ίΪ βΝ α

ζδεΪΝ ίΪλβΝ βΝ λΪ β1Ν πκυΝ έθαδΝ βΝ αεσζκυγβ :«ΗΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ

απσ κ βμΝ κυΝ υ άηα κμΝ δεαδκ τθβμΝ Ν απκ εκπ έΝ Ν ηΫ πΝ βμΝ εα α ε υάμΝ δ δεάμΝ
δα δε υαεάμΝ πζα φσληαμΝ (site)Ν
υπκγΫ πθΝ κυΝ Ν εαγυμΝ εαδΝ

βθΝ θβηΫλπ βΝ κυΝ πκζέ βΝ ΰδαΝ βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝ

Ν πκδκΝ Ϊ δκΝ ίλέ ε αδΝ

Ν ξΫ βΝ η Ν δμΝ Ν υπβλ έ μΝ πκυΝ

ηπζΫεκθ αδέΝ πέ βμΝ θαΝ υπΪλξ δΝ υθα σ β αΝ η Ν τεκζαΝ εα αθκβ σΝ λσπκΝ Ν τλ βμΝ
πζβλκφκλδυθΝ απσΝ κυμΝ πκζέ μ,Ν ΰδαΝ σηκδ μΝ υπκγΫ δμΝ πκυΝ κυμΝ θ δαφΫλκυθέ»
υπ λ λ έΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ ΪζζπθΝ εαδΝ Ϋξ δΝ πλυ βΝ πλκ λαδσ β αΝ υζκπκέβ βμΝ θυΝ Ν κδΝ
υπσζκδπ μΝ λΪ δμΝαεκζκυγκτθΝ βθΝ δλΪΝη Ν αΝίΪλβΝπκυΝΫξκυθέ
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πέ βμΝίζΫπκυη ΝεαδΝ

βθΝΰλαφδεάΝπαλΪ α βΝΝκδΝ λΪ δμ1ΝεαδΝβΝεαζτπ κυθΝ κΝ

ιίΣΝ πθΝίαλυθέ
ξάηαΝγ. ΓλαφδεάΝ π δεσθδ βΝ αλυθΝ λΪ πθέ
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8 Κ φΪζαδκ
8.1 υηπ λΪ ηα α- θΪζυ βΝαπκ ζ ηΪ πθΝΫλ υθαμέ
Κα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝυζκπκέβ βμΝ βμΝΫλ υθαμΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ
πκυΝπλκΫευοαθΝΝ ιάξγβ αθΝκλδ ηΫθκδΝξλά δηκδΝπλκίζβηα δ ηκέέ
θαΝ πλυ κΝ ιαΰση θκΝ υηπΫλα ηαΝ έθαδΝ σ δΝ απκ ζ έΝ πκζτΝ βηαθ δεσΝ
παλΪΰκθ αΝ βμΝΫλ υθαμΝ κΝαθγλυπδθκΝ υθαηδεσΝ κΝκπκέκΝεαζκτηα

ΝθαΝγΫ κυη Ν αΝ

λπ άηα αΝ βμΝΫλ υθαμΝηαμέΝΌ κΝπκδκΝεκθ ΪΝΰθπ δεΪΝΝ κΝαθ δε έη θκΝ βμΝΫλ υθαμΝ
έθαδΝ κΝ λπ υη θκδ,Ν δ δεΪΝ
έθαδΝ θαΝ

ιβΰβγ έΝ

κΝ

Ν γΫηα αΝ ι δ δε υηΫθπθΝ ΰθυ πθ,Ν σ κΝ πκδκΝ τεκζκΝ

λπ βηα κζσΰδκΝ εαδΝ κδΝ απαθ ά δμΝ θαΝ απκ ζκτθΝ

αθ δπλκ ππ υ δεσΝ έΰηαΝαπσο πθΝ θσμΝ υθσζκυΝαθγλυππθΝπκυΝΫξκυθΝ ηπ δλέ μΝεαδΝ
ΰθυ δμΝ κυΝγΫηα κμΝπκυΝ λ υθΪ έΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝΫλ υθαΝβΝ πδζκΰάΝ πθΝα σηπθΝ
πκυΝ

υηπζάλπ αθΝ αΝ λπ βηα κζσΰδαΝ εαδΝ απκ Ϋζ αθΝ δμΝ τκΝ κηΪ μΝ πθΝ

λπ βηα κζκΰέπθΝ Ν απκ Ϋζ
ηπ δλέαμΝ

Ν ετλδκΝ πλκίζβηα δ ησΝ ΰδα έΝ ε σμΝ βμΝ απαδ κτη θβμΝ

κΝ βησ δκΝ κηΫαΝ εαδΝ

Ν γΫ δμΝ Ν υγτθβμΝ εαγυμΝ εαδΝ παθ πδ βηδαεσΝ

υπσίαγλκ,Ναβ κτη θκΝά αθΝεαδΝβΝεα αθσβ βΝίαγηκζσΰβ βμΝ βμΝΝη γσ κυΝΝΙ λαλξδεάμΝ
θΪζυ βμΝ πκφΪ πθΝAHP .
Μ Ν
πκυΝ υηη

κηΫθκΝ αΝπαλαπΪθπΝγΫηα αΝ αΝπκδκ δεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝα σηπθΝ
έξαθΝ

βθΝΫλ υθαΝγ πλάγβε ΝπδκΝ βηαθ δεσΝ

κδξ έκΝαπσΝ κθΝπκ κ δεσΝ

ξαλαε άλαΝ βζα άΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ α σηπθΝ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ σξδΝ σ δΝ εαδΝ βΝ σ κΝ πδκΝ
η ΰΪζβΝ υηη κξάΝυπαζζάζπθΝ θΝ έθαδΝαπσΝησθβΝ βμΝΫθαΝ βηαθ δεσΝΰ ΰκθσμέΝ έθαδΝ
ξαλαε βλδ δεσΝ σ δΝ

βθΝ πλυ βΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ πθΝ λπ υη θπθΝ υπαζζάζπθΝ βΝ ΪΰθκδαΝ

βμΝ η γσ κυΝ AHP εαγυμΝ εαδΝ βΝ εα αθσβ βΝ πθΝ ελδ βλέπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

γ έΝ

κΝ

λπ βηα κζσΰδκΝΝ βηδκτλΰβ αθΝ υ εκζέ μΝ υηη κξάμέ
 Ναυ άθΝ βθΝΝκηΪ αΝπκυΝίαγηκζσΰβ Ν κΝ λπ βηα κζσΰδκΝ Ν πθΝελδ βλέπθΝ
βηδκυλΰάγβεαθΝεαδΝ αΝη ΰαζτ λαΝπλκίζάηα αΝεα ΪΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝΫλ υθαμέΝ Ν
αθ έγ βΝ

βθΝ κηΪ αΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ πκυΝ ίαγηκζσΰβ Ν κΝ λπ βηα κζσΰδκΝ ,Ν δμΝ

εαδθκ ση μΝ λΪ δμ,Ν
δ υελδθά δμΝ

θΝ παλκυ δΪ βεαθΝ πλκίζάηα αΝ εα αθσβ βμΝ εαδΝ η Ν η λδεΫμΝ

κθΝ λσπκΝ ίαγηκζσΰβ βμΝ αθΪΝ α τΰβΝ πκυΝ αβ Ϊ δΝ βΝ ηΫγκ κμΝ AHP

υηπζβλυγβεαθΝ τεκζαΝ αΝ λπ βηα κζσΰδαέΝ  δμΝ τκΝ κηΪ μΝ ΫΰδθαθΝ
υαβ ά δμΝ εαδΝ παλα έΰηα αΝ υ

δα ηΫθ μΝ

Ν θαΝ ΰέθ δΝ εα αθκβ σΝ απσΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ κΝΝ

αθ δε έη θκΝ βμΝΫλ υθαμΝεαδΝθαΝηπκλΫ κυθΝθαΝ υηη Ϊ ξκυθΝκηαζΪέ
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θαζτκθ αμΝ
λπ βηα κζσΰδκΝ

αΝ απκ ζΫ ηα αΝ

βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ ι εδθυθ αμΝ απσΝ

Ν ίζΫπκυη Ν Ν σ δΝ κΝ πλυ κΝ Ν ελδ άλδκΝ πκτΝ έθαδΝ βΝ « ζ έπ βΝ

πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ υθα σ β αμΝ πλσ ία βμΝ κυΝ πκζέ β

δμΝ υπβλ έ μΝ κυΝ βησ δκυΝ

κηΫαέΝΜ έπ βΝεσ κυμΝΰδαΝ δμΝ αδλ έ μΝ βθΝ τλ βΝάΝξλά βΝ
αθκδε υθΝ

κΝ

κηΫθπθέ(Πζα φσλη μΝ

κηΫθπθ)»ΝΫξ δΝ κΝη ΰαζτ λκΝίΪλκμΝη Νπκ κ σΝζιΣΝεαδΝαπκ Ϋζ

Νη Ν

βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ βθΝπλυ βΝ πδζκΰάΝδ λΪλξβ βμΝ πθΝ λπ βγΫθ πθέΝΜπκλκτη ΝθαΝ
πκτη Νσ δΝαυ σΝ κΝελδ άλδκΝαπκ ζ έΝπΪθ αΝ δαξλκθδεσΝαέ βηαΝ πθΝπκζδ υθΝαπΫθαθ δΝ
βθΝ ΰλαφ δκελα έαΝ πθΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ αθ δη ππέακυθΝ Ν εαδΝ φαέθ

Ν εαγαλΪΝ εαδΝ

βθΝίαγηκζσΰβ βΝ κυέΝΝ
ΣκΝ

τ λκΝ ελδ άλδκΝ έθαδΝ βΝ «Ν

ζ έπ βΝ ζ δ κυλΰέαμΝ η αιτΝ υπβλ δυθΝ

βησ δκυΝ κηΫαΝ έ θ αζζαΰάΝ πζβλκφκλδυθΝ online ,π λδκλδ ησμΝ ΰλαφ δκελα έαμΝ έ(Ν
βησ δκμΝ κηΫαμ)» Ϋξ δΝ ίΪλκμΝ βθΣΝ εαδΝ απκ ζ έΝ κΝ

τ λκΝ βηαθ δεσΝ ελδ άλδκΝ

τηφπθαΝη Ν δμΝ πδζκΰΫμΝΝΝ πθΝ λπ βγΫθ πθέΝ πκ ζ έΝεαδΝαυ σΝ βηαθ δεάΝ πδζκΰάΝ
ΰδα έΝ Ϋξ δΝ θαΝ εΪθ δΝ εαδΝ αυ σΝ η Ν βθΝ πέζυ βΝ βμΝ ΰλαφ δκελα έαμΝ εαδΝ βθΝ
ί ζ δ κπκέβ βΝ πθΝ πλκ φ λση θπθΝ υπβλ δυθΝ

κθΝ πκζέ βΝ απσΝ βθΝ βησ δαΝ

δκέεβ βέΝΣαΝ τκΝελδ άλδαΝηααέΝΫξκυθΝίΪλκμΝιγΣΝεαδΝευλδαλξκτθΝ
λπ βγΫθ πθΝ

δμΝ πδζκΰΫμΝ πθΝ

έξθκθ αμΝ έ πμΝ εαδΝ κΝ ηΫΰδ κΝ πλκίζβηα δ ησ ΰτλπΝ απσΝ βθΝ

ΰλαφ δκελα έαέ
ΣκΝ λέ κ ελδ άλδκΝ έθαδΝ βΝ «Π λδκλδ ησμΝ απΪθβμΝ κδεκθκηδευθΝ πσλπθΝ ζσΰπΝ
αθΪπ υιβμΝαυ κηα κπκδβηΫθπθΝ δα δεα δυθΝέΝΟδεκθκηέαΝεζέηαεαμέ» Ϋξ δΝίΪλκμΝ16%
εαδΝαπκ ζ έΝζδΰσ λκΝΝ βηαθ δεσΝελδ άλδκ απσΝ κΝπλυ κΝεαδΝ κΝ τ λκΝ, τηφπθαΝ
η

δμΝ πδζκΰΫμΝΝΝ πθΝ λπ βγΫθ πθ,ΝΝΫξ δΝσηπμΝ βηαθ δεσΝπκ κ σΝίαλτ β αμ
ΣκΝ Ϋ αλ κΝ

ελδ άλδκΝ έθαδΝ βΝ « δαφΪθ δαΝ

(πλκηάγ δ μ,Ν Ϋλΰα,Ν υπβλ έ μ)»
ελδ άλδκΝ αΝ ζδΰσ λκΝ

Ν υζκπκέβ βΝ

υηίΪ πθΝ

Ϋξ δΝ ίΪλκμΝ κΣΝ εαδΝ απκ ζ έΝ ηααέΝ η Ν κΝ πΫηπ κΝ

βηαθ δεΪΝ ελδ άλδα

τηφπθαΝ η Ν δμΝ πδζκΰΫμΝ Ν Ν πθΝ

λπ βγΫθ πθέ
ΣκΝ πΫηπ κ ελδ άλδκΝ έθαδΝ βΝ «ΚΪζυοβΝ αθαΰευθΝ υπκ άλδιβμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ
βμΝ αζζαΰάμΝ

κθΝ βησ δκΝ κηΫαέΝ (Ν change management).»

