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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να βοηθήσει τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις να αναπτυχθούν δραστηριοποιούµενες στην αγορά του 

εξωτερικού µέσα από διάφορα επενδυτικά προγράµµατα που χρηµατοδοτεί η 

Παγκόσµια Τράπεζα σε όλο τον κόσµο. Η Τράπεζα χρηµατοδοτεί κυβερνήσεις 

κρατών (µε σκοπό την µείωση της φτώχιας και την βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου) αλλά και ιδιώτες (∆ΧΟ) συµµετέχοντας στο µετοχικό κεφάλαιο της 

επιχείρησης (µε σκοπό την αύξηση της απασχόλησης και την µείωση της 

φτώχιας).  

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται σε γενικές 

γραµµές η Παγκόσµια Τράπεζα (Ιστορικά στοιχεία, Οργάνωση, Επενδυτικές 

δραστηριότητες). Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται οδηγίες για συµµετοχή σε 

διαγωνισµούς που αφορούν προµήθειες έργων που χρηµατοδοτούνται από 

την Παγκόσµια Τράπεζα. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται οδηγίες για την 

συµµετοχή σε διαγωνισµούς που αφορούν την επιλογή και την πρόσληψη 

συµβούλων σε χρηµατοδοτούµενα από την Τράπεζα έργα. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται περιληπτικά, ορισµένα έργα, τα οποία βρίσκονται 

σε εξέλιξη ανά τον κόσµο. Από τα 128 κράτη που έχουν δανειοδοτηθεί, και 

εφαρµόζουν προγράµµατα µε χρηµατοδότηση της Παγκόσµιας Τράπεζας, 

επιλέχθηκαν η Αλβανία, Βουλγαρία και Τουρκία λόγο της εγγύτητας τους µε 

την χώρα µας, η Κίνα και η Ρωσία λόγο του µεγέθους τους αλλά και του 

χρηµατικού ποσού που δανείστηκαν (12641,84 δις$ και 2164,16 δις$ 

αντίστοιχα). Στο κεφάλαιο πέντε εξετάζεται η κατάσταση των Ελληνικών 

επιχειρήσεων σήµερα και η δυνατότητα που τους δίνεται να αναπτυχθούν, 

διαµέσου των χρηµατοδοτούµενων από την Τράπεζα έργων. Τέλος στο 

κεφάλαιο έξι εξετάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας, σε σχέση µε την 

Στρατηγική των επιχειρήσεων. Στα Παραρτήµατα Ι και Κ υπάρχουν τα 

ευρετήρια Αγγλικών και Ελληνικών όρων στα οποία µπορεί να ανατρέξει ο 

αναγνώστης για περαιτέρω επεξήγηση. Όπου στο κείµενο αναγράφεται η λέξη 

τράπεζα µε κεφαλαίο «Τ» αναφέρεται στην Παγκόσµια Τράπεζα, ενώ όπου 

αναγράφεται µε µικρό «τ» αναφέρεται σε οποιαδήποτε άλλη εµπορική 

τράπεζα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ  

Αποστολή της Παγκόσµιας Τράπεζας είναι να καταστήσει ικανές τις 

χώρες ανά τον Κόσµο να αποκτήσουν, να µοιραστούν και να εφαρµόσουν την 

παγκόσµια και την τοπική γνώση τους έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις 

αναπτυξιακές προκλήσεις ενώ παράλληλα βοηθάει τις χώρες αυτές να  

αναπτύξουν ικανότητες σε ατοµικό, οργανωσιακό και θεσµικό επίπεδο. 

11..11  ΙΙσσττοορριικκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα    

ΗΗ  σσύύλλλληηψψηη  ττηηςς  ααρρχχιικκήήςς  ιιδδέέααςς  γγιιαα  ττηηνν  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  εεννόόςς  ΠΠααγγκκόόσσµµιιοουυ  

χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγααννιισσµµοούύ  έέλλααββεε  χχώώρραα  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ∆∆εευυττέέρροουυ  

ΠΠααγγκκοοσσµµίίοουυ  ΠΠοολλέέµµοουυ  σσττοο  BBrreettttoonn  WWooooddss,,  NNeeww  HHaammppsshhiirree..  ΙΙδδρρύύθθηηκκεε  ττοονν  

ΙΙοούύλλιιοο  ττοουυ  11994444  κκααιι  χχοορρήήγγηησσεε  ττοο  ππρρώώττοο  δδάάννεειιοο  ((225500  εεκκααττ  $$))  ττοο  11994477  γγιιαα  ττηηνν  

µµεεττααπποολλεεµµιικκήή  ααννοοιικκοοδδόόµµηησσηη  ττηηςς  ΓΓααλλλλίίααςς..  ΗΗ  ααννοοιικκοοδδόόµµηησσηη  σσυυννεεχχίίζζεειι  αακκόόµµαα  

κκααιι  σσήήµµεερραα  νναα  εείίννααιι  µµιιαα  σσηηµµααννττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  γγιιαα  ττηηνν  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΤΤρράάππεεζζαα  

αανν  κκααννεείίςς  λλάάββεειι  υυππόόψψηη  ττοουυ  ττιιςς  φφυυσσιικκέέςς  κκαατταασσττρροοφφέέςς,,  ααννθθρρωωππιισσττιικκέέςς  ββοοήήθθεειιεεςς  

κκααιι  ααννάάγγκκεεςς  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  µµεεττααπποολλεεµµιικκώώνν  κκαατταασσττρροοφφώώνν  οοιι  οοπποοίίεεςς  

εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  κκααιι  µµεεττααββααττιικκέέςς  οοιικκοοννοοµµίίεεςς..    

ΣΣήήµµεερραα  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  έέχχεειι  κκαατταασσττήήσσεειι  υυππέέρρττααττοο  σσκκοοππόό  ττηηςς  ύύππααρρξξηηςς  ττηηςς  

κκααιι  έέχχεειι  εεππιικκεεννττρρώώσσεειι  κκααττάά  ββάάσσηη  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττηηςς  σσττηηνν  µµεείίωωσσηη  ττηηςς  φφττώώχχιιααςς  

σσεε  ππααγγκκόόσσµµιιοο  εεππίίππεεδδοο..  ΠΠααλλααιιόόττεερραα  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  σσττεελλεεχχώώννοονντταανν  ααππόό  

οοµµοογγεεννοοπποοιιηηµµέέννοο  ππρροοσσωωππιικκόό  µµηηχχααννιικκώώνν  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  ααννααλλυυττώώνν  ττοο  οοπποοίίοο  

έέδδρρεευυεε  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  σσττηηνν  ΟΟυυάάσσιιγγκκττοονν..    ΤΤώώρραα  σσττεελλεεχχώώννεεττααιι  ααππόό  άάττοοµµαα  

δδιιααφφόόρρωωνν  εειιδδιικκοοττήήττωωνν  σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννωωνν  οοιικκοοννοοµµοολλόόγγωωνν,,  εειιδδιικκώώνν  

δδηηµµόόσσιιααςς  πποολλιιττιικκήήςς,,  ττεεχχννοοκκρρααττώώνν  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκώώνν  εεππιισσττηηµµόόννωωνν..  ΤΤοο  4400%%  ττωωνν  

οοπποοίίωωνν  εεδδρρεεύύεειι  σσεε  γγρρααφφεείίαα  εεκκττόόςς  ττωωνν  ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  ααυυττήή  κκααθθ’’  εεααυυττήή  

έέγγιιννεε  µµεεγγααλλύύττεερρηη,,  κκααλλύύππττεειι  µµεεγγααλλύύττεερροο  εεύύρροοςς  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  κκααιι  έέχχεειι  γγίίννεειι  

ππεερριισσσσόόττεερροο  πποολλύύππλλοοκκηη..    

ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  11998800  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσεε  

πποολλλλοούύςς  ττοοµµεείίςς..  ΣΣττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ααννααγγκκάάσσττηηκκεε  νναα  ααννττιιµµεεττωωππίίσσεειι  

ζζηηττήήµµαατταα  εεππααννααδδιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηηςς  χχρρεεώώνν  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  µµαακκρροο--οοιικκοοννοοµµιικκάά  

θθέέµµαατταα..  ΑΑρργγόόττεερραα  εεµµφφααννίίσσττηηκκαανν  σσττοο  ππρροοσσκκήήννιιοο  κκοοιιννωωννιικκάά  κκααιι  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκάά  
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ππρροοββλλήήµµαατταα,,  εεννώώ  ττααυυττόόχχρροονναα  µµιιαα  οολλοοέένναα  κκααιι  ααυυξξααννόόµµεεννηη  κκοοιιννωωννιικκήή  οοµµάάδδαα  

κκααττηηγγοορροούύσσεε  ττηηνν  ττρράάππεεζζαα  όόττιι  δδεενν  εεππέέββλλεεππεε  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  πποολλιιττιικκώώνν  ττηηςς  

σσεε  οορριισσµµέένναα  υυψψηηλλήήςς  σσηηµµαασσίίααςς  ππρροογγρράάµµµµαατταα..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  νναα  δδιιαασσκκεεδδάάσσεειι  

ττιιςς  ααννηησσυυχχίίεεςς  πποουυ  ααφφοορροούύσσαανν  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  ααννααλλααµµββααννόόµµεεννωωνν  ααππόό  

ααυυττήήνν  έέρργγωωνν  έέδδωωσσεε  σσττηηνν  δδηηµµοοσσιιόόττηητταα  µµιιαα  σσχχεεττιικκήή  ααννααφφοορράά  κκααιι  ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  

λλήήφφθθηηκκαανν  δδρραασσττιικκάά  µµέέττρραα  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττηηςς  κκαατταασσττάάσσεεωωςς..  ΣΣεε  ααυυττάά  

σσυυµµππεερριιλλααµµββααννόόττααννεε  κκααιι  ηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  µµιιααςς  εεππιιττρροοππήήςς  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ήήτταανν  

εεππιιφφοορρττιισσµµέέννηη  µµεε  ττηηνν  έέρρεευυνναα  ππααρρόόµµοοιιωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν..  ΠΠααρρόόλλαα  ααυυττάά  ηη  

κκρριιττιικκήή  ααυυξξήήθθηηκκεε  φφττάάννοοννττααςς  σσττοο  ααππόόγγεειιοο  ττηηςς  ττοο  11999944  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  

εεττήήσσιιααςς  σσυυννάάννττηησσηηςς  σσττηηνν  ΜΜααδδρρίίττηη..  ΑΑππόό  ττόόττεε  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  έέκκααννεε  σσηηµµααννττιικκάά  

ββήήµµαατταα  κκααιι  ββεελλττίίωωσσεε  όόχχιι  µµόόννοο  ττηηνν  ααπποοδδοοττιικκόόττηητταα  ττηηςς  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  

ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηητταα  ττηηςς..  ΟΟιι  ππεελλάάττεεςς  ττώώρραα  ααννααφφέέρροουυνν  όόττιι  εείίννααιι  εευυχχααρριισσττηηµµέέννοοιι  

µµεε  ττιιςς  ααλλλλααγγέέςς  πποουυ  εείίδδαανν  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα..  ΣΣήήµµεερραα,,  ππεερριισσσσόόττεερροο  ππααρράά  πποοττέέ,,  ηη  

ΤΤρράάππεεζζαα  ππααίίζζεειι  έένναανν  σσηηµµααννττιικκόόττααττοο  ρρόόλλοο  σσττηηνν  ππααγγκκόόσσµµιιαα  πποολλιιττιικκήή  ααρρέένναα..  

ΈΈδδρραασσεε  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκάά,,  µµεε  σσυυννεερργγάάττεεςς  κκααιι  ππεελλάάττεεςς,,  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  κκρρίίσσιιµµεεςς  

κκαατταασσττάάσσεειιςς  όόππωωςς  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα  ττηηνν  µµεεττααπποολλεεµµιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  σσττηηνν  ΒΒοοσσννίίαα,,  

ττηηνν  κκρρίίσσηη  σσττηηνν  ΜΜέέσσηη  ΑΑννααττοολλήή  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  σσεε  κκαατταασσττάάσσεειιςς  έέκκτταακκττηηςς  

ααννάάγγκκηηςς,,  µµεεττάά  ααππόό  ιισσχχυυρροούύςς  ττυυφφώώννεεςς  κκααιι  σσεειισσµµοούύςς..  ΌΌµµωωςς  ππααρρόόλληη  ττηηνν  

οοµµοολλοογγοουυµµέέννωωςς  ττεερράάσσττιιαα  ππρρόόοοδδοο  πποουυ  εεππιιττεεύύχχθθηηκκεε  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  ττοο  

ππρρόόγγρρααµµµµαα  ττηηςς  δδεενν  έέχχεειι  αακκόόµµαα  ππεερρααττωωθθεείί  κκααιι  οούύττεε  ππρρόόκκεειιττααιι  πποοττέέ  δδεεδδοοµµέέννοουυ  

όόττιι  ππάάνντταα  θθαα  υυππάάρρχχοουυνν  ππρροοκκλλήήσσεειιςς  γγιιαα  σσυυννεεχχόόµµεεννηη  ααννάάππττυυξξηη..  

1.2 Τι είναι η Παγκόσµια Τράπεζα   

Η Παγκόσµια Τράπεζα είναι µια από τις µεγαλύτερες πηγές 

χρηµατοδότησης και γνώσης για αναπτυσσόµενες χώρες. Ο βασικότερος 

σκοπός της είναι να βοηθάει τους φτωχότερους ανθρώπους και τις 

φτωχότερες χώρες. Η Τράπεζα χρησιµοποιεί τις χρηµατοοικονοµικές πηγές 

της, το προσωπικό της και την τεράστια εµπειρία της για να βοηθήσει τις 

αναπτυσσόµενες χώρες να µειώσουν την ανέχεια, να αυξήσουν την 

οικονοµική τους ανάπτυξη και να βελτιώσουν την δικιά τους ποιότητα ζωής. Η 

τράπεζα αποτελείται από πέντε διαφορετικά τµήµατα.  

(α) Την ∆ιεθνή Τράπεζα Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης 

(International Bank for Reconstruction and Development IBRD) η οποία 
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επικεντρώνεται σε χώρες φερέγγυες και ασφαλείς µε µεσαία εισοδήµατα. Η 

∆ΤΑΑ εξασφαλίζει το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων που διαχειρίζεται 

µέσα από αγοραπωλησίες µετοχικών τίτλων στις διεθνής χρηµαταγορές. 

(β) Τον ∆ιεθνή Αναπτυξιακός Συνεταιρισµός (International 

Development Association IDA) ο οποίος ασχολείται µε τις φτωχότερες χώρες 

του κόσµου όπου το κατά κεφαλή εισόδηµα δεν υπερβαίνει τα $885. Ο ∆ΑΣ 

παρέχει στις χώρες αυτές άτοκα δάνεια και χρηµατικές δωρεές για την µείωση 

της φτώχιας. Η χρηµατοδότηση του παραπάνω οργανισµού γίνεται κατά βάση 

από πλουσιότερα κράτη µέλη. 

(γ) Τον ∆ιεθνή Χρηµατοοικονοµικό Οργανισµό (The 

International Finance Corporation, IFC) ο οποίος προωθεί την ανάπτυξη στον 

αναπτυσσόµενο κόσµο χρηµατοδοτώντας επενδύσεις στον ιδιωτικό τοµέα και 

παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και συµβουλές σε κυβερνήσεις και 

επιχειρήσεις. Σε συνεργασία µε ιδιώτες επενδυτές ο ∆ΧΟ χορηγεί δάνεια και 

συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο (equity finance) για επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες σε αναπτυσσόµενες χώρες. 

(δ)  Τον Οργανισµό Εγγύηση ∆ιεθνών Επενδύσεων - ΟΕ∆Ε 

(The Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) η οποία ενθαρρύνει 

τις άµεσες ξένες επενδύσεις στις αναπτυσσόµενες χώρες παρέχοντας 

εγγυήσεις στους επενδυτές για απώλειες που µπορούν να προκληθούν από 

άσχετους µη επιχειρηµατικούς λόγους.  Ο ΟΕ∆Ε παρέχει επίσης τεχνική 

υποστήριξη προκειµένου να βοηθήσει τις αναπτυσσόµενες χώρες να 

εκµεταλλευτούν επενδυτικές ευκαιρίες ενώ χρησιµοποιεί τις νοµικές της 

υπηρεσίες για να εξαλείψει τυχόν εµπόδια και να διευκολύνει τις επενδύσεις.   

(ε) Το ∆ιεθνές Κέντρο ∆ιευθέτησης Επενδυτικών ∆ιαφωνιών 

(The International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) το 

οποίο φροντίζει για την διευθέτηση τυχόν διαφωνιών (µε τον συµβιβασµό ή 

την διαιτησία) µεταξύ των ξένων επενδυτών και των φιλοξενούντων Κρατών.  

Η Παγκόσµια Τράπεζα λειτουργεί σαν συνεταιρισµός, µε τα µέλη κράτη 

να παίζουν τον ρόλο του µετόχου. Ο αριθµός των µετοχών που κατέχει µια 

συγκεκριµένη χώρα βασίζεται χονδρικά στο µέγεθος της οικονοµίας της 

συγκεκριµένης χώρας. Οι µέτοχοι αντιπροσωπεύονται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, µέλη του οποίου ως συνήθως είναι οι Υπουργοί οικονοµικών ή 

ανάπτυξης των κρατών µελών. Αυτοί που λαµβάνουν τις τελικές αποφάσεις 
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σχετικά µε την πολιτική που θα εφαρµοστεί από την Παγκόσµια Τράπεζα είναι 

οι πρωθυπουργοί ή οι Κυβερνήτες των κρατών µελών οι οποίοι συναντώνται 

µια φορά τον χρόνο στην ετήσια συνάντηση.  

∆εδοµένου ότι οι Υπουργοί είναι πολυάσχολοι και συναντούνται  

ελάχιστες φορές τον χρόνο έχουν µεταβιβάσει µέρος των αρµοδιοτήτων τους 

και των εξουσιών τους σε εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη τα οποία 

εργάζονται στην τράπεζα προκειµένου να είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σε 

καθηµερινό επίπεδο. Έτσι κάθε Υπουργός µέλους κράτους αντιπροσωπεύεται 

από ένα ∆ιευθυντικό Στέλεχος. Τα πέντε µεγαλύτερα κράτη µέλη (Γαλλία, 

Γερµανία, Ιαπωνία, Μ. Βρετανία και Ηνωµένες Πολιτείες) διορίζουν έναν 

∆ιευθυντή ενώ τα υπόλοιπα κράτη µέλη αντιπροσωπεύονται από 19 

∆ιευθυντές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

11..22..11..  Πώς Χρηµατοδοτείται η Παγκόσµια Τράπεζα      

ΗΗ  ∆∆ιιεεθθννήή  ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  ΑΑννοοιικκοοδδόόµµηησσηη  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηη  ((IIBBRRDD))  

σσυυγγκκεεννττρρώώννεειι  χχρρήήµµαατταα  πποουυλλώώννττααςς  µµεεττοοχχιικκοούύςς  ττίίττλλοουυςς  σσυυννήήθθωωςς  σσεε  

χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  ιιννσσττιιττοούύτταα,,  σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκάά  κκεεφφάάλλααιιαα,,  θθεεσσµµιικκοούύςς  

εεππεεννδδυυττέέςς  κκααιι  κκεεννττρριικκέέςς  ττρράάππεεζζεεςς..  ΑΑννττίίθθεετταα  µµεε  άάλλλλαα  ττρρααππεεζζιικκάά  ιιδδρρύύµµαατταα  ηη  

ππααγγκκόόσσµµιιαα  ττρράάππεεζζαα  δδεενν  εείίννααιι  κκεερρδδοοσσκκοοππιικκήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη  έέττσσιι  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  ττηηνν  

υυψψηηλλήή  ττηηςς  ππιισσττοολληηππττιικκήή  ιικκααννόόττηητταα  γγιιαα  νναα  µµεεττααββιιββάάσσεειι  ττοο  χχααµµηηλλόό  εεππιιττόόκκιιοο  

δδααννεειισσµµοούύ  ττηηςς  σσττοουυςς  δδιικκοούύςς  ττηηςς  οοφφεειιλλέέττεεςς  δδηηλλααδδήή  σσττιιςς  ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  

χχώώρρεεςς..  ΟΟ  ∆∆ιιεεθθννήήςς  ΑΑννααππττυυξξιιαακκόόςς  ΣΣυυννεεττααιιρριισσµµόόςς  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  

AAssssoocciiaattiioonn  IIDDAA))  ππααρρέέχχεειι  σσττιιςς  φφττωωχχέέςς  χχώώρρεεςς  άάττοοκκαα  δδάάννεειιαα  κκααιι  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς..  

ΠΠεερρίίπποουυ  4400  δδωωρρηηττέέςς  ααννααππλληηρρώώννοουυνν  τταα  δδααππααννηηθθέένντταα  κκεεφφάάλλααιιαα  κκάάθθεε  ττρρίίαα  

χχρρόόννιιαα  δδίίννοοννττααςς  έέττσσιι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  νναα  σσυυννεεχχίίσσεειι  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς..  

ΕΕππιιππλλέέοονν  οο  ∆∆ιιεεθθννήήςς  ΑΑννααππττυυξξιιαακκόόςς  ΣΣυυννεεττααιιρριισσµµόόςς  εεννεερργγοοπποοιιεείί  κκααιι  σσυυννττοοννίίζζεειι  

ππρροοσσφφοορρέέςς  ββοοήήθθεειιααςς  ττρρίίττωωνν  χχωωρρώώνν..      

1.2.2 Πως λειτουργεί η παγκόσµια Τράπεζα   

((αα))  ΣΣαανν  ΤΤρράάππεεζζαα..  ΗΗ  κκύύρριιαα  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  εείίννααιι  νναα  

δδααννεείίζζεειι  κκεεφφάάλλααιιαα  γγιιαα  ααννααππττυυξξιιαακκάά  ππρροογγρράάµµµµαατταα..  ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  

ππααρρεελλθθόόννττωωνν  εεττώώνν  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  ααννέέππττυυξξεε  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς  ττύύπποουυςς  δδααννεείίωωνν  

ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  κκααλλύύψψεειι  ττηηςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  οοφφεειιλλεεττώώνν  ττηηςς..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  δδιιααθθέέττεειι  
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δδύύοο  ββαασσιικκοούύςς  δδααννεειισσττιικκοούύςς  ββρρααχχίίοοννεεςς,,  ττηηνν  ∆∆ιιεεθθννήή  ΤΤρράάππεεζζαα  ΑΑννοοιικκοοδδόόµµηησσηηςς  

κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ττοονν  ∆∆ιιεεθθννήή  ΣΣυυννεεττααιιρριισσµµόό  ΑΑννάάππττυυξξηηςς..  

((ββ))  ΣΣαανν  ΜΜεεσσάάζζοοννττααςς..  ΆΆλλλλεεςς  ππηηγγέέςς  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  

ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  δδάάννεειιαα  ήή  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  ααππόό  ππλλοουυσσιιόόττεερρεεςς  χχώώρρεεςς  µµεε  δδιιµµεερρήήςς  

σσυυµµφφωωννίίεεςς  ((δδηηλλααδδήή,,  µµιιαα  σσυυµµφφωωννίίαα  δδααννεειισσµµοούύ  µµεεττααξξύύ  δδύύοο  κκρρααττώώνν)),,  ααππόό  

δδιιεεθθννήήςς  οορργγααννιισσµµοούύςς  ήή  οοµµάάδδεεςς  κκρρααττώώνν  µµεε  πποολλυυεεθθννιικκέέςς  σσυυµµφφωωννίίεεςς  ((δδηηλλααδδήή,,  

σσυυµµφφωωννίίαα  µµεεττααξξύύ  πποολλλλώώνν  ΚΚρρααττώώνν)),,  ααππόό  οορργγααννιισσµµοούύςς  εεξξααγγωωγγιικκώώνν  

ππιισσττώώσσεεωωνν  ήή  ααππόό  ιιδδιιωωττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  

((γγ))  ΣΣαανν  ∆∆ωωρρηηττήήςς..  ΑΑνν  κκααιι  κκααττάά  ββάάσσηη  εείίννααιι  έέννααςς  δδααννεειισσττιικκόόςς  

οορργγααννιισσµµόόςς,,  ηη  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΤΤρράάππεεζζαα  εεππιιττηηρρεείί  έένναανν  ααρριιθθµµόό  ΟΟρργγααννιισσµµώώνν  

εεππιιχχοορρηηγγήήσσεεωωνν..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα  ττοονν  ΟΟρργγααννιισσµµόό  ΑΑννααππττυυξξιιαακκώώνν  

ΕΕππιιχχοορρηηγγήήσσεεωωνν  ((DDeevveellooppmmeenntt  GGrraannttss  FFaacciilliittyy  ,,DDGGFF))  οο  οοπποοίίοοςς  χχρρηηµµααττοοδδοοττεείί  

ππιιλλοοττιικκάά  ππρροογγρράάµµµµαατταα  πποουυ  εελλέέγγχχοουυνν  κκααιιννοοττόόµµεεςς  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς  κκααιι  

ττεεχχννοολλοογγίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  ααννααππττυυξξιιαακκώώνν  ππρροοββλληηµµάάττωωνν..  ΟΟιι  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  

ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  ππρροογγρράάµµµµαατταα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  

ααγγρροοττιικκώώνν  ππεερριιοοχχώώνν,,  υυγγεείίαα,,  εεκκππααίίδδεευυσσηη,,  οοιικκοοννοοµµιικκήή  πποολλιιττιικκήή,,  ππρροοσστταασσίίαα  

ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα..    

((δδ))  ΣΣαανν  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς..  ΗΗ  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκήή  ιικκααννόόττηητταα  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  

ππηηγγάάζζεειι  ααππόό  ττηηνν  πποολλύύχχρροοννηη  εεµµππεειιρρίίαα  ττηηςς,,  ττηηνν  ααννάάλλυυσσηη  κκααιι  ττηηνν  έέρρεευυνναα..  ΣΣττηηνν  

ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  ααπποοττεελλεείί  έένναα  ααππόό  τταα  µµεεγγααλλύύττεερραα  ππααγγκκόόσσµµιιαα  

κκέέννττρραα  έέρρεευυννααςς  σσττοουυςς  ττοοµµεείίςς  ττηηςς  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς,,  µµεελλέέττηη  ααννέέχχεειιααςς,,  

εεµµπποορρίίοουυ,,  ππααγγκκοοσσµµιιοοπποοίίηησσηηςς  κκααιι  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..  ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα,,  κκάάθθεε  

ππρρόόγγρρααµµµµαα  έέχχεειι  µµιιαα  φφάάσσηη  ααννάάππττυυξξηηςς  όόπποουυ  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  κκααιι  

οοιι  σσυυννεερργγάάττεεςς  ττηηςς  εεξξεεττάάζζοουυνν  πποολλλλοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  εείίννααιι  σσηηµµααννττιικκοοίί  

γγιιαα  ττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµίίαα  ττοουυ  ΚΚρράάττοουυςς  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  υυλλοοπποοιιηηθθεείί  ττοο  εενν  

λλόόγγοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα..  ΑΑυυττοοίί  οοιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  εεκκττεείίννοοννττααιι  ααππόό  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκααιι  

εεµµπποορριικκέέςς  ππρροοοοππττιικκέέςς  µµέέχχρριι  τταα  εεππίίππεεδδαα  ααννέέχχεειιααςς..  ΕΕππιιππλλέέοονν  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  

δδιιααθθέέττεειι  εεξξεειιδδιικκεευυµµέένναα  ττµµήήµµαατταα  τταα  οοπποοίίαα  ππααρρέέχχοουυνν  σσυυµµββοουυλλέέςς  σσεε  θθέέµµαατταα  

υυγγεείίααςς,,  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,  δδιιααττρροοφφήήςς,,  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  δδιικκααιιοοσσύύννηηςς,,  

ννοοµµιικκάά  κκααιι  σσεε  θθέέµµαατταα  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..    