απκ ζ έΝ κΝ ζδΰσ λκΝ
λπ βγΫθ πθέ

βηαθ δεσΝ ελδ άλδκΝ

Ϋξ δΝ ίΪλκμΝ 3ΣΝ εαδΝ

τηφπθαΝ η Ν δμΝ πδζκΰΫμΝ Ν Ν πθΝ

έθαδΝ έ πμΝ αθαη θση θκΝ ζσΰπΝ κυΝ σ δΝ έθαδΝ ι δ δε υηΫθκΝ γΫηαΝ εαδΝ

π έκΝΫλ υθαμΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝ πδ άηβμέ
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υθ ξέακθ αμΝ βθΝαθΪζυ βΝ πθΝΝαπκ ζ ηΪ πθΝΝ βμΝΫλ υθαμΝεαδΝπ λθυθ αμΝ κΝ
λπ βηα κζσΰδκΝ ΝίζΫπκυη ΝΝσ δΝβΝΝπλυ βΝΝ λΪ βΝπκτΝαθαφΫλ Ν βθΝ δεαδκ τθβΝ
έθαδΝβΝ:
«ΗΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ απσ κ βμΝ κυΝ υ άηα κμΝ δεαδκ τθβμΝ Ν απκ εκπ έΝ Ν ηΫ πΝ βμΝ
εα α ε υάμΝ δ δεάμΝ δα δε υαεάμΝπζα φσληαμΝ(site)Ν βθΝ θβηΫλπ βΝ κυΝπκζέ βΝΰδαΝ βθΝ
ιΫζδιβΝ πθΝ υπκγΫ πθΝ κυΝ Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν πκδκΝ Ϊ δκΝ ίλέ ε αδΝ Ν ξΫ βΝ η Ν δμΝΝ
υπβλ έ μΝπκυΝ ηπζΫεκθ αδέΝ πέ βμΝθαΝυπΪλξ δΝ υθα σ β αΝη Ν τεκζαΝεα αθκβ σΝ λσπκΝΝ
τλ βμΝπζβλκφκλδυθΝαπσΝ κυμΝπκζέ μ,ΝΰδαΝσηκδ μΝυπκγΫ δμΝπκυΝ κυμΝ θ δαφΫλκυθ»
Ϋξ δΝ κΝη ΰαζτ λκΝίΪλκμΝη Νπκ κ σΝζθΣΝεαδΝαπκ Ϋζ Νη Ν βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ βθΝ
πλυ βΝ πδζκΰάΝδ λΪλξβ βμΝ πθΝ λπ βγΫθ πθέΝΜπκλκτη ΝθαΝπκτη Νσ δΝαυ σΝβΝ λΪ βΝ
αθ αθαεζΪ δΝ κθΝ πλκίζβηα δ ησΝ ΰτλπΝ απσ βθΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ δεα βλέπθΝ βθΝ
ξυλαΝεαδΝ αΝπλκίζάηα αΝπκυΝαθ δη ππέακυθΝκδΝπκζέ μΝη Ν δμΝηαελκξλσθδ μΝ έε μΝέ
ΝΝ τ λβΝ λΪ βΝΝπκυΝαθαφΫλ

Ν δμΝΚκδθπθδεΫμΝΠαλκξΫμΝ έθαδΝβ:

« εκζκυγυθ αμΝ βθΝ τθ αιβέΝ έθαδΝηδαΝυπβλ έαΝπκυΝ Νεαγβη λδθά ίΪ βΝίκβγΪΝ κθΝ
πκζέ βΝΝΝ κΝθαΝπΪλ δΝηδαΝΰ θδεάΝ δεσθαΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ υθ αιδκ κ δευθΝ
δεαδπηΪ πθΝ κυΝεαδΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝεΪθ δΝηδαΝπλσίζ οβΝΰδαΝ βΝ τθ αιβΝΰάλα κμΝ
κυέ ΗΝδ κ ζέ αΝθαΝηπκλ έΝθαΝπαέλθ δΝπζβλκφκλέ μΝΝη ΝΫθαΝεζδεΝαπσΝ ιπ λδεκτμΝ
δε υαεκτμΝ σπκυμ,ΝσππμΝβΝΤπβλ έαΝυθ Ϊι πθ,ΝΝ λΪπ α μΝεαδΝ υθ αιδκ κ δεΪΝ
αη έαέ ΝαΝυπΪλξ δΝ υθα σ β αΝαυ σηα βμΝπλκ αληκΰάμΝ κυΝυπκζκΰδ ηκτΝ βμΝ τθ αιβμΝ
ίΪ βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝθσηπθΝπκυΝοβφέακθ αδΝαπσΝ βθΝ κυζάΝεαδΝαθαΰπΰάμΝ κΝΫ κμΝ
τθ αιβμΝ κυΝα φαζδ ηΫθκυ»
Ϋξ δΝίΪλκμΝβηΣΝεαδΝαπκ ζ έΝ βΝΝ τ λβΝ βηαθ δεάΝ λΪ βΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ πδζκΰΫμΝΝΝ
πθΝ λπ βγΫθ πθέΝ πκ ζ έΝεαδΝαυ σΝ βηαθ δεάΝ πδζκΰάΝΰδα έΝΫξ δΝθαΝεΪθ δΝεαδΝαυ σΝ
η Ν βθΝ πέζυ βΝ βμΝΰλαφ δκελα έαμΝεαδΝ βθΝί ζ δ κπκέβ βΝ πθΝπλκ φ λση θπθΝ
υπβλ δυθΝ κθ πκζέ βΝαπσΝ βθΝ βησ δαΝ δκέεβ βέΝ
ΝΝ λέ βΝ λΪ β αθαφΫλ

Ν βθΝΠλπ κίΪγηδαΝΤΰ έαΝεαδΝ έθαδΝβΝ:

« Σ ξθδεάΝΝΤπκ άλδιβΝΰδαΝφλκθ έ αΝ κΝ πέ δέΝΗΝΝυπκ άλδιβΝΰδαΝπλκβΰηΫθβΝφλκθ έ αΝ
κΝ πέ δΝΝ έθαδΝΫθαΝ τ βηαΝπκυΝυπκ βλέα δΝ βθΝπλκβΰηΫθβΝδα λδεάΝφλκθ έ αΝ κΝ πέ δΝ
η Ν βΝξλά βΝ βμΝ ξθκζκΰέαμέΝΝκ βζ υ ΫμΝ πδ εΫπ κθ αδΝα γ θ έμΝ κΝ πέ δΝεαδΝΝon-line
η Νtablet απκ ΫζζκυθΝΝ δμΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝξλ δΪακθ αδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
πέ ε οβμΝΝΰδαΝ βθΝυπκίκζάΝ εγΫ πθΝ κΝθκ κεκη έκ. »
Ϋξ δΝίΪλκμΝ1θΣΝεαδΝαπκ ζ έΝζδΰσ λκΝΝ βηαθ δεάΝ λΪ βΝΝΝ, τηφπθαΝη

δμΝ πδζκΰΫμΝΝΝ

πθΝ λπ βγΫθ πθ,ΝΝΫξ δΝσηπμΝ βηαθ δεσΝπκ κ σΝίαλτ β αμ.
Ν Ϋ αλ βΝ λΪ βΝαθαφΫλ

Ν βθΝΠλπ κίΪγηδαΝΤΰ έαΝεαδΝ έθαδΝβΝ:

«ΈθαΝ ε θ λδεσΝ τ βηαΝ πζβλκφκλδεάμ,Ν πκυΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝ σζαΝ α

θκ κεκη έαΝ

εαγυμΝεαδΝ αΝεΫθ λαΝΝυΰ έαμ,Νη Ν αΝκπκέαΝγαΝηπκλκτθΝΝκδΝα γ θ έμΝθαΝΫξκυθΝπλσ ία βΝ
 ζέ αΝ113 απσΝ171

κυμΝ ζκΰαλδα ηκτμΝ κυμΝ (δα λδεσΝ αλξ έκ)Ν εαδΝ θαΝ υπΪλξ δΝ υθα σ β αΝ κΝ τ βηαΝ θαΝ
ηφαθέα δΝ δμΝπλκβΰκτη θ μΝδα λδεΫμΝ ι Ϊ δμΝΝΝ(δ κλδεσ)ΝΝκπκυ άπκ Ν κθΝ ζζβθδεσΝ
ξυλκΝ αεσηαΝ εαδΝ αθΝ κΝ α γ θάμΝ

θΝ έθαδΝ

Ν γΫ βΝ θαΝ υ δΝ αυ σμΝ πζβλκφκλέ μΝ πξΝ

λαυηα έαμΝαπσΝ λκξαέκέ »
Ϋξ δΝ ίΪλκμΝ κΣΝ εαδΝ απκ ζ έΝ ηααέΝ η Ν βθΝ πΫηπ βΝ λΪ βΝ Ν δμΝ ζδΰσ λκΝ βηαθ δεΫμΝ
λΪ δμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ πδζκΰΫμΝΝΝ πθΝ λπ βγΫθ πθέ
πΫηπ βΝ λΪ βΝ αθαφΫλ

Ν

βθΝ ζ ε λκθδεάΝ δαευίΫλθβ βΝ εαδΝ έθαδ β:

« βηδκυλΰέαΝ ηδαμΝ βζ ε λκθδεάμΝ πζα φσληαμΝ (site)Ν βθΝ κπκέαΝ κδΝ ελα δεΫμΝ υπβλ έ μΝΝ
πλκ φΫλκθ αδΝ βζ ε λκθδεΪΝ

κυμΝ πκζέ μ,Ν δμΝ πδξ δλά δμΝ εαγυμΝ Ν εαδΝ Ϊζζ μΝ

ευί λθβ δεΫμΝπζβλκφκλέ μΝΝαπσΝ κθΝΝδ σ κπκ,Νη ΝαπζσΝεαδΝ τζβπ κΝ λσπκΝΫ δΝΝυ

ΝθαΝ

υπΪλι δΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ παλ ξση θπθΝ υπβλ δυθέΝ Λ δ κυλΰ έΝ η Ν βθΝ παλκξάΝ ΫΰεαδλπθΝ
απαθ ά πθΝ

κυμΝ πκζέ μ,Ν δαίδίΪακθ αμΝ δμΝ αδ ά δμΝ κυμΝ

βθΝ αλησ δαΝ βησ δαΝ

υπβλ έα,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ βΝ υζζκΰάΝ εαδΝ αθα λκφκ σ β βΝ πθΝ απαθ ά πθΝ Ν πθΝ
πκζδ υθΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝπκδσ β αΝ πθΝαζζβζ πδ λΪ υθΝ κυμΝη Ν βΝ βησ δαΝ δκέεβ βέ»
Ϋξ δΝίΪλκμΝ5ΣΝεαδΝαπκ ζ έΝ βθΝζδΰσ λκΝ βηαθ δεάΝ λΪ βΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ πδζκΰΫμΝΝΝ
πθΝ λπ βγΫθ πθέ

9 Κ φΪζαδκ
λέ1Ν πέζκΰκμ
ΜΫ πΝ δμΝ λΰα έαμΝ πδ δυξ βε Ν θαΝ κγ έΝ ηδαΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ κυΝ ππμΝ πδ λκτθΝ κδΝ
εαδθκ ση μΝ λΪ δμΝ

κθΝ

βησ δκΝ κηΫαΝ εαδΝ πλκ Ϊγβε Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ ηδαμΝ

η γκ κζκΰέαμΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ αυ υθΝ πθΝ λΪ πθΝ ,πκυΝ γαΝ γ ζά δΝ βΝ Πκζδ δεάΝ
δκέεβ βΝ θαΝ υζκπκδά δ,Ν ηΫ πΝ βμΝ θαζυ δεάμΝ Ι λΪλξβ βμέΝ Σκθέ γβε Ν Ν κΝ ία δεσΝ
γ δεσΝΝ βη έκΝ βμΝ δα δεα έαμΝ,Ν κυΝθαΝΫξ δΝαθ ιΪλ β μΝ δα δεα έ μΝΝ αΝ θ δΪη αΝ
βη έα,Ν Ϋ δΝ υ

Ν κΝ παλαΰση θκΝ απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ γ πλ έ αδΝ αθ δε δη θδεσΝ εαδΝ θαΝ

πλκΫλξ αδΝ απσΝ δα δεα έ μΝ πκυΝ ηπζΫεκυθΝ κυμΝ υπαζζάζκυμΝ πκυΝ γαΝ εζβγκτθΝ θαΝ
υζκπκδά κυθΝ δμΝ λΪ δμΝεαδΝ θΝ έθαδΝπλκρσθΝΪθπγ θΝ θ κζάμΝεαδΝησθκέ

9.2 τθκοβΝεαδΝ υηπ λΪ ηα α
ΜΫ αΝ απσΝ βθΝ ίδίζδκΰλαφδεάΝ Ϋλ υθαΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν ΰδαΝ βθΝ υΰΰλαφάΝ
αυ άμΝ βμΝ λΰα έαμΝ Ϋΰδθ Ν ηφαθΫμΝ Ν σ δΝ βΝ θαζυ δεάΝ Ι λΪλξβ β(AHP) έθαδΝ ΫθαΝ
ξλά δηκΝ λΰαζ έκΝΰδαΝεΪπκδκθΝπκυΝγΫζ δΝθαΝ π ι λΰα

έΝπκζτπζκε μΝαπκφΪ δμέ
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Νξλά βΝΝ βμΝη γσ κυΝΫξ δΝ π ε αγ έΝ

Ν πδξ δλβηα δεκτμΝκηέζκυμΝ,κλΰαθδ ηκτμΝ

παθ πδ άηδαΝ εαδΝ ΰ θδεΪΝ σπκυΝ αβ κτη θκΝ

έθαδΝ βΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝ ηΫ πΝ

πκζτπζκεπθΝελδ βλέπθέ
Ν ηΫγκ κμΝ

θΝ έθαδΝ θΫα,Ν Ϋξ δΝ πλκ αγ έΝ ξ σθΝ απσΝ βθΝ

ίδίζδκΰλαφδεάΝ υπκ άλδιβΝ βμΝ έθαδΝ η ΰΪζβΝ

εα έαΝ κΝ 1λιίΝ εαδΝ βΝ

εηβλδυθκθ αμΝ βθΝ βηα έαΝ εαδΝ βθΝ

ξλβ δησ β αΝ βμΝ έΝ πέ βμΝ κδΝ φαληκΰΫμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ εζβγ έΝ θαΝ υπκ βλέι δΝ εαζτπ κυθΝ
σζκυμΝ

κυμΝ κδεκθκηδεκτμΝ

απκ ζ ηα δεάΝ εαδΝ τεκζβΝ

κη έμΝ άΝ

λα βλδσ β μέΝ Γ θδεΪΝ

έθαδΝ πλαε δεάΝ

βθΝ υζκπκέβ βΝ βμΝ εαδΝ βΝ δ αΰπΰάΝ βμΝ

βθΝ ζάοβΝ

απκφΪ πθΝ κθΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ κηΫαΝησθκΝγ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝγαΝ πδφΫλ δέ
ΣκΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ πδ λΫπ δΝ βθΝηΫ λβ βΝ κυΝίαγηκτΝ υθΫπ δαμΝ πθΝαπκφΪ πθΝ έθαδΝ
πΪλαΝπκζτΝγ δεσΝ δσ δΝαπκφ τΰκθ αδΝσ κΝ κΝ υθα σθΝκδΝαπκφΪ δμΝθαΝία έακθ αδΝ Ν
πλκ ππδεΫμΝ ε δηά δμΝεαδΝυπκε δη θδεΫμΝελέ δμέΝ

9.3 ΌλδαΝεαδΝπ λδκλδ ηκέΝ βμΝΫλ υθαμ
 βθΝ λΰα έαΝ ι Ϊ βε Ν βΝ υθα σ β αΝ δ αΰπΰάμΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαδθκ σηπθΝ
λΪ πθΝ

κθ

βησ δκΝ κηΫαΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ Ν ξλά βΝ βμΝ η γσ κυΝ βμΝ θαζυ δεάμΝ

Ι λΪλξβ βμΝ πμΝ λΰαζ έκυΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ υζκπκέβ βμΝ αυ υθΝ πθΝ λΪ πθέΝ
λΰα έαΝ απκ ζ έΝ εαδΝ ηδαΝ ηκλφάΝ πλκ κηκέπ βμΝ δα δεα έαμΝ

Ν

Ν ηδελάΝ εζέηαεαΝΝ

Ϋξκθ αμΝ υΰε ελδηΫθκυμΝπ λδκλδ ηκτμέ
θαμΝπλυ κμΝπ λδκλδ ησμΝ βμΝΫλ υθαμΝά αθΝκΝαλδγησμΝ πθΝελα υθΝπκυΝ ζΫξγβ αθΝΝ
πμΝπλκμΝ δμΝεαδθκ ση μΝ λΪ δμΝπκυΝΫξκυθΝυζκπκδά δέΝ πδζΫξγβεαθΝκΝελΪ βΝαπσΝ κθΝ
υλππαρεσΝξυλκΝπμΝαθ δπλκ ππ υ δεσΝ έΰηαΝπδκΝεκθ ΪΝ αΝ ζζβθδεΪΝ

κηΫθαΝΝεαδΝ

ι Ϊ γβεαθΝκδΝ λΪ δμΝπκυΝ κΝεΪγ ΝελΪ κμΝΫξ δΝυζκπκδά δέ
θαμΝ

τ λκμΝ π λδκλδ ησμΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ Ν ά αθΝ κΝ π λδκλδ ηΫθκμΝ αλδγησμΝ

υπαζζάζπθΝ πκυΝ υπάλξ Ν

υθα σ β αΝ θαΝ

υηη ΫξκυθΝ

βθΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ θαΝ

ξβηα έ κυθΝ δμΝ τκΝ κηΪ μΝ πκυΝ υηπζάλπ αθΝ αΝ λπ βηα κζσΰδαέΝ ΠαλσζκΝ πκυΝ βΝ
κηΪ μΝ έθαδΝ κζδΰκη ζ έμΝ εαδΝ απαλ έακθ αδΝ απσΝ θΝ Ϊ κηαΝ βΝ εΪγ Ν ηέαΝ θ κτ κδμΝ αυ σΝ
θΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ π λδΰλαφάΝ βμΝ η γσ κυΝ εαδΝ κθΝ λσπκΝ υζκπκέβ βμέΝ Ν  Ν ηδαΝ
πλαΰηα δεάΝ εα Ϊ α βΝ ζάο πθΝ απκφΪ πθΝ
ζάο πθΝ απκφΪ πθΝ Ν Ν κΝ
ηβηα αλξυθΝπλκίζΫπ

Ν εαδθκ ση μΝ λΪ δμΝ άΝ ΰ θδεσ λαΝ

έΰηαΝ πθΝ δ δευθΝ άΝ πθΝ αθγλυππθΝ

Ν γΫ βΝ υγτθβμΝ πξΝ

ΝθαΝ έθαδΝκζδΰΪλδγηκέ
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Σλέ κμΝπ λδκλδ ησμΝ έθαδΝ κΝΰθπ δεσΝ πέπ κΝ πθΝα σηπθΝπκυΝ υηπζβλυθκυθΝ αΝ
λπ βηα κζσΰδαΝ εαδΝ βΝ υθα σ β αΝ εα αθσβ βμΝ βμΝ η γσ κυΝ υ

Ν κπκδκ

άπκ Ν

υπΪζζβζκμΝ άΝ η ζ β άμΝ Ν θαΝ Ϋξ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ Ν θαΝ ε ζΫ δΝ βθΝ ηΫγκ κΝ άΝ θαΝ
ζΫΰι δΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝίΪ βΝ πθΝαπαθ ά πθΝ κυΝ λπ βηα κζκΰέκυέΝ κΝ ηπσλδκΝ
ευεζκφκλκτθΝ ι δ δε υηΫθαΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυΝ ε ζκτθΝ εαδΝ παλκυ δΪακυθΝ Ν η Ν
ΰλαφάηα αΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ η γσ κυΝ βμΝ θαζυ δεάμΝ Ι λΪλξβ βμέΝ Σκ ία δεσΝ
πκυΝ έθαδΝ πλκρσθΝ βμΝ κηΪ αμΝ κυΝ βηδκυλΰκτΝ βμΝ η γσ κυΝ Thomas Saaty εαδΝ
ξλβ δηκπκδ έ Ν

υΝ εαδΝ αλε ΪΝ ξλσθδαΝ έθαδΝ κΝ Expert Choice. ΤπΪλξκυθ εαδ Ϊζζα

σππμ κ AHP Calculation Software , κ AHP Project, κ Qualica Planning suite
εαγυμΝ εαδΝ ΪζζαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υθα σ β μΝ εαδΝ

Ν Ϊζζ μΝ η γσ κυμΝ δ λΪλξβ βμΝ

απκφΪ πθέΝ
ιΝ αδ έαμΝ αυ κτΝ κυΝ ΰ ΰκθσ κμΝ

αΝ πζαέ δαΝ υπκ άλδιβμΝ βμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ

δ υεσζυθ βμΝ υζκπκέβ βμΝ πθΝ υπκζκΰδ ηυθΝ απκφα έ βε Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ Ν

Ν ΰζυ

αΝ C# ΧΝ αθαφΫλ

Ν

κΝ ΫζκμΝ βμΝ λΰα έαμΨΝ Ϋ δΝ υ

Ν θαΝ

ηπκλ έΝεΪπκδκμΝεαδΝξπλέμΝξλά βΝ ι δ δε υηΫθπθΝζκΰδ ηδευθΝθαΝηπκλ έΝθαΝυζκπκέβ βΝΝ
βθΝ δα δεα έαΝ Ν βμΝ η γσ κυΝ AHP

εαδΝ θαΝ ζΫΰι δΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ

λπ βηα κζκΰέπθΝπκυΝγΫ δέ
ΫίαδαΝ ΫθαΝ κλΰαθπηΫθκΝ ηάηαΝ πκυΝ γα Ϋξ δΝ θ κζάΝ θαΝ υπκ βλέα δΝ βθΝ πκζδ δεάΝ
βΰ έαΝ

βθΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝ γαΝ έθαδΝ ζκΰδεσΝ θαΝ πλκί έΝ

παλαπΪθπΝ πλκΰλΪηηα αΝ Ϋ δΝ υ

βθΝ αΰκλΪΝ θσμΝ απσΝ αΝ

Ν θαΝ Ϋξ δΝ η ΰαζτ λ μΝ υθα σ β μΝ εαγυμΝ εαδΝ

εαζτ λβΝπαλκυ έα βΝαπκ ζ ηΪ πθΝηΫ πΝΰλαφδευθΝπαλα Ϊ πθέΝ

9.4 Μ ζζκθ δεΫμΝ π ε Ϊ δμ
ΘαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ κλΰαθπγ έΝ ηδαΝ δα δε υαεάΝ φαληκΰάΝ Χclient/server) σπκυΝ
ηΫ πΝ Internet κδΝ υπΪζζβζκδΝαθΪζκΰαΝ βθΝ πλσ ία βΝπκυΝγαΝΫξκυθΝ

κΝ τ βηαΝΧπξΝ

εΪπκδκδΝ γαΝ ίαγηκζκΰκτθΝ αΝ ελδ άλδα, εΪπκδκδΝ δμΝ λΪ δμ- σξκυμΝ ΨΝ γαΝ ηπκλκτθΝ
online θαΝ υηη ΫξκυθΝ αθ ιΪλ β αΝ πκυΝ γαΝ ίλέ ε αδΝ βΝ Ϋ λαΝ βμΝ υπβλ έαμΝ κυμΝ
έθκθ αμΝΫ δΝ υθα σ β αΝπαθ ζζάθδαμΝεΪζυοβμΝ βμΝΫλ υθαμΝ υθΝσ δΝ έθ δΝ κΝαέ γβηαΝ
σ δΝ ζαηίΪθ

Ν βΝ ΰθυηβΝ κπκδκυ άπκ Ν εαδΝ

Ν κπκυ άπκ Ν απκηαελυ ηΫθκΝ ηΫλκμ.

πέ βμΝ κΝκδεκθκηδεσΝεσ κμΝγα έθαδΝπκζτΝηδελσ λκΝζσΰπΝαπκφυΰάμΝ ε υπυ πθΝ
λπ βηα κζκΰέπθΝεαγυμΝεαδΝ δ υελδθά πθΝ πέΝ βμΝ δα δεα έαμΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝ βθΝ
ΰλάΰκλβΝαπσ ί βΝ κυΝεσ κυμΝυζκπκέβ βμΝ βμΝ φαληκΰάμέ
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ΠαλΪλ βηαΝA
Πέθαε μ

ΠέθαεαμΝ1:Κλδ άλδαΝ πκυ αδσ β αμέ

αήα
1

2
3
4
5
*

Π λδΰλαφά
ζ έπ βΝ βζ ε λκθδεάμΝ Ν πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ υθα σ β αμΝ πλσ ία βμΝ ηΫ πΝ
δα δε τκυΝ κυΝ πκζέ βΝ δμΝ υπβλ έ μΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαέΝ Μ έπ βΝ εσ κυμΝ ΰδαΝ
δμΝ αδλ έ μΝ βθΝ τλ βΝ άΝ ξλά βΝ
κηΫθπθΝ ηΫ πΝ ξλά βμΝ Ν πζα φσληπθΝ
αθκδε υθΝ κηΫθπθέΧΝΠκζέ βμ-Ι δπ δεσμΝ κηΫαμ)
ζ έπ βΝ ζ δ κυλΰέαμΝ η αιτΝ υπβλ δυθΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ έ θ αζζαΰάΝ
πζβλκφκλδυθΝonline ,π λδκλδ ησμΝΰλαφ δκελα έαμΝέΧΝ βησ δκμΝ κηΫαμΨ
Π λδκλδ ησμΝ απΪθβμΝ κδεκθκηδευθΝ πσλπθΝ ζσΰπΝ αθΪπ υιβμΝ αυ κηα κπκδβηΫθπθΝ
δα δεα δυθΝέΝΟδεκθκηέαΝεζέηαεαμέ
δαφΪθ δαΝ Νυζκπκέβ βΝ υηίΪ πθΝΧπλκηάγ δ μ,ΝΫλΰα,Νυπβλ έ μΨέ
ΚΪζυοβΝαθαΰευθΝυπκ άλδιβμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝαζζαΰάμΝ κθΝ βησ δκΝ κηΫαέΝ
( change management) *
Ν δκέεβ βΝ αζζαΰυθΝ Χchange management) Ϋξ δΝ εκπσΝ θαΝ δαξ δλδ έΝ η Ν
πδ βηκθδεσΝ εαδΝ κλγκζκΰδεσΝ λσπκΝ βΝ δα δεα έαΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ υζκπκέβ βμΝ
ηδαμΝ αζζαΰάμΝ η Ν βθΝ Ϋηφα βΝ θαΝ έθ αδΝ Ν κθΝ αθγλυπδθκΝ παλΪΰκθ αΝ εαδΝ βθΝ
εκδθπθδεάΝ κηάΝ θ σμΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαέΝ
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ΠέθαεαμΝ2: βησ δ μΝ λΪ δμ
αήα
1