((εε))  ΣΣαανν  ΠΠηηγγήή  ΓΓννώώσσηηςς..  ΣΣεε  ππλλήήρρηη  σσυυννττοοννιισσµµόό  µµεε  ττοονν  κκύύρριιοο  

σσκκοοππόό  ττηηςς  ττρράάππεεζζααςς,,  ττοο  ιιννσσττιιττοούύττοο  ((WWoorrlldd  BBaannkk  IInnssttiittuuttee))  ττοο  οοπποοίίοο  κκααιι  

ααπποοττεελλεείί  ττοονν  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ββρρααχχίίοονναα  ττηηςς  ττρράάππεεζζααςς,,  ππρροοσσφφέέρρεειι  εεκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  

ππλληηρροοφφοορριιαακκάά  ππρροογγρράάµµµµαατταα,,  σσυυχχννάά  σσεε  σσύύµµππρρααξξηη  µµεε  τταα  ττοοππιικκάά  εερρεευυννηηττιικκάά  
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κκααιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκάά  ιιδδρρύύµµαατταα,,  µµεε  σσκκοοππόό  νναα  ααυυξξήήσσεειι  ττιιςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττωωνν  

µµεελλώώνν  ττηηςς..  ΕΕππιιππλλέέοονν  ττοο  ιιννσσττιιττοούύττοο  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ααννααππττύύσσσσεειι  κκααιι  δδιιααττηηρρεείί  

ββάάσσεειιςς  δδεεδδοοµµέέννωωνν  κκααιι  δδίίκκττυυαα  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ∆∆ιιεεθθννοούύςς  γγννώώσσηηςς..        

11..22..33  ΓΓιιααττίί  ππρρέέππεειι  νναα  δδααννεείίζζεεττααιι  κκάάπποοιιοοςς  ααππόό  ττηηνν  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΤΤρράάππεεζζαα;;    

    ΑΑννττίίθθεετταα  µµεε  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  δδααννεειισσττέέςς,,  τταα  κκεεφφάάλλααιιαα  ααππόό  ττηηνν  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  

ΤΤρράάππεεζζαα  χχοορρηηγγοούύννττααιι  µµααζζίί  µµεε  σσυυµµββοουυλλέέςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππηηγγάάζζοουυνν  ααππόό  ττηηνν  ππεείίρραα  

κκααιι  ττηηνν  έέρρεευυνναα..  ΕΕππίίσσηηςς  οοιι  όόρροοιι  χχοορρήήγγηησσηηςς  ττωωνν  δδααννεείίωωνν  εείίννααιι  πποολλύύ  

ααννττααγγωωννιισσττιικκοοίί..  ΧΧώώρρεεςς  πποουυ  δδααννεείίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ∆∆ιιεεθθννήή  ΤΤρράάππεεζζαα  

ΑΑννοοιικκοοδδόόµµηησσηηςς  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  έέχχοουυνν  σσττηηνν  δδιιάάθθεεσσηη  ττοουυςς  ππεερριισσσσόόττεερροο  χχρρόόννοο  

γγιιαα  νναα  ααπποοππλληηρρώώσσοουυνν  ττοο  δδάάννεειιοο  ττοουυςς  ααππόό  όόττιι  θθαα  εείίχχααννεε  αανν  δδααννεείίζζοονντταανν  ααππόό  

µµιιαα  άάλλλληη  εεµµπποορριικκήή  ττρράάππεεζζαα  ((1155--2200  χχρρόόννιιαα  µµεε  ττρρίίαα  έέωωςς  ππέέννττεε  χχρρόόννιιαα  ππεερρίίοοδδοο  

χχάάρριιττοοςς))..  ΗΗ  ∆∆ιιεεθθννήή  ΤΤρράάππεεζζαα  ΑΑννοοιικκοοδδόόµµηησσηηςς  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ππρροοσσφφέέρρεειι  σσεε  

χχώώρρεεςς  µµεεσσααίίωωνν  εειισσοοδδηηµµάάττωωνν  µµιιαα  φφθθηηννήή  εεννααλλλλαακκττιικκήή  λλύύσσηη  γγιιαα  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  

µµεεττααρρρρυυθθµµιισσττιικκώώνν  ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν..  ΟΟ  ∆∆ιιεεθθννήήςς  ΣΣυυννεεττααιιρριισσµµόόςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  

ββοοηηθθάάεειι  ττηηςς  φφττωωχχόόττεερρεεςς  χχώώρρεεςς  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ  νναα  µµεειιώώσσοουυνν  ττηηνν  ααννέέχχεειιαα  

ππααρρέέχχοοννττααςς  εεππιιδδοοττήήσσεειιςς  κκααιι  άάττοοκκαα  δδάάννεειιαα  µµεε  ππεερρίίοοδδοο  ααπποοππλληηρρωωµµήήςς  3355  µµεε  4400  

χχρρόόννιιαα  κκααιι  ππεερρίίοοδδοο  χχάάρρηηττοοςς  1100  χχρρόόννιιαα..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  χχώώρρεεςς  δδεενν  έέχχοουυνν  ττηηνν  

δδυυννααττόόττηητταα  νναα  δδααννεειισσττοούύνν  ααππόό  ττηηνν  ∆∆ιιεεθθννήή  ΤΤρράάππεεζζαα  ΑΑννοοιικκοοδδόόµµηησσηηςς  κκααιι  

ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ήή  ααππόό  άάλλλληη  εεµµπποορριικκήή  ττρράάππεεζζαα..    

11..33  Οι ∆έκα Βασικές Προτεραιότητες της Παγκόσµιας Τράπεζας  

Τα τελευταία 20 χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν στην 

ανέχεια στις αναπτυσσόµενες χώρες έπεσε το 40% στο 21%. Εν τω µεταξύ, 

στις τελευταίες δεκαετίες το προσδόκιµο ζωής στις αναπτυσσόµενες χώρες 

αυξήθηκε κατά 20 χρόνια, ο αριθµός των παιδιών που πεθαίνουν πριν από 

την ηλικία των 5 ετών έχει µειωθεί κατά 50% ενώ ο αναλφαβητισµός των 

ενηλίκων έχει πέσει στο 25%. Όµως παρόλα αυτά πάνω από ένα ∆ις 

άνθρωποι αγωνίζονται να επιβιώσουν µε ένα δολάριο την ηµέρα. Η 

Παγκόσµια Τράπεζα προσπαθεί να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους 

υποστηρίζοντας τις κοινωνικές υπηρεσίες όπως εκπαίδευση και υγεία, 

βελτιώνοντας τις υποδοµές και καταπολεµώντας την διαφθορά. Σήµερα οι 
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ίδιες οι χώρες ζητάνε την συνδροµή της τράπεζας η οποία συνεργαζόµενη µε 

αυτές βοηθάει στην µείωση της ανέχειας.  

1.3.1 Είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια πηγή χρηµατοδότησης της 

εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θεωρείται βασικός παράγοντας για την κοινωνική 

και οικονοµική ανάπτυξη. Επιπλέον, από την παροχή τεχνικής και 

συµβουλευτικής υποστήριξης η Τράπεζα διέθεσε περίπου 36,5 ∆ις δολάρια 

σε δάνεια και πιστώσεις για την εκπαίδευση από το 1963, ηµεροµηνία 

έναρξης χρηµατοδότησης της εν λόγο δραστηριότητας. Συνολικά έχει 

χρηµατοδοτήσει 143 εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε 88 χώρες µε 8,4 ∆ις 

δολάρια. Συνεργάζεται στενά µε τις Εθνικές Κυβερνήσεις, αντιπροσώπους 

των Ηνωµένων Εθνών, δωρητές, κοινωνικοπολιτικές οργανώσεις και άλλους 

ενδιαφερόµενους µε σκοπό, να υποστηρίξει τις προσπάθειες των 

αναπτυσσόµενων χωρών για ολοκληρωµένη εκπαίδευση σε όλους τους 

πολίτες, η οποία µε την σειρά της θα βοηθήσει την οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας. Η παρεχόµενη υποστήριξη είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες κάθε κράτους και περιλαµβάνει: 

(α) Εξασφάλιση ότι όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα τα κορίτσια 

εγγράφονται και ολοκληρώνουν την βασική εκπαίδευση η οποία και αποτελεί 

το εφαλτήριο για την περαιτέρω µόρφωση.  

(β) Παροχή δεξιοτήτων και αξιών ,οι οποίες είναι απαραίτητες σε 

µια αναπτυσσόµενη και ανταγωνιστική οικονοµία, σε µαθητές δευτεροβάθµιας 

και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε σκοπό να τους καταστήσει ικανούς να 

συµµετάσχουν σε µια σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.   

1.3.2 Είναι µια από τις µεγαλύτερες πηγές εξωτερικής χρηµατοδότησης 

για την µάχη ενάντια στον ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας 

(HIV/AIDS). Κάθε µέρα 14000 άνθρωποι µολύνονται από τον θανατηφόρο ιό. 

Οι µισοί από αυτούς είναι µεταξύ 15 και 24 ετών. Ο ιός του AIDS ανατρέπει 

ταχύτατα πολλά από τα κοινωνικά και οικονοµικά κεκτηµένα τα οποία οι 

αναπτυσσόµενες χώρες κατόρθωσαν να κερδίσουν µε πολύ κόπο τα 

τελευταία χρόνια. Σαν χορηγός του UNAIDS (η οµάδα που συντονίζει την 

διεθνή µάχη κατά της ασθένειας), η Τράπεζα τα τελευταία πέντε χρόνια έχει 

δεσµεύσει περισσότερα από 1,8 ∆ις δολάρια για την καταπολέµηση της 

εξάπλωσης αυτής της θανατηφόρου ασθένειας. Επιπλέον η Τράπεζα είναι 

ένας από τους µεγαλύτερους χρηµατοοικονοµικούς υποστηρικτές των 
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προγραµµάτων AIDS στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η Τράπεζα έχει 

υποσχεθεί ότι καµία χώρα µε αποτελεσµατική στρατηγική κατά του  AIDS δεν 

θα µείνει χωρίς χρηµατοδότηση. Σε συνεργασία µε τις Αφρικανικές και 

Καραϊβικές κυβερνήσεις η Τράπεζα έθεσε σε εφαρµογή ένα πολυεθνικό 

πρόγραµµα (MAP) κατά του AIDS το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση 

κοινωνικοπολιτικών οργανώσεων σε σηµαντικές πηγές χρηµατοδότησης. Το 

παραπάνω πρόγραµµα διέθεσε περίπου 1,2 ∆ις δολάρια προκειµένου να 

βοηθήσει Αφρικανικές χώρες να επεκτείνουν τα Εθνικά τους προγράµµατα 

πρόληψης, φροντίδας και θεραπείας του  AIDS.     

1.3.3 Αποτελεί τον Ηγέτη στην µάχη κατά της διαφθοράς σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Η διαφθορά αποτελεί το µοναδικό και ταυτόχρονα το µεγαλύτερο 

εµπόδιο για την ανάπτυξη. Η διαφθορά αυξάνει την οικονοµική δύναµη και 

των πλούτο των λίγων σε βάρος της κοινωνίας, στερώντας από τους φτωχούς 

δηµόσια αγαθά. Από το 1996 η Τράπεζα έθεσε σε εφαρµογή εκατοντάδες 

προγράµµατα κατά της διαφθοράς σε περίπου εκατό αναπτυσσόµενες χώρες. 

Οι πρωτοβουλίες εκτείνονται από την υποχρέωση των κυβερνητικών 

αξιωµατούχων να δηλώσουν δηµόσια τα περιουσιακά τους στοιχεία µέχρι την 

εκπαίδευση των δικαστών και την εκµάθηση µεθόδων έρευνας στους 

δηµοσιογράφους. Η δέσµευση της τράπεζας στην µάχη κατά της διαφθοράς 

βοήθησε και ενθάρρυνε µια διεθνή ανταπόκριση στο πρόβληµα. Η Τράπεζα 

διατηρεί την πολιτική της κατά της διαφθοράς και κατά συνέπεια δεσµεύεται 

να εξασφαλίζει ότι οι κανόνες διαφάνειας ισχύουν στο έπακρο για τα 

προγράµµατα που χρηµατοδοτεί. Έτσι έχει θεσπίσει αυστηρότατες οδηγίες, 

ενώ διαθέτει και άµεση τηλεφωνική γραµµή για τα σχετικά παράπονα. Μέχρι 

τώρα πάνω από 350 εταιρίες και ιδιώτες έχουν αποκλεισθεί από τα 

χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Τράπεζας. Τέλος η τράπεζα έχει 

αναπτύξει µια σχετική µε το θέµα βάση δεδοµένων.     

1.3.4 Η τράπεζα υποστηρίζει την απαλλαγή των χρεών σε φτωχές και 

υπερχρεωµένες χώρες. Το 1996 η Τράπεζα σε συνεργασία µε το διεθνές 

νοµισµατικό ταµείο (International Monetary Fund - IMF) έθεσε σε εφαρµογή 

µια πρωτοβουλία για τις υπερχρεωµένες φτωχές χώρες (Heavily Indebted 

poor Countries – HIPC). Αυτή ήταν στην ουσία η πρώτη πλήρης προσπάθεια 

για την διαγραφή των χρεών των φτωχότερων κρατών του κόσµου. Σήµερα 

28 κράτη απολαµβάνουν το ευεργέτηµα της διαγραφής των χρεών τους, 
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συνολικού κόστους 56 ∆ις δολαρίων. Η παραπάνω πρωτοβουλία 

συνδυασµένη µε άλλους τύπους απαλλαγών από οικονοµικές υποχρεώσεις 

θα µειώσει κατά δύο τρίτα το εξωτερικό χρέος αυτών κρατών κατεβάζοντας το 

συνολικό χρέος τους σε επίπεδα χαµηλότερα από τον µέσο όρο των 

αναπτυσσόµενων κρατών. Σε αντάλλαγµα οι κυβερνήσεις αυτών των κρατών 

είναι υποχρεωµένες να διαθέσουν τα κεφάλαια που επρόκειτο να δαπανηθούν 

για την αποπληρωµή των δανείων σε προγράµµατα που θα βοηθήσουν στην 

µείωση της φτώχιας. Για παράδειγµα η Ρουάντα έθεσε σαν στόχο να 

προσλάβει περισσότερους δασκάλους µε σκοπό να αυξήσει τον αριθµό των 

παιδιών που εγγράφονται στο δηµοτικό σχολείο.       

1.3.5 Η Τράπεζα αποτελεί τον µεγαλύτερο χρηµατοδότη των 

προγραµµάτων  για την βιοποικιλία. Από το 1988 η Τράπεζα είναι ένας από 

τους µεγαλύτερους διεθνής χρηµατοδοτικούς οργανισµούς που υποστηρίζει 

προγράµµατα σχετικά µε την προστασία της παγκόσµιας χλωρίδας και 

πανίδας. Καίτοι ή καταστροφή της βιοποικιλίας είναι ένα διεθνές θέµα, οι 

άνθρωποι που ζουν στις αγροτικές περιοχές των αναπτυσσόµενων κρατών 

υφίστανται σε µεγαλύτερο βαθµό τις συνέπειες, δεδοµένου ότι αυτοί είναι 

περισσότερο εξαρτώµενοι από το περιβάλλον. Για αυτό η Τράπεζα σε 

συνεργασία µε άλλους ∆ιεθνής Οργανισµούς όπως τον Conservation 

International, Global Environment Facility, The Mac Arthur Foundation και την 

Ιαπωνική Κυβέρνηση χρηµατοδοτεί την προστασία της βιοποικιλίας των 

αναπτυσσόµενων κρατών. Επίσης η Τράπεζα συνεργάζεται µε την WWF 

(World Wildlife Fund) για να προστατεύσει απειλούµενα είδη, απειλούµενες 

περιοχές και τροπικά δάση. Η ανησυχία για το περιβάλλον συνδέεται άµεσα 

µε την αποστολή της Τράπεζας για την µείωση της φτώχιας. Η 

περιβαλλοντική Στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται µεταξύ άλλων στην 

κλιµατολογική µεταβολή, στην προστασία των δασών, στα αποθέµατα 

πόσιµου νερού, στην διαχείριση της µόλυνσης και στην προστασία της 

χλωρίδας και της πανίδας.               

1.3.6 Η Τράπεζα συνεργάζεται µε διάφορες επιχειρήσεις περισσότερο 

τώρα παρά ποτέ. Τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα συνεργάζεται µε ένα µεγάλο 

εύρος επιχειρήσεων στην µάχη κατά της φτώχιας. Για παράδειγµα, στην 

προσπάθεια της να µειώσει τις συνέπειες από το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

η Τράπεζα συνεργάζεται µε κυβερνήσεις καθώς επίσης και µε ιδιωτικές 
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επιχειρήσεις για την παραγωγή και διάθεση νέων βιολογικών καυσίµων. 

Επίσης συνεργάζεται µε την  WWF (µε σκοπό την προστασία των δασών), µε 

την FAO (Food and Agriculture Organization) και µε την UNDP (United 

Nations Development Programme). Η Τράπεζα χρηµατοδοτεί την CGIAR 

(Consultative Group on International Agricultural Research) η οποία 

χρησιµοποιεί την πιο προηγµένη τεχνολογία για να µειώσει την πείνα, να 

βελτιώσει την ανθρώπινη διατροφή και υγεία και να προστατέψει το 

περιβάλλον. ∆ιαµέσου του CGAP (Consultative Group to assist the Poor), η 

Τράπεζα συνεργάζεται µε άλλους 27 ∆ιεθνής οργανισµούς προκειµένου να 

επιτρέψει την πρόσβαση των φτωχών σε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 

(δάνεια και καταθέσεις), γνωστές και ως µικρο-χρηµατοδοτήσεις.    

1.3.7  Η Τράπεζα βοηθάει στην δηµιουργία υποδοµών για την παροχή 

πόσιµου νερού, ηλεκτρισµού και µεταφορικών µέσων σε φτωχές και 

υποανάπτυκτες χώρες. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι του ανεπτυγµένου 

κόσµου θεωρούν την παροχή νερού και ηλεκτρικού δεδοµένες, σε πολλές 

χώρες αποτελούν είδος πολυτελείας. Σχεδόν 1,4 ∆ις άνθρωποι στις 

αναπτυσσόµενες χώρες δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιµο νερό. Κάπου 3 ∆ις 

ζουν χωρίς ηλεκτρικό και σε άθλιες ,από άποψη υγειονοµικής κατάστασης, 

συνθήκες. Οι υποδοµές δεν αφορούν µόνο την κατασκευή µεγάλων έργων 

αφορούν κυρίως την κάλυψη βασικών αναγκών της καθηµερινής ζωής, όπως 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και κατασκευή δρόµων που θα συνδέουν 

µεταξύ τους φτωχές αστικές περιοχές. Η παροχή καθαρού πόσιµου νερού θα 

βοηθήσει στην µείωση της παιδικής θνησιµότητας. Η παροχή ηλεκτρικού 

στους οικισµούς θα εξοικονοµήσει χρόνο στις γυναίκες και στα παιδιά (οι 

οποίες τώρα είναι αναγκασµένες να σπαταλούν πολύ χρόνο στην µεταφορά 

ξυλείας για θέρµανση και µαγείρεµα), και θα τους επιτρέψει να ασχοληθούν 

και µε άλλες δραστηριότητες. Ιδιαίτερα τα παιδιά θα µπορέσουν να 

αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για τις σχολικές τους εργασίες. Η κατασκευή 

ενός µόνο συγκεκριµένου δρόµου στο Μαρόκο, βοήθησε στο να αυξηθεί 

κατακόρυφα ο αριθµός των κοριτσιών που εγγράφηκαν στο σχολείο.   

1.3.8 Ο ρόλος της κοινωνίας. Οι κοινωνικοπολιτικοί οργανισµοί οι 

οποίοι συµπεριλαµβάνουν οµάδες που δεν ανήκουν στην κυβέρνηση ή στον 

ιδιωτικό τοµέα όπως τα εργατικά σωµατεία και διάφορες µη κυβερνητικές 

οργανώσεις δεν επηρεάζουν µόνο την πολιτική διεθνούς ανάπτυξης αλλά 
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ταυτόχρονα έχουν µετατραπεί σε σηµαντικά κανάλια διανοµής κοινωνικών 

υπηρεσιών και αναπτυξιακών προγραµµάτων.  

Η εµπλοκή των κοινωνικοπολιτικών οργανώσεων σε προγράµµατα 

χρηµατοδοτούµενα από την Παγκόσµια Τράπεζα έχει αυξηθεί από 21% το 

1990 σε 72% το 2005. Επιπλέον η Τράπεζα υποστηρίζει τις παραπάνω 

οργανώσεις εκπαιδεύοντας το προσωπικό τους στην απόκτηση δεξιοτήτων 

και δίνοντας πρόσβαση στην βάση δεδοµένων της. Η Τράπεζα παρέχει 

οικονοµική υποστήριξη στις πολιτικοοικονοµικές οργανώσεις προκειµένου 

αυτές να βοηθήσουν στην ανοικοδόµηση κατεστραµµένων από τον πόλεµο 

περιοχών, να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και να υποστηρίζουν την 

κοινωνική ανάπτυξη. Το προσωπικό της Τράπεζας που ασχολείται µε τα 

πολιτικοκοινωνικά θέµατα συνεργάζεται και συµβουλεύει τους παραπάνω 

οργανισµούς για µια πληθώρα ζητηµάτων όπως την καταπολέµηση του AIDS, 

την µάχη κατά της διαφθοράς και την προστασία του περιβάλλοντος.   

1.3.9 Η τράπεζα βοηθάει χώρες που βγήκαν από πολεµικές 

συγκρούσεις. Σήµερα, δραστηριοποιείται σε 35 χώρες που ενεπλάκησαν σε 

πολεµικές συγκρούσεις. Συνεργάζεται µε κυβερνήσεις και µε µη κυβερνητικές 

οργανώσεις προκειµένου να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, 

να επαναφέρει στην πρότερη κατάσταση την ειρηνική ανάπτυξη και να 

εµποδίσει την εκ νέου έναρξη των εχθροπραξιών. Το έργο της Τράπεζας µετά 

τον πόλεµο περιλαµβάνει ένα πλήθος εργασιών όπως επανέναρξη της 

οικονοµικής δραστηριότητας, επιδιόρθωση και ανακατασκευή των 

καταστροφών που προκάλεσε ο πόλεµος στην υποδοµή, εκκαθάριση 

ναρκοπεδίων, επιστροφή των προσφύγων και υλοποίηση ειδικών 

προγραµµάτων για τις ευπαθείς οµάδες όπως χήρες και ορφανά. Η Τράπεζα 

έχει αναπτύξει ερευνητικά εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση των αιτιών 

του πολέµου, την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και την µείωση της 

φτώχιας µε τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα 

µελλοντικής βίας. Μεταξύ των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από την 

Τράπεζα είναι και η επανένταξη των Στρατιωτών που πολέµησαν στην 

περιοχή των µεγάλων λιµνών της κεντρικής Αφρικής, η ανακατασκευή της 

υποδοµής και η κοινωνική βοήθεια στο Αφγανιστάν, η αντιµετώπιση του 

κοινωνικού τραύµατος στην Βοσνία – Εζεργοβίνη, αποκατάσταση των 
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ορφανών στην ∆ηµοκρατία του Κονγκό και η προστασία της περιουσίας των 

Κολοµβιανών που ξεριζώθηκαν µε την βία.       

1.3.10  Η Τράπεζα ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις των φτωχών 

ανθρώπων. Συζητήσεις µε 60000 ανθρώπους σε 60 χώρες µας έχουν διδάξει 

ότι η ανέχεια είναι κάτι παραπάνω από ανεπαρκή εισοδήµατα. Είναι επίσης 

έλλειψη βασικών ελευθεριών, επιλογών και ευκαιριών. Είναι η τρωτότητα στην 

εκµετάλλευση και στην διαφθορά. Η Τράπεζα πιστεύει ότι οι άνθρωποι που 

ζουν στην ανέχεια δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν παθητικό αλλά σαν 

ένας εν δυνάµει σύµµαχος στην µάχη κατά της φτώχιας. Η προσέγγιση της 

Τράπεζας στην µείωση της ανέχειας βάζει τους φτωχούς ανθρώπους στο 

κέντρο της ανάπτυξης και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι 

άνθρωποι αυτοί να µπορούν και πάλι να αναλάβουν των έλεγχο των ζωών 

τους. Σήµερα η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µε 2 ∆ις δολάρια έναν µεγάλο αριθµό 

διαφορετικών κοινωνικών προγραµµάτων ανάπτυξης τα οποία ελέγχονται σε 

τοπικό επίπεδο. Άλλοι τρόποι υποστήριξης φτωχών ανθρώπων 

συµπεριλαµβάνουν σχολικά προγράµµατα, µεταρρύθµιση του νοµικού 

συστήµατος και παροχή δυνατότητας στους πολίτες να αξιολογήσουν τις 

βασικές υπηρεσίες όπως πρόσβαση σε πόσιµο νερό, εκπαίδευση και υγεία.      

1.4 Πώς η Παγκόσµια Τράπεζα βοηθάει τα Κράτη  

1.4.1 Πώς επιλέγονται οι προτεραιότητες 

Το σχέδιο ενεργείας της Τράπεζας σε µια χώρα είναι γνωστό και σαν 

Στρατηγική Βοήθειας της Χώρας. Η στρατηγική βοήθειας περιγράφει τις 

προτεραιότητες ανάπτυξης της Τράπεζας στην χώρα και δηλώνει το είδος και 

την ποσότητα της υποστήριξης που µπορεί να δοθεί στην χώρα κατά την 

διάρκεια χρονικής περιόδου τριών ετών. Η στρατηγική βοήθειας υποστηρίζει 

το πρόγραµµα ανάπτυξης της κυβέρνησης και είναι προσαρµοσµένη στις 

ανάγκες και στις συνθήκες κάθε χώρας. 

1.4.2 Τύποι ∆ανεισµού 

Η Τράπεζα διαθέτει δύο βασικούς τύπους οργάνων δανεισµού, την δοµική 

προσαρµογή και τα επενδυτικά δάνεια. Τα δάνεια δοµικής προσαρµογής 
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υποστηρίζουν τις χώρες που επιθυµούν να εφαρµόσουν µακροοικονοµική και 

πολιτική µεταρρύθµιση, σε σύζευξη µε  ένα πρόγραµµα σταθεροποίησης 

υποστηριζόµενο από το ∆ΝΤ, µε σκοπό να διευκολύνουν την µετάβαση της 

οικονοµίας τους σε µια σταθερή αναπτυξιακή πορεία και την µείωση της 

φτώχιας. Τα επενδυτικά δάνεια εξυπηρετούν µια ποικιλία σκοπών και 

διαχειρίζονται από κυβερνητικά τµήµατα (τεχνικής βοήθειας, υγείας, 

εκπαίδευσης κ.λ.π), αυτόνοµες επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα (ενέργεια, 

τηλεπικοινωνίες) ή από τον ιδιωτικό τοµέα.  

1.4.3 Έργα  

Η Τράπεζα αναπτύσσει και χρηµατοδοτεί ένα έργο κατόπιν αιτήσεως του 

ενδιαφερόµενου κράτους. Μια εκτίµηση της εφικτότητας του έργου και των 

όρων του δανείου ακολουθείται από διαπραγµατεύσεις. Με βάση τον τύπο της 

βοήθειας που απαιτείται, υπάρχουν στην διάθεση των πελατών ποικίλες 

χρηµατοδοτικές δυνατότητες. Στην συνέχεια, οι αιτήσεις για δάνεια ή 

πιστώσεις για τα συγκεκριµένα έργα, υποβάλλονται για έγκριση στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Τράπεζας. Το ∆Σ είναι το σώµα λήψεως αποφάσεων της 

Τράπεζας το οποίο αντιπροσωπεύει όλα τα κράτη µέλη. Το δάνειο 

ενεργοποιείται µετά την επικύρωση του από το ενδιαφερόµενο κράτος. Είναι 

σηµαντικό να τονίσουµε ότι η υλοποίηση του έργου διευθύνεται από την ίδια 

την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ιδρύει ένα γραφείο, που ονοµάζεται γραφείο 

υλοποίησης και είναι υπεύθυνο για τις προµήθειες και για την επιλογή των 

συµβούλων.  

1.4.4 Μελέτες, Αναφορές 

Η Τράπεζα παράγει µελέτες και αναφορές βασισµένη στις δικές της 

αναλύσεις. Τα θέµατα έρευνας και ανάλυσης σκιαγραφούνται στην στρατηγική 

βοήθειας της χώρας. Σκοπός της έρευνας είναι· να εκφράζει µια αµερόληπτη 

άποψη σε ένα µεγάλο εύρος συγκεκριµένων αναπτυξιακών προκλήσεων. 

Επιπρόσθετες µελέτες περιλαµβάνουν ελέγχους της οικονοµικής πολιτικής, 

έλεγχο των δηµοσίων δαπανών, περιβαλλοντικούς ελέγχους και άλλα 

συγκεκριµένα θέµατα. Η επιπλέον συζήτηση των αναπτυξιακών ζητηµάτων 
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προωθείται διαµέσου των συναντήσεων έµπειρων κυβερνητικών - διοικητικών 

στελεχών, και µελών κοινωνικών οργανώσεων. 

1.4.5 Ανάπτυξη Ικανοτήτων 

Για να εξασφαλίσει αποτελέσµατα διάρκειας, η Τράπεζα επίσης αυξάνει την 

ικανότητα των ίδιων των κρατών να διατηρήσουν προγράµµατα οικονοµικής 

ανάπτυξης. Αυτή η µεταφορά τεχνογνωσίας, η οποία υλοποιείται διαµέσου 

της Τράπεζας αυξάνει τις αναπτυξιακές ικανότητες του πελάτη κράτους, του 

προσωπικού και των συνεταίρων. Αυτά τα προγράµµατα παίρνουν την µορφή 

εκπαίδευσης εντάσσοντας την Τράπεζα µέσα στα πιο εκτεταµένα παγκόσµια 

δίκτυα, εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.   

1.4.6 ∆ιαφθορά 

Για να είναι αποτελεσµατική η εξωτερική χρηµατοδότηση, το έργο πρέπει 

να υλοποιηθεί µε ειλικρίνεια και διαφάνεια. Το 1996 η Τράπεζα ξεκίνησε 

εκατοντάδες προγράµµατα κατά της διαφθοράς στους πελάτες κράτη. Η 

προσέγγιση της Τράπεζας στο θέµα αυτό· καθορίζεται στην στρατηγική της, 

αναφορικά µε την διακυβέρνηση και τον δηµόσιο τοµέα. 

1.5 Πώς µπορεί κάποιος να συνεργαστεί µε την Παγκόσµια Τράπεζα 

Ένας αναπτυσσόµενος ιδιωτικός τοµέας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 

για την µείωση της φτώχιας. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα δίνει εργασία και 

εισόδηµα σε εκατοµµύρια ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να κερδίσουν τα προς 

το ζην κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο ρόλος κλειδί της Τράπεζας 

είναι να βοηθήσει στην δηµιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους 

φτωχούς, καθώς επίσης στην πρόσβαση καλύτερων υπηρεσιών. Σε αυτή την 

ενότητα σκιαγραφείται το εύρος των προϊόντων και των υπηρεσιών της 

Τράπεζας, τα οποία ενδιαφέρουν άµεσα τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον αναπτυσσόµενο κόσµο και, τις αναπτυσσόµενες 

χώρες που επιθυµούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ιδιωτικές 

επενδύσεις.     
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1.5.1 Εάν είναι Επενδυτής 

Χρηµατοδότηση έργου. Ο ∆ΧΟ προσφέρει µια ποικιλία από 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, προσαρµοσµένα στις ανάγκες του κάθε έργου. 

Το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης, καθώς επίσης της διαχείρισης και 

της ηγεσίας, εξαρτάται από τους ιδιώτες. Τα διαθέσιµα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα περιλαµβάνουν: 

(α) ∆άνεια: Σταθερού ή µεταβλητού επιτοκίου σε οποιοδήποτε 

από τα βασικά νοµίσµατα, και σε πολλά τοπικά νοµίσµατα. Αυτά είναι τα 

µεγαλύτερα προϊόντα του ∆ΧΟ και τυπικά έχουν περίοδο ωρίµανσης από 7 

µέχρι 12 χρόνια, αν και όταν εγγυηθούν είναι δυνατόν να αυξηθεί η περίοδος 

αποπληρωµής και η περίοδος χάρητος. 

(β) Εγγυήσεις: Χρήσιµες για έργα που έχουν ανάγκη από 

χρηµατοδότηση σε τοπικό νόµισµα. Τέτοιες εγγυήσεις δίνονται για µέρος του 

συνολικού ποσού χρηµατοδότησης.  

(γ) Επένδυση Κεφαλαίου: (Equity investments) Ο ∆ΧΟ κάνει 

επενδύσεις σε µετοχές µε βάση τις ανάγκες του έργου και τα αναµενόµενα 

κέρδη. Ο ∆ΧΟ δεν είναι ποτέ ο µεγαλύτερος µέτοχος και δεν συµµετέχει 

ενεργά στην διοίκηση της επιχείρησης. Ο ∆ΧΟ συνήθως διατηρεί τις µετοχές 

του από οκτώ έως δεκαπέντε χρόνια και θεωρείται µακροπρόθεσµος 

επενδυτής. Ο ∆ΧΟ παρέχει επίσης σχεδόν µια πλήρη σειρά επενδυτικών 

προϊόντων, τα οποία συµπεριλαµβάνουν το µετατρέψιµο χρέος, εξαρτηµένα 

δάνεια, προνοµιούχες µετοχές και τεκµαρτά εισοδήµατα.  

(γ) Προϊόντα διαχείρισης κινδύνου: Ο ∆ΧΟ διαθέτει στους 

πελάτες του παράγωγα προϊόντα µε σκοπό να τους βοηθήσει να 

εξασφαλίσουν µακροπρόθεσµες πιστώσεις, επιτόκιο ή ανοίγµατα στην τιµή 

των εµπορευµάτων.  

(ε) Πιστωτικά όρια: Σε µια αναπτυσσόµενη χώρα οι τράπεζες 

µπορούν να βοηθήσουν να διορθωθούν τα πιστωτικά όρια, τα οποία 

περιορίζουν την δυνατότητα αυτών των τραπεζών να χορηγούν κεφάλαιο 

κινήσεως και να χρηµατοδοτούν επενδύσεις των πελατών τους. Τα 

καινοτοµικά κεφάλαια του ∆ΧΟ (venture capital funds) βοηθάνε την 

διοχέτευση χρηµάτων σε εταιρίες οι οποίες δεν είναι γραµµένες σε 

καταλόγους και ενδεχοµένως να µην λαµβάνουν τις αναγγελίες των µεγάλων 
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επενδυτών. Ο ∆ΧΟ δραστηριοποιείται επίσης στην δηµιουργία εταιριών 

χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης σε όλο τον κόσµο.            

1.5.2 Εάν Χρειάζεται Υποστήριξη ∆ιαχείρισης Κινδύνου  

((αα))  ΕΕγγγγυυήήσσεειιςς  γγιιαα  ιιδδιιωωττιικκάά  χχρρέέηη..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  χχοορρηηγγεείί  ππρροοϊϊόόνντταα  

πποολλιιττιικκοούύ  µµεεττρριιαασσµµοούύ  ττοουυ  κκιιννδδύύννοουυ  σσττοουυςς  εεµµπποορριικκοούύςς  δδααννεειισσττέέςς  

ααννααλλοογγιιζζόόµµεεννηη  ττιιςς  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκέέςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσττιιςς  υυπποοδδοοµµέέςς  ττωωνν  

ααννααππττυυσσσσόόµµεεννωωνν  χχωωρρώώνν..  ΗΗ  µµεερριικκήή  εεγγγγύύηησσηη  ππιισσττώώσσεεωωνν  ((CCrreeddiitt  

GGuuaarraanntteeee))  κκααλλύύππττεειι  ττηηνν  ααδδυυννααµµίίαα  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  χχρρέέοουυςς  σσεε  έένναα  κκααθθοορριισσµµέέννοο  

µµέέρροοςς  ττοουυ  δδααννεείίοουυ  ήή  ττοουυ  οοµµοολλόόγγοουυ,,  εεππιιττρρέέπποοννττααςς  σσεε  έέρργγαα  ττοουυ  δδηηµµοοσσίίοουυ  

ττοοµµέέαα  νναα  εεππεεκκττεείίννοουυνν  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ιισσχχύύοοςς  κκααιι  νναα  µµεειιώώσσοουυνν  ττηηνν  δδιιαασσπποορράά  

((δδιιααφφοορράά  ττοουυ  εεππιιττοοκκίίοουυ))..  ΗΗ  µµεερριικκήή  εεγγγγύύηησσηη  κκιιννδδύύννοουυ  κκααλλύύππττεειι  ττηηνν  ααδδυυννααµµίίαα  

εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  χχρρέέοουυςς  γγιιαα  δδάάννεειιοο  σσεε  έέρργγοο  ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα  πποουυ  

ππρροοκκλλήήθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ααπποοττυυχχίίαα  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  νναα  ααννττααπποοκκρριιθθεείί  σσττιιςς  

σσυυµµββααττιικκέέςς  ττηηςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  µµεε  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  έέρργγοο..  ΗΗ  

εεγγγγύύηησσηη  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  κκααλλύύππττεειι  έένναα  µµέέρροοςς  ττηηςς  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  ττοουυ  

χχρρέέοουυςς  εεννόόςς  φφεερρέέγγγγυυοουυ  κκρράάττοουυςς  µµέέλλοουυςς  ααππόό  ξξέέννοουυςς  ιιδδιιώώττεεςς  ππιισσττωωττέέςς  γγιιαα  ττηηνν  

υυπποοσσττήήρριιξξηη  σσυυµµφφωωννηηµµέέννωωνν  δδοοµµιικκώώνν,,  θθεεσσµµιικκώώνν,,    κκααιι  κκοοιιννωωννιικκοοπποολλιιττιικκώώνν    

µµεεττααρρρρυυθθµµίίσσεεωωνν..  ΜΜεε  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  κκιιννδδύύννωωνν  πποουυ  ηη  ααγγοορράά  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα  

ααννττέέξξεειι,,  οοιι  εεγγγγυυήήσσεειιςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  µµπποορροούύνν  νναα  ααννοοίίξξοουυνν  ννέέεεςς  εεππεεννδδυυττιικκέέςς  

εευυκκααιιρρίίεεςς  γγιιαα  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..    

((ββ))  ΚΚοοιιννοοππρρααξξίίεεςς  δδααννεείίωωνν..  ΟΟιι  κκοοιιννοοππρρααξξίίεεςς  ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ  

κκιιννηηττοοπποοιιοούύνν  ιιδδιιωωττιικκάά  κκεεφφάάλλααιιαα  ααππόό  δδιιεεθθννήήςς  εεµµπποορριικκέέςς  ττρράάππεεζζεεςς  κκααιι  άάλλλλαα  

χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  ιιδδρρύύµµαατταα  γγιιαα  νναα  δδααννεείίσσοουυνν  έέρργγαα  κκααιι  εεττααιιρρίίεεςς  σσεε  

ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  χχώώρρεεςς  όότταανν  οο  ∆∆ΧΧΟΟ  εεππίίσσηηςς  δδααννεείίζζεειι  γγιιαα  δδιικκόό  ττοουυ  λλοογγααρριιαασσµµόό..  

ΗΗ  κκοοιιννοοππρρααξξίίαα  δδααννεείίωωνν  ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ,,  γγννωωσσττήή  κκααιι  σσαανν  ππρρόόγγρρααµµµµαα  BB--llooaann,,  

ππρροοσσφφέέρρεειι  σστταα  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  ιιδδρρύύµµαατταα  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχοουυνν  

σσεε  ππρροοσσεεχχττιικκάά  ααξξιιοολλοογγηηθθέένντταα  έέρργγαα  σσεε  ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  χχώώρρεεςς  εεννώώ  

ττααυυττόόχχρροονναα  µµοοιιρράάζζοοννττααιι  τταα  ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  τταα  οοπποοίίαα  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ττηηνν  

ιιδδιιόόττηητταα  κκααιι  ττοο  κκύύρροοςς  ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ  σσαανν  έένναα  πποολλυυδδιιάάσσττααττοο  ίίδδρρυυµµαα,,  

σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  ττηηνν  µµεεττααχχεείίρριισσηη  ττοουυ  σσαανν  έένναανν  ddee  ffaaccttoo  ππρροοττιιµµηηττέέοο  

ππιισσττωωττήή..  ΤΤαα  κκρράάττηη  µµέέλληη  χχοορρηηγγοούύνν  τταα  ααννααγγκκααίίαα  κκεεφφάάλλααιιαα,,  

σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  τταα  κκοοιιννοοππρραακκττιικκάά  δδάάννεειιαα,,  κκααιι  ττηηνν  ππρροοννοοµµιιοούύχχαα  
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ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  σσυυννάάλλλλααγγµµαα  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  σσυυννααλλλλααγγµµααττιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς  σσεε  µµιιαα  

χχώώρραα..  ΤΤαα  δδάάννεειιαα  ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ  δδεενν  σσυυµµππεερριιλλήήφφθθηηκκαανν  πποοττέέ  σσττοο  γγεεννιικκόό  χχρρέέοοςς  µµιιααςς  

χχώώρρααςς  εεννώώ  εεξξααιιρρέέθθηηκκαανν  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  ππρρόόββλλεεψψηη  κκιιννδδύύννοουυ  ττηηςς  

χχώώρρααςς,,  όόπποουυ  ττέέττοοιιαα  ππρρόόββλλεεψψηη  υυφφίίσσττααττααιι..  ΗΗ  µµοοννααδδιικκήή  ααππαασσχχόόλληησσηη  ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ  

εείίννααιι  νναα  εερργγάάζζεεττααιι  σσεε  ααννααδδυυόόµµεεννεεςς  ααγγοορρέέςς,,  έέττσσιι  ααπποοδδεείίχχθθηηκκεε  έέννααςς  ααννεεκκττίίµµηηττοοςς  

σσυυννεερργγάάττηηςς  γγιιαα  ττρράάππεεζζεεςς  πποουυ  θθέέλλοουυνν  νναα  µµεεττρριιάάσσοουυνν  ττοονν  κκίίννδδυυννοο  σσεε  δδύύσσκκοολλεεςς  

κκαατταασσττάάσσεειιςς..  ΓΓιιαα  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ,,  ηη  κκοοιιννοοππρρααξξίίαα  δδααννεείίωωνν  ππααρρέέχχεειι  έένναανν  

ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόό  ττρρόόπποο  γγιιαα  νναα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  κκεεφφάάλλααιιαα  ααππόό  ττιιςς  ααγγοορρέέςς  χχρρήήµµααττοοςς  

σσεε  πποοσσάά  κκααιι  σσεε  χχρρόόννοο  ααπποοππλληηρρωωµµήήςς  πποουυ  κκάάττωω  ααππόό  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  

θθαα  ήήτταανν  ααδδιιααννόόηηττοο..    

((γγ))  ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου. ΤΤαα  ππρροοϊϊόόνντταα  

δδιιααχχεείίρριισσηηςς  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ  εεππιιττρρέέπποουυνν  σσττοουυςς  

ππεελλάάττεεςς  ττοουυ  νναα  έέχχοουυνν  ππρρόόσσββαασσηη  σσττιιςς  δδιιεεθθννήήςς  ααγγοορρέέςς  ππααρρααγγώώγγωωνν  έέττσσιι  ώώσσττεε  

νναα  δδιιαασσφφααλλίίσσοουυνν  ττοο  ννόόµµιισσµµαα,,  ττοο  εεππιιττόόκκιιοο,,  ήή  ααννοοίίγγµµαατταα  σσττηηνν  ττιιµµήή  ττωωνν  

εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν..  ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ  εείίννααιι  νναα  γγεεφφυυρρώώσσεειι  ττοο  ππιισσττωωττιικκόό  κκεεννόό  

ααννάάµµεεσσαα  σσττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ττοουυ  κκααιι  σσττηηνν  ααγγοορράά,,  εεννεερργγώώννττααςς  γγεεννιικκάά  ωωςς  έέννααςς  

δδιιααµµεεσσοολλααββηηττήήςς..    

((δδ))  ∆∆οοµµηηµµέέννηη  ΧΧρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη..  ΟΟ  ∆∆ΧΧΟΟ  ππρροοττεείίννεειι  δδοοµµέέςς  πποουυ  

ααυυξξάάννοουυνν  ττηηνν  ππιισσττοολληηππττιικκήή  ιικκααννόόττηητταα  γγιιαα  εερργγααλλεείίαα  χχρρέέοουυςς  ((δδάάννεειιαα,,  οοµµόόλλοογγαα))  

µµεε  µµοορρφφήή  µµεερριικκήήςς  εεγγγγύύηησσηηςς  ππιισσττώώσσεεωωςς..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  δδοοµµέέςς  εεππιιττρρέέπποουυνν  σσττοονν  

∆∆ΧΧΟΟ  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσεειι  ττηηνν  υυψψηηλλήή  ππιισσττοολληηππττιικκήή  ττοουυ  ιικκααννόόττηητταα  ((ΑΑΑΑΑΑ))  γγιιαα  νναα  

ββοοηηθθήήσσεειι  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ττοουυ  νναα  δδιιααφφοορροοπποοιιήήσσοουυνν  ττιιςς  ππηηγγέέςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  

ττοουυςς,,  νναα  εεππεεκκττεείίννοουυνν  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ιισσχχύύοοςς,,  κκααιι  νναα  χχρρηηµµααττοοδδοοττηηθθοούύνν  σσττοο  

ννόόµµιισσµµαα  ττηηςς  εεππιιλλοογγήήςς  ττοουυςς  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  κκααιι  ττοο  ττοοππιικκόό  ννόόµµιισσµµαα..  

ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα,,  οο  ∆∆ΧΧΟΟ  δδααππααννάά  µµεεγγάάλλοο  µµέέρροοςς  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ττοουυ  γγιιαα  νναα  ββοοηηθθήήσσεειι  

ππεελλάάττεεςς  νναα  δδοοµµήήσσοουυνν  σσυυννααλλλλααγγέέςς  χχρρεεοογγρράάφφωωνν  δδιιαασσπποορράάςς  κκιιννδδύύννοουυ,,  κκααιι  γγιιαα  

νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  σσεε  ττέέττοοιιεεςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  σσαανν  εεππεεννδδυυττήήςς  ήή  σσαανν  εεγγγγυυηηττήήςς,,  ττυυππιικκάά  

σσεε  έένναα  εεννδδιιάάµµεεσσοο  εεππίίππεεδδοο  κκιιννδδύύννοουυ..  ΗΗ  µµέέθθοοδδοοςς  δδιιαασσπποορράάςς  κκιιννδδύύννοουυ  ββαασσιικκάά  

εεννέέχχεειι  ττηηνν  ππώώλληησσηη  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  σσεε  µµιιαα  χχρρεεοοκκοοππηηµµέέννηη  εεττααιιρρίίαα  ηη  

οοπποοίίαα  χχρρηηµµααττοοδδοοττεείί  ττοονν  εεααυυττόό  ττηηςς  µµεε  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  χχρρεεοογγρράάφφωωνν  ((ττυυππιικκάά  σσεε  

δδιιάάφφοορραα  εεππίίππεεδδαα  ππρροοττεερρααιιόόττηηττααςς))  τταα  οοπποοίίαα  ξξαανναα--ππλληηρρώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοο  

ρρεευυσσττόό  πποουυ  δδηηµµιιοουυρργγεείίττααιι  ααππόό  τταα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  ττηηςς  σσττοοιιχχεείίαα..  ΟΟ  ∆∆ΧΧΟΟ  εεππίίσσηηςς  

ππααρρέέχχεειι  σσττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ττοουυ  δδοοµµηηµµέέννεεςς  δδιιεευυκκοολλύύννσσεειιςς  δδιιαασσπποορράάςς  κκιιννδδύύννοουυ..  

ΤΤέέττοοιιοουυ  εείίδδοουυςς  δδιιεευυκκοολλύύννσσεειιςς  δδοοµµοούύννττααιι  µµεε  ττρρόόπποο  ώώσσττεε  νναα  εεππιιττρρέέπποουυνν  σσττοουυςς  
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ππεελλάάττεεςς  νναα  πποουυλλήήσσοουυνν  έένναα  µµέέρροοςς  ττοουυ  κκιιννδδύύννοουυ  πποουυ  σσχχεεττίίζζεεττααιι  µµεε  τταα  

ππεερριιοουυσσιιαακκάά  ττοουυςς  σσττοοιιχχεείίαα..  ΌΌµµωωςς  τταα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττυυππιικκάά  

ππααρρααµµέέννοουυνν  σσττοονν  ιισσοολλοογγιισσµµόό  ττοουυ  ππεελλάάττηη  κκααιι  ηη  µµεεττααββίίββαασσηη  ττοουυ  κκιιννδδύύννοουυ  

ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  µµιιαα  εεππίί  µµέέρροουυςς  εεγγγγύύηησσηη  ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ..  ΟΟ  ∆∆ΧΧΟΟ  ππααρρέέχχεειι  κκααιι  άάλλλλαα  

δδοοµµηηµµέένναα  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααιι  δδεεσσµµεεύύεεττααιι  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειι  κκααιιννοοττόόµµεεςς  

χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκέέςς  λλύύσσεειιςς  γγιιαα  νναα  ββοοηηθθάάεειι  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ττοουυ  νναα  

ααννττιιµµεεττωωππίίσσοουυνν  ττιιςς  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ττοουυςς  ααννάάγγκκεεςς..    

((εε))  ΑΑσσφφάάλλεειιαα  ΠΠοολλιιττιικκοούύ  ΚΚιιννδδύύννοουυ..  ΠΠοολλυυδδιιάάσσττααττηη  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  

ΕΕγγγγύύηησσηηςς  ΕΕππεεννδδύύσσεεωωνν  ((MMuullttiillaatteerraall  IInnvveessttmmeenntt  GGuuaarraanntteeee  AAggeennccyy  ––  MMIIGGAA))..  

ΟΟ  ΟΟΕΕ∆∆ΕΕ  ππρροοωωθθεείί  εεννεερργγάά  ττηηνν  ρροοήή  ξξέέννωωνν  άάµµεεσσωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσττιιςς  

ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  χχώώρρεεςς  δδιιααµµέέσσοουυ  ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  ττηηςς  αασσφφάάλλεειιααςς  

πποολλιιττιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ..  ΈΈρργγαα  αασσφφααλλιισσµµέένναα  ααππόό  ττοονν  ΟΟΕΕ∆∆ΕΕ  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  έένναα  

µµεεγγάάλλοο  εεύύρροοςς  ττοοµµέέωωνν  όόππωωςς  ττρρααππεεζζιικκόό,,  εεξξόόρρυυξξηη  µµεεττααλλλλεευυµµάάττωωνν,,  ααγγρροοττιικκόό,,  

ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιώώνν,,  ββιιοοµµηηχχααννιικκόό  κκααιι  άάλλλλοουυςς..  ΟΟιι  εεγγγγυυήήσσεειιςς  ττοουυ  ΟΟΕΕ∆∆ΕΕ  κκααλλύύππττοουυνν  

κκιιννδδύύννοουυςς  ππεερριιοορριισσµµώώνν  µµεεττααφφοορράάςς,,  ααππααλλλλοοττρριιώώσσεεωωνν,,  ααθθέέττηησσηη  σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  

πποολλέέµµοουυ  κκααιι  πποολλιιττιικκώώνν  ααννααττααρρααχχώώνν,,  γγιιαα  ππρροοννοοµµιιοούύχχεεςς  µµεεττοοχχέέςς  κκααιι  γγιιαα  ααυυττόό--

χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεεννεεςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς,,    σσεε  ααννααππττυυσσσσόόµµεενναα  κκρράάττηη  µµέέλληη..  ΟΟιι  

εεγγγγυυήήσσεειιςς  µµπποορροούύνν  νναα  εεππεεκκττααθθοούύνν  µµέέχχρριι  1155  ––  2200  χχρρόόννιιαα  κκααιι  δδεενν  µµπποορροούύνν  νναα  

κκααττααρργγηηθθοούύνν..  ΟΟ  ΟΟΕΕ∆∆ΕΕ  µµπποορρεείί  νναα  αασσφφααλλίίσσεειι  κκααιιννοούύρργγιιεεςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  πποουυ  

ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  κκρράάττοοςς  µµέέλλοοςς,,  κκααιι  ππρροοοορρίίζζοοννττααιι  γγιιαα  

οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ααννααππττυυσσσσόόµµεεννοο  κκρράάττοοςς  µµέέλλοοςς  εεκκττόόςς  ααππόό  ττοο  κκρράάττοοςς  ααππόό  ττοο  

οοπποοίίοο  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ηη  εεππέέννδδυυσσηη..    ΚΚααττάάλλλληηλλεεςς  µµοορρφφέέςς  ξξέέννωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  

σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  µµεεττοοχχέέςς,,  δδάάννεειιοο  µµεεττόόχχωωνν,,  κκααιι  εεγγγγυυήήσσεειιςς  γγιιαα  τταα  δδάάννεειιαα  ττωωνν  

µµεεττόόχχωωνν,,  υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  τταα  δδάάννεειιαα  κκααιι  οοιι  εεγγγγυυήήσσεειιςς  δδααννεείίωωνν  θθαα  έέχχοουυνν  

χχρροοννιικκήή  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυλλάάχχιισσττοο  ττρριιώώνν  εεττώώνν..  ∆∆άάννεειιαα  σσεε  µµηη  σσυυσσχχεεττιισσµµέέννοουυςς  

δδααννεειιοολλήήππττεεςς  µµπποορροούύνν  εεππίίσσηηςς  νναα  αασσφφααλλιισσττοούύνν,,  υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  έέννααςς  

εεππεεννδδυυττήήςς  σσττοο  έέρργγοο  αασσφφααλλίίζζεεττααιι  ττααυυττόόχχρροονναα..                                  