2

3

Π λδΰλαφά
δεαδκ τθβ
Νί ζ έπ βΝ βμΝαπσ κ βμΝ κυΝυ άηα κμΝ δεαδκ τθβμΝΝαπκ εκπ έΝΝηΫ πΝ βμΝ
εα α ε υάμΝ δ δεάμΝ δα δε υαεάμΝ πζα φσληαμΝ ΧsiteΨΝ βθΝ θβηΫλπ βΝ κυΝ
πκζέ βΝ ΰδα βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝ υπκγΫ πθΝ κυΝ Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν πκδκΝ Ϊ δκΝ
ίλέ ε αδΝ Ν ξΫ βΝ η Ν δμΝ Ν υπβλ έ μΝ πκυΝ ηπζΫεκθ αδέΝ πέ βμΝ θαΝ υπΪλξ δΝ
υθα σ β αΝ η Ν τεκζαΝ εα αθκβ σΝ λσπκΝ Ν τλ βμΝ πζβλκφκλδυθΝ απσΝ κυμΝ
πκζέ μ,ΝΰδαΝσηκδ μΝυπκγΫ δμΝπκυΝ κυμΝ θ δαφΫλκυθέ
ΚκδθπθδεΫμΝΠαλκξΫμ
εκζκυγυθ αμΝ βθΝ τθ αιβέΝ έθαδΝηδαΝυπβλ έαΝπκυΝ Νεαγβη λδθάΝίΪ βΝ
ίκβγΪΝ κθΝπκζέ βΝΝΝ κΝθαΝπΪλ δΝηδαΝΰ θδεάΝ δεσθαΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ
υθ αιδκ κ δευθΝ δεαδπηΪ πθΝ κυΝεαδΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝεΪθ δΝηδαΝπλσίζ οβΝ
ΰδαΝ βΝ τθ αιβΝΰάλα κμ κυέ
Νδ κ ζέ αΝθαΝηπκλ έΝθαΝπαέλθ δΝπζβλκφκλέ μΝΝη ΝΫθαΝεζδεΝαπσΝ ιπ λδεκτμΝ
δε υαεκτμΝ σπκυμ,ΝσππμΝβΝΤπβλ έαΝυθ Ϊι πθ,ΝΝ λΪπ α μΝεαδΝ
υθ αιδκ κ δεΪΝ αη έαέ ΝαΝυπΪλξ δΝ υθα σ β αΝαυ σηα βμΝπλκ αληκΰάμΝ κυΝ
υπκζκΰδ ηκτΝ βμΝ τθ αιβμΝίΪ βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝθσηπθΝπκυΝοβφέακθ αδΝ
απσΝ βθΝ κυζάΝεαδΝαθαΰπΰάμΝ κΝΫ κμΝ τθ αιβμΝ κυΝα φαζδ ηΫθκυέ
Πλπ κίΪγηδαΝΤΰ έα
Σ ξθδεάΝ Ν Τπκ άλδιβΝ ΰδαΝ φλκθ έ αΝ κΝ πέ δέΝ Ν Ν υπκ άλδιβΝ ΰδαΝ πλκβΰηΫθβΝ
φλκθ έ αΝ κΝ πέ δΝΝ έθαδΝΫθαΝ τ βηαΝπκυΝυπκ βλέα δΝ βθΝπλκβΰηΫθβΝδα λδεάΝ
φλκθ έ αΝ κΝ πέ δΝ η Ν βΝ ξλά βΝ βμΝ ξθκζκΰέαμέΝ Νκ βζ υ ΫμΝ πδ εΫπ κθ αδΝ
α γ θ έμΝ κΝ πέ δΝ εαδΝ Ν on-lineΝ η Ν tablet απκ ΫζζκυθΝ Ν δμΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ
ξλ δΪακθ αδΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ πέ ε οβμΝ Ν ΰδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ εγΫ πθΝ κΝ
θκ κεκη έκΝέ

4

Πλπ κίΪγηδαΝΤΰ έα
θαΝ ε θ λδεσΝ τ βηαΝ πζβλκφκλδεάμ,Ν πκυΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝ σζαΝ αΝΝ
θκ κεκη έαΝεαγυμΝεαδΝ αΝεΫθ λαΝΝυΰ έαμ,Νη Ν αΝκπκέαΝγαΝηπκλκτθΝΝκδΝα γ θ έμΝ
θαΝΫξκυθΝπλσ ία βΝ κυμΝζκΰαλδα ηκτμΝ κυμΝΧδα λδεσΝαλξ έκΨΝεαδΝθαΝυπΪλξ δΝ
υθα σ β αΝ κΝ τ βηαΝ θαΝ ηφαθέα δΝ δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ δα λδεΫμΝ ι Ϊ δμΝΝΝ
Χδ κλδεσΨΝΝκπκυ άπκ Ν κθΝ ζζβθδεσΝξυλκΝαεσηαΝεαδΝαθΝκΝα γ θάμΝ θΝ έθαδΝ
ΝγΫ βΝθαΝ υ δΝαυ σμΝπζβλκφκλέ μΝπξΝ λαυηα έαμΝαπσΝ λκξαέκέ

5

ζ ε λκθδεάΝ δαευίΫλθβ β
βηδκυλΰέαΝ ηδαμΝ βζ ε λκθδεάμΝ πζα φσληαμΝ ΧsiteΨΝ βθΝ κπκέαΝ κδΝ ελα δεΫμΝ
υπβλ έ μΝ Ν πλκ φΫλκθ αδΝ βζ ε λκθδεΪΝ κυμΝ πκζέ μ,Ν δμΝ πδξ δλά δμΝ εαγυμΝΝ
εαδΝΪζζ μΝευί λθβ δεΫμΝπζβλκφκλέ μΝΝαπσΝ κθΝΝδ σ κπκ,Νη ΝαπζσΝεαδΝ τζβπ κΝ
λσπκΝ Ϋ δΝ Ν υ Ν θαΝ υπΪλι δΝ ί ζ έπ β πθΝ παλ ξση θπθΝ υπβλ δυθέΝ
Λ δ κυλΰ έΝη Ν βθΝπαλκξάΝΫΰεαδλπθΝαπαθ ά πθΝ κυμΝπκζέ μ,Ν δαίδίΪακθ αμΝ
δμΝαδ ά δμΝ κυμΝ βθΝαλησ δαΝ βησ δαΝυπβλ έα,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ βΝ υζζκΰάΝ
εαδΝ αθα λκφκ σ β βΝ πθΝ απαθ ά πθΝ Ν πθΝ πκζδ υθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ πκδσ β αΝ
πθΝαζζβζ πδ λΪ υθΝ κυμΝη Ν βΝ βησ δαΝ δκέεβ βέΝ
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Πέθαεαμ A έΝΚζέηαεαΝ δηυθΝΰδαΝ τΰελδ βΝεα ΪΝα τΰβέ
Έθ α βΝ πκυ αδσ β αμ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ολδ ησμ
βμΝ πκυ αδσ β αμ
βμΝΝΝ ηΫ λδαμΝ πκυ αδσ β αμ
ΜΫ λδαμΝ πκυ αδσ β αμ
ΜΫ λδαμΝ δ ξυλάμΝ πκυ αδσ β αμ
Ι ξυλάμΝ πκυ αδσ β αμ
Ι ξυλάμΝ πκζτΝδ ξυλάμΝ πκυ αδσ β αμ
ΠκζτΝδ ξυλάΝ πκυ αδσ β α
ΠκζτΝδ ξυλάμΝ αελαέαμ
ελαέα

Πλκΰλαηηα δ ησμ
ΠλσΰλαηηαΝ Τπκζκΰδ ηκτΝ βμΝ η γσ κυΝ

θαζυ δεάμΝ Ι λαλξδεάμΝ

δα δεα έαμ
ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ θΪζυ βΝ AHP

αθαπ τξγβε Ν η Ν βθΝ ζκΰδεάΝ κυΝ υ άηα κμΝ

Τπκ άλδιβμΝ πκφΪ πθέ
ΩμΝ τ βηαΝ Τπκ άλδιβμΝ

πκφΪ πθΝ ΧΤ ΨΝ κλέα αδΝ ΫθαΝ πζβλκφκλδαεσΝ

τ βµαΝ πκυΝ υπκ βλέα δΝ βθΝ ζάοβΝ βµδ κµβµΫθπθΝ εαδΝ α σµβ πθΝ απκφΪ πθ,Ν κδΝ
κπκέ μΝ

θΝ µπκλκτθΝ θαΝ π λδΰλαφκτθΝ αζΰκλδγµδεΪΝ σ κθΝ αφκλΪΝ αΝ

κµΫθαΝ εαδΝ δμΝ

π ι λΰα έ μΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝζάοβΝ κυμέΝ
θα Τ ΝΫξ δΝ αΝαεσζκυγαΝξαλαε βλδ δεΪμ
•Ν ΤπκίκβγΪΝ κυμΝ απκφα έακθ μΝ ΧξπλέμΝ θαΝ κυμΝ υπκεαγδ ΪΨΝ π ε έθκθ αμΝ δμΝ
υθα σ β ΫμΝ κυμ εαδΝ υΰε ελδηΫθαμΝ
- πδ αξτθκθ αμΝ βθΝαθααά β βΝ
- πδ αξτθκθ αμΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ

κηΫθπθΝ
κηΫθπθ

- θδ ξτκθ αμΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ υηπ λα ηΪ πθΝ
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- θδ ξτκθ αμΝ βΝηθάηβΝ κυΝαπκφα έακθ κμΝ
- θδ ξτκθ αμΝ δμΝ ΰθυ δμΝ κυΝ απκφα έακθ κμΝ ΧπέξέΝ µΫ πΝ παλκξάμΝ πλσ ία βμΝ

Ν

ξ δεΫμΝΰθυ δμΝΪζζπθΨΝ
•Ν έθαδΝ τεκζκΝ εαδΝ φδζδεσΝ Χ υθάγπμΝ παλΫξ δΝ ΓλαφδεάΝ ∆δ παφάΝ Υλά βΝ –GUI)
πλκ αλησ δηκΝ δμΝαθΪΰε μ,Ν δμΝαιέ μΝεαδΝ βθΝ δΪγ βΝαπΫθαθ δΝ
απκφα έακθ κμ,Ν θ πηα υθ δΝ ΰθυ βΝ αυ κτΝ άΝ πθΝ ΪζζπθΝ Χ

κθΝεέθ υθκΝ κυΝ

κηΫθα,Ν µηκθ Ϋζα,Ν

π ι λΰα έ μ,Νεαθσθ μΝεζπέΨ,Ν υθα σ β μΝαζζβζ πέ λα βμΝµ Νξλά βΝ
•Ν Τπκ βλέα δΝ κθΝ υθ υα ησΝ

πθΝ αθγλυπδθπθΝ δαθκβ δευθΝ δεαθκ ά πθΝ µ Ν δμΝ

υθα σ β μΝ κυΝ ήΤΝ ΰδαΝ βθΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ απκφΪ πθΝ Χ‘Decision
Systems couple the intellectual resources of individuals with the capabilities of
computers to improve the quality of decisions’ΨέΝ
«υ άηα αΝΤπκ άλδιβμΝ πκφΪ πθ»
υλδπέ βμΝΛκυεάμΝέΝΝΠαθ πδ βηδαεΫμΝπαλα σ δμΝέΝΠαθ πδ άηδκΝ δΰαέκυέ

ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ

θΪζυ βΝ AHP

δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Ν

βΝ ΰζυ

αθαπ τξγβε Ν

αΝ πζαέ δαΝ

αΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ CΠ,Ν

"Microsoft Visual Studio Express βί1ηΟέΝ α έα αδΝ

βμΝ παλκτ βμΝ
κΝ π λδίΪζζκθΝ

βθΝ ξθκζκΰέαΝ WinForms βμΝ

Microsoft,Ν έθαδΝstand alone application εαδΝΟ λΫξ δΟΝ ΝWindows 7, Vista,ΝκΝεαδΝ1ίέ
ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ ΰεαγέ α αδΝ η Ν βθΝ ξθκζκΰέαΝ ClickOnce βμΝ Microsoft,Ν βΝ κπκέαΝ
έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ Οεα ίαέθκυθΟΝ αυ κηΪ πμΝ

κθΝ υπκζκΰδ άΝ κυΝ ξλά βΝ κδΝ

η ζζκθ δεΫμΝαθαίαγηέ δμΝΧupgradesΨΝ κυέ
Ν ΰεα Ϊ α βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ απσΝ κθΝ βζ ε λκθδεσΝ τθ

ηκΝ

(link) http://www.xaaosfund.gr/ahp/ahpsetup.htm.
 βΝ

ζέ αΝ πκυΝ γαΝ αθκέι δ,Ν πα ά

πδπζΫκθ,Ν Ϋξ δΝ βηδκυλΰβγ έΝ

Ν Install εαδΝ θΝ υθ ξ έαΝ Ο ε Ϋζ βΟΝ ΧάΝ ΟRun").

ζέ αΝ αφδ λπηΫθβΝ

κΝ πλσΰλαηηα,Ν

βΝ δ τγυθ βΝ

http://www.xaaosfund.gr/?p=354.
πέ βμ,Ν

βΝ δ τγυθ βΝ http://www.xaaosfund.gr/ahp/ahp_manual.pdf δα έγ αδΝ ΫθαΝ

αλξ έκΝη Ν τθ κη μΝκ βΰέ μΝξλά βμΝΧmanualΨΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμέ
Πλσε δ αδΝ κυ δα δεΪΝ ΰδαΝ ηδαΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ υπκζκΰδ ηυθΝ βμΝ η γσ κυ Analytic
Hierarchy Process Ϋ δΝ υ

Ν θαΝ ίκβγβγ έΝ εΪπκδκμΝ

βθΝ υζκπκέβ βΝ βμΝ ξπλέμΝ βθΝ
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αθΪΰεβΝ ι δ δε υηΫθκυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ κυζΪξδ κθΝ

Ν απζΪΝ γΫηα αΝ πκυΝ γΫζ δΝ θαΝ

ίαγηκζκΰά δΝελδ άλδαΝεαδΝθαΝδ λαλξά δΝ σξκυμέ
Κ θ λδεάΝφσληα
Ξ εδθυθ αμΝ κΝ πλσΰλαηηα,Ν Ϋξ

Ν βΝ υθα σ β αΝ έ Ν θαΝ βηδκυλΰά

αλξ έκ η Ν βθΝ θ κζάΝΟ λξ έκΝρΝΝΫκΟ,Ν έ ΝθαΝφκλ υ

Ν ΫθαΝ θΫκΝ

ΝΫθαΝπαζδσ λκΝ πδζΫΰκθ αμΝ

ΟΆθκδΰηαΟέ
ΝΫκΝαλξ έκ
φκτΝ βηδκυλΰά

Ν ΫθαΝ θΫκΝ αλξ έκΝ εαδΝ πλκ

βηδκυλΰυθ αμΝελδ άλδαέΝΓδαΝθαΝ κΝεΪθ

δκλέ

Ναυ σ,Νπα ά

Ν κΝ σθκηΪΝ κυ,Ν ι εδθά

Ν

Ν θ κζΫμΝρΝΝΫκΝελδ άλδκ

ΧάΝ βΝ υθ ση υ βΝ κυΝ πζβε λκζκΰέκυΝ Ctrl + NΨέΝ Μ Ν κθΝ έ δκΝ λσπκΝ ηπκλ έ Ν θαΝ
βηδκυλΰά

Ν σ αΝ ελδ άλδα γΫζ

έ δκΝσθκηαΝΰδαΝ τκΝάΝπ λδ
ΚΪγ Ν φκλΪΝ πκυΝ εΪθ

έΝ Χ σ κ,Ν

θΝ ηπκλ έ Ν θαΝ ξλβ δηκπκδά

σ λαΝελδ άλδαέ

Ν ηδαΝ αζζαΰάΝ

αζζαΰΫμΝπλΫπ δΝθαΝαπκγβε τκθ αδ

κΝ πλσΰλαηηα,Ν σππμΝ βηδκυλΰέαΝ ελδ βλέκυ,Ν κδΝ
κθΝ ήΤΝ αμέΝΠα ά

Ν κΝεκυηπέΝΟ πκγάε υ βΟΝ

ΧάΝΟ πκγάε υ βΝπμΟΨΝπλκε δηΫθκυΝθαΝαπκγβε τ

Ν κΝαλξ έκΝπκυΝ κυζ τ

ΣαΝ ελδ άλδαΝ πκυΝ βηδκυλΰ έ Ν ηφαθέακθ αδΝ

κθΝ ε θ λδεσΝ πέθαεαέΝ

ηπκλ έ ΝθαΝ αΝ π ι λΰα

Ν κΝ

έ
πσΝ ε έ,Ν

έ ,ΝαζζΪακθ αμΝ αΝ κδξ έαΝ κυμΝάΝεαδΝθαΝ αΝ δαΰλΪο

,Ν

πδζΫΰκθ ΪμΝ αΝη Ν δπζσΝεζδεέΝ α αθ έ κδξαΝε ζδΪΝ κυΝπέθαεα,Νηπκλ έ ΝθαΝ δ Ϊΰ

Ν

δμΝ δηΫμΝπκυΝγΫζ

έΝΣκΝπλσΰλαηηαΝ Ϋξ αδΝ εα δεΫμΝ δηΫμΝ

κΝ τλκμΝη αιτΝ1 εαδΝ

9.
θ κζΫμ
 κΝ η θκτΝ θ κζΫμ,Ν ε σμΝ απσΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θΫκυΝ ελδ βλέκυ,Ν υπΪλξκυθΝ η θκτΝ πκυΝ
αθα τκυθΝ ξ δεΪΝ παλΪγυλαΝ η Ν δΪφκλαΝ

α δ δεΪέΝ ΟδΝ υθκζδεΫμΝ δηΫμΝ κυμΝ

ηφαθέακθ αδΝ βθΝ ιδΪΝπζ υλΪΝ κυΝε θ λδεκτΝπέθαεαέ
ΣαΝ

α δ

δεΪ αυ ΪΝ έθαδΝ αΝ ιάμμ

(1)ΝΠλυ κΝδ δκ δΪθυ ηα
Πλκετπ δΝαπσΝ κΝ

λΪΰπθκΝ κυΝε θ λδεκτΝπέθαεαέ

(β)Ν Ϊλβ
έθαδΝ κΝΪγλκδ ηαΝεΪγ Ν δλΪμΝ δαΝ κυΝ υθσζκυΝ κυΝπέθαεαΝΧ1Ψέ
(γ)Ν δΪθυ ηαΝ

αγηδ ηΫθπθΝαγλκδ ηΪ πθ
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Πλκετπ δΝαπσΝ κθΝπκζζαπζα δα ησΝεαδΝ βθΝΪγλκδ βΝ πθΝΰλαηηυθΝ πθΝπδθΪεπθΝΧ1ΨΝ
εαδΝΧβΨέ
(ζ)Ν δαθτ ηα αΝ υθΫπ δαμ
Πλκετπ δΝαπσΝ βΝ δαέλ βΝ πθΝαγλκδ ηΪ πθΝ κυΝΧγΨΝη Ναυ ΪΝ κυΝΧβΨέ
(η)Ν

έε βμΝ υθΫπ δαμΝCI

Πλκετπ δΝαπσΝ κθΝ τπκΝωIοΧζ-n)/(n-1Ψ,Νσπκυ,
ζοΝΪγλκδ ηαΝήΝπζάγκμΝελδ βλέπθ,
n οΝπζάγκμΝελδ βλέπθέ
(θ)ΝΛσΰκμΝ υθΫπ δαμΝCR
Πλκετπ δΝαπσΝ κθΝ τπκΝCR=CI/RI,Νσπκυ,
RI έθαδΝκΝ υξαέκμΝ έε βμΝα υθΫπ δαμ,ΝσππμΝκλέ βε ΝαπσΝ κθΝSaaty.

Κυ δεαμΝΠλκΰλΪηηα κμ
ΚΛ Η PROGRAM
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace AHP
{
static class Program
{
/// <summary>
ήήήΝΣκΝ βη έκΝ εεέθβ βμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
{
Application.EnableVisualStyles();
Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
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Application.Run(new FRMMAIN());
}
}
}
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ΚΛ Η FRMNEW
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace AHP
{
public partial class frmNew : Form
{
ήήη αίζβ άΝη Ν βθΝκθκηα έαΝ κυΝαλξ έκυ
string filename = "";

public frmNew()
{
InitializeComponent();
}

private void mnuClose_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}

private void txtName_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
ήή κΝσθκηαΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝε θσ
if (txtName.Text.Trim().Equals(""))
btnOK.Enabled = false;
else
btnOK.Enabled = true;
}

private void txtFilename_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
txtName_TextChanged(this, e);
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}

public string GetFilename()
{
return filename;
}

private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
{
filename = txtName.Text.Trim();
ήήπλδθΝ βηδκυλΰβγ έΝ κΝ θΫκΝ αλξ έκ,Ν ζΫΰξ αδΝ κΝ σθκηΪΝ κυ,Ν κΝ κπκέκΝ
θΝπλΫπ δΝθαΝπ λδΫξ δΝ κυμΝ δ δεκτμΝξαλαε άλ μΝξΝρΝμΝΟΟΝήΝ\ | ? *
if

(filename.Contains("<")

filename.Contains(":")

|

|

filename.Contains("\"")

filename.Contains(">")
|

filename.Contains("/")

|
|

filename.Contains("\\") | filename.Contains("? ") | filename.Contains("*"))
{
εessageψoxέShowΧΟΣκΝ σθκηαΝ

κυΝ αλξ έκυΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ

π λδζαηίΪθ δΝ εαθΫθαθΝ απσΝ κυμΝ δ δεκτμΝ ξαλαε άλ μΝ ξΝ ρΝ μΝ \" / \\ | ? *.", this.Text,
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
txtName.Select();
txtName.SelectAll();
filename = "";
return;
}
this.Close();
}

private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}

private void tClose_Click(object sender, EventArgs e)
{
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this.Close();
}
}
}
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ΚΛ Η FRMCR
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace AHP
{
public partial class frmCr : Form
{
intΝ iϋditνΝ ήήπλκ

δκλέα δΝ βΝ ΰλαηηάΝ πκυΝ π ι λΰΪα αδ,Ν αθΝ έθαδΝ -1Ν

θΝ

ΰέθ αδΝ έπκ
όRεεχIσΝfrmmainνΝήήη αίζβ άΝπκυΝαθαφΫλ αδΝ βθΝόRεεχIσ
DataύridViewΝgνΝήήη αίζβ άΝπκυΝαθαφΫλ αδΝ κΝύridΝ βμΝόRεεχIσ
/// <summary>
ήήήΝΚα α ε υα άμΝ βμΝφσληαμΝθΫκυΝελδ βλέκυ
/// </summary>
public frmCr(FRMMAIN frmmain, int iEdit)
{
InitializeComponent();
this.frmmain = frmmain;
g = frmmain.Grid;
this.iEdit = iEdit;
if (iEdit > -1)
{
this.Text = " π ι λΰα έα ελδ βλέκυ";
txtName.Text = g.Rows[iEdit].HeaderCell.Value.ToString();
btnDelete.Visible = true;
}
else
this.Text = "ΝΫκ ελδ άλδκ";
}

private void mnuClose_Click(object sender, EventArgs e)
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{
this.Close();
}

private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}

private void txtName_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
ήή κΝσθκηαΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝε θσ
if (txtName.Text.Trim().Equals(""))
btnOK.Enabled = false;
else
btnOK.Enabled = true;
}

private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
{
ήήαπαΰκλ τ αδΝβΝξλά βΝεσηηα κμΝ κ σθκηα
if (txtName.Text.Contains(","))
{
εessageψoxέShowΧΟ

θΝ πδ λΫπ αδΝβΝ ξλά βΝ εσηηα κμΝ

κΝσθκηαΝ

κυΝελδ βλέκυέΟ,ΝthisέText,ΝεessageψoxψuttonsέτK,ΝεessageψoxIconέϋrrorΨν
txtName.SelectAll();
txtName.Select();
return;
}
ήήαθΪζκΰαΝη Ν κΝαθΝΫξκυη ΝθαΝεΪθκυη Νη ΝθΫκΝελδ άλδκΝάΝ π ι λΰα έαΝ
ελδ βλέκυ,Νεαζ έ αδΝβΝ ξ δεάΝηΫγκ κμ
if (iEdit == -1) Create();
else Edit();
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}

/// <summary>
ήήήΝ βηδκυλΰ έ αδΝ κΝελδ άλδκ
/// </summary>
private void Create()
{
string sName = txtName.Text.Trim();
ήή ζΫΰξ αδΝαθΝ κΝθΫκΝσθκηαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝά β
for (int i = 0; i < g.RowCount; i++)
{
if (sName == g.Rows[i].HeaderCell.Value.ToString())
{
MessageBox.Show("Σκ

σθκηα

\"

"

+

sName

+

"\"