1.5.3 Εάν Χρειάζεται Επενδυτικές Πληροφορίες  

((αα))  ΤΤοο  ττµµήήµµαα  ππρροοώώθθηησσηηςς  εεππεεννδδυυττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ΟΟΕΕ∆∆ΕΕ  

ππααρρέέχχεειι  ττεεχχννιικκήή  ββοοήήθθεειιαα  σσεε  εεππεεννδδυυττιικκοούύςς  δδιιααµµεεσσοολλααββηηττέέςς  ττοουυ  δδηηµµόόσσιιοουυ  κκααιι  

ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα  σστταα  ααννααππττυυσσσσόόµµεενναα  κκρράάττηη  µµέέλληη  κκααιι  σσττιιςς  µµεεττααββααττιικκέέςς  

οοιικκοοννοοµµίίεεςς..  ΑΑυυττήή  ηη  ββοοήήθθεειιαα  εείίννααιι  σσχχεεδδιιαασσµµέέννηη  γγιιαα  νναα  ββοοηηθθάάεειι  τταα  κκρράάττηη  
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((ππεελλάάττεεςς))  νναα  ππρροοσσεελλκκύύσσοουυνν  κκααιι  νναα  δδιιααττηηρρήήσσοουυνν  ξξέέννεεςς  άάµµεεσσεεςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς..  

ΣΣττοονν  ιισσοολλοογγιισσµµόό  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ττοουυ  22000033  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  7711  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  σσεε  3300  χχώώρρεεςς..  ΟΟ  ΟΟΕΕ∆∆ΕΕ  εεξξεειιδδιικκεεύύεεττααιι  σσττοο  νναα  ββοοηηθθάάεειι  κκρράάττηη  νναα  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύνν  ττοο  δδιιαα--δδίίκκττυυοο  κκααιι  ττηηνν  ττεεχχννοολλοογγίίαα  ττηηςς  ππλληηρροοφφοορρίίααςς  γγιιαα  νναα  

ππρροοσσεεγγγγίίσσοουυνν  εεννδδεεχχόόµµεεννοουυςς  µµεελλλλοοννττιικκοούύςς  εεππεεννδδυυττέέςς  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  γγιιαα  νναα  

εεξξυυππηηρρεεττηηθθοούύνν  ααππόό  ττοουυςς  ήήδδηη  υυππάάρρχχοοννττεεςς  ξξέέννοουυςς  εεππεεννδδυυττέέςς..          

((ββ))  ΟΟ  ΟΟΕΕ∆∆ΕΕ  ππρροοσσφφέέρρεειι  µµιιαα  σσεειιρράά  δδωωρρεεάάνν  εεππεεννδδυυττιικκώώνν  

ππλληηρροοφφοορριιώώνν  µµέέσσαα  ααππόό  ττοο  δδιιαα--δδίίκκττυυοο,,  σσχχεεδδιιαασσµµέέννωωνν  νναα  ππααρρέέχχοουυνν  έέγγκκααιιρραα,,  

ββαασσιικκάά  δδεεδδοοµµέένναα  κκααιι  ααννάάλλυυσσηη  σσεε  εεµµππεειιρροογγννώώµµοοννεεςς  ππρροοσσδδιιοορριισσµµοούύ  

ττοοπποοθθεεσσιιώώνν  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  σσεε  πποολλυυεεθθννιικκοούύςς  εεππεεννδδυυττέέςς  πποουυ  εεππιιδδιιώώκκοουυνν  νναα  

ιιδδρρύύσσοουυνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσεε  ααννααδδυυόόµµεεννεεςς  ααγγοορρέέςς..  ΕΕππίίσσηηςς  ππααρρέέχχοουυνν  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ππρροοώώθθηησσηηςς  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσεε  ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  χχώώρρεεςς  µµεε  

χχααµµηηλλοούύ  κκόόσσττοουυςς  µµηηχχααννιισσµµοούύςς  ααννααζζήήττηησσηηςς  γγιιαα  εεννεερργγήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  

εεππεεννδδυυττώώνν..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσυυννοοψψίίζζοοννττααιι  σστταα  ππααρραακκάάττωω::  

II..  ΤΤοο  δδίίκκττυυοο  ππρροοώώθθηησσηηςς  εεππεεννδδύύσσεεωωνν,,  ηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  

σσεελλίίδδαα  ττοουυ  ΟΟΕΕ∆∆ΕΕ1
1
  γγιιαα  δδιιεεθθννήήςς  εεππεεννδδύύττεεςς,,  εείίννααιι  µµιιαα  ππύύλληη  πποουυ  οοδδηηγγεείί  σσεε  ππηηγγέέςς  

εεππεεννδδυυττιικκώώνν  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  άάλλλλαα  πποολλυυδδιιάάσστταατταα  ιιδδρρύύµµαατταα,,  

υυππηηρρεεσσίίεεςς  ππρροοώώθθηησσηηςς  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  --  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν  κκααιι  ττµµήήµµαατταα  

υυπποουυρργγεείίωωνν,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  ππάάρροοχχοουυςς  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττοουυ  

ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα..  ΟΟιι  χχρρήήσσττεεςς  µµπποορροούύνν  νναα  ααξξιιοολλοογγήήσσοουυνν  ττιιςς  ππιιθθααννέέςς  

εεππεεννδδυυττιικκέέςς  εευυκκααιιρρίίεεςς,,  νναα  ααννααλλύύσσοουυνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  κκααιι  νναα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  

ππρρόόσσφφααττεεςς  έέρρεευυννεεςς  γγιιαα  ττοο  κκόόσσττοοςς  σσυυννττεελλεεσσττώώνν  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  

υυπποοδδοοµµήή..  ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα,,  µµπποορροούύνν  νναα  έέρρθθοουυνν  σσεε  εεππααφφήή  µµεε  ββαασσιικκέέςς  

κκυυββεερρννηηττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  ππηηγγέέςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  κκααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  

δδιιααµµέέσσοουυ  ααυυττήήςς  ττηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ππύύλληηςς..    

IIII..  FFDDII  XXcchhaannggee2
2
  δδιιααννέέµµεειι  ππεερριιοοδδιικκάά  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  ((ee--

mmaaiill))  ππρροοεειιδδοοπποοιιήήσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππεερριιέέχχοουυνν  σσχχοολλιιαασσµµέέννεεςς  σσυυννδδέέσσεειιςς  σσεε  ννέέεεςς  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσττηηνν  ββάάσσηη  δδεεδδοοµµέέννωωνν  IIPPAAnneett,,  ππρροοσσααρρµµοοσσµµέέννεεςς  

ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  χχρρήήσσττηη,,  κκααιι  ττοονν  ττοοµµέέαα  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς..  ΟΟιι  

εεξξααττοοµµιικκεευυµµέέννεεςς    ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  εεννηηµµεερρώώσσεειιςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  µµπποορροούύνν  νναα  

δδιιααννέέµµοοννττααιι  σσεε  εεββδδοοµµααδδιιααίίαα,,  δδιισσ--εεββδδοοµµααδδιιααίίαα  ήή  µµηηννιιααίίαα  ββάάσσηη,,  ππααρρέέχχοουυνν  

εεππίίσσηηςς  λλεεππττοοµµέέρρεειιεεςς  εεππααφφήήςς  γγιιαα  ττοουυςς  οορργγααννιισσµµοούύςς  πποουυ  δδίίννοουυνν  ττιιςς  
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ππλληηρροοφφοορρίίεεςς,,  σσυυννδδέέσσµµοουυςς  µµεε  άάλλλλεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  χχώώρραα  κκααιι  

δδιιάάφφοορρεεςς  άάλλλλεεςς  ααννααλλύύσσεειιςς,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  λλεεππττοοµµέέρρεειιεεςς  γγιιαα  υυππηηρρεεσσίίεεςς  

δδιιααχχεείίρριισσηηςς  κκιιννδδύύννοουυ  κκααιι  γγιιαα  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  πποουυ  

δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  σσττηηνν  ααγγοορράά..    

IIIIII..  ΟΟ  ΣΣύύννδδεεσσµµοοςς  ΙΙδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν3
3
  ααπποοττεελλεείί  µµιιαα  

υυππηηρρεεσσίίαα  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  κκααιι  mmaarrkkeettiinngg  ηη  οοπποοίίαα  δδίίννεειι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσεε  

σσύύγγχχρροοννεεςς  εεππεεννδδυυττιικκέέςς  εευυκκααιιρρίίεεςς  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ττηηνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  σσεε  

ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  χχώώρρεεςς  κκααιι  σσεε  µµεεττααββααττιικκέέςς  οοιικκοοννοοµµίίεεςς..  ΟΟ  σσύύννδδεεσσµµοοςς  

ππααρροουυσσιιάάζζεειι  λλεεππττοοµµεερρήή  ππρροοφφίίλλ  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  

ππρροογγρρααµµµµααττιισσττεείί  γγιιαα  ππώώλληησσηη  σσεε  ααννααδδυυόόµµεεννεεςς  ααγγοορρέέςς  σσεε  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσµµοο..  ΟΟ  

σσύύννδδεεσσµµοοςς  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν  ππρροοσσφφέέρρεειι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν  γγιιαα  

ππάάννωω  ααππόό  7700  ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  χχώώρρεεςς  κκααιι  ππεερριιέέχχεειι  660000  ––  770000  ππρροοφφίίλλ  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  ππωωλλοούύννττααιι  σσεε  εεγγχχώώρριιοουυςς  ήή  ξξέέννοουυςς  εεππεεννδδυυττέέςς..  ΑΑυυττάά  τταα  

ππρροοφφίίλλ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  άάµµεεσσαα  ααππόό  5500  εεττααιιρρίίεεςς  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν  εεννώώ  ππεερριιέέχχοουυνν  

κκααιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  

ττοουυ  ππλλεειιοοδδοοττιικκοούύ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..  ΟΟιι  δδιιααθθέέσσιιµµεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  δδίίννοοννττααιι  

δδιιααµµέέσσοουυ  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ππααρρέέχχοοννττααιι  κκααττάά  ββάάσσηη  ααππόό  

οορργγααννιισσµµοούύςς  ττοουυ  δδηηµµόόσσιιοουυ  κκααιι  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα  ααννααππττυυσσσσόόµµεεννωωνν  χχωωρρώώνν  οοιι  

οοπποοίίεεςς  εεππιιθθυυµµοούύνν  νναα  ππρροοσσεελλκκύύσσοουυνν  ξξέένναα  εεππεεννδδυυττιικκάά  κκεεφφάάλλααιιαα..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  

ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  δδιιααµµεεσσοολλααββηηττέέςς  ππρροοώώθθηησσηηςς  

εεππεεννδδύύσσεεωωνν,,  εεττααιιρρίίεεςς  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν,,  ττµµήήµµαατταα  υυπποουυρργγεείίωωνν  τταα  οοπποοίίαα  

ππρροοωωθθοούύνν  ιιδδιιωωττιικκέέςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσττηηνν  ττοοππιικκήή  υυπποοδδοοµµήή  κκααιι  σσττιιςς  εειισσόόδδοουυςς  ττηηςς  

χχώώρρααςς  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  ββιιοοµµηηχχααννιικκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς  κκααιι  εεµµπποορριικκάά  εεππιιµµεελληηττήήρριιαα..      

1.5.4 Εάν χρειάζεται υπηρεσίες διαµεσολάβησης  

ΝΝοοµµιικκέέςς  κκααιι  µµεεσσοολλααββηηττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..  ΤΤοο  ννοοµµιικκόό  ττµµήήµµαα  ττοουυ  ΟΟΕΕ∆∆ΕΕ  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  τταα  γγρρααφφεείίαα  ττοουυ  µµεε  µµιιαα  εεππιιλλεεκκττιικκήή  ββάάσσηη  µµεε  σσκκοοππόό  νναα  εεννθθααρρρρύύννεειι  

ττηηνν  δδιιεευυθθέέττηησσηη  εεππεεννδδυυττιικκώώνν  δδιιααφφωωννιιώώνν  µµεεττααξξύύ  µµεελλώώνν  κκρρααττώώνν  κκααιι  εεππεεννδδυυττώώνν  

οοιι  οοπποοίίοοιι  δδεενν  εείίννααιι  εεγγγγυυηηµµέέννοοιι  ααππόό  ττοονν  ΟΟΕΕ∆∆ΕΕ..  ΑΑυυττήή  ηη  υυππηηρρεεσσίίαα  ππλληηρρεείί  έένναα  

κκεεννόό  σσττοονν  δδιιεεθθννήή  ννόόµµοο  δδιιεευυθθεεττήήσσεεωωνν  πποουυ  εείίννααιι  εενν  ιισσχχύύ  κκααιι  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι    

ττώώρραα  ααππόό  ττοουυςς  ξξέέννοουυςς  εεππεεννδδυυττέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττωωνν  δδιιααφφωωννιιώώνν  ττοουυςς  

µµεε  ττιιςς  φφιιλλοοξξεεννοούύσσεεςς  χχώώρρεεςς,,  όόπποουυ  κκααιι  όότταανν  οοιι  δδιιππλλωωµµααττιικκέέςς  λλύύσσεειιςς  δδεενν  εείίννααιι  
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ππρραακκττιικκέέςς  γγιιαα  οορριισσµµέέννοουυςς  ααππόό  ααυυττοούύςς,,  εεννώώ  ηη  εεππίίσσηηµµηη  δδιιααιιττηησσίίαα  µµπποορρεείί  νναα  

εείίννααιι  πποολλύύ  αακκρριιββήή  γγιιαα  κκάάπποοιιοουυςς  άάλλλλοουυςς..  ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  ΟΟΕΕ∆∆ΕΕ  εεδδώώ  εείίννααιι  νναα  

ββοοηηθθήήσσεειι  σσττηηνν  δδιιεευυθθέέττηησσηη  ττωωνν  δδιιααφφωωννιιώώνν  ππρριινν  ααυυττέέςς  ααππααιιττήήσσοουυνν  εεππίίσσηηµµηη  

δδιιααιιττηησσίίαα..  ΗΗ  εεµµππλλοοκκήή  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  σσαανν  δδιιααµµεεσσοολλααββηηττήή  εεππεεννδδυυττιικκώώνν  

δδιιααφφωωννιιώώνν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  σσυυσσχχεεττίίζζεεττααιι  µµεε  ττηηνν  γγεεννιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  ηη  οοπποοίίαα  

φφέέρρννεειι  σσεε  κκίίννδδυυννοο  ττηηνν  ιικκααννόόττηητταα  ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  κκρράάττοουυςς  µµέέλλοουυςς  νναα  

ππρροοσσεελλκκύύσσεειι  ξξέέννεεςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  µµεε  ααίίττηησσηη  ττωωνν  κκρρααττώώνν  µµεελλώώνν,,  οο  

ΟΟΕΕ∆∆ΕΕ  δδίίννεειι  σσυυµµββοουυλλέέςς  σσχχεεττιικκέέςς  µµεε  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  δδιιµµεερρώώνν  εεππεεννδδυυττιικκώώνν  

σσυυµµφφωωννιιώώνν  κκααιι  µµεε  άάλλλλαα  εεππεεννδδυυττιικκάά  ζζηηττήήµµαατταα..  

1.5.5 Εάν Χρειάζεται Χρηµατοοικονοµικές Οδηγίες 

ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  κκααιι  οο  ∆∆ιιεεθθννήήςς  ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκόόςς  ΟΟρργγααννιισσµµόόςς  ππρροοσσφφέέρροουυνν  

υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκώώνν  σσυυµµββοουυλλώώνν  σσεε  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  µµεε  

σσκκοοππόό  ττηηνν  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  κκααιι  ττηηνν  εεννδδυυννάάµµωωσσηη  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  γγιιαα  ττηηνν  

δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκώώνν  λλεειιττοουυρργγιιώώνν  σσττιιςς  ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  

οοιικκοοννοοµµίίεεςς..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  ππααρρέέχχεειι  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσττιιςς  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  

σσεε  ννοοµµιικκάά,,  ρρυυθθµµιισσττιικκάά  κκααιι  εεπποοππττιικκάά  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκοούύ  ττοοµµέέαα,,  

σσττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττωωνν  θθεεσσµµώώνν  κκααιι  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ιικκααννοοττήήττωωνν  σσεε  µµιιαα  ππλληηθθώώρραα  

ιιδδρρυυµµάάττωωνν  ττοουυ  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκοούύ  ττοοµµέέαα,,  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ττεεχχννιικκήήςς  

υυπποοδδοοµµήήςς  γγιιαα  ττοονν  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκόό  ττοοµµέέαα,,  σσττηηνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  κκααιι  

ααννααδδιιοορργγάάννωωσσηη  ττωωνν  ττρρααππεεζζώώνν,,  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ααγγοορράάςς  κκεεφφααλλααίίωωνν,,  σσττηηνν  

ααννααµµόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκοούύ,,  σσττηηνν  αασσφφάάλλιισσηη,,  σσττηηνν  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  

σσττέέγγηηςς,,  σσττηηνν  ααγγρροοττιικκήή  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  κκααιι  ττηηνν  µµιικκρροο--χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη..    

ΣΣττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκοούύ  ττοοµµέέαα,,  οοιι  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ  

ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  θθεεσσµµώώνν  κκααιι  ττωωνν  ππηηγγώώνν  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  

((ππιισσττοολληηππττιικκάά  όόρριιαα  κκααιι  εεππεεννδδυυττιικκάά  κκεεφφάάλλααιιαα))..  ΟΟ  ∆∆ΧΧΟΟ  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  ττιιςς  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττωωνν  θθεεσσµµώώνν  δδιιααµµέέσσοουυ  εεννόόςς  εευυρρέέωωςς  φφάάσσµµααττοοςς  

χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  ττρρααππεεζζιικκέέςς  κκααιι  

υυππηηρρεεσσίίεεςς  µµίίσσθθωωσσηηςς,,  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  πποολλύύ  µµιικκρρώώνν  κκααιι  µµιικκρρώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  

σσττεεγγαασσττιικκώώνν  δδααννεείίωωνν,,  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  κκααιι  σσυυµµββοολλααιιοογγρρααφφιικκέέςς  ααπποοττααµµιιεεύύσσεειιςς,,  

δδοοµµηηµµέέννηη  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  κκααιι  ααγγοορράά  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  ττίίττλλωωνν..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ααππόό  ττιιςς  

εεππεεννδδύύσσεειιςς  ττοουυ  σσεε  ααυυττοούύςς  ττοουυςς  ττοοµµεείίςς,,  οο  ∆∆ΧΧΟΟ  ππααρρέέχχεειι  εεξξεειιδδιικκεευυµµέέννεεςς  

σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  ττεεχχννιικκήή  ββοοήήθθεειιαα  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  υυπποοσσττηηρρίίξξεειι  
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ττιιςς  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεειιςς,,  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ααγγοορράάςς  κκεεφφααλλααίίωωνν  κκααιι  ττηηνν  ββεελλττίίωωσσηη  

ττωωνν  ρρυυθθµµιισσττιικκώώνν  ππλλααιισσίίωωνν  σσττιιςς  ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  χχώώρρεεςς  κκααιι  σσττιιςς  µµεεττααββααττιικκέέςς  

οοιικκοοννοοµµίίεεςς..              

1.5.6 Εάν Χρειάζεται Οδηγίες για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 

ΤΤοο  ττµµήήµµαα4
4
  ττωωνν  µµιικκρροοµµεεσσααίίωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ((ΜΜΜΜΕΕ))  εείίννααιι  µµιιαα  κκοοιιννήή  

εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκήή  οοµµάάδδαα  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  κκααιι  ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ..  ∆∆ίίννεειι  λλύύσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  

δδηηµµιιοουυρργγοούύνν  κκααλλύύττεερρεεςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκέέςς  εευυκκααιιρρίίεεςς  γγιιαα  µµιικκρροοµµεεσσααίίεεςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσεε  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσµµοο..  ΤΤοο  ττµµήήµµαα  ττωωνν  ΜΜΜΜΕΕ  µµπποορρεείί  νναα  ββοοηηθθήήσσεειι  σσττηηνν::  

((αα))  ΠΠρρόόσσββαασσηη  σσττοο  κκεεφφάάλλααιιοο    

((ββ))  ΑΑννάάππττυυξξηη  ιικκααννοοττήήττωωνν  ((ττοοππιικκάά  ιιδδρρύύµµαατταα  πποουυ  

υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  ττιιςς  ΜΜΜΜΕΕ))..  

((γγ))  ΒΒεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  ππρρόόσσββαασσηηςς  σσττηηνν  ππλληηρροοφφοορρίίαα  κκααιι  ττηηνν  

ττεεχχννοολλοογγίίαα..  

((δδ))  ΒΒεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..  

          ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ΈΈρργγωωνν..  ΟΟιι  εειιδδιικκέέςς  ππεερριιφφεερρεειιαακκέέςς  

εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ββοοηηθθοούύνν    ττοουυςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίεεςς  νναα  ππρροοωωθθήήσσοουυνν  κκααιι  νναα  ιιδδρρύύσσοουυνν  

ββιιώώσσιιµµεεςς  µµιικκρροοµµεεσσααίίεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  νναα  ααννττιιµµεεττωωππίίσσοουυνν  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  γγιιαα  

ααννάάππττυυξξηη  ιικκααννοοττήήττωωνν,,  γγιιαα  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  ττεεχχννοολλοογγίίαα,,  γγιιαα  ππρρόόσσββαασσηη  σσττοο  

κκεεφφάάλλααιιοο,,  κκααιι  γγιιαα  εεννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..  ΥΥππάάρρχχοουυνν  

δδιιααθθέέσσιιµµαα  ππρροογγρράάµµµµαατταα  τταα  οοπποοίίαα  ββοοηηθθοούύνν  ττοουυςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίεεςς  σσττηηνν  

ααννάάππττυυξξηη  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκώώνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  κκααιι  σσττηηνν  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ααυυττώώνν  ττωωνν  

ππρροοττάάσσεεωωνν..  ΤΤαα  ππρροογγρράάµµµµαατταα  δδιιεευυκκοολλύύννοουυνν  ττηηνν  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ααππόό  

εεγγχχώώρριιεεςς  κκααιι  ξξέέννεεςς  ττρράάππεεζζεεςς,,  ιιδδιιώώττεεςς  εεππεεννδδυυττέέςς,,  κκααιι  εεππεεννδδυυττιικκάά  κκεεφφάάλλααιιαα..  

ΜΜηηχχααννιισσµµοοίί  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήήςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  δδιιααµµέέσσοουυ  ττοο  ∆∆ΧΧΟΟ  εείίννααιι  

εεππίίσσηηςς  δδιιααθθέέσσιιµµοοιι  γγιιαα  ααρρχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο..        

11..55..77  Εάν Χρειάζεται Συµβουλή Ιδιωτικού Τοµέα    

ΕΕππεεννδδυυττιικκόό  κκλλίίµµαα..  ΤΤοο  ττµµήήµµαα  εεππεεννδδυυττιικκοούύ  κκλλίίµµααττοοςς  ιιδδρρύύθθηηκκεε  ττοονν  ΜΜάάιιοο  ττοουυ  

22000033  µµεε  σσκκοοππόό  νναα  εεννδδυυννααµµώώσσεειι  ττηηνν  σσττρρααττηηγγιικκήή  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  

µµεεθθόόδδωωνν  ππρροοσσέέγγγγιισσηηςς  ττηηςς  ττρράάππεεζζααςς  κκααιι  ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  

ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα..  ΤΤοο  ττµµήήµµαα  εεµµππίίππττεειι  σσττηηνν  δδιικκααιιοοδδοοσσίίαα  ττοουυ  ααννττιιππρροοέέδδρροουυ  
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ααννάάππττυυξξηηςς  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα  οο  οοπποοίίοοςς  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  

ττηηςς  εεφφααρρµµοογγήήςς  ττηηςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς,,  γγιιαα  ττοονν  σσυυννττοοννιισσµµόό  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  

πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττοο  εεππεεννδδυυττιικκόό  κκλλίίµµαα  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  γγιιαα  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  

σσυυµµββοουυλλεευυττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ξξέέννωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  δδιιααµµέέσσοουυ  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  κκααιι  

ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ,,  κκααιι  ττέέλλοοςς  γγιιαα  ττηηνν  σσττααθθεερροοπποοίίηησσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  

ααννααφφοορριικκάά  µµεε  ττηηνν  δδηηµµόόσσιιαα  πποολλιιττιικκήή  γγιιαα  ττοονν  ιιδδιιωωττιικκόό  ττοοµµέέαα,,  

σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  ττηηνν  εεττααιιρριικκήή  δδιιαακκυυββέέρρννηησσηη  κκααιι  ττηηνν  εεττααιιρριικκήή  κκοοιιννωωννιικκήή  

εευυθθύύννηη..    

ΣΣυυµµββοουυλλεευυττιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ΞΞέέννωωνν  ΕΕππεεννδδύύσσεεωωνν  ((ΣΣΥΥΞΞΕΕ))..  ΗΗ  ΣΣΥΥΞΞΕΕ  εείίννααιι  

µµιιαα  κκοοιιννήή  υυππηηρρεεσσίίαα  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  κκααιι  ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ,,  ααπποοττεελλεείί  κκοοµµµµάάττιι  ττοουυ  

ττµµήήµµααττοοςς  εεππεεννδδυυττιικκοούύ  κκλλίίµµααττοοςς,,  ββοοηηθθάάεειι  ττιιςς  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  ττωωνν  

ααννααππττυυσσσσόόµµεεννωωνν  κκρρααττώώνν  νναα  ββεελλττιιώώσσοουυνν  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττωωνν  ξξέέννωωνν  άάµµεεσσωωνν  

εεππεεννδδύύσσεεωωνν  ττωωνν  κκρρααττώώνν  ττοουυςς  µµεε  ττηηνν  ππααρροοχχήή  σσυυµµββοουυλλώώνν  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  ττηηνν  

ννοοµµοοθθεεσσίίαα,,  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή,,  τταα  κκίίννηηττρραα,,  ττοουυςς  θθεεσσµµοούύςς,,  κκααιι  ττιιςς  σσττρρααττηηγγιικκέέςς..  ΑΑππόό  

ττηηνν  ίίδδρρυυσσηη  ττηηςς  ττοο  11998855,,  ηη  ΣΣΥΥΞΞΕΕ  ββοοήήθθηησσεε  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  112200  κκρράάττηη  πποολλλλάά  

ααππόό  τταα  οοπποοίίαα  σσεε  εεππααννααλλααµµββααννόόµµεεννηη  ββάάσσηη  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  εεττώώνν..  ΗΗ  

εευυρρεείίαα  ττηηςς  δδιιαακκρρααττιικκήή  εεµµππεειιρρίίαα  ττηηνν  ββοοήήθθηησσεε  νναα  ππρροοσσδδιιοορρίίσσεειι  τταα  ββαασσιικκάά  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  εεννόόςς  ιισσχχυυρροούύ  εεππεεννδδυυττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..  ΗΗ  ΣΣΥΥΞΞΕΕ  

ππρροοσσααρρµµόόζζεειι  ααυυττήήνν  ττηηνν  γγννώώσσηη  σσττιιςς  ιιδδιιααίίττεερρεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ττοουυ  κκρράάττοουυςς  ππεελλάάττηη  

ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  ββοοηηθθήήσσεειι  τταα  κκρράάττηη  νναα  φφττάάσσοουυνν  σσττοο  µµέέγγιισσττοο  ττωωνν  δδυυννααττοοττήήττωωνν  

ττοουυςς  σσττηηνν  ππρροοσσέέλλκκυυσσηη  ξξέέννωωνν  άάµµεεσσωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν..    

ΗΗ  ΣΣΥΥΞΞΕΕ  εερργγάάζζεεττααιι  µµόόννοο  µµεεττάά  ααππόό  ααίίττηησσηη  ττωωνν  κκυυββεερρννήήσσεεωωνν,,  ππάάννωω  σσεε  

σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  θθέέµµαατταα  πποουυ  κκααθθοορρίίσσττηηκκαανν  ααππόό  ττιιςς  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  κκααιι  εεγγκκρρίίθθηηκκαανν  

κκααιι  ααππόό  ττιιςς  δδύύοο  ππλλεευυρρέέςς..  ΑΑυυττόό  εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  ττηηνν  σσπποουυδδααιιόόττηητταα  ττηηςς  ββοοηηθθεείίααςς  

κκααιι  ββάάζζεειι  ττηηνν  ββάάσσηη  γγιιαα  εεννεερργγήή  σσυυννεερργγαασσίίαα..  ΗΗ  ΣΣΥΥΞΞΕΕ  ππρροοσσφφέέρρεειι  κκάάττιι  

ππααρρααππάάννωω  ααππόό  ααππλλέέςς  σσυυµµββοουυλλέέςς  κκααιι  γγρρααππττέέςς  ααννααφφοορρέέςς..  ∆∆ιιααµµέέσσοουυ  

ααλλλληηλλεεππιιδδρραασσττιικκώώνν  σσυυννεερργγαασσιιώώνν  κκααιι  σσυυζζηηττήήσσεεωωνν  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  

δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  κκααιι  άάλλλλοοιι  σσυυµµµµέέττοοχχοοιι,,  ββοοηηθθάάεειι  ττιιςς  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  νναα  

σσχχεεδδιιάάσσοουυνν  ττεεχχννιικκάά  κκααιι  πποολλιιττιικκάά  ππρραακκττιικκέέςς  δδιιααδδρροοµµέέςς  ππρροοςς  ττηηνν  ααλλλλααγγήή..    

ΗΗ  ΆΆµµεεσσηη  ΑΑννττααππόόκκρριισσηη  εείίννααιι  µµιιαα  υυππηηρρεεσσίίαα  γγννώώσσηηςς  πποουυ  ππααρρέέχχεεττααιι  µµέέσσωω  

δδιιαα--δδιικκττύύοουυ  κκααιι  εεσσττιιάάζζεεττααιι  σσττοο  εεππεεννδδυυττιικκόό  κκλλίίµµαα  κκααιι  σσττηηνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη..  

ΠΠααρρέέχχεειι  έένναανν  εεκκττεεττααµµέέννοο  κκααττάάλλοογγοο  µµεε  ππάάννωω  ααππόό  2255  ββαασσιικκάά  θθέέµµαατταα  

ααννάάππττυυξξηηςς,,  ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  ββααθθµµιιααίίεεςς  οοδδηηγγίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  

υυπποοδδοοµµώώνν,,  µµιιαα  ββάάσσηη  δδεεδδοοµµέέννωωνν  ααππόό  εεννδδεείίκκττεεςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  δδεείίχχννοουυνν  ττοο  κκόόσσττοοςς  
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ττωωνν  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκώώνν  κκααννοοννιισσµµώώνν  κκααιι  ττηηνν  εεππίίδδρραασσηη  ττοουυςς  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσεε  111100  χχώώρρεεςς,,  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  µµέέσσωω  δδιιαα--δδιικκττύύοουυ,,  εεννηηµµέέρρωωσσηη  

σσυυννδδρροοµµηηττώώνν  γγιιαα  τταα  ππεερριιεεχχόόµµεενναα  ννέέωωνν  σσεελλίίδδωωνν,,  κκααιι  υυππηηρρεεσσίίαα  ππααρροοχχήήςς  

ββοοήήθθεειιααςς  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  ττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ππρροοσσφφέέρροοννττααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  

µµεε  εειισσφφοορράά  σσεε  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  κκααιι  σσεε  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττωωνν  µµεελλώώνν  κκρρααττώώνν,,  µµηη  

κκυυββεερρννηηττιικκέέςς  οορργγααννώώσσεειιςς  ήή  άάλλλλεεςς  µµηη  κκεερρδδοοσσκκοοππιικκέέςς  εεττααιιρρίίεεςς,,  κκααιι  

πποολλυυδδιιάάσστταατταα  ιιδδρρύύµµαατταα  ((όόππωωςς  ααννααππττυυξξιιαακκέέςς  ττρράάππεεζζεεςς))..  ΑΑυυττήή  ηη  υυππηηρρεεσσίίαα  

κκααλλύύππττεειι  µµιικκρρέέςς  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  πποουυ  ααππααιιττοούύνν  µµέέχχρριι  ππέέννττεε  ηηµµέέρρεεςς  

ααππαασσχχόόλληησσηηςς  γγιιαα  ττοο  έέµµππεειιρροο  ππρροοσσωωππιικκόό..              

11..55..88  Εάν Χρειάζεται Συµβουλές Υποδοµών    

((αα))  ΙΙδδιιωωττιικκήή  ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  σσττηηνν  ΥΥπποοδδοοµµήή..  ΗΗ  οοµµάάδδαα  ιιδδιιωωττιικκήήςς  

σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττηηνν  υυπποοδδοοµµήή  ππααρρέέχχεειι  έένναα  εεύύρροοςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  υυππηηρρεεσσιιώώνν  µµεε  

σσκκοοππόό  νναα  ββοοηηθθήήσσεειι  τταα  κκρράάττηη  µµέέλληη  νναα  σσυυννεειιδδηηττοοπποοιιήήσσοουυνν  τταα  οοφφέέλληη  ττηηςς  

σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα  σσττηηνν  υυπποοδδοοµµήή..  ΟΟιι  κκύύρριιοοιι  ττοοµµεείίςς  ββοοήήθθεειιααςς  

ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  σσυυµµββοουυλλέέςς,,  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη,,  µµεεττρριιαασσµµόό  κκιιννδδύύννοουυ,,  γγννώώσσηη  κκααιι  

ππλληηρροοφφοορρίίαα,,  κκααιι  δδιιεευυθθέέττηησσηη  δδιιααφφωωννιιώώνν..    

((ββ))  ΤΤηηλλεεππιικκοοιιννωωννίίεεςς  κκααιι  ΤΤεεχχννοολλοογγίίαα  ττηηςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίααςς..  ΤΤοο  

ττµµήήµµαα  ΠΠααγγκκόόσσµµιιααςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίααςς  κκααιι  ΤΤεεχχννοολλοογγίίααςς  ΕΕππιικκοοιιννωωννιιώώνν  δδιιααδδρρααµµααττίίζζεειι  

έένναανν  σσηηµµααννττιικκόόττααττοο  ρρόόλλοο  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  σσττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  ππρρόόσσββαασσηηςς  

σσττηηνν  ππλληηρροοφφοορρίίαα  κκααιι  ττηηνν  ττεεχχννοολλοογγίίαα  εεππιικκοοιιννωωννιιώώνν  σσττιιςς  ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  

χχώώρρεεςς..  ΤΤοο  ττµµήήµµαα  ιιδδρρύύθθηηκκεε  ττοονν  ΙΙααννοουυάάρριιοο  ττοουυ  22000000,,  κκααιι  φφέέρρννεειι  κκοοννττάά  ττηηνν  

ππρραακκττιικκήή  ττωωνν  ιιδδιιωωττιικκώώνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ,,  ττοονν  δδηηµµόόσσιιοο  γγννωωµµοοδδοοττιικκόό  

ττοοµµέέαα  κκααιι  ττοουυςς  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκοούύςς  ββρρααχχίίοοννεεςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς,,  µµεε  σσκκοοππόό  νναα  

χχοορρηηγγήήσσεειι  σσττιιςς  κκυυββεερρννήήσσεειιςς,,  σσττιιςς  ιιδδιιωωττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκοούύςς  

οορργγααννιισσµµοούύςς  τταα  ααννααγγκκααίίαα  κκεεφφάάλλααιιαα  κκααιι  ττηηνν  εεµµππεειιρρίίαα  γγιιαα  νναα  ααννααππττύύξξοουυνν  κκααιι  νναα  

εεκκµµεεττααλλλλεευυττοούύνν  ττηηνν  ττεεχχννοολλοογγίίαα  ττηηςς  ππλληηρροοφφοορρίίααςς  κκααιι  ττωωνν  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιώώνν  µµεε  

σσκκοοππόό  ττηηνν  µµεείίωωσσηη  ττηηςς  φφττώώχχιιααςς  κκααιι  ττηηνν  εεννθθάάρρρρυυννσσηη  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς..  ΤΤοο  ττµµήήµµαα  

ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  µµοοννάάδδεεςς::  

II..  ΜΜοοννάάδδαα  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιώώνν::  κκυυρρίίωωςς  

χχοορρηηγγεείί  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµαα  δδάάννεειιαα  κκααιι  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττοο  µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο,,  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  υυπποοδδοοµµώώνν,,  εευυρρυυζζωωννιικκώώνν  δδιικκττύύωωνν,,  µµέέσσωωνν  

εεκκπποοµµππώώνν  κκααιι  δδοορρυυφφοορριικκώώνν  ττµµηηµµάάττωωνν..    
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IIII..  ΜΜοοννάάδδαα  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσττηηνν  ττεεχχννοολλοογγίίαα  ττηηςς  

ππλληηρροοφφοορρίίααςς::  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττοο  µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ππλληηρροοφφοορριικκήήςς  

ττεελλεευυττααίίααςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  σσεε  ααννααδδυυόόµµεεννεεςς  ααγγοορρέέςς..  

IIIIII..  ΜΜοοννάάδδαα  ππιισσττώώσσεεωωνν  κκααιι  χχααρρττοοφφυυλλαακκίίοουυ::  

∆∆ιιααχχεειιρρίίζζεεττααιι  ττοο  χχααρρττοοφφυυλλάάκκιιοο  ττηηςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  ττηηςς  ππλληηρροοφφοορρίίααςς  κκααιι  ττωωνν  

ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιώώνν  κκααιι  εεππιιττεελλεείί  ττοουυςς  εελλέέγγχχοουυςς  ππιισσττώώσσεεωωνν..  

IIVV..  ΜΜοοννάάδδαα  πποολλιιττιικκήήςς::  ΠΠααρρέέχχεειι  σσυυµµββοουυλλέέςς  σσττιιςς  

κκυυββεερρννήήσσεειιςς  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  ττιιςς  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννίίεεςς,,  ττααχχυυδδρροοµµιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  µµέέσσαα  

εεκκπποοµµππώώνν,,  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  δδιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς..      

VV..  ΜΜοοννάάδδαα  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεεωωνν  ((iinnffooDDeevv5
5
))::  εεππιιχχοορρηηγγεείί  

κκααιιννοοττόόµµεεςς  εεφφααρρµµοογγέέςς  σσττηηνν  ττεεχχννοολλοογγίίαα  ττηηςς  ππλληηρροοφφοορρίίααςς  κκααιι  ττωωνν  

ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιώώνν  µµεε  κκοοιιννωωννιικκόό  ααννττίίκκττυυπποο..    

((γγ))  ΠΠεεττρρέέλλααιιοο,,  ΑΑέέρριιοο,,  ΜΜεεττααλλλλεεύύµµαατταα  κκααιι  ΧΧηηµµιικκάά..  ΤΤοο  ττµµήήµµαα  

ππεεττρρεελλααίίοουυ,,  ααεερρίίοουυ,,  µµεεττααλλλλεευυµµάάττωωνν  κκααιι  χχηηµµιικκώώνν,,  έέχχεειι  ττηηνν  σσυυννοολλιικκήή  εευυθθύύννηη  γγιιαα  

ττιιςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  σσεε  ααυυττοούύςς  ττοουυςς  ττοοµµεείίςς..  ΣΣυυγγκκεεννττρρώώννεειι  µµέέσσαα  

σσεε  έένναα  ττµµήήµµαα,,  ττηηνν  γγννώώσσηη  ττοουυ  δδηηµµόόσσιιοουυ  κκααιι  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  κκααιι  

ττοουυ  ∆∆ΧΧΟΟ,,  κκααιι  ππααρρέέχχεειι  έένναα  µµοοννααδδιικκόό  σσηηµµεείίοο  εεππααφφήήςς  γγιιαα  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  κκααιι  

ιιδδιιώώττεεςς  ππεελλάάττεεςς..  ΟΟιι  µµοοννάάδδεεςς  ττοουυ  γγιιαα  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  κκααιι  ττιιςς  µµεεττααρρρρυυθθµµίίσσεειιςς,,  

σσττεελλεεχχωωµµέέννεεςς  µµεε  εειιδδιικκοούύςς  σσττοο  ππεεττρρέέλλααιιοο,,  ααέέρριιοο,,  κκααιι  σστταα  µµεεττααλλλλεεύύµµαατταα,,  

υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  ττιιςς  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  υυππεεύύθθυυννηη  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  ππηηγγώώνν  ττηηςς  

χχώώρρααςς  ττοουυςς..  ΟΟιι  εεππεεννδδυυττιικκέέςς  ττοουυ  µµοοννάάδδεεςς,,  σσττεελλεεχχωωµµέέννεεςς  µµεε  ααξξιιωωµµααττοούύχχοουυςς  

εεππεεννδδυυττέέςς,,  ααννααλλυυττέέςς,,  µµηηχχααννιικκοούύςς,,  ππεερριιββααλλλλοοννττοολλόόγγοουυςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιιοολλόόγγοουυςς,,  

υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα  σσττιιςς  ββιιοοµµηηχχααννίίεεςς  ππεεττρρεελλααίίοουυ,,  

ααεερρίίοουυ,,  µµεεττααλλλλεευυµµάάττωωνν  κκααιι  χχηηµµιικκώώνν  σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  ππεελλάάττηη..    

((δδ))    ΕΕννέέρργγεειιαα..  ΤΤοο  ττµµήήµµαα  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  γγιιαα  ττηηνν  εεννέέρργγεειιαα  

ααννααλλααµµββάάννεειι  εερργγαασσίίαα  σσεε  έένναα  εευυρρύύ  φφάάσσµµαα  ααννααππττυυξξιιαακκώώνν  σσττόόχχωωνν  εεννέέρργγεειιααςς  οοιι  

οοπποοίίοοιι  σσυυννδδέέοοννττααιι  µµεε  ττηηνν  µµεείίωωσσηη  ττηηςς  φφττώώχχιιααςς..  ΕΕιιδδιικκεεύύεεττααιι  σσεε  δδιιαα--ττµµηηµµααττιικκέέςς  

ππααρρεεµµββάάσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  σσυυννδδυυάάζζοουυνν  υυπποοδδοοµµέέςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  

σσυυµµββάάλλλλοοννττααςς  σσττηηνν  εεππέέκκτταασσηη  ττηηςς  έέννννοοιιααςς  ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττηηςς  εεννέέρργγεειιααςς  σσττηηνν  

ααννάάππττυυξξηη..        

((εε))  ΜΜεεττααφφοορράά..  ΤΤοο  έέρργγοο  ττοουυ  ττµµήήµµααττοοςς    µµεεττααφφοορρώώνν66  ττηηςς  

ΤΤρράάππεεζζααςς  σσκκοοππεεύύεειι  νναα  µµεεγγιισσττοοπποοιιήήσσεειι  ττηηνν  σσυυννεειισσφφοορράά  ττωωνν  µµεεττααφφοορρώώνν  σσττηηνν  
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οοιικκοοννοοµµιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  ττηηνν  µµεείίωωσσηη  ττηηςς  φφττώώχχιιααςς..  ∆∆ηηµµιιοουυρργγεείίττααιι  γγύύρρωω  ααππόό  

θθεεµµααττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  λλιιµµάάννιιαα,,  σσιιδδηηρροοδδρροοµµιικκοούύςς  

σσττααθθµµοούύςς,,  δδρρόόµµοουυ  υυψψηηλλήήςς  ττααχχύύττηηττααςς,,  ααγγρροοττιικκέέςς  κκααιι  αασσττιικκέέςς  µµεεττααφφοορρέέςς..  ΗΗ  

έέµµφφαασσηη  ττίίθθεεττααιι  σσττηηνν  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττηηςς  µµεεττααρρρρύύθθµµιισσηηςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  

δδηηµµοοσσίίοουυ,,  κκααιι  σσττοονν  κκααθθοορριισσµµόό  κκααιι  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττοουυ  κκααττάάλλλληηλλοουυ  ρρόόλλοουυ  ττηηςς  

κκυυββέέρρννηησσηηςς  κκααιι  ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  µµεεττααφφοορρώώνν  κκααιι  υυπποοδδοοµµώώνν..    

((σσττ))  ΑΑσσττιικκήή  ΑΑννάάππττυυξξηη..  ΟΟιι  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  γγιιαα  

ττηηνν  αασσττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη7
7
  σσκκοοππεεύύοουυνν  σσττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  σσττααθθεερρώώνν  ππόόλλεεωωνν  οοιι  

οοπποοίίεεςς  εεκκππλληηρρώώννοουυνν  ττηηνν  υυππόόσσχχεεσσηη  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  γγιιαα  ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττοουυςς  

κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  ββεελλττιιώώννοοννττααςς  ττιιςς  ζζωωέέςς  ττωωνν  φφττωωχχώώνν  κκααιι  ππρροοωωθθώώννττααςς  ττηηνν  

ιισσόόττηητταα  εεννώώ  ττααυυττόόχχρροονναα  σσυυµµββάάλλοουυνν  σσττηηνν  ππρρόόοοδδοο  ττηηςς  χχώώρρααςς  σσαανν  σσύύννοολλοο..  ΗΗ  

έέµµφφαασσηη  ττίίθθεεττααιι  σσττηηνν  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  δδιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς,,  σσττηηνν  δδηηµµοοττιικκήή  

χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  κκααιι  ππρρόόσσββαασσηη  σσττοο  κκεεφφάάλλααιιοο,,  σσττηηνν  πποολλιιττιικκήή  σσττέέγγαασσηηςς  κκααιι  γγηηςς  

σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  ττηηνν  ααννααββάάθθµµιισσηη  εεξξααθθλλιιωωµµέέννωωνν  ππεερριιοοχχώώνν,,  ττηηνν  

δδιιααχχεείίρριισσηη  ααπποοββλλήήττωωνν,,  κκααιι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς..          

((ζζ))  ΠΠρροοµµήήθθεειιαα  ΝΝεερροούύ  κκααιι  ΥΥγγιιεειιννήή88..  ΤΤοο  έέρργγοο  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  

ααννααφφοορριικκάά  µµεε  ττιιςς  ππρροοµµήήθθεειιεεςς  ννεερροούύ  κκααιι  ττηηνν  υυγγιιεειιννήή  δδιιααλλααµµββάάννεειι  όόλλαα  τταα  κκύύρριιαα  

θθέέµµαατταα  ττηηςς  ααννααππττυυξξιιαακκήήςς  ηηµµεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς..  ΑΑυυττάά  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  

αανναακκοούύφφιισσηη  ααππόό  ττηηνν  φφττώώχχιιαα,,  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  σσττααθθεερρόόττηητταα,,  ααννάάππττυυξξηη  

οορργγααννωωµµέέννηη  ααππόό  ττοονν  ιιδδιιωωττιικκόό  ττοοµµέέαα,,  σσυυµµµµεεττοοχχιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  κκααλλήή  

δδιιαακκυυββέέρρννηησσηη..  ∆∆εεδδοοµµέέννοουυ  όόττιι  ττοο  ννεερρόό  ααπποοττεελλεείί  σσηηµµααννττιικκήή  ππηηγγήή  ζζωωήήςς,,  ηη  

ΤΤρράάππεεζζαα  ααγγωωννίίζζεεττααιι  νναα  ββοοηηθθήήσσεειι  τταα  κκρράάττηη  µµέέλληη  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσοουυνν  όόττιι  όόλλοοιι  

έέχχοουυνν  ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  σσττααθθεερρήή  ππααρροοχχήή  ννεερροούύ  κκααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  υυγγιιεειιννήήςς..    

11..55..99  Εάν είναι Σύµβουλος    

ΟΟιι  δδιιααχχεειιρριισσττέέςς  κκεεφφααλλααίίωωνν  ττεεχχννηηττήήςς  ββοοήήθθεειιααςς  υυλλοοπποοιιοούύνν  ππρροογγρράάµµµµαατταα  

ττεεχχννιικκήήςς  ββοοήήθθεειιααςς  τταα  οοπποοίίαα  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύννττααιι  ααππόό  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς,,  δδιιµµεερρώώνν  

κκααιι  πποολλυυµµεερρώώνν  δδωωρρηηττώώνν..  ΟΟ  ∆∆ΧΧΟΟ  ααννααππττύύσσσσεειι  ππρροοττάάσσεειιςς  γγιιαα  έέρργγαα  ττεεχχννιικκήήςς  

ββοοήήθθεειιααςς  πποουυ  έέχχοουυνν  νναα  κκάάννοουυνν  µµεε  κκιιννδδύύννοουυςς  ήή  ααννάάγγκκεεςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  οο  ∆∆ΧΧΟΟ  

κκααθθοορρίίζζεειι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  ήή  ττηηςς  ππααρροοχχήήςς  σσυυµµββοουυλλώώνν  σσττιιςς  

ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  χχώώρρεεςς..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  ααννάάγγκκεεςς  µµπποορροούύνν  νναα  πποοιικκίίλλοουυνν  ααππόό  
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ττεεχχννιικκέέςς,,  ααννάάγγκκεεςς  ααγγοορράάςς,,  ήή  κκιιννδδύύννοουυ  πποουυ  ααννττιιµµεεττωωππίίζζεειι  έένναα  εεππεεννδδυυττιικκόό  

σσχχέέδδιιοο  ττοο  οοπποοίίοο  µµεελλεεττάάεειι  οο  ∆∆ΧΧΟΟ,,  µµέέχχρριι  ττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη,,  ήή  ττηηνν  ββοοήήθθεειιαα  

ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηηςς  πποουυ  ζζηηττήήθθηηκκεε  ααππόό  µµιιαα  εεττααιιρρίίαα  κκααιι  ααππόό  κκυυββεερρννηηττιικκοούύςς  

ααξξιιωωµµααττοούύχχοουυςς..  ΗΗ  ττεεχχννιικκήή  ββοοήήθθεειιαα  ππααρρέέχχεεττααιι  σσττοουυςς  δδιικκααιιοούύχχοουυςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  

ααππόό  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  χχρρηηµµααττοοδδοοττήήθθηηκκαανν  ααππόό  ττοουυςς  δδωωρρηηττέέςς..  ΣΣττιιςς  

ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν,,  οοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  χχώώρραα  

ττοουυ  δδωωρρηηττήή..  ΟΟιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  µµπποορροούύνν  νναα  εεγγγγρρααφφοούύνν  µµέέσσωω  ττηηςς  ιισσττοοσσεελλίίδδααςς  

TTAATTFF9
9
  σσττοο  δδιιαα--δδίίκκττυυοο..  