ξλβ δηκπκδ έ αδ ά β ΰδα Ϊζζκ ελδ άλδκ.", this.Text, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
txtName.Select();
return;
}
}
ήή κΝ θΫκΝ ελδ άλδκΝ πλκ έγ αδΝ

κΝ ύrid,Ν αφκτΝ πλυ αΝ ΰέθ δΝ βΝ

ηκλφκπκέβ βΝ πθΝθΫπθΝΰλαηηυθΝεαδΝ βζυθ
g.Columns.Add(sName, sName);
g.Columns[sName].HeaderCell.Style.Alignment

=

DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft;
g.Columns[sName].DefaultCellStyle.Alignment

=

DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter;
g.Columns[sName].DefaultCellStyle.Font

=

new

System.Drawing.Font("Arial", 10);
g.Columns[sName].Width = FRMMAIN.iWidth;
g.Columns[sName].SortMode

=

DataGridViewColumnSortMode.NotSortable;
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g.Columns[sName].Resizable = DataGridViewTriState.False;

for (int i = 0; i < g.RowCount; i++)
g.Rows[i].Cells[g.ColumnCount - 1].Value = "";

g.Rows.Add();
g.Rows[g.RowCount - 1].HeaderCell.Value = sName;
for (int i = 0; i < g.RowCount; i++)
g.Rows[g.RowCount - 1].Cells[i].Value = "";

frmmain.UpdateAllArrays();
g.CurrentCell.Selected = false;

txtName.Text = "";
txtName.Select();
frmmain.SaveOn(); // θ λΰκπκδκτθ αδ

α η θκτ απκγάε υ βμ

βμ

FRMMAIN
}

/// <summary>
ήήήΝ π ι λΰΪα αδΝ κΝελδ άλδκ
/// </summary>
private void Edit()
{
ήή κΝθΫκΝσθκηαΝ κυΝελδ βλέκυΝ θΝπλΫπ δΝθαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝΪζζκΝ
ελδ άλδκ
string sName = txtName.Text.Trim();

for (int i = 0; i < g.RowCount; i++)
if (i != iEdit && sName == g.Rows[i].HeaderCell.Value.ToString())
{
MessageBox.Show("Σκ

σθκηα

\"

"

+

sName

+

"\"

ξλβ δηκπκδ έ αδ ά β ΰδα Ϊζζκ ελδ άλδκ.", this.Text, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
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txtName.Select();
return;
}
ήή κΝύridΝ θβη λυθ αδΝη Ν κΝθΫκΝσθκηαΝεαδΝβΝφσληαΝεζ έθ δ
g.Rows[iEdit].HeaderCell.Value = sName;
g.Columns[iEdit].HeaderCell.Value = sName;
this.Close();
}

private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{
//αφαδλ έ αδ β πδζ ΰηΫθβ ΰλαηηά -

άζβ

DataGridView g = frmmain.Grid;
if (g.RowCount == 0) return;
g.Rows.RemoveAt(iEdit);
g.Columns.RemoveAt(iEdit);
frmmain.UpdateAllArrays();
frmmain.SaveOn();
this.Close();
}
}
}
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ΚΛ Η FRMCALC
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace AHP
{
public partial class frmCalc : Form
{
private DataGridView g;
private double[,] values; //πέθαεαμ η

δηΫμ πκυ γα ηφαθδ κτθ

κ Grid

private string[] crNames; //κδ κθκηα έ μ πθ ελδ βλέπθ
private int iRowsSuma; // κ πζάγκμ

πθ ΰλαηηυθ

κυ Grid

βμ

FRMMAIN
privateΝstringΝsTypeνΝήήκΝ τπκμΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ κυΝπέθαεα
public frmCalc(double[,] values, string[] crNames, int iRowsSuma, string
sType)
{
InitializeComponent();
this.values = values;
this.crNames = crNames;
this.iRowsSuma = iRowsSuma;
this.sType = sType;
switch (sType)
{
case "B":
this.Text = "Πλυ κ δ δκ δΪθυ ηα";
break;
case "C":
this.Text = " Ϊλβ";
break;
case "D":
thisέTextΝοΝΟ δΪθυ ηαΝ αγηδ ηΫθπθΝαγλκδ ηΪ πθΟν
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break;
case "E":
this.TextΝοΝΟ δαθτ ηα αΝ υθΫπ δαμΟν
break;
}
}

private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}

private void Grid_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (Grid.RowCount == 0)
lblCell.Text = " δ τγυθ β:";
else
{
try
{
lblCell.Text

=

" δ τγυθ β:

"

Grid.Rows[Grid.CurrentCell.RowIndex].HeaderCell.Value.ToString()

+

+
",

"

+

Grid.Columns[Grid.CurrentCell.ColumnIndex].HeaderCell.Value.ToString();
}
catch
{
lblCell.Text = " δ τγυθ β:";
}
}
}

private void frmCalc_Load(object sender, EventArgs e)
{
ήήηκλφκπκδ έ αδΝ κΝύrid
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g = Grid;
//π λδκλέα αδ κ flickering
g.DoubleBuffered(true);
ήή ηφαθέακθ αδΝκδΝΰλαηηΫμΝεαδΝκδΝ άζ μΝ κυΝύrid
int x, y;
x = iRowsSuma;
y = x;

for (int i = 0; i < x; i++)
{
g.Columns.Add(crNames[i], crNames[i]);
g.Columns[i].HeaderCell.Style.Alignment

=

DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft;
g.Columns[i].DefaultCellStyle.Alignment

=

DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter;
g.Columns[i].DefaultCellStyle.Font

=

new

System.Drawing.Font("Arial", 10);
g.Columns[i].Width = FRMMAIN.iWidth;
g.Columns[i].SortMode

=

DataGridViewColumnSortMode.NotSortable;
g.Columns[i].Resizable = DataGridViewTriState.False;
g.Columns[i].DefaultCellStyle.Format = "0.00";
g.Rows.Add();
g.Rows[i].HeaderCell.Value = crNames[i];
}
ήήπλκ έγ αδΝβΝ δλΪΝη Ν αΝ τθκζα
gέωolumnsέχddΧΟΤΝΟΛ Ο,ΝΟΤΝΟΛ ΟΨν
g.Columns[x].HeaderCell.Style.Alignment

=

DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter;
g.Columns[x].DefaultCellStyle.Alignment

=

DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter;
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g.Columns[x].DefaultCellStyle.Font

=

new

System.Drawing.Font("Arial", 10);
g.Columns[x].Width = FRMMAIN.iWidth * 2;
g.Columns[x].SortMode

=

DataGridViewColumnSortMode.NotSortable;
g.Columns[x].Resizable = DataGridViewTriState.False;
g.Columns[x].DefaultCellStyle.Format = "0.00";
ήή ηφαθέακθ αδΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ υπκζκΰδ ηυθΝ ΧσππμΝ εαδΝ βμΝ
ζ υ αέαμΝ άζβμΨ
double suma;
for (int i = 0; i < x; i++)
{
suma = 0;
for (int j = 0; j < x; j++)
{
g.Rows[i].Cells[j].Value = values[i, j];
suma = suma + values[i, j];
}
g.Rows[i].Cells[x].Value = suma;
}
ήήαθΝ έθαδΝκδΝπ λδπ υ δμΝω,Νϊ,ΝϋΝ σ ΝκδΝ άζ μΝελτίκθ αδ
if (sType == "C" | sType=="D" | sType == "E")
for (int i = 0; i < x ; i++)
g.Columns[i].Visible = false;

g.CurrentCell = g[x, 0];
g.CurrentCell.Selected = false;
}
}
}
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ΚΛ Η FRMMAIN
using System;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
using System.Reflection;
using System.Diagnostics;

namespace AHP
{
public partial class FRMMAIN : Form
{
privateΝstringΝfilenameΝοΝΟΟνΝήήβΝκθκηα έαΝ κυΝαλξ έκυΝαπκγάε υ βμ
privateΝstringΝpathΝοΝΟΟνΝήήβΝπζάλβμΝ δα λκηάΝ κυΝαλξ έκυ
privateΝstringΝdescriptionΝοΝΟΟνΝήήβΝπ λδΰλαφάΝ κυΝαλξ έκυ
publicΝstaticΝintΝiWidthΝοΝηίνΝήή κΝηΫΰ γκμΝ βμΝ άζβμ
privateΝdouble[,]ΝχνΝήήκΝετλδκμΝπέθαεαμΝη Ν αΝ κδξ έαΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ
privateΝdouble[,]ΝψνΝήή κΝπλυ κΝδ δκ δΪθυ ηαΝ κυΝ
privateΝdouble[,]ΝωνΝήή αΝίΪλβΝ κυΝ
privateΝdouble[,]ΝϊνΝήή δΪθυ ηαΝ αγηδ ηΫθπθΝαγλκδ ηΪ πθ
privateΝdouble[,]ΝϋνΝήή δαθτ ηα αΝ υθΫπ δαμ
privateΝstring[]ΝcrσamesνΝήήκδΝκθκηα έ μΝ πθΝελδ βλέπθ
privateΝϊataύridViewΝgνΝήήη αίζβ άΝαθαφκλΪμΝ κΝύrid
/// <summary>
/// Κα α ε υα άμ βμ FRMMAIN
/// </summary>
public FRMMAIN()
{
InitializeComponent();
g = Grid;
}

private void mnuExit_Click(object sender, EventArgs e)
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{
this.Close();
}

private

void

FRMMAIN_FormClosing(object

sender,

FormClosingEventArgs e)
{
ήή λυ βηαΝ αθΝ γαΝ εζ έ δΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ αφκτΝ πλυ αΝ ζ ΰξγ έΝ αθΝ
υπΪλξκυθΝηβΝαπκγβε υηΫθαΝ

κηΫθα

if (!QSaveOK())
{
e.Cancel = true;
return;
}
if (MessageBox.Show("ΘΫζ
MessageBoxButtons.YesNo,

θα εζ έ δ κ πλσΰλαηηα;", this.Text,

MessageBoxIcon.Question)

==

DialogResult.No)

e.Cancel = true;
}

private void mnuNew_Click(object sender, EventArgs e)
{
ήήΰέθ αδΝΫζ ΰξκμΝαθΝυπΪλξκυθΝηβΝαπκγβε υηΫθαΝ

κηΫθα

if (QSaveOK())
{
ήήαθκέΰ δΝβΝfrmσewΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝθΫκυΝαλξ έκυ
string newname = "";
frmNew frm = new frmNew();
frm.ShowDialog(this);
newname = frm.GetFilename();
frm.Dispose();
ήήαθΝ κΝ ξλά βμΝ

δ άΰαΰ Ν ΫΰευλβΝ

δηάΝ

βθΝ frmσew,Ν

σ Ν

βηδκυλΰ έ αδΝΫθαΝθΫκΝαλξ έκΝη Ναυ άΝ βθΝκθκηα έα
if (newname != "")
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{
LoadFile(newname, true);
ήή θ λΰκπκδκτθ αδΝ αΝη θκτΝαπκγάε υ βμ
SaveOn();
εessageψoxέShowΧΟΣκΝ θΫκΝ αλξ έκΝ

βηδκυλΰάγβε έΟ,Ν ΟΝΫκΝ

αλξ έκΟ,ΝεessageψoxψuttonsέτK,ΝεessageψoxIconέInformationΨν
}
}
}

private void mnuAbout_Click(object sender, EventArgs e)
{
//αθκέΰ δ β φσληα ξ δεΪ
frmAbout frm = new frmAbout();
frm.ShowDialog(this);
frm.Dispose();
}

/// <summary>
ήήήΝΜΫγκ κμΝφσλ π βμΝαλξ έκυ
/// </summary>
ήήήΝξparamΝnameοΟfullpathΟρΠζάλβμΝ δα λκηάΝ κυΝαλξ έκυξήparamρ
ήήήΝ ξparamΝ nameοΟisσewΟρ θΝ έθαδΝ trueΝ σ Ν βηδκυλΰ έ αδΝ ΫθαΝ θΫκ,Ν
ε θσΝαλξ έκξήparamρ
public void LoadFile(string fullpath, bool isNew)
{
int i, j;

g.RowCount = 0;
g.ColumnCount = 0;
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ήήαθΝβΝ δηάΝisσewΝ έθαδΝtrue,Ν σ Ν βηδκυλΰ έ αδΝΫθαΝθΫκ,Νε θσΝαλξ έκ,Ν
αζζδυμΝφκλ υθ αδΝΫθαΝαπκγβε υηΫθκ
if (isNew)
{
filename = fullpath;
path = "";
description = "";
}
else
{
ήήαπσΝ βΝ δα λκηάΝ ιΪΰ αδΝ κΝσθκηαΝ κυΝαλξ έκυΝεαδΝαπκγβε τ αδΝ
βΝη αίζβ άΝfilename
filename = Path.GetFileNameWithoutExtension(fullpath);
path = fullpath;
//φκλ υθ αδ κ αλξ έκ path
StreamReader