11..66  ΦΦάάσσεειιςς  ττοουυ  ΚΚύύκκλλοουυ  ΥΥλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ  

ΟΟιι  φφάάσσεειιςς  ττοουυ  κκύύκκλλοουυ  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  εεννόόςς  έέρργγοουυ  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεεννοουυ  ααππόό  ττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα  εείίννααιι::  

((αα))..  ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  κκααθθοορριισσµµοούύ  

ττοουυ  έέρργγοουυ,,  ααµµφφόόττεερροοιι  ΤΤρράάππεεζζαα  κκααιι  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  ααννααλλύύοουυνν  ττιιςς  ΣΣττρρααττηηγγιικκέέςς  

ααννάάππττυυξξηηςς  γγιιαα  ττηηνν  χχώώρραα  κκααιι  εεννττοοππίίζζοουυνν  έέρργγαα  πποουυ  µµπποορροούύνν  νναα  υυπποοσσττηηρρίίξξοουυνν  

ααυυττέέςς  ττιιςς  ΣΣττρρααττηηγγιικκέέςς..  ΟΟιι  ιιδδέέεεςς  γγιιαα  τταα  έέρργγαα  σσυυχχννάά  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ττιιςς  

ΣΣττρρααττηηγγιικκέέςς  ααννάάππττυυξξηηςς,,  ααππόό  ττοο  ττµµήήµµαα  έέρρεευυννααςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς,,  ττιιςς  µµεελλέέττεεςς  

σσκκοοππιιµµόόττηηττααςς  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  κκααιι  ααππόό  ππρροοηηγγοούύµµεενναα  έέρργγαα..  ΤΤαα  έέρργγαα  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσωωσσττάά  µµεελλεεττηηµµέένναα  ααππόό  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκήή,,  κκοοιιννωωννιικκήή  κκααιι  

ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  άάπποοψψηη..  ΣΣεε  ααυυττόό  ττοο  σσηηµµεείίοο  ττοο  έέρργγοο  ππεερρννάάεειι  ααππόό  έένναανν  ααυυσσττηηρρόό  

ππεερριιββααλλλλοοννττιικκόό  έέλλεεγγχχοο  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  δδιιααππιισσττωωθθεείί  εεάάνν  ααππααιιττεείίττααιι  

ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  εεκκττίίµµηησσηη..  ΣΣεε  ααυυττόό  ττοο  σσττάάδδιιοο  ααππααιιττοούύννττααιι  τταα  ππααρραακκάάττωω  

έέγγγγρρααφφαα::  ((αα))  ΑΑρρχχιικκόό  έέγγγγρρααφφοο  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  γγιιαα  ττοο  έέρργγοο  κκααιι  ((ββ))  

ΟΟλλοοκκλληηρρωωµµέένναα  φφύύλλαα  δδεεδδοοµµέέννωωνν  ππρροοσσττααττεευυττιισσµµοούύ..    

((ββ))..  ΠΠρροοεεττοοιιµµαασσίίαα..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  

ππρροοππααρραασσκκεευυήή  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  δδιιααρρκκεείί  έένναα  µµεε  δδύύοο  χχρρόόννιιαα..  ΗΗ  

ΤΤρράάππεεζζαα  σσυυχχννάά  ππααρρέέχχεειι  ττεεχχννιικκήή  κκααιι  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκήή  ββοοήήθθεειιαα..  ΚΚααττάά  ττηηνν  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππρροοππααρραασσκκεευυήήςς,,  ηη  οοµµάάδδαα  έέρργγοουυ  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  ππρρέέππεειι  νναα  

κκααθθοορρίίσσεειι  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττεεχχννιικκοούύςς,,  θθεεσσµµιικκοούύςς,,  οοιικκοοννοοµµιικκοούύςς,,  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκοούύςς,,  

κκααιι  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκοούύςς  όόρροουυςς  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιττυυχχίίαα  ττοουυ  έέρργγοουυ..  

ΗΗ  οοµµάάδδαα  ππρρέέππεειι  εεππίίσσηηςς  νναα  σσυυγγκκρρίίννεειι  ππιιθθααννέέςς  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  µµεεθθόόδδοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  

εεππίίττεευυξξηη  ττωωνν  σσττόόχχωωνν  ττοουυ  έέρργγοουυ..  ΕΕάάνν  ααππααιιττεείίττααιι,,  ππρρααγγµµααττοοπποοιιεείίττααιι  κκααιι  µµιιαα  
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ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  µµεελλέέττηη..  ΤΤοο  έέρργγοο  εελλέέγγχχεεττααιι  κκααιι,,  εεάάνν  εεγγκκρριιθθεείί  ηη  δδααννεειιοοδδόόττηησσηη,,  

αακκοολλοουυθθοούύνν  οοιι  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  κκααθθοορριισσττοούύνν  οοιι  όόρροοιι  κκααιι  οοιι  

ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττοουυ  δδααννεείίοουυ..  ΕΕάάνν  ααππααιιττηηθθεείί  τταα  ππααρραακκάάττωω  έέγγγγρρααφφαα  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  δδηηµµοοσσιιοοπποοιιηηθθοούύνν  µµααζζίί  µµεε  ττηηνν  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  µµεελλέέττηη::  ((αα))  ΣΣχχέέδδιιοο  

ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς,,  ((ββ))  ΣΣχχέέδδιιοο  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  άάπποορρωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  κκααιι  ((γγ))  ΣΣχχέέδδιιοο  

δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..    

((γγ))..ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  εείίννααιι  οο  µµοοννααδδιικκόόςς  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  

ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  σσυυννήήθθωωςς  υυλλοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  

ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς..  ΗΗ  οοµµάάδδαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  εεξξεεττάάζζεειι  όόλληη  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  πποουυ  έέλλααββεε  

χχώώρραα  ααππόό  ττοο  ππρρώώττοο  κκιιόόλλααςς  σσττάάδδιιοο  κκααιι  ππρροοεεττοοιιµµάάζζεειι  ττοο  έέγγγγρρααφφοο  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  

έέρργγοουυ  γγιιαα  εεππεεννδδυυττιικκάά  έέρργγαα  κκααιι  έένναα  έέγγγγρρααφφοο  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  γγιιαα  

κκαατταασσκκεευυαασσττιικκάά  έέρργγαα..  ΑΑυυττάά  τταα  έέγγγγρρααφφαα  εεξξεεττάάζζοοννττααιι  ππρροοσσεεκκττιικκάά  κκααιι  

ξξααννααγγρράάφφοοννττααιι  όόπποουυ  ααυυττόό  κκρρίίννεεττααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  κκααιι  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σσττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα..  ΕΕππιιππλλέέοονν  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  κκααιι  τταα  ππααρραακκάάττωω  έέγγγγρρααφφαα::  ((αα))  

ΑΑννααθθεεωωρρηηµµέέννοο  έέγγγγρρααφφοο  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  ττοουυ  έέρργγοουυ..  ((ββ))  ΑΑννααππττυυξξιιαακκέέςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  κκααιι  ((γγ))  ΜΜηηννιιααίίαα  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκήή  σσύύννοοψψηη..  

((δδ))..  ΈΈγγκκρριισσηη..  ΤΤοο  έέγγγγρρααφφοο  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  έέρργγοουυ  κκααιι  ττοο  έέγγγγρρααφφοο  

ππρροογγρράάµµµµααττοοςς,,  µµααζζίί  µµεε  έένναα  υυππόόµµννηηµµαα  ααππόό  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  κκααιι  τταα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  

δδααννεείίοουυ,,  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σσττοο  ∆∆ΣΣ  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  

πποουυ  ττοο  δδάάννεειιοο  εεγγκκρριιθθεείί,,  υυπποογγρράάφφεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  κκααιι  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..  

ΜΜααζζίί  µµεε  ττοο  έέγγγγρρααφφοο  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  έέρργγοουυ  κκααιι  ττοο  έέγγγγρρααφφοο  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς,,  τταα  

έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  έέρργγοουυ  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν::  ((αα))  ΑΑννααφφοορράά  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  

κκααιι  ((ββ))  ΤΤεεχχννιικκόό  ΠΠααρράάρρττηηµµαα..    

((εε))..  ΑΑπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηητταα..  ΜΜεεττάά  ααππόό  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη,,  ηη  σσυυµµφφωωννίίαα  

δδααννεείίοουυ  ήή  ππίίσσττωωσσηηςς  υυππόόκκεειιττααιι  σσττιιςς  ττεελλιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  ααππόό  

ττηηνν  ΚΚυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  µµπποορρεείί  νναα  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  

εεππιικκυυρρωωθθεείί  ηη  σσυυµµφφωωννίίαα  ααππόό  ττηηνν  κκρρααττιικκήή  ννοοµµοοθθεεσσίίαα..  ΕΕίίννααιι  δδυυννααττόόνν,,  ηη  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  νναα  δδιιααρρκκέέσσεειι  ααρρκκεεττοούύςς  µµήήννεεςς..  ΕΕάάνν  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  εείίννααιι  θθεεττιικκόό,,  ττοο  

δδάάννεειιοο  ήή  ηη  ππίίσσττωωσσηη  κκηηρρύύσσσσεεττααιι  εεννεερργγόό  ήή  έέττοοιιµµοο  γγιιαα  εεκκττααµµίίεευυσσηη,,  κκααιι  ηη  

σσυυµµφφωωννίίαα  κκααθθίίσσττααττααιι  δδιιααθθέέσσιιµµηη  γγιιαα  ττοο  κκοοιιννόό..    

((σσττ))..    ΕΕφφααρρµµοογγήή  κκααιι  εεππίίββλλεεψψηη..  ΗΗ  εεφφααρρµµοογγήή  ααπποοττεελλεείί  εευυθθύύννηη  

ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  µµεε  ττηηνν  ττεεχχννιικκήή  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττηηςς  ττρράάππεεζζααςς  όόππωωςς  ααυυττόό  έέχχεειι  

σσυυµµφφωωννηηθθεείί..  ΗΗ  εεππίίββλλεεψψηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  ααπποοττεελλεείί  εευυθθύύννηη  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς..  ΟΟ  

δδααννεειιοολλήήππττηηςς  ππρροοεεττοοιιµµάάζζεειι  ττιιςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  κκααιι  ααξξιιοολλοογγεείί  ττιιςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  γγιιαα  
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ττηηνν  ππρροοµµήήθθεειιαα  ττωωνν  υυλλιικκώώνν  κκααιι  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  µµεε  ττοο  έέρργγοο..  

ΣΣττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  εεξξεεττάάζζεειι  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ττωωνν  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  κκααιι  αανν  

ααπποοφφααννθθεείί  όόττιι  έέχχοουυνν  εεφφααρρµµοοσσττεείί  οοιι  οοδδηηγγίίεεςς  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  ττόόττεε  θθαα  εεκκττααµµιιεευυττοούύνν  

τταα  κκεεφφάάλλααιιαα..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  εεκκττααµµίίεευυσσηη  ττωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  ηη  εεππίίββλλεεψψηη  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  

ππεερριιλλααµµββάάννεειι  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη,,  ααξξιιοολλόόγγηησσηη,,  κκααιι  ααννααφφοορράά  ππρροοόόδδοουυ  ττοουυ  έέρργγοουυ..  

ΣΣττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  εεκκττααµµίίεευυσσηηςς  ((µµέέχχρριι  1100  χχρρόόννιιαα)),,  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  σσττοο  ∆∆ΣΣ  

ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  µµιιαα  ααννααφφοορράά  ππεερράάττωωσσηηςς  ηη  οοπποοίίαα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  

ττοουυςς  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθέέννττεεςς  σσττόόχχοουυςς,,  τταα  ππρροοββλλήήµµαατταα,,  κκααιι  ττιιςς  ααπποοκκττηηθθεείίσσεεςς  

εεµµππεειιρρίίεεςς..  ΤΤαα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  έέρργγοο  σσεε  ααυυττόό  ττοο  σσττάάδδιιοο  εείίννααιι  ηη  ααννααφφοορράά  

ππεερράάττωωσσηηςς..  

((ζζ))..  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  ττοο  ττµµήήµµαα  

ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  δδιιεεξξάάγγεειι  έένναανν  δδιιααχχεειιρριισσττιικκόό  έέλλεεγγχχοο,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  τταα  

ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  σσυυγγκκρρίίννοοννττααιι  µµεε  ττοουυςς  ααρρχχιικκοούύςς  σσττόόχχοουυςς..  ΟΟ  δδιιααχχεειιρριισσττιικκόόςς  

έέλλεεγγχχοοςς  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  µµιιαα  αανναασσκκόόππηησσηη  ττηηςς  ααννααφφοορράάςς  ππεερράάττωωσσηηςς,,  κκααιι  ττηηνν  

ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  µµιιααςς  ξξεεχχωωρριισσττήήςς  ααννααφφοορράάςς..  ΣΣττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα,,  κκααιι  οοιι  δδύύοο  ααννααφφοορρέέςς  

υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σσττοο  ∆∆ΣΣ  ττηηςς  ττρράάππεεζζααςς  κκααιι  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  ααννααφφοορρέέςς  

δδεενν  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιµµεεςς  σσττοο  κκοοιιννόό,,  ππααρρόόλλαα  ααυυττάά  ττοο  ττµµήήµµαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  εεττοοιιµµάάζζεειι  

ππεερριιοοδδιικκάά  ααξξιιοολλοογγήήσσεειιςς  εεππιιππττώώσσεεωωνν  σσεε  µµιιαα  σσεειιρρέέςς  έέρργγωωνν  µµεε  ββάάσσηη  ααυυττέέςς  ττιιςς  

ααννααφφοορρέέςς..  ΟΟιι  ααννααφφοορρέέςς  εεππιιππττώώσσεεωωνν  σσεε  ααυυττόό  ττοο  σσττάάδδιιοο  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίεεςς..    

((ηη))..  ΆΆλλλλεεςς  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσεειιςς..  ΗΗ  οοµµάάδδαα  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ττηηςς  

πποοιιόόττηηττααςς  ππααρραακκοολλοουυθθεείί,,  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εεφφααρρµµοογγήήςς,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  δδιιεευυκκοολλύύννεειι  ττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσηη..  

ΕΕξξεεττάάζζεειι  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττοουυ  έέρργγοουυ  γγιιαα  τταα  δδάάννεειιαα  ((ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ααππόό  

ττοο  ∆∆ΣΣ))  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..  ΕΕππίίσσηηςς  ππααρραακκοολλοουυθθεείί  ττηηνν  

πποοιιόόττηητταα  ττηηςς  εεππίίββλλεεψψηηςς  ττωωνν  έέρργγωωνν  κκααιι  ττωωνν  ααννααφφοορρώώνν  ππρροοςς  ττοο  ∆∆ΣΣ  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττηηςς  κκααττάάσστταασσηηςς  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  γγιιαα  τταα  έέρργγαα  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  

εεξξέέλλιιξξηη,,  µµέέσσωω  ττηηςς  εεττήήσσιιααςς  ααννααφφοορράάςς  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόδδοοσσηη  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν..    

ΈΈνναα  άάλλλλοο  ααννεεξξάάρρττηηττοο  σσώώµµαα  µµέέσσαα  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  ηη  οοµµάάδδαα  

εεππιιθθεεωωρρήήσσεεωωνν,,  ππααρρέέχχεειι  έένναα  ββήήµµαα  γγιιαα  δδηηµµόόσσιιοο  δδιιάάλλοογγοο  σσεε  όόσσοουυςς  πποολλίίττεεςς  

ππιισσττεεύύοουυνν  όόττιι  µµπποορρεείί  νναα  έέχχοουυνν  ζζηηµµιιωωθθεείί  ααππόό  τταα  έέρργγαα  πποουυ  χχρρηηµµααττοοδδοοττεείί  ηη  

ΤΤρράάππεεζζαα..                      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

2.1 Εισαγωγή  

2.1.1 Σκοπός  

Σκοπός των παρακάτω οδηγιών είναι να ενηµερώσουν τους Έλληνες 

επιχειρηµατίες που επιθυµούν να αναλάβουν ένα έργο πλήρως ή µερικώς 

χρηµατοδοτούµενο µε δάνειο από την ∆ιεθνή Τράπεζα για την 

Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (IBRD) ή µε πίστωση ή δωρεά από τον 

∆ιεθνή Οργανισµό Ανάπτυξης (IDA)10, όσον αφορά τις πολιτικές που διέπουν 

την αγορά υλικών, εργασιών και υπηρεσιών (εκτός από συµβουλευτικές 

υπηρεσίες)11 αναγκαίων για την πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου έργου.  

Η συµφωνία δανείου διέπει τις νοµικές σχέσεις µεταξύ του δανειολήπτη και 

της Τράπεζας, και οι οδηγίες είναι εφαρµόσιµες στην προµήθεια αγαθών και 

εργασιών για το έργο, όπως αυτό καθορίζεται στην συµφωνία. Τα δικαιώµατα 

και οι υποχρεώσεις του δανειολήπτη και των προµηθευτών των αγαθών και 

των εργασιών για το έργο διέπονται από τα έγραφα δηµοπρατήσεως, και από 

τα συµβόλαια που φέρουν την υπογραφή του δανειολήπτη και των διαφόρων 

προµηθευτών, και όχι από τις οδηγίες που αναγράφονται εδώ ή από τις 

συµφωνίες δανειοδότησης. Κανένα άλλο µέλος πέραν των συµµετασχόντων 
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  ΟΟιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  ττηηςς  ∆∆ΤΤΑΑΑΑ  κκααιι  γγιιαα  ττοονν  ∆∆ΑΑΣΣ  εείίννααιι  ππααννοοµµοοιιόόττυυππεεςς,,  κκααττάά  σσυυννέέππεειιαα  
οοιι  ααννααφφοορρέέςς  σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  σσττηηνν  ττρράάππεεζζαα  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  κκααιι  ττοουυςς  δδύύοο  οορργγααννιισσµµοούύςς  
((∆∆ΤΤΑΑΑΑ  --  ∆∆ΑΑΣΣ))  εεννώώ  οοιι  ααννααφφοορρέέςς  σστταα  δδάάννεειιαα  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  τταα  δδάάννεειιαα  ααππόό  ττηηνν  ∆∆ΤΤΑΑΑΑ  
κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  ττιιςς  ππιισσττώώσσεειιςς  ήή  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  ττοουυ  ∆∆ΑΑΣΣ  κκααιι  ττιιςς  ππρροοππααρραασσκκεευυαασσττιικκέέςς  
ππρροοόόδδοουυςς  ττωωνν  έέρργγωωνν..  ΟΟιι  ααννααφφοορρέέςς  σσττηηνν  σσυυµµφφωωννίίαα  δδααννεείίοουυ  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  σσυυµµφφωωννίίεεςς  
ααννααππττυυξξιιαακκώώνν  ππιισσττώώσσεεωωνν,,  σσυυµµφφωωννίίεεςς  ααννααππττυυξξιιαακκώώνν  χχρρηηµµααττοοδδοοττήήσσεεωωνν,,  σσυυµµφφωωννίίεεςς  
ααννααππττυυξξιιαακκώώνν  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεεωωνν,,  σσυυµµφφωωννίίεεςς  έέρργγωωνν..  ΟΟιι  ααννααφφοορρέέςς  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  
ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  ττοονν  ααπποοδδέέκκττηη  εεππιιδδόόττηησσηηςς  ααππόό  ττοονν  ∆∆ΑΑΣΣ  
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  ΟΟιι  ααννααφφοορρέέςς  σσεε  ‘‘’’ΥΥλλιικκάά’’’’  κκααιι  ‘‘’’ΕΕρργγαασσίίεεςς’’’’,,  σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  
σσυυσσχχεεττιισσµµέέννεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  όόππωωςς  µµεεττααφφοορρέέςς,,  αασσφφάάλλεειιεεςς,,  εεγγκκααττάάσστταασσηη,,  ααννττιιππρροοσσώώππεευυσσηη,,  
εεκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  ααρρχχιικκήή  σσυυννττήήρρηησσηη..  ΤΤαα  ΥΥλλιικκάά  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  ππρροοϊϊόόνντταα,,  ππρρώώττεεςς  ύύλλεεςς,,  
µµηηχχααννήήµµαατταα,,  εεξξοοππλλιισσµµόό  κκααιι  ββιιοοµµηηχχααννιικκόό  εεξξοοππλλιισσµµόό..  ΟΟιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  οοδδηηγγιιώώνν  
εεφφααρρµµόόζζοοννττααιι  εεππίίσσηηςς  σσεε  υυππηηρρεεσσίίεεςς  όόππωωςς  δδιιααγγωωννιισσµµοοίί  κκααιι  σσύύννααψψηη  σσυυµµββοολλααίίωωνν  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  
ααππόόδδοοσσηη  µµεεττρρήήσσιιµµωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  όόππωωςς  εεκκππααίίδδεευυσσηη,,  χχααρρττοογγρράάφφηησσηη  κκααιι  ππααρρόόµµοοιιεεςς  
λλεειιττοουυρργγίίεεςς..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  οοδδηηγγίίεεςς  δδεενν  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσυυµµββοούύλλωωνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααππόό  
ττοούύδδεε  κκααιι  σσττοο  εεξξήήςς  θθαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  ωωςς  ΟΟδδηηγγίίεεςς  ΣΣυυµµββοούύλλωωνν  κκααιι  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  σσττοο  εεππόόµµεεννοο  
κκεεφφάάλλααιιοο....  
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στην συµφωνία δανείου δεν θα διεκδικήσει δικαιώµατα ή θα έχει οποιαδήποτε 

οικονοµική απαίτηση επί του δανείου.    

2.1.2 Γενικά Θέµατα 

Η ευθύνη για την πραγµατοποίηση του έργου και κατά συνέπεια για την 

κατακύρωση και διαχείριση των συµβολαίων που εκτελούνται για την 

υλοποίηση του, εναπόκειται στον δανειολήπτη12. Η Τράπεζα από την πλευρά 

της είναι υποχρεωµένη να εξασφαλίσει ότι τα χρήµατα του δανείου 

χρησιµοποιούνται µόνο για τον σκοπό για τον οποίον εκδόθηκε το 

συγκεκριµένο δάνειο, δίνοντας την δέουσα προσοχή στους 

χρηµατοοικονοµικούς παράγοντες και την αποτελεσµατικότητα και 

αδιαφορώντας για πολιτικές ή άλλες µη οικονοµικές επιρροές13. Η Τράπεζα 

για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού έχει καθιερώσει λεπτοµερέστατες 

διαδικασίες. Ενώ στην πράξη οι συγκεκριµένοι κανόνες προµηθειών και οι 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν κατά την υλοποίηση του έργου 

εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης περίπτωσης. Τέσσερις 

είναι οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι γενικά καθορίζουν τις απαιτήσεις της 

Τράπεζας: 

(α) Η ανάγκη για οικονοµία και αποδοτικότητα κατά την 

εφαρµογή του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των προµηθειών αγαθών και 

εργασιών. 

(β) Η επιθυµία της Τράπεζας να παρέχει σε όλους τους 

πλειοδότες που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα από ανεπτυγµένες και 

αναπτυσσόµενες χώρες14 τις ίδιες πληροφορίες και ίσες ευκαιρίες να 

ανταγωνιστούν µεταξύ τους για την παροχή υλικών και εργασιών 

χρηµατοδοτούµενων από την Τράπεζα.  

(γ) Το ενδιαφέρον της τράπεζας για την ανάπτυξη των εγχώριων  

εργοληπτικών και κατασκευαστικών εταιριών. 

(δ) Την σηµασία της διαφάνειας των διαδικασιών προµήθειας     
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  ΣΣεε  µµεερριικκέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  εεννεερργγεείί  µµόόννοο  σσαανν  δδιιααµµεεσσοολλααββηηττήήςς,,  κκααιι  ττοο  έέρργγοο  
υυλλοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  άάλλλληη  υυππηηρρεεσσίίαα  ήή  οορργγααννιισσµµόό..  ΟΟιι  ααννααφφοορρέέςς  σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  σσττοονν  
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2.1.3 Ο ανοιχτός διαγωνισµός είναι η βάση για αποτελεσµατικές δηµόσιες 

προµήθειες. Οι δανειολήπτες θα εκλέξουν την πιο αποτελεσµατική µέθοδο για 

την συγκεκριµένη προµήθεια. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο διεθνής 

µειοδοτικός διαγωνισµός, κατάλληλα διαχειριζόµενος, και επιτρέποντας την 

προτίµηση σε εγχώρια προϊόντα, και όταν αυτό είναι δυνατό, και σε εγχώριους 

κατασκευαστές15 για να υλοποιήσουν προδιαγεγραµµένες εργασίες, αποτελεί 

την πιο κατάλληλη µέθοδο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, κατά 

συνέπεια, η Τράπεζα απαιτεί από τους δανειολήπτες να προµηθεύονται 

προϊόντα, εργασίες και υπηρεσίες διαµέσου διεθνούς µειοδοτικού 

διαγωνισµού, ανοικτού σε όλους τους κατάλληλους προµηθευτές και 

κατασκευαστές16. Το τµήµα ΙΙ αυτών των οδηγιών περιγράφει τις διαδικασίες 

υλοποίησης των παραπάνω διαγωνισµών.    

2.1.4 Όπου ο διεθνής µειοδοτικός διαγωνισµός δεν κρίνεται σαν η 

καταλληλότερη µέθοδος προµηθειών, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν 

άλλες µέθοδοι. Στο τµήµα ΙΙΙ των οδηγιών περιγράφονται οι άλλες µέθοδοι 

προµηθειών και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η εφαρµογή τους θα 

µπορούσε να θεωρηθεί καταλληλότερη. Οι συγκεκριµένες µέθοδοι 

προµηθειών οι οποίες είναι δυνατόν να ακολουθηθούν κατά την υλοποίηση 

ενός έργου καθορίζονται στη συµφωνία του δανείου. Οι συγκεκριµένες 

συµβάσεις που θα χρηµατοδοτηθούν για την πραγµατοποίηση του έργου, και 

οι µέθοδοι των προµηθειών, σε συµφωνία µε τους όρους του δανείου, 

καθορίζονται στο σχέδιο προµηθειών όπως δηλώνεται στην παράγραφο 

2.1.16.   

2.1.5 Ισχύς Οδηγιών 

Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα εργασία µπορούν να 

εφαρµοστούν σε όλες τις συµβάσεις, πλήρως ή µερικώς χρηµατοδοτούµενες 

από Τραπεζικά δάνεια17. Για την προµήθεια αγαθών και εργασιών που δεν 

χρηµατοδοτούνται από Τραπεζικό δάνειο ο δανειολήπτης µπορεί να 

υιοθετήσει άλλες διαδικασίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις η τράπεζα ικανοποιείται 
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όταν οι διαδικασίες που θα χρησιµοποιηθούν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 

του δανειολήπτη όσον αφορά την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου µε 

επιµέλεια και αποτελεσµατικότητα και όταν τα αγαθά και οι εργασίες που θα 

αποκτηθούν: 

(α) Είναι ικανοποιητικής ποιότητας και µέσα στα πλαίσια του 

προϋπολογισµού. 

(β) Θα παραδοθεί ή θα ολοκληρωθεί έγκαιρα και 

(γ) Είναι τιµολογηµένο µε τρόπο που δεν επηρεάζει αρνητικά την 

οικονοµική και χρηµατοδοτική βιωσιµότητα του έργου.    

2.1.6 Καταλληλότητα 

Για να ενθαρρύνει τον ανταγωνισµό η Τράπεζα επιτρέπει επιχειρήσεις και 

άτοµα από όλα τα κράτη να προσφέρουν υλικά, εργασία και υπηρεσίες για 

έργα χρηµατοδοτούµενα από την Τράπεζα. Οι προϋποθέσεις για την 

συµµετοχή περιορίζονται σε εκείνες που είναι απολύτως απαραίτητες για να 

εξασφαλίσουν την ικανότητα της εταιρίας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και 

να ολοκληρώσει το έργο18.  

2.1.7 Η Τράπεζα παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς όλα τα συµβόλαια τα 

οποία πρόκειται να χρηµατοδοτήσει, πλήρως ή µερικώς,  δεν επιτρέπει στον 

δανειολήπτη να αρνηθεί προ ή µετά έγκριση σε εταιρία για λόγους µη 

σχετικούς µε την ικανότητα της και τους πόρους της να πραγµατοποιήσει µε 

επιτυχία το έργο. ∆εν επιτρέπει επίσης τον δανειολήπτη να αποκλείσει 

οποιοδήποτε πλειοδότη για τέτοιου είδους λόγους. Κατά συνέπεια, οι 

δανειολήπτες θα πρέπει να ελέγξουν τα τεχνικά και χρηµατοοικονοµικά 

προσόντα όλων των πλειοδοτών µε την δέουσα επιµέλεια, έτσι ώστε να είναι 

απολύτως βέβαιοι ότι είναι ικανοί να περατώσουν το ανατεθέν έργο. 

2.1.8  Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα: 

(α) Οι επιχειρήσεις ενός κράτους τα παραγόµενα, σε ένα κράτος, 

προϊόντα µπορούν να αποκλειστούν αν: 

I. Σύµφωνα µε την κρατική νοµοθεσία ή σύµφωνα µε 

επίσηµους κανονισµούς το κράτος του δανειολήπτη απαγορεύει εµπορικές 
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σχέσεις µε αυτό το κράτος, υπό τον όρο ότι η Τράπεζα συµφωνεί ότι µια 

τέτοια εξαίρεση δεν εµποδίζει τον υγιή ανταγωνισµό για την προµήθεια των 

προϊόντων ή των εργασιών που απαιτούνται. 

II. Το κράτος του δανειολήπτη συµµορφούµενο µε 

απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, η οποία 

λήφθηκε κάτω από το κεφάλαιο VII του καταστατικού χάρτη των Ηνωµένων 

Εθνών, απαγορεύει οποιαδήποτε εισαγωγή προϊόντων ή οποιαδήποτε 

πληρωµή στο συγκεκριµένο κράτος, άτοµο ή οντότητα. Όπου το κράτος του 

δανειολήπτη απαγορεύει πληρωµές σε µια συγκεκριµένη επιχείρηση ή σε 

συγκεκριµένα υλικά εξαιτίας συµµόρφωσης µε τέτοιου είδους αποφάσεις, η 

συγκεκριµένη επιχείρηση µπορεί να εξαιρεθεί.  

(β) Μια επιχείρηση η οποία έχει δεσµευτεί από τον δανειολήπτη 

για να παράσχει συµβουλευτικές υπηρεσίες για την προπαρασκευή ή την 

πραγµατοποίηση του έργου, και οποιοδήποτε άλλου συνδεδεµένου έργου, θα 

αποκλειστεί από επακόλουθες προµήθειες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών 

που προκύπτουν από ή συνδέονται άµεσα µε τις συµβουλευτικές υπηρεσίες 

της επιχείρησης για προετοιµασία ή πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου 

έργου. Η παραπάνω διάταξη δεν ισχύει για τις διάφορες επιχειρήσεις 

(συµβουλευτικές, κατασκευαστικές, προµηθευτές) οι οποίες συλλογικά 

υλοποιούν τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή κάτω από µια εργολαβία ή από 

ένα σχεδιαστικό και κατασκευαστικό συµβόλαιο19.    

(γ) Κυβερνητικές επιχειρήσεις της χώρας του δανειολήπτη έχουν 

την δυνατότητα να συµµετάσχουν µόνο εάν µπορούν να αποδείξουν ότι: 

I.   Είναι αυτόνοµες νοµικά και οικονοµικά. 

II. Λειτουργούν σύµφωνα µε τον εµπορικό νόµο. 

III. ∆εν εξαρτώνται από τον δανειολήπτη ή από τον υπό-

δανειολήπτη.  

(δ) Μια επιχείρηση που θα κηρυχθεί ακατάλληλη από την 

Τράπεζα σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου 2.1.14 δεν θα 

µπορεί να υπογράψει συµβόλαιο χρηµατοδοτούµενο από την Τράπεζα για την 

χρονική περίοδο που θα καθοριστεί από την Τράπεζα.   
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2.1.9 Προκαταρκτική Συµφωνία και Αναδροµική Χρηµατοδότηση  

Ο δανειολήπτης είναι δυνατόν να επιθυµεί να συνεχίσει µε την αρχική 

διαδικασία προµηθειών µέχρι την υπογραφή του δανείου. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, οι διαδικασίες προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένου και της 

διαφήµισης, θα πρέπει να συµφωνούν µε τις παρούσες οδηγίες έτσι ώστε να 

θεωρηθούν κατάλληλες για την έγκριση της χρηµατοδότησης, ενώ η Τράπεζα 

θα επανεξετάσει την χρησιµοποιούµενη από τον δανειολήπτη διαδικασία. Ο 

δανειολήπτης δεσµεύεται µε ένα τέτοιο προκαταρκτικό συµβόλαιο 

αναλαµβάνοντας ο ίδιος την εύθηνη. Οποιαδήποτε συναίνεση εκ µέρους της 

Τράπεζας µε τις διαδικασίες, τα έγγραφα ή την πρόταση για κατακύρωση δεν 

δεσµεύει την Τράπεζα  να δανειοδοτήσει το υπό συζήτηση έργο. Αν το 

συµβόλαιο υπογραφεί, οποιαδήποτε επιστροφή χρηµάτων στον δανειολήπτη, 

εκ µέρους της Τράπεζας, για πραγµατοποιηθείσες πληρωµές πριν την 

υπογραφή του δανείου αναφέρεται σαν αναδροµική χρηµατοδότηση και 

εγκρίνεται µόνο αν εµπίπτει µέσα στα καθορισµένα από την συµφωνία όρια 

δανειοδότησης.    

2.1.10 Επιχειρηµατική Συνεργασία (Joint Venture) 

Οποιαδήποτε επιχείρηση µπορεί να µειοδοτήσει ανεξάρτητα ή να 

συνεργαστεί επιχειρηµατικά µε άλλες ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις. 

Όµως η τράπεζα δεν αποδέχεται δεσµευτικές προϋποθέσεις οι οποίες 

απαιτούν υποχρεωτικές επιχειρηµατικές συνεργασίες ή οποιεσδήποτε άλλες 

υποχρεωτικές σχέσεις και συνεταιρισµούς µεταξύ των επιχειρήσεων.   

2.1.11 Τραπεζικός Επανέλεγχος 

Η Τράπεζα επανεξετάζει τις διαδικασίες προµηθειών του δανειολήπτη, τα 

έγραφα, τις αξιολογήσεις των διαγωνισµών, τις προτάσεις κατακύρωσης και 

τα συµβόλαια για να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία προµηθειών δεν 

παρεκκλίνει από τα συµφωνηθέντα. Αυτή η διαδικασία επανεξέτασης 

περιγράφεται στο παράρτηµα «Α». Το εγκεκριµένο από την Τράπεζα20 σχέδιο 

προµηθειών θα καθορίζει την έκταση στην οποία αυτή η επανεξέταση των 
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διαδικασιών θα εφαρµοστεί αναφορικά µε τις διαφορετικές κατηγορίες των 

υλικών και των εργασιών που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από την 

τράπεζα, µερικώς ή πλήρως.   

2.1.12 Άστοχες Προµήθειες 

Η Τράπεζα δεν χρηµατοδοτεί δαπάνες για προϊόντα και εργασίες οι 

οποίες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες, από την 

συµφωνία δανειοδότησης αλλά και από το σχέδιο προµηθειών, διαδικασίες. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Τράπεζα θα δηλώσει άστοχη προµήθεια, και 

σύµφωνα µε την πολιτική της θα ακυρώσει το ποσό του δανείου το οποίο 

κατανεµήθηκε σε λανθασµένες προµήθειες υλικών και εργασιών. Επιπλέον, η 

Τράπεζα είναι δυνατόν να εφαρµόσει και άλλες διορθωτικές ενέργειες οι 

οποίες προβλέπονται από την συµφωνία δανειοδότησης. Ακόµα και όταν, η 

συµφωνία έχει κατακυρωθεί, η τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να δηλώσει 

άστοχη προµήθεια αν διαπιστώσει ότι η κατακύρωση της συµφωνίας 

πραγµατοποιήθηκε κάτω από ελλιπείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές 

πληροφορίες οι οποίες δόθηκαν από τον δανειολήπτη ή οι όροι της σύµβασης 

και οι προϋποθέσεις του συµβολαίου τροποποιήθηκαν χωρίς την έγκριση της 

Τράπεζας.  

2.1.13 Παραποµπές στην Τράπεζα 

Όταν ο δανειολήπτης, στα έγγραφα των προµηθειών, επιθυµεί να 

αναφερθεί στην Τράπεζα θα πρέπει να χρησιµοποιεί την ακόλουθη ορολογία: 

‘’το όνοµα του δανειολήπτη’’ έχει πάρει ή έχει κάνει αίτηση για δάνειο στην 

∆ιεθνή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (IBRD) το ποσό 

των ‘’ το ισοδύναµο σε δολάρια’’ για την υλοποίηση του έργου ‘’όνοµα του 

έργου’’ και προτίθεται να διαθέσει ένα µέρος των χρηµάτων του δανείου στις 

εγκεκριµένες πληρωµές του συµβολαίου. Η εκταµίευση του ποσού θα 

πραγµατοποιηθεί µόνο µετά από αίτηση του ‘’ όνοµα του δανειολήπτη ή του 

αντιπροσώπου του’’ και την έγκριση της Τράπεζας, και θα υπόκειται, σε όλες 

τις λεπτοµέρειες, στους όρους και τις προϋποθέσεις της συµφωνίας 

δανειοδότησης. Η παραπάνω συµφωνία απαγορεύει την ανάληψη χρηµάτων 

από τον δανειακό λογαριασµό µε σκοπό την οποιαδήποτε πληρωµή σε 
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µεµονωµένα άτοµα ή οντότητες, ή για οποιαδήποτε εισαγωγή υλικών, εάν µια 

τέτοια πληρωµή ή εισαγωγή (σε γνώση της Τράπεζας), απαγορεύεται  µε 

απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών η οποία 

λήφθηκε κάτω από το κεφάλαιο VII του καταστατικού χάρτη των Ηνωµένων 

Εθνών21. Κανένα άλλο µέλος εκτός από ‘’όνοµα του δανειολήπτη’’ δεν µπορεί 

να αποκοµίσει κανένα δικαίωµα από την συµφωνία δανείου ή να έχει 

οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση από τα χρήµατα του δανείου22.   

2.1.14 Απάτη και ∆ιαφθορά 

Είναι πολιτική της τράπεζας να απαιτεί από τους δανειολήπτες 

(συµπεριλαµβάνοντας τους δικαιούχους του δανείου), καθώς επίσης τους 

µειοδότες, προµηθευτές, και κατασκευαστές που αναλαµβάνουν έργα 

χρηµατοδοτούµενα από την Τράπεζα να τηρούν και να επιβλέπουν τα 

υψηλότερα πρότυπα ηθικής κατά την διάρκεια της προµήθειας αλλά και της 

υλοποίησης των έργων. Σε εφαρµογή της παραπάνω πολιτικής η τράπεζα: 

(α) Καθορίζει, για τους σκοπούς αυτής της διάταξης, τους 

παρακάτω ορισµούς 

I. ¨∆ιαφθορά¨ (Corrupt practice) σηµαίνει την προσφορά, 

δωρεά, απολαβή, η παράκληση, άµεσα ή έµµεσα, οποιουδήποτε αντικειµένου 

αξίας µε σκοπό τον επηρεασµό των πράξεων αξιωµατούχων23 του δηµοσίου 

προς ίδιο συµφέρον κατά την διαδικασία προµηθειών ή κατά την υλοποίηση 

του έργου.  

II. ¨Απάτη¨ (Fraudulent practice) σηµαίνει διαστρέβλωση, 

παραποίηση ή παράλειψη των συµβάντων ή των πληροφοριών µε  σκοπό τον 

επηρεασµό των πράξεων αξιωµατούχων του δηµοσίου προς ίδιο συµφέρον 

κατά την διαδικασία προµηθειών ή κατά την υλοποίηση του έργου.  

III.  ¨∆ολοπλοκία¨ (Collusive practices) σηµαίνει ένα 

συγκροτηµένο σχέδιο, πλεκτάνη ή διακανονισµό µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, µε ή χωρίς την γνώση του δανειολήπτη, 
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µε σκοπό να δηµιουργήσουν τιµές προσφοράς σε τεχνητά µη ανταγωνιστικά 

επίπεδα.   

IV. ¨Καταναγκασµός¨ (Coercive practices) σηµαίνει 

πρόκληση ή απειλή πρόκλησης βλάβης, άµεσα ή έµµεσα, σε άτοµα ή στα 

περιουσιακά στοιχεία τους, µε σκοπό να επηρεάσουν την συµµετοχή τους 

στην διαδικασία προµηθειών, ή στην υλοποίηση των έργων.  

(β) Θα απορρίψει πρόταση κατακύρωσης αν αντιληφθεί ότι ο 

προτεινόµενος για κατακύρωση µειοδότης έχει, άµεσα ή διαµέσου 

αντιπροσώπου, εµπλακεί σε πρακτικές διαφθοράς, απάτης, δολοπλοκίας ή 

καταναγκασµού στην προσπάθεια του να αναλάβει το εν λόγο έργο.  

(γ) Θα ακυρώσει το µέρος του δανείου το οποίο είχε κατανεµηθεί 

σε κάποιο συγκεκριµένο συµβόλαιο αν αντιληφθεί ,σε οποιοδήποτε χρόνο, ότι 

οι αντιπρόσωποι του δανειολήπτη ή του δικαιούχου ενεπλάκησαν σε 

διαφθορά, απάτη, δολοπλοκία ή καταναγκασµό κατά την διάρκεια της 

προµήθειας ή της υλοποίησης του συµβολαίου, χωρίς ο δανειολήπτης να έχει 

λάβει έγκαιρα και κατάλληλα διορθωτικά µέτρα τα οποία να ικανοποιούν την 

Τράπεζα. 

(δ) Θα τιµωρήσει µια επιχείρηση ή έναν ιδιώτη ο οποίος 

επρόκειτο να υπογράψει χρηµατοδοτούµενο από την Τράπεζα συµβόλαιο 

,συµπεριλαµβάνοντας και την δήλωση ακαταλληλότητας, είτε έπ’ αόριστον είτε 

για µια συγκεκριµένη περίοδο, εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή 

διαπιστώσει ότι η επιχείρηση έχει εµπλακεί, άµεσα ή µέσω αντιπροσώπου, σε 

πρακτικές διαφθοράς, απάτης, δολοπλοκίας ή καταναγκασµού στην 

προσπάθεια της να αναλάβει ή να υλοποιήσει το εν λόγο έργο.  

(ε) Θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει να συµπεριληφθεί µια διάταξη 

στα έγραφα του µειοδοτικού διαγωνισµού και στα χρηµατοδοτούµενα από την 

Τράπεζα συµβόλαια σύµφωνα µε την οποία οι µειοδότες, οι προµηθευτές και 

οι εργολήπτες θα επιτρέπουν την Τράπεζα να επιθεωρεί και να ελέγχει ,µε 

διορισµένους από αυτήν ελεγκτές, τα λογιστικά τους βιβλία, τα αρχεία τους 

καθώς επίσης και όλα τα άλλα έγραφα τα σχετικά µε την υποβολή της 

προσφοράς και την εκτέλεση του συµβολαίου.   

2.1.15 Με την συγκεκριµένη τραπεζική συµφωνία, ο δανειολήπτης µπορεί 

να εισαγάγει, στους διαγωνισµούς για µεγάλα συµβόλαια που 

χρηµατοδοτούνται από την Τράπεζα, µια δέσµευση του µειοδότη να 
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συµµορφωθεί (κατά την διαδικασία του διαγωνισµού, της υπογραφής και την 

εκτέλεσης του συµβολαίου) µε τους νόµους του Κράτους κατά της απάτης, της 

διαφθοράς και της δωροδοκίας, όπως καταγράφονται στα έγγραφα του 

διαγωνισµού24. Η Τράπεζα θα αποδεχθεί την εισαγωγή µιας τέτοιας 

δέσµευσης µε την αίτηση της δανειολήπτριας χώρας, υπό τον όρο ότι ο 

διακανονισµός που θα διέπει µια τέτοια δέσµευση θα είναι ικανοποιητικός για 

την Τράπεζα.      

2.1.16 Σχέδιο Προµηθειών  

Σαν τµήµα της προπαρασκευής του έργου ο δανειολήπτης θα ετοιµάσει 

και, πριν από τις διαπραγµατεύσεις για την σύναψη του δανείου, θα υποβάλει 

στην Τράπεζα για έγκριση ένα σχέδιο προµηθειών25 στο οποίο θα 

περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 

(α) Τα συγκεκριµένα συµβόλαια για προϊόντα, εργασίες και 

υπηρεσίες τα οποία απαιτούνται για την έναρξη του έργου και για χρονική 

περίοδο 18 τουλάχιστο µηνών.  

(β) Τις προτεινόµενες µεθόδους για εξασφάλιση συµβολαίων 

που επιτρέπονται από την συµφωνία δανειοδότησης. 

(γ)  Τις σχετικές µε την Τράπεζα διαδικασίες επανεξέτασης26 

Ο δανειολήπτης θα εφαρµόσει το σχέδιο προµηθειών, όπως αυτό 

εγκρίθηκε από την τράπεζα, και θα το ενηµερώνει κάθε χρόνο ,όπως 

απαιτείται, καθ’ όλη την διάρκεια του έργου.  
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II. ∆ιεθνής Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός 

Α ΓΕΝΙΚΑ 

2.2.1 Εισαγωγή  

Ο σκοπός των ∆ιεθνών Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών (International 

Competitive Bidding –ICB), όπως αυτός περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες, 

είναι να παρέχει σε όλους τους ικανούς και επίδοξους µειοδότες27 έγκαιρη και 

πλήρη ανακοίνωση των απαιτήσεων του δανειολήπτη και µια ίση ευκαιρία να 

µειοδοτήσουν για τα απαιτούµενα προϊόντα και εργασίες.  

2.2.2 Τύπος και Μέγεθος των Συµβολαίων 

Τα έγραφα των προσφορών θα πρέπει να δηλώνουν ξεκάθαρα τον τύπο 

του συµβολαίου που πρόκειται να υπογραφτεί, ενώ θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν και τις προτεινόµενες διατάξεις. Οι περισσότερο κοινοί τύποι 

συµβολαίων προβλέπουν πληρωµές µε βάση την εφ’ άπαξ καταβολή, τιµή 

µονάδος, το κόστος αποζηµίωσης συν την αµοιβή ή συνδυασµό των 

παραπάνω. Τα συµβόλαια κόστους αποζηµίωσης είναι αποδεκτά από την 

Τράπεζα µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως σε συνθήκες υψηλού 

κινδύνου ή όπου το κόστος δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί εκ των προτέρων 

µε επαρκή ακρίβεια. Τέτοια συµβόλαια θα περιλαµβάνουν κατάλληλα κίνητρα 

για να περιορίσουν το κόστος.  

2.2.3 Το µέγεθος και το πεδίο δράσεως των ατοµικών συµβολαίων θα 

εξαρτηθεί από την σπουδαιότητα, την φύση και την τοποθεσία του έργου. Για 

έργα που απαιτούν ποικιλία υλικών και εργασιών, ως επί το πλείστον 

κατακυρώνονται ξεχωριστά συµβόλαια για την προµήθεια και/ή εγκατάσταση 

διαφορετικών τµηµάτων του εξοπλισµού, εγκαταστάσεων28 και ξεχωριστά 

συµβόλαια για τις εργασίες.  

2.2.4 Για ένα έργο που απαιτεί παρόµοια µεν ξεχωριστά δε είδη υλικών 

και εργασίας, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν προσφορές κάτω από 

εναλλακτικές επιλογές συµβολαίων οι οποίες θα προσελκύσουν το 

ενδιαφέρον µεγάλων αλλά και µικρών εταιριών, στις οποίες µπορεί να 
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επιτραπεί, µε δική τους επιλογή, να υποβάλουν προσφορά για συγκεκριµένα 

συµβόλαια (τµήµατα) ή για οµάδα παρόµοιων συµβολαίων (πακέτο). Όλες οι 

προσφορές και οι συνδυασµοί προσφορών πρέπει να υποβληθούν 

εµπρόθεσµα και σε κοινή ηµεροµηνία, να ανοιχθούν και να αξιολογηθούν 

ταυτόχρονα, έτσι ώστε να προσδιοριστεί η προσφορά ή ο συνδυασµός 

προσφορών µε το χαµηλότερο κόστος για τον δανειολήπτη29.  

2.2.5 Σε ορισµένες περιπτώσεις η Τράπεζα είναι δυνατόν να αποδεχθεί ή 

να απαιτήσει ένα εργολαβικό συµβόλαιο κάτω από το οποίο η µελέτη και ο 

σχεδιασµός, η προµήθεια και η εγκατάσταση του εξοπλισµού, και η 

κατασκευή ενός ολοκληρωµένου εργοταξίου ή οι διάφορες εργασίες 

λαµβάνουν χώρα κάτω από ένα συµβόλαιο. Εναλλακτικά, ο δανειολήπτης 

είναι δυνατόν να παραµείνει υπεύθυνος για την µελέτη και τον σχεδιασµό, και 

να προκηρύξει διαγωνισµό µόνο για την προµήθεια και εγκατάσταση όλων 

των προϊόντων και εργασιών που απαιτούνται για το έργο. Συµβόλαια µελέτης 

και κατασκευής καθώς επίσης και συµβόλαια διαχείρισης συµβολαίων30 είναι 

αποδεκτά όταν αυτό είναι αναγκαίο31.                

2.2.6 Προσφορά ∆ύο Σταδίων  

Στην περίπτωση των εργολαβικών συµβολαίων, συµβολαίων για µεγάλες 

και πολύπλοκες εγκαταστάσεις, έργα εξαιρετικής σηµασίας, σύνθετες 

πληροφορίες και τεχνολογίες επικοινωνίας, µπορεί να είναι ανεπιθύµητο ή µη 

πρακτικό να συνταχθούν πλήρης τεχνικές προδιαγραφές εκ των προτέρων. 

Σε τέτοια περίπτωση, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί η διαδικασία των 

προσφορών δύο σταδίων, µε την οποία, σε πρώτο στάδιο θα ζητηθούν µη 

τιµολογηµένες τεχνικές προτάσεις µε βάση ένα εννοιολογικό σχέδιο ή 

προδιαγραφές εκτέλεσης έργου, υποκείµενες σε τεχνικές και εµπορικές 

διευκρινήσεις και προσαρµογές, που θα ακολουθηθούν από τροποποιηµένα 
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κκαατταασσκκεευυαασσττώώνν,,  ααννααλλααµµββάάννοοννττααςς  ττηηνν  ππλλήήρρηη  εευυθθύύννηη  κκααιι  ττοονν  κκίίννδδυυννοο  γγιιαα  ττηηνν  ττιιµµήή,,  πποοιιόόττηητταα,,  
κκααιι  ττηηνν  έέγγκκααιιρρηη  ππααρράάδδοοσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ..  ΑΑννττίίθθεετταα,,  έέννααςς  δδιιααχχεειιρριισσττήήςς  κκαατταασσκκεευυώώνν  εείίννααιι  
σσύύµµββοουυλλοοςς  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  ήή  ααννττιιππρρόόσσωωπποοςς  ττοουυ,,  ααλλλλάά  δδεενν  ααννααλλααµµββάάννεειι  ττέέττοοιιοο  κκίίννδδυυννοο..((εεάάνν  
χχρρηηµµααττοοδδοοττεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  δδιιααχχεειιρριισσττήή  κκαατταασσκκεευυώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  
ααγγοορραασσττοούύνν  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  γγιιαα  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς..  ΒΒλλέέππεε  υυπποοσσηηµµεείίωωσσηη  1111))              
3311
  ΕΕππίίσσηηςς  ββλλέέππεε  ππααρρααγγρράάφφοουυςς  22..33..1144  κκααιι  22..33..1155  γγιιαα  σσυυµµββόόλλααιιαα  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ααππόόδδοοσσηη..    
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και βελτιωµένα έγγραφα προσφορών32 και την υποβολή τελικών τεχνικών 

προτάσεων και τιµολογηµένων προσφορών σε δεύτερο στάδιο.     

2.2.7 Ανακοίνωση και ∆ιαφήµιση  

Η έγκαιρη ανακοίνωση του διαγωνισµού είναι σηµαντική για τον 

ανταγωνισµό και την µειοδοσία. Για έργα στα οποία συµπεριλαµβάνεται 

∆ιεθνής Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός, απαιτείται ο δανειολήπτης να 

προπαρασκευάσει και να υποβάλει στην Τράπεζα ένα προσχέδιο αναγγελίας 

γενικών προµηθειών. Η Τράπεζα θα ενεργήσει για την δηµοσίευση του στην  

ιστοσελίδα του United Nations Development Business – UNDB33 και 

Development Gateway’s dg Market. Η αναγγελία θα περιέχει πληροφορίες 

σχετικές µε τον δανειολήπτη (ή τον επίδοξο δανειολήπτη), το ποσό και τον 

σκοπό του δανείου, την προοπτική των προµηθειών κάτω από τον ∆ιεθνή 

Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, το όνοµα – τηλέφωνο – Fax και διεύθυνση του 

υπευθύνου για τις προµήθειες εκπρόσώπου του δανειολήπτη και την 

ηλεκτρονική διεύθυνση όπου τοποθετηθούν συγκεκριµένες αναγγελίες 

προµηθειών. Επιπλέον θα πρέπει να καταγραφεί και η προγραµµατισµένη 

ηµεροµηνία γνωστοποίησης των προϋποθέσεων ή των σχετικών µε τον 

διαγωνισµό εγγράφων, στην περίπτωση που αυτή είναι γνωστή. Οι σχετικές 

προϋποθέσεις ή τα έγγραφα του διαγωνισµού, ανάλογα πάντα µε την 

περίπτωση, δεν θα δηµοσιευτούν νωρίτερα από την ηµεροµηνία της 

δηµοσίευσης της αναγγελίας γενικών προµηθειών.  