FileR

=

new

StreamReader(path,

System.Text.Encoding.UTF8);
ήήβΝ1βΝ ΰΰλαφάΝπλΫπ δΝθαΝφΫλ δΝ βθΝΫθ διβΝχώP
if (FileR.ReadLine() != "AHP")
{
εessageψoxέShowΧΟΜβΝ ΫΰευλβΝ ηκλφάΝ αλξ έκυέΟ,Ν thisέText,Ν
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
FileR.Close();
return;
}
ήή δαίΪα αδΝβΝπ λδΰλαφάΝ κυΝαλξ έκυ
description = FileR.ReadLine();
ήή δαίΪα αδΝ κΝπζάγκμΝ πθΝελδ βλέπθ
int iSuma;
iSuma = Int32.Parse(FileR.ReadLine());
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for (i = 0; i < iSuma; i++)
{
g.Columns.Add("", "");
g.Columns[i].HeaderCell.Style.Alignment

=

DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft;
g.Columns[i].DefaultCellStyle.Alignment

=

DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter;
g.Columns[i].DefaultCellStyle.Font

=

new

System.Drawing.Font("Arial", 10);
g.Columns[i].Width = iWidth;
g.Columns[i].SortMode

=

DataGridViewColumnSortMode.NotSortable;
g.Columns[i].Resizable = DataGridViewTriState.False;
}
ήή δαίΪακθ αδΝΫθαΝπλκμΝΫθαΝ αΝελδ άλδαΝεαδΝ ηφαθέακθ αδΝ κΝύrid
string sName;
for (i = 0; i < iSuma; i++)
{
sName = FileR.ReadLine();
g.Rows.Add();
g.Rows[g.RowCount - 1].HeaderCell.Value = sName;
g.Columns[i].Name = sName;
g.Columns[i].HeaderCell.Value = sName;
for (j = 0; j < iSuma; j++)
{
g.Rows[i].Cells[j].Value = FileR.ReadLine();
}
}
FileR.Close();
lblCell.Text = " δ τγυθ β:";
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ήήελτί αδΝβΝ

έα βΝ κΝύrid

if (g.RowCount > 0)
{
g.CurrentCell = g[0, 0];
g.CurrentCell.Selected = false;
}
}
ήή κΝ ύroupψoxInfoΝ ηφαθέακθ αδΝ κδΝ πζβλκφκλέ μΝ κυΝ αλξ έκυΝ πκυΝ
Ϊθκδι ΝεαδΝ θ λΰκπκδκτθ αδΝ υΰε ελδηΫθαΝ κδξ έαΝ βμΝόRεεχIσ
pic.Visible = false;
txtFilename.Text = filename;
txtDescription.Text = description;
GroupBoxInfo.Visible = true;
GroupBox1.Visible = true;
GroupBox2.Visible = true;
mnuSaveAs.Enabled = true;
tSaveAs.Enabled = true;
mnuOrders.Enabled = true;
mnuCrAdd.Enabled = true;

UpdateAllArrays();
//απ θ λΰκπκδκτθ αδ α η θκτ απκγάε υ βμ
SaveOff();
}

/// <summary>
/// ΜΫγκ κμ απκγάε υ βμ αλξ έκυ
/// </summary>
public void SaveFile()
{
int i, j;
intΝiSumaνΝήή κΝπζάγκμΝ πθΝελδ βλέπθ
iSuma = g.RowCount;
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ήή ιΪΰ αδΝ κΝ σθκηαΝ κυΝ αλξ έκυΝ απσΝ βθΝ πδζ ΰηΫθβΝ δα λκηάΝ
απκγάε υ βμΝεαδΝ ηφαθέα αδΝ κΝtxtόilename
filename = Path.GetFileNameWithoutExtension(path);
txtFilename.Text = filename;
description = txtDescription.Text.Trim();
// βηδκυλΰ έ αδ κ αλξ έκ path
StreamWriter

FileW

=

new

StreamWriter(path,

false,

System.Text.Encoding.UTF8);
ήή1βΝ ΰΰλαφάΝβΝΫθ διβΝχώP
FileW.WriteLine("AHP");
ήήββΝ ΰΰλαφάΝβ π λδΰλαφάΝ κυΝαλξ έκυ
FileW.WriteLine(description);
ήή ΰΰλΪφ αδΝ κΝπζάγκμΝ πθΝελδ βλέπθ
FileW.WriteLine(iSuma);
ήήαπκγβε τκθ αδΝ απσΝ κΝ ύridΝ ΫθαΝ πλκμΝ ΫθαΝ αΝ ελδ άλδαΝ η Ν δμΝ δηΫμΝ
κυμ
for (i = 0; i < iSuma; i++)
{
FileW.WriteLine(g.Rows[i].HeaderCell.Value.ToString());
for (j = 0; j < iSuma; j++)
if (j > i)
FileW.WriteLine(g.Rows[i].Cells[j].Value.ToString());
else
FileW.WriteLine("");
}
FileW.Close();
ήήαπ θ λΰκπκδκτθ αδΝ αΝη θκτΝαπκγάε υ βμ
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SaveOff();
}

private void txtDescription_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
ήήαθΝ Ϊζζαι Ν κΝ π λδ ξση θκΝ κυΝ txtϊescription,Ν θ λΰκπκδκτθ αδΝ αΝ
η θκτΝαπκγάε υ βμ
if (txtDescription.Text.Trim() != description) SaveOn();
}

private void mnuLoad_Click(object sender, EventArgs e)
{
ήήΰέθ αδΝΫζ ΰξκμΝαθΝυπΪλξκυθΝηβΝαπκγβε υηΫθαΝ

κηΫθα

if (QSaveOK())
{
ήήαθκέΰ δΝ κΝπαλΪγυλκΝ πδζκΰάμΝαλξ έκυ
if

(openFile.ShowDialog(this)

==

DialogResult.OK

&&

openFile.FileName != "") LoadFile(openFile.FileName, false);
openFile.Dispose();
}
}

/// <summary>
/// θ λΰκπκδκτθ αδ α η θκτ απκγάε υ βμ
/// </summary>
public void SaveOn()
{
mnuSave.Enabled = true;
mnuSaveAs.Enabled = true;
tSave.Enabled = true;
tSaveAs.Enabled = true;
}

/// <summary>
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ήήήΝ π θ λΰκπκδκτθ αδΝ αΝη θκτΝαπκγάε υ βμ
/// </summary>
public void SaveOff()
{
mnuSave.Enabled = false;
tSave.Enabled = false;
}

/// <summary>
ήήήΝ πδ λΫφ δΝ trueΝ αθΝ υπΪλξκυθΝ ηβΝ απκγβε υηΫθαΝ

κηΫθαΝ πλδθΝ βΝ

βηδκυλΰέαΝάΝ κΝφσλ πηαΝαλξ έκυΝάΝ βθΝΫικ κΝαπσΝ κΝπλσΰλαηηα
ήήήΝ θΝ πδ λαφ έΝ βΝ δηάΝ true,Ν βΝ δα δεα έαΝ πκυΝ εΪζ

Ν βθΝ παλκτ αΝ

ηΫγκ κΝ υθ ξέα αδΝεαθκθδεΪ,Ν θυΝη ΝfalseΝαευλυθ αδ
/// </summary>
private bool QSaveOK()
{
ήήαθΝ αΝ η θκτΝ απκγάε υ βμΝ έθαδΝ απ θ λΰκπκδβηΫθα,Ν

θΝ υπΪλξ δΝ

εαθΫθαΝπλσίζβηαΝεαδΝαπζυμΝ πδ λΫφ αδΝβΝΫθ διβΝtrue
if (!mnuSave.Enabled) return true;
ήή βΝ δαφκλ δεάΝπ λέπ π β,Νίΰαέθ δΝ λυ βηαΝαπκγάε υ βμ
ϊialogResultΝ resultΝ οΝ εessageψoxέShowΧΟΝαΝ απκγβε υγκτθΝ αΝ
κηΫθαΝ

κυΝ αλξ έκυΝ \""

+

filename

MessageBoxButtons.YesNoCancel,

+

"\ΟνΟ,Ν Ο πκγάε υ βΝ αλξ έκυΟ,Ν
MessageBoxIcon.Question,

MessageBoxDefaultButton.Button1);
ifΝ ΧresultΝ οοΝ ϊialogResultέσoΨΝ ήήαθΝ πδζΫξγβε Ν κΝ σo,Ν
απκγάε υ β,Νπ σ κΝβΝ δα δεα έαΝπκυΝεΪζ

θΝ ΰέθ αδΝ

Ν βθΝηΫγκ κΝ υθ ξέα αδΝεαθκθδεΪ

return true;
elseΝifΝΧresultΝοοΝϊialogResultέωancelΨΝήήαθΝ πδζΫξγβε Ν κΝωancel,Ν θΝ
ΰέθ αδΝαπκγάε υ β,ΝεδΝ πδπζΫκθΝ αηα Ϊ δΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝπκυΝεΪζ

Ν βθΝηΫγκ κ

return false;
elseΝifΝΧresultΝοοΝϊialogResultέYesΨΝήήαθΝ πδζΫξγβε Ν κΝYes,Νΰέθ αδΝεαδΝ
απκγάε υ βΝεαδΝ υθ ξέα αδΝεαθκθδεΪΝβΝ δα δεα έαΝπκυΝεΪζ

Ν βθΝηΫγκ κ
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{
ifΝΧpathΝοοΝΟΟΨΝήήαθΝ θΝυπΪλξ δΝ δα λκηάΝαλξ έκυΝ βηαέθ δΝσ δΝ θΝ
Ϋξ δΝαπκγβε υ έΝ κΝαλξ έκΝαεσηαΝκτ ΝηδαΝφκλΪ,Νκπσ ΝγαΝεζβγ έΝβΝSaveχs,ΝαζζδυμΝ
γαΝεζβγ έΝβΝSave
mnuSaveAs_Click(this, EventArgs.Empty);
else
mnuSave_Click(this, EventArgs.Empty);
return true;
}
else
return false;
}

private void mnuSaveAs_Click(object sender, EventArgs e)
{
ήήαθκέΰ δΝ κΝπαλΪγυλκΝ πδζκΰάμΝαλξ έκυΝαπκγάε υ βμ
ήήαθΝ

θΝ υπΪλξ δΝ δα λκηάΝ αλξ έκυ,Ν σ Ν ηφαθέα αδΝ ησθκΝ κΝ σθκηαΝ

κυΝαλξ έκυ
if (path != "")
{
saveFile.FileName = path;
}
else
{
saveFile.FileName = filename;
}
ήήαθΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ κυΝsaveόileΝdialogΝ έθαδΝτK,Ν σ Ναπκγβε τ αδΝβΝ
πδζ ΰηΫθβΝ δα λκηάΝ βΝη αίζβ άΝpathΝεαδΝΰέθ αδΝβΝαπκγάε υ β
if (saveFile.ShowDialog(this) == DialogResult.OK)
{
path = saveFile.FileName;
SaveFile();
}
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saveFile.Dispose();
}

private void mnuSave_Click(object sender, EventArgs e)
{
ήήαθΝ θΝυπΪλξ δΝ δα λκηάΝαλξ έκυΝεαζ έ αδΝβΝSaveχs,ΝαζζδυμΝΰέθ αδΝ
εαθκθδεΪΝαπκγάε υ β
if (path == "")
mnuSaveAs_Click(this, EventArgs.Empty);
else
SaveFile();
}

private void FRMMAIN_Load(object sender, EventArgs e)
{
//π λδκλέα αδ κ flickering κυ Grid
g.DoubleBuffered(true);
}
private void tNew_Click(object sender, EventArgs e) //αθκέΰ δ θΫκ ξάηα
{
mnuNew_Click(this, e);
}
private void tLoad_Click(object sender, EventArgs e) //φκλ υθ δ ξάηα
{
mnuLoad_Click(this, e);
}
private void tSave_Click(object sender, EventArgs e) //απκγβε τ δ
ξάηα
{
mnuSave_Click(this, e);
}
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private void tSaveAs_Click(object sender, EventArgs e) //απκγβε τ δ πμ
ξάηα
{
mnuSaveAs_Click(this, e);
}

/// <summary>
ήήήΝ θαθ υθ δΝ αΝ κδξ έαΝσζπθΝ πθΝπδθΪεπθΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ
/// </summary>
public void UpdateAllArrays()
{
ήήκλέακθ αδΝσζκδΝκδΝπέθαε μ
A = new double[g.RowCount, g.RowCount];
B = new double[g.RowCount, g.RowCount];
C = new double[g.RowCount, g.RowCount];
D = new double[g.RowCount, g.RowCount];
E = new double[g.RowCount, g.RowCount];

if (g.RowCount == 0)
{
txtB.Text = txtC.Text = txtD.Text = txtE.Text = txtF.Text =
txtG.Text = "";
lblωellέTextΝοΝΟ δ τγυθ βμΟν
return;
}
ήήαπκγβε τκθ αδΝκδΝκθκηα έ μΝ πθΝελδ βλέπθ
crNames = new string[g.RowCount];
for (int i = 0; i < g.RowCount; i++)
crNames[i] = g.Rows[i].HeaderCell.Value.ToString();
ήή αΝε ζδΪΝαπσΝ βΝ δΪη κΝεαδΝεΪ πΝΰέθκθ αδΝread-only
for (int i = 0; i < g.RowCount; i++)
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{
g.Rows[i].Cells[i].Value = 1;
for (int j = 0; j <= i; j++)
g.Rows[i].Cells[j].ReadOnly = true;
}
ήή παθαςπκζκΰέακθ αδΝκδΝ δηΫμΝ πθΝread-onlyΝε ζδυθ
double newvalue;
for (int i = 0; i < g.RowCount; i++)
for (int j = i + 1; j < g.RowCount; j++)
if (g.Rows[i].Cells[j].Value.ToString() != "")
{
newvalue

=

1.0

/

Double.Parse(g.Rows[i].Cells[j].Value.ToString());
g.Rows[j].Cells[i].Value = newvalue.ToString("0.0000");
}
else
g.Rows[j].Cells[i].Value = "";
ήήκδΝ δηΫμΝ κυΝύridΝπ λθδκτθ αδΝ κθΝπέθαεαΝχ
for (int i = 0; i < g.RowCount; i++)
for (int j = 0; j < g.RowCount; j++)
if (g.Rows[i].Cells[j].Value.ToString() != "")
A[i, j] = Double.Parse(g.Rows[i].Cells[j].Value.ToString());
else
A[i, j] = 0;

//============================================================
=
ήήυπκζκΰέα αδΝ κΝ πλυ κΝ δ δκ δΪθυ ηαΝ πκυΝ έθαδΝ κΝ

λΪΰπθκΝ κυΝ

πέθαεαΝ ΝεαδΝαπκγβε τ αδΝ κθΝπέθαεαΝ
double value1;
double value2;
double valueSuma;
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double allSuma;
allSuma = 0;
for (int xRow = 0; xRow < g.RowCount; xRow++)
for (int xCol = 0; xCol < g.RowCount; xCol++)
{
valueSuma = 0;
for (int i = 0; i < g.RowCount; i++)
{
value1 = A[xRow, i];
value2 = A[i, xCol];
valueSuma = valueSuma + value1 * value2;
allSuma = allSuma + value1 * value2;
B[xRow, xCol] = valueSuma;
}
}
txtB.Text = allSuma.ToString("0.000");

//============================================================
=
ήήυπκζκΰέακθ αδΝ αΝίΪλβΝεαδΝαπκγβε τκθ αδΝ κθΝπέθαεαΝω
ήή δαδλ έ αδΝ κΝΪγλκδ ηαΝεΪγ Ν δλΪμΝ κυΝ Νη Ν κΝ τθκζκΝ κυΝ
for (int xRow = 0; xRow < g.RowCount; xRow++)
{
valueSuma = 0;
for (int xCol = 0; xCol < g.RowCount; xCol++)
valueSuma = valueSuma + B[xRow, xCol];
C[xRow, 0] = valueSuma / allSuma;
}
ήή ηφαθέα αδΝ κΝ τθκζκΝ κυΝω
valueSuma = 1;
txtC.Text = valueSuma.ToString("0.000");

//============================================================
=
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ήήυπκζκΰέα αδΝ

κΝ

δΪθυ ηαΝ

αγηδ ηΫθπθΝ αγλκδ ηΪ πθΝ εαδΝ

απκγβε τ αδΝ κθΝπέθαεαΝϊ
allSuma = 0;
for (int xRow = 0; xRow < g.RowCount; xRow++)
{
valueSuma = 0;
for (int xCol = 0; xCol < g.RowCount; xCol++)
valueSuma = valueSuma + A[xRow, xCol] * C[xCol, 0];
D[xRow, 0] = valueSuma;
allSuma = allSuma + valueSuma;
}
ήή ηφαθέα αδΝ κΝ τθκζκΝ κυΝϊ
txtD.Text = allSuma.ToString("0.000");

//============================================================
=
ήήυπκζκΰέακθ αδΝ αΝ δαθτ ηα αΝ υθΫπ δαμΝεαδΝαπκγβε τκθ αδΝ κθΝϋ
valueSuma = 0;
for (int xRow = 0; xRow < g.RowCount; xRow++)
{
E[xRow, 0] = D[xRow, 0] / C[xRow, 0];
valueSuma = valueSuma + D[xRow, 0] / C[xRow, 0];
}
ήή ηφαθέα αδΝ κΝ τθκζκΝ κυΝϊ
txtE.Text = valueSuma.ToString("0.000");

//============================================================
=
ήήυπκζκΰέα αδΝκΝ έε βμΝ υθΫπ δαμΝωI
valueSuma = 0;
for (int xRow = 0; xRow < g.RowCount; xRow++)
valueSuma = valueSuma + E[xRow, 0];
valueSuma = valueSuma / g.RowCount;
valueSuma = (valueSuma - g.RowCount) / (g.RowCount - 1);
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txtF.Text = valueSuma.ToString("0.000");

//============================================================
=
ήήυπκζκΰέα αδΝκΝζσΰκμΝ υθΫπ δαμΝωR
double RI;
switch (g.RowCount)
{
case 1:
case 2:
RI = 0;
break;
case 3:
RI = 0.58;
break;
case 4:
RI = 0.90;
break;
case 5:
RI = 1.12;
break;
case 6:
RI = 1.24;
break;
case 7:
RI = 1.32;
break;
case 8:
RI = 1.41;
break;
case 9:
RI = 1.45;
break;
case 10:
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RI = 1.49;
break;
case 11:
RI = 1.51;
break;
case 12:
RI = 1.48;
break;
case 13:
RI = 1.56;
break;
case 14:
RI = 1.57;
break;
case 15:
RI = 1.59;
break;
default:
RI = 1.59;
break;
}
txtG.Text = (valueSuma / RI).ToString("0.000");
if (g.RowCount < 3) txtB.Text = txtC.Text = txtD.Text = txtE.Text =
txtF.Text = txtG.Text = "";
}

private void Grid_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
ήήαθΝ ηΫ αΝ

κΝ ύridΝ πα άγβε Ν κΝ πζάε λκΝ ϊeleteΝ σ Ν δαΰλΪφ αδΝ βΝ

πδζ ΰηΫθβΝπ λδκξά
if (e.KeyCode == Keys.Delete)
{
for (int i = 0; i < g.RowCount; i++)
for (int j = 0; j < g.RowCount; j++)
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if

(i

!=

j

&&

g.Rows[i].Cells[j].Selected)

g.Rows[i].Cells[j].Value = "";
}
}

private

void

Grid_CellValueChanged(object

sender,

DataGridViewCellEventArgs e)
{
double value;
string str;

if (e.RowIndex >= e.ColumnIndex | e.RowIndex < 0 | e.ColumnIndex
< 0) return;
ήήβΝ δηάΝπκυΝ δ άξγβΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝαλδγηβ δεάΝεαδΝη αιτΝ1ΝεαδΝλ
str = g.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].Value.ToString();

try
{
value = double.Parse(str);
}
catch
{ value = 0; }

if (value < 1 | value > 9)
g.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].Value = "";
else
g.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].Value

=

value.ToString();

UpdateAllArrays();
SaveOn();
}
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private

void

Grid_RowHeaderMouseDoubleClick(object

sender,

DataGridViewCellMouseEventArgs e)
{
ήήαθκέΰ δΝβΝfrmωrΝΰδαΝ βθΝ π ι λΰα έαΝάΝ βΝ δαΰλαφάΝ κυΝελδ βλέκυ
frmCr frm = new frmCr(this, e.RowIndex);
frm.ShowDialog(this);
frm.Dispose();
Grid.Select();
if (Grid.RowCount > 0) Grid.CurrentCell.Selected = false;
}

private void Grid_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (Grid.RowCount == 0)
lblCell.Text = " δ τγυθ β:";
else
{
try
{
lblCell.Text

=

" δ τγυθ β:

"

Grid.Rows[Grid.CurrentCell.RowIndex].HeaderCell.Value.ToString()

+

+
",

"

+

Grid.Columns[Grid.CurrentCell.ColumnIndex].HeaderCell.Value.ToString();
}
catch
{
lblCell.Text = " δ τγυθ β:";
}
}
}

private void mnuCrAdd_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
ήήαθκέΰ δΝβΝφσληαΝ βηδκυλΰέαμΝελδ βλέπθ
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frmCr frm = new frmCr(this, -1);
frm.ShowDialog(this);
frm.Dispose();
Grid.Select();
Grid.CurrentCell.Selected = false;
}

/// <summary>
ήήήΝ ζΫΰξ δΝαθΝ κΝπζάγκμΝ πθΝελδ βλέπθΝ έθαδΝηδελσ λκΝαπσΝγ
/// </summary>
private bool OpenWindow()
{
if (g.RowCount < 3)
{
εessageψoxέShowΧΟΠλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ
ελδ άλδαΝ

ΰδαΝ

θαΝ

ΰέθ δΝ

κΝ

υΰε ελδηΫθκμΝ

Ν βηδκυλΰά δΝ κυζΪξδ κθΝ γΝ
υπκζκΰδ ησμέΟ,Ν

thisέText,Ν

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
return false;
}
else return true;
}

private void mnuB_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (OpenWindow())
{
ήή ηφαθέακθ αδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝπλυ κυΝδ δκ δαθτ ηα κμΝΝΝΝ
frmCalc frm = new frmCalc(B, crNames, g.RowCount, "B");
frm.ShowDialog(this);
frm.Dispose();
}
}

private void mnuC_Click(object sender, EventArgs e)
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{
if (OpenWindow())
{
ήή ηφαθέακθ αδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝίαλυθ
frmCalc frm = new frmCalc(C, crNames, g.RowCount, "C");
frm.ShowDialog(this);
frm.Dispose();
}
}

private void mnuD_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (OpenWindow())
{
ήή ηφαθέα αδΝ κΝ δΪθυ ηαΝ αγηδ ηΫθπθΝαγλκδ ηΪ πθ
frmCalc frm = new frmCalc(D, crNames, g.RowCount, "D");
frm.ShowDialog(this);
frm.Dispose();
}
}

private void mnuE_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (OpenWindow())
{
ήή ηφαθέακθ αδΝ αΝ δαθτ ηα αΝ υθΫπ δαμ
frmCalc frm = new frmCalc(E, crNames, g.RowCount, "E");
frm.ShowDialog(this);
frm.Dispose();
}
}

private void mnuHelp_Click(object sender, EventArgs e)
{
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//αθκέΰκυθ κδ τθ κη μ κ βΰέ μ ξλά βμ
Process.Start(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory

+

"MISC\\ahp_manual.pdf");
}
}
public static class Extensions //inner class πκυ ξλβ δηκπκδ έ αδ ΰδα δΪφκλ μ
π ε Ϊ δμ
{
public static void DoubleBuffered(this DataGridView dgv, bool setting)
//η δυθ δ κ flickering

α DataGridView

{
Type dgvType = dgv.GetType();
PropertyInfo

pi

=

dgvType.GetProperty("DoubleBuffered",

BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic);
pi.SetValue(dgv, setting, null);
}
}
}
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ιδκζσΰβ βΝΠλκΰλΪηηα κμ
ΣκΝπλσΰλαηηαΝ θΪζυ βΝAHP αιδκζκΰάγβε Ν, αΝπζαέ δαΝαυ άμΝ βμΝ λΰα έαμ,ΝαπσΝ
κυμΝ υθ ζ

ΫμΝ βηδκυλΰέαμΝ κυΝπμΝπλκμΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝεαδΝ κυμΝυπκζκΰδ ηκτμΝ

πκυΝ ε ζ έΝ,η Ν τκΝ λσπκυμΝέ
Πλυ κμΝΝΫζ ΰξκμ: ε ζυθ αμΝ κυμΝυπκζκΰδ ηκτμΝίάηα-ίάηαΝη ΝίΪ βΝ κυμΝ τπκυμΝ
βμΝ η γσ κυΝ εαδΝ βθΝ ίκάγ δαΝ ηδαμΝ απζάμΝ αλδγηκηβξαθάμΝ εαγυμΝ εαδΝ κυΝ excel σπκυΝ
ζΫξγβ αθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ εαδΝ παλα βλάγβε Ν σ δΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ υπκζκΰέα δΝ εαδΝ
παλκυ δΪα δΝη Νέ δαΝαελέί δαΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ
τ λκμΝ Ϋζ ΰξκμΝ : ΜΫ πΝ κυΝ ζ τγ λαΝ δαεδθκτη θκυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ PriEstPreference

Elicitation

using

Pairwise

ComparisonsέΝ

παλα έΰηα αΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ ηΫγκ κΝ βμΝ Ι λαλξδεάμΝ
πλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ

θαζτγβεαθΝ

αΝ έ δαΝ

θΪζυ βμΝ εαδΝ η Ν αΝ τκΝ

θΝ παλα βλάγβεαθΝ απκεζέ δμΝ η αιτΝ

πθΝ

ιαΰση θπθΝ

απκ ζ ηΪ πθέ
υηπ λα ηα δεΪΝγ πλκτη Νσ δΝ κΝπλσΰλαηηαΝ θΪζυ βΝAHP ε ζ έΝαιδσπδ κυμΝ
υπκζκΰδ ηκτμΝ εαδΝ απκ ζ έΝ λΰαζ έκΝ πκυΝ ίκβγΪ δΝ κθΝ λ υθβ άΝ

βθΝ ε Ϋζ βΝ βμΝ

η γσ κυΝ βμΝΙ λαλξδεάμΝ θΪζυ βμΝ πκφΪ πθέ
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