2.2.8 Προσκλήσεις για πρόκριση ή για υποβολή προσφορών θα 

διαφηµίζονται σαν συγκεκριµένες αναγγελίες προµηθειών σε τουλάχιστον µια 

εφηµερίδα εθνικής κυκλοφορίας στην χώρα του δανειολήπτη (ή στην 

εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ή σε ηλεκτρονική διεύθυνση µε ελεύθερη 

πρόσβαση). Τέτοιες προκηρύξεις θα δηµοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα 

του United Nations Development Business  (UNDB) και στην ιστοσελίδα του 

                                                                                        
3322
  ΚΚααττάά  ττηηνν  ααννααθθεεώώρρηησσηη  ττωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  σσττοο  δδεεύύττεερροο  σσττάάδδιιοο  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  
θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσεεββαασσττεείί  ττηηνν  εεµµππιισσττεευυττιικκόόττηητταα  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  ττωωνν  µµεειιοοδδοοττώώνν  πποουυ  
χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήθθηηκκαανν  σσττοο  ππρρώώττοο  σσττάάδδιιοο,,  σσυυννεεππήή  µµεε  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  δδιιααφφάάννεειιααςς  κκααιι  µµεε  τταα  
ππννεευυµµααττιικκάά  δδιικκααιιώώµµαατταα..    
3333
  ΗΗ  UUNNDDBB  εείίννααιι  µµιιαα  έέκκδδοοσσηη  ττωωνν  ΗΗννωωµµέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν..  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  σσυυννδδρροοµµήή  εείίννααιι  
δδιιααθθέέσσιιµµεεςς  ααππόό::  DDeevveellooppmmeenntt  BBuussiinneessss,,  UUnniitteedd  NNaattiioonnss,,  GGCCPPOO  bbooxx  55885500,,  NNeeww  YYoorrkk,,  NNYY  
1100116633--55885500,,  UUSSAA  ((WWeebbssiittee::  wwwwww..ddeevvbbuussiinneessss..ccoomm;;  ee--mmaaiill::  ddbbssuubbssccrriibbee@@uunn..oorrgg));;  ΤΤοο  
DDeevveellooppmmeenntt  GGaatteewwaayy  MMaarrkkeett    εείίννααιι  µµιιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  ππύύλληη  ττοουυ  ιιδδρρύύµµααττοοςς  DDeevveellooppmmeenntt  
GGaatteewwaayy,,  11888899  FF  ssttrreeeett  NNWW,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  DDCC  2200000066,,  UUSSAA  ((wweebbssiittee::  wwwwww..ddggmmaarrkkeett..ccoomm))  
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Development Gateway’s dg Market. Η αναγγελία θα δηµοσιεύεται έγκαιρα έτσι 

ώστε να δίνει χρόνο στους επίδοξους µειοδότες να αποκτήσουν τα 

προαπαιτούµενα προσόντα ή τα σχετικά µε τον διαγωνισµό έγγραφα και να 

προετοιµάσουν και να υποβάλλουν τις δικές τους προσφορές34.    

2.2.9 Προαπαιτούµενα Προσόντα των Μειοδοτών 

Η προκαταρκτική διαδικασία (διαδικασία πρόκρισης) είναι συνήθως 

απαραίτητη για µεγάλα ή πολύπλοκα έργα, ή σε οποιεσδήποτε άλλες 

καταστάσεις στις οποίες το υψηλό κόστος της προετοιµασίας λεπτοµερών 

προσφορών θα µπορούσε να αποθαρρύνει τον ανταγωνισµό, όπως ειδικά 

σχεδιασµένος εξοπλισµός κατάλληλος για τις ανάγκες του πελάτη, 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, εξειδικευµένες υπηρεσίες, δυσκολονόητες 

πληροφορίες - τεχνολογίες και συµβόλαια που πρόκειται να υλοποιηθούν από 

εργολήπτες, µελέτη και κατασκευή, η διαχείριση συµβολαίων. Το παραπάνω 

επίσης εξασφαλίζει ότι οι προκηρύξεις µειοδοτικών διαγωνισµών 

απευθύνονται µόνο σε αυτούς που διαθέτουν επαρκής ικανότητες και πηγές. 

Η προκαταρκτική διαδικασία θα βασίζεται αποκλειστικά στην ικανότητα και τα 

αποθέµατα των επίδοξων µειοδοτών να εκπληρώσουν το συγκεκριµένο έργο 

ικανοποιητικά, λαµβάνοντας υπ’ όψη την δικιά τους: 

(α) Εµπειρία και παρελθοντική απόδοση σε παρόµοια έργα. 

(β) Τις ικανότητες τους αναφορικά µε το προσωπικό τους, 

εξοπλισµό τους, και την κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων 

(γ) Χρηµατοοικονοµική κατάσταση35 

2.2.10 Η πρόσκληση για πρόκριση και κατακύρωση των απαραίτητων 

προσόντων για την συµµετοχή σε συγκεκριµένους διαγωνισµούς, ή σε οµάδες 

παρόµοιων συµβολαίων θα διαφηµιστεί όπως περιγράφηκε παραπάνω. Το 

εύρος των δραστηριοτήτων των συµβολαίων και µια ξεκάθαρη δήλωση των 

απαιτήσεων για πιστοποίηση θα σταλούν σε αυτούς που ανταποκρίθηκαν 

στην πρόσκληση. Όλοι οι υποψήφιοι  οι οποίοι ικανοποιούν τα καθορισµένα 

κριτήρια θα µπορέσουν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό. Οι δανειολήπτες 

υποχρεούνται να κοινοποιήσουν σε όλους τους υποψήφιους τα αποτελέσµατα 

                                                                                        
3344
  ΒΒλλέέππεε  ππααρράάγγρρααφφοο  22..22..4444  

3355
  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  έέχχεειι  ππρροοεεττοοιιµµάάσσεειι  έένναα  ππρρόόττυυπποο  έέγγγγρρααφφοο  ππρροοέέγγκκρριισσηηςς  γγιιαα  χχρρήήσσηη  ααππόό  ττοουυςς  
δδααννεειιοολλήήππττεεςς,,  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη..  
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της διαδικασίας πρόκρισης. Μόλις η διαδικασία της πρόκρισης ολοκληρωθεί, 

τα έγγραφα του διαγωνισµού θα είναι διαθέσιµα στους προκριθέντες 

µελλοντικούς µειοδότες. Κατά την προκαταρκτική διαδικασία για οµάδες 

συµβολαίων που πρόκειται να κατακυρωθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 

είναι δυνατόν να τεθεί ένα όριο, στον αριθµό ή στην συνολική αξία των 

συµβολαίων σε οποιονδήποτε µειοδότη, µε βάση τις πηγές και τα αποθέµατα 

του. Ο κατάλογος των προκριθέντων επιχειρήσεων σε τέτοιες περιπτώσεις θα 

ενηµερώνεται περιοδικά. Η εξακρίβωση των πληροφοριών που υποβάλλονται 

κατά την προκαταρκτική διαδικασία θα επικυρωθεί κατά τον χρόνο 

κατακύρωσης του συµβολαίου, ενώ είναι δυνατόν κάποιος µειοδότης να 

αποκλειστεί εάν κριθεί ότι δεν έχει πλέον τις ικανότητες ή τις πηγές και τα 

αποθέµατα, για να υλοποιήσει επιτυχηµένα το έργο.     

Β Έγγραφα ∆ιαγωνισµών 

2.2.11 Γενικά  

Τα έγγραφα του διαγωνισµού θα περιέχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τους επίδοξους µειοδότες, έτσι ώστε οι παραπάνω να 

µπορέσουν να προετοιµάσουν τις προσφορές τους για τα προϊόντα και τις 

εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. Παρόλο που οι 

πληροφορίες και η πολυπλοκότητα των εγγράφων διαγωνισµού µπορεί να 

ποικίλει όσον αφορά το µέγεθος και την φύση του προτεινόµενου πακέτου 

προσφοράς και του συµβολαίου, τα παραπάνω έγγραφα γενικά 

περιλαµβάνουν: 

� Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. 

� Οδηγίες προς τους µειοδότες. 

� Έντυπο µειοδοσίας. 

� Έντυπο συµβολαίου. 

� Συνθήκες συµβολαίου. 

� Γενικές και ειδικές προδιαγραφές και Σχέδια 

� Τεχνικά δεδοµένα (συµπεριλαµβανοµένων γεωλογικών και 

περιβαλλοντικών). 

� Καταλόγους προϊόντων. 

� Χρόνο παράδοσης ή πρόγραµµα ολοκλήρωσης και όλα  
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� Τα απαραίτητα παραρτήµατα, όπως διάφορες φόρµες εγγυήσεων. 

Η βάση για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της 

φθηνότερης θα περιγράφεται ξεκάθαρα στις οδηγίες προς τους µειοδότες και 

στις προδιαγραφές. Στην περίπτωση που θα χρεωθεί κάποιο ποσό για τα 

έγγραφα του διαγωνισµού, αυτό θα είναι λογικό και θα αντιπροσωπεύει το 

κόστος της εκτύπωσης και της διανοµής τους στους µελλοντικούς µειοδότες, 

και βέβαια δεν θα πρέπει να είναι πολύ υψηλό ώστε να µην αποθαρρύνει 

ικανούς µειοδότες. Ο δανειολήπτης µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα 

ηλεκτρονικό σύστηµα για την διανοµή των εγγράφων, υπό τον όρο ότι η 

καταλληλότητα του συστήµατος ικανοποιεί την Τράπεζα. Αν τα έγγραφα του 

διαγωνισµού διανεµηθούν ηλεκτρονικά, το ηλεκτρονικό σύστηµα θα 

προστατευθεί µε ειδικά προγράµµατα ασφαλείας έτσι ώστε πρώτον να 

αποφευχθεί η οποιαδήποτε τροποποίηση των εγγράφων από τρίτους και 

δεύτερον να µην περιοριστεί η προσβασιµότητα των ενδιαφεροµένων.  Στις 

επόµενες παραγράφους δίνονται οδηγίες σχετικές µε αποφασιστικής 

σηµασίας θέµατα των εγγράφων διαγωνισµού. 

2.2.12 Οι δανειολήπτες θα χρησιµοποιήσουν τα κατάλληλα τυποποιηµένα 

έγγραφα διαγωνισµών (Standard Bidding Documents - SBD), τα οποία έχουν 

εκδοθεί από την Τράπεζα, µε ελάχιστες αλλαγές, αποδεχτές από την 

Τράπεζα, όπως αυτό είναι αναγκαίο για να προκειµένου να αντιµετωπιστούν 

οι ιδιαίτερες συνθήκες του συγκεκριµένου έργου. Οποιεσδήποτε τέτοιες 

αλλαγές θα εισαχθούν µόνο διαµέσου διαγωνισµού ή των φύλλων δεδοµένων 

του συµβολαίου, ή διαµέσου ειδικών όρων του συµβολαίου, και όχι µε την 

εισαγωγή αλλαγών στα τυποποιηµένα έγγραφα της Τράπεζας. Όπου δεν 

υπάρχουν τυποποιηµένα σχετικά έγγραφα, ο δανειολήπτης θα 

χρησιµοποιήσει άλλους διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες ή συµβόλαια και 

φόρµες συµβολαίων αποδεκτές από την τράπεζα.   

2.2.13 Εγκυρότητα και Ασφάλεια των Προσφορών  

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, θα κληθούν να υποβάλλουν έγκυρες 

προσφορές σε µια καθορισµένη, στα έγγραφα του διαγωνισµού,   χρονική 

περίοδο η οποία θα είναι αρκετά µεγάλη για να επιτρέψει στον δανειολήπτη 

να ολοκληρώσει την σύγκριση και την αξιολόγηση των προσφορών, να 
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επανεξετάσει τις υποδείξεις κατακύρωσης µαζί µε την Τράπεζα (αν απαιτείται 

στο σχέδιο προµηθειών), και να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις έτσι 

ώστε το συµβόλαιο να µπορεί να κατακυρωθεί µέσα σε αυτήν την περίοδο.  

2.2.14 Οι δανειολήπτες έχουν την επιλογή να ζητήσουν ασφάλεια 

προσφοράς. Η ασφάλεια προσφοράς, όταν χρησιµοποιείται, θα αφορά το 

ποσό του δανείου και την καθορισµένη µορφή στα έγγραφα του 

διαγωνισµού36 και θα παραµείνει έγκυρη για περίοδο τεσσάρων εβδοµάδων 

πέρα από την περίοδο εγκυρότητας των προσφορών, έτσι ώστε να δίνει 

αρκετό χρόνο στον δανειολήπτη για να αντιδράσει, στην περίπτωση που θα 

χρειαστεί να χρησιµοποιηθεί η ασφάλεια. Από την στιγµή που θα υπογραφτεί 

το συµβόλαιο µε τον τελευταίο µειοδότη, η ασφάλεια προσφοράς παύει να 

ισχύει για τους λοιπούς µειοδότες. Αντί για ασφάλεια προσφοράς, ο 

δανειολήπτής µπορεί να ζητήσει από τους µειοδότες να υπογράψούν µια 

δήλωση, µε την οποία θα αποδέχονται ότι εάν υπαναχωρήσουν ή 

τροποποιήσουν τις προσφορές τους κατά την περίοδο που βρίσκεται σε ισχύ 

η εγκυρότητα, ή κατακυρωθεί σε αυτούς το συµβόλαιο και δεν υπογράψουν ή 

δεν υποβάλλουν έγκαιρα την ασφάλεια εκτέλεσης του έργου, τότε ο 

συγκεκριµένος µειοδότης θα κηρυχθεί ακατάλληλος για µια χρονική περίοδο 

και δεν θα µπορεί να συµµετάσχει σε οποιονδήποτε άλλο διαγωνισµό του 

δανειολήπτη.          

2.2.15 Γλώσσα 

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να επιλέξει µια από τις παρακάτω γλώσσες, για 

την σύνταξη των εγγράφων του διαγωνισµού, της πρόκρισης αλλά και των 

προσφορών: Αγγλικά, Γαλλικά ή Ισπανικά. Το συµβόλαιο που θα υπογραφτεί 

µε τον νικητή του διαγωνισµού θα συνταχθεί στην ίδια γλώσσα που 

συντάχθηκαν τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισµού, και αυτή θα είναι η γλώσσα 

που θα διέπει όλες τις σχέσεις µεταξύ του δανειολήπτη και του τελευταίου 

µειοδότη. Παράλληλα µε την σύνταξη των παραπάνω εγγράφων στα Αγγλικά, 
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Γαλλικά ή Ισπανικά ο δανειολήπτης έχει το δικαίωµα, αν επιθυµεί, να τα 

συντάξει και στην Εθνική του γλώσσα ή στην γλώσσα που χρησιµοποιείται 

ευρέως στην χώρα του για τις εµπορικές συναλλαγές37. Στην περίπτωση που 

τα έγγραφα διαγωνισµού και πρόκρισης συνταχθούν σε δύο γλώσσες, θα 

επιτραπεί στους µειοδότες να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε 

οποιαδήποτε από αυτές τις δύο γλώσσες. Σε τέτοια περίπτωση, το συµβόλαιο 

που θα υπογραφτεί µε τον τελευταίο µειοδότη θα συνταχθεί στην ίδια γλώσσα 

που ο συγκεκριµένος µειοδότης υπέβαλλε την προσφορά του, ενώ 

ταυτόχρονα η παραπάνω γλώσσα θα διέπει όλες τις µεταξύ τους σχέσεις. Αν 

το συµβόλαιο συνταχθεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από τα Αγγλικά, 

Γαλλικά ή Ισπανικά, και το συµβόλαιο, πριν την υπογραφή, υποβάλλεται στην 

τράπεζα για έγκριση, ο δανειολήπτης πρέπει να υποβάλλει στην Τράπεζα ένα 

µεταφρασµένο συµβόλαιο, σε µια από τις ∆ιεθνώς χρησιµοποιούµενες 

γλώσσες στην οποία συντάχθηκαν τα έγγραφα του διαγωνισµού. ∆εν θα 

ζητηθεί από τους µειοδότες αλλά ούτε και θα τους επιτραπεί να συντάξουν και 

να υπογράψουν συµβόλαια σε δύο γλώσσες.   

2.2.16 ∆ιαύγεια των Εγγράφων του ∆ιαγωνισµού 

Τα έγγραφα του διαγωνισµού θα διατυπωθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτρέπουν και να ενθαρρύνουν τον ∆ιεθνή ανταγωνισµό και θα δηλώνουν 

ξεκάθαρα και µε ακρίβεια το έργο που πρέπει να υλοποιηθεί, την τοποθεσία 

που βρίσκεται, τα υλικά που πρέπει να αγοραστούν, την τοποθεσία 

παράδοσης ή εγκατάστασης, το πρόγραµµα παράδοσης ή ολοκλήρωσης, τις 

ελάχιστες απαιτήσεις εκτέλεσης, τις απαιτήσεις εγγύησης και συντήρησης 

καθώς επίσης και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς όρους ή περιορισµούς. 

Επιπρόσθετα, τα έγγραφα του διαγωνισµού, όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο, 

θα καθορίζουν τις δοκιµές, τα πρότυπα και τις µεθόδους που θα 

χρησιµοποιηθούν για να κριθεί η συµµόρφωση του εξοπλισµού κατά την 

παράδοση, ή των εργασιών κατά την εκτέλεση, µε τις προδιαγραφές. Τα 

σχέδια θα συµφωνούν πλήρως µε τις προδιαγραφές, ενώ θα καθοριστεί και 

µια σειρά προτεραιότητας µεταξύ τους. 

                                                                                        
3377
  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ιικκααννοοπποοιιηηµµέέννηη  µµεε  ττηηνν  γγλλώώσσσσαα  πποουυ  θθαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί..    
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2.2.17 Τα έγγραφα του διαγωνισµού θα πρέπει να καθορίζουν 

οποιουσδήποτε παράγοντες, επιπλέον από την τιµή, οι οποίοι θα ληφθούν 

υπ’ όψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, και πως αυτοί οι 

παράγοντες θα ποσοτικοποιηθούν ή θα αξιολογηθούν µε διαφορετικό τρόπο. 

Στην περίπτωση που επιτρέπονται προσφορές βασισµένες σε εναλλακτικά 

σχέδια, υλικά, προγράµµατα περάτωσης, όρους πληρωµών κ.α, οι 

προϋποθέσεις για να γίνουν αποδεκτές, οι παραπάνω προσφορές, και οι 

µέθοδοι για την αξιολόγηση τους θα πρέπει να εκφραστούν µε σαφήνεια.  

2.2.18 Η διανοµή των πληροφοριών θα γίνεται χωρίς διακρίσεις σε όλους 

ανεξαιρέτως τους επίδοξους µειοδότες, ενώ όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες να 

αποκτήσουν επιπλέον πληροφορίες έγκαιρα. Οι δανειολήπτες θα παρέχουν 

λογική πρόσβαση στις ιστοσελίδες του έργου σε όλους τους ενδεχόµενους 

µειοδότες. Για έργα ή περίπλοκα συµβόλαια προµηθειών, και ιδιαίτερα για 

αυτά που απαιτούν ανακαίνιση υπαρχόντων έργων ή εξοπλισµού, είναι 

δυνατόν να οργανωθεί µια σύσκεψη, πριν από την έναρξη του διαγωνισµού, 

µε την οποία οι πιθανοί µειοδότες µπορούν να συναντηθούν µε τους 

αντιπροσώπους των δανειοληπτών για να ζητήσουν διευκρινίσεις 

(Προσωπικά ή µέσω δικτύου). Τα πρακτικά της σύσκεψης θα διανεµηθούν σε 

όλους τους ενδεχόµενους µειοδότες και ένα αντίγραφο θα δοθεί στην Τράπεζα 

(είτε τυπωµένο είτε ηλεκτρονικά). Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, 

διευκρίνιση, διόρθωση λαθών ή τροποποίηση των εγγράφων του 

διαγωνισµού θα αποσταλεί σε όλους τους αποδέκτες έγκαιρα έτσι ώστε να 

τους δώσει τον απαραίτητο χρόνο για να κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις. Εάν 

κριθεί απαραίτητο θα δοθεί παράταση στην προθεσµία. Όταν για την 

παράταση  χρειάζεται η πρότερη έγκριση της Τράπεζας, ένα αντίγραφο θα 

υποβληθεί σε αυτήν (τυπωµένο ή σε ηλεκτρονική µορφή) για την έκδοση του 

σχετικού εγγράφου.          

2.2.19 Πρότυπα 

Τα πρότυπα και οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα έγγραφα 

του διαγωνισµού θα προάγουν τον ευρύτερο δυνατό ανταγωνισµό, ενώ θα 

εξασφαλίσουν την κρίσιµη απόδοση ή άλλες απαιτήσεις για την προµήθεια 

υλικών και εργασιών. Όσο είναι δυνατόν, ο δανειολήπτης θα υιοθετήσει 
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∆ιεθνώς Αποδεκτά Πρότυπα όπως αυτά που έχουν εκδοθεί από τον ∆ιεθνή 

Οργανισµό Προτύπων (International Standards Organization) µε τους 

οποίους θα πρέπει να συµµορφωθούν ο εξοπλισµός, τα υλικά και η 

κατασκευή. Όπου τέτοια διεθνή πρότυπα δεν είναι διαθέσιµα ή είναι 

ακατάλληλα, µπορούν να υιοθετηθούν εθνικά πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση, 

τα έγγραφα του διαγωνισµού θα δηλώνουν ότι εάν ο εξοπλισµός, τα υλικά ή η 

κατασκευή συµµορφώνονται µε άλλα πρότυπα, τα οποία υπόσχονται το 

λιγότερο ουσιαστική αντιστοιχία, θα είναι επίσης αποδεκτά.       

2.2.20 Χρήση των Brand Names (Κατοχυρωµένη Εµπορική 

Προσωνυµία) 

Οι προδιαγραφές θα βασίζονται σε σχετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις 

απόδοσης. Παραποµπές σε εµπορικές προσωνυµίες, αριθµούς καταλόγων η 

παρόµοιες ταξινοµήσεις θα αποφεύγονται. Εάν είναι απαραίτητο να αναφερθεί 

µια εµπορική προσωνυµία ή αριθµός καταλόγου ενός συγκεκριµένου 

κατασκευαστή για να διευκρινιστεί µια προδιαγραφή η οποία διαφορετικά θα 

παρέµενε αδιευκρίνιστη, οι λέξεις ¨ή αντίστοιχος¨ θα προστεθούν πίσω από 

µια τέτοια παραποµπή. Η προδιαγραφή θα επιτρέπει την αποδοχή 

προσφορών για υλικά τα οποία θα έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά και τα 

οποία θα παρέχουν απόδοση το λιγότερο ουσιαστικά αντίστοιχη µε αυτήν που 

καθορίστηκε.    

2.2.21 Τιµολόγηση 

Η προκήρυξη του διαγωνισµού για τα υλικά θα γίνει µε βάση την τοποθεσία 

προορισµού (Carriage and insurance Paid – CIP38, place of destination)για 

όλα τα κατασκευασµένα στο εξωτερικό υλικά, συµπεριλαµβάνοντας και αυτά  

που προηγουµένως είχαν εισαχθεί. Η τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνει το 

κόστος όλων των δασµών, πωλήσεων και άλλων φόρων που έχουν ήδη 

πληρωθεί ή που θα πληρωθούν για όλα τα επί µέρους συστατικά και πρώτες 

ύλες που χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατασκευή ή την συναρµολόγηση του 
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εξοπλισµού  (EXW – ex works, ex factory, or off the shelf39) συν το κόστος 

της εσωτερικής µεταφοράς και της ασφάλειας µέχρι την τοποθεσία 

προορισµού για τα υλικά που κατασκευάστηκαν ή συναρµολογήθηκαν στην 

χώρα του δανειολήπτη. Οι µειοδότες έχουν το δικαίωµα να διευθετήσουν 

συµφωνία για θαλάσσια ή άλλη µεταφορά και τις σχετικές ασφάλειες από  

οποιαδήποτε κατάλληλη πηγή. Όπου η εγκατάσταση, η προµήθεια  ή άλλες  

παρόµοιες υπηρεσίες απαιτείται να υλοποιηθούν από τον µειοδότη, όπως 

στην περίπτωση των συµβολαίων προµήθειας και εγκατάστασης, θα ζητηθεί 

από τον µειοδότη να καθορίσει τιµές και για τις παραπάνω υπηρεσίες.  

2.2.22 Στην περίπτωση των συµβολαίων εργολαβίας, ο µειοδότης είναι 

υποχρεωµένος να καθορίσει τιµές για την κατασκευή βοηθητικών 

εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβάνοντας το κόστος για την προµήθεια του 

εξοπλισµού, των θαλάσσιων και τοπικών µεταφορών, των ασφαλειών, της  

εγκατάστασης, της  προµήθειας καθώς επίσης συσχετισµένες εργασίες και 

άλλες υπηρεσίες που συµπεριλαµβάνονται στο πεδίο δράσεως του 

συµβολαίου όπως για παράδειγµα µελέτη, συντήρηση, λειτουργία κ.τ.λ. Εκτός 

και αν καθορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα του διαγωνισµού, η τιµή της 

εργολαβίας θα περιλαµβάνει όλους τους δασµούς, φόρους και οποιεσδήποτε 

άλλες εισφορές40.  

22..22..2233  Οι µειοδότες για συµβόλαια εργασιών είναι υποχρεωµένοι να 

δώσουν τιµή ανά µονάδα ή εφάπαξ τιµές για την εκτέλεση των εργασιών, 

τέτοιου είδους τιµές θα περιλαµβάνουν όλους τους δασµούς, φόρους και 

άλλες εισφορές. Θα επιτραπεί στους µειοδότες να πάρουν όλα τα στοιχεία 

(εκτός από την ανειδίκευτη εργασία) από οποιαδήποτε κατάλληλη πηγή έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν τις πιο ανταγωνιστικές τους τιµές.      

2.2.24 Προσαρµογή Τιµών 

Τα έγγραφα του διαγωνισµού θα δηλώνουν είτε ότι οι τιµές προσφοράς θα 

είναι σταθερές είτε ότι οι τιµές θα προσαρµόζονται (προς τα πάνω ή προς τα 

κάτω) για να ανταποκρίνονται στις κύριες αλλαγές κόστους των επί µέρους 
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  ΒΒλλέέππεε  ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ΚΚ  
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  ΣΣτταα  σσυυµµββόόλλααιιαα  µµεειιοοδδοοττιικκώώνν  δδιιααγγωωννιισσµµώώνν,,  τταα  υυλλιικκάά  µµπποορροούύνν  νναα  ππρροοκκηηρρυυχχθθοούύνν  µµεε  ββάάσσηη  
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δδααννεειιοολλήήππττηη,,  κκααττάά  ττηηνν  ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  ττοουυςς..    



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
5577

συνθετικών του συµβολαίου, όπως εργασία, εξοπλισµός, υλικά και καύσιµα.  

∆ιατάξεις που αφορούν την προσαρµογή των τιµών είναι συνήθως περιττές 

σε απλά συµβόλαια που αφορούν διανοµή προϊόντων ή ολοκλήρωση 

εργασιών µέσα σε δεκαοκτώ µήνες, αλλά θα περιλαµβάνονται σε συµβόλαια 

τα οποία υπερβαίνουν τους δεκαοκτώ µήνες. Παρόλα αυτά, αποτελεί συνήθη 

εµπορική πρακτική η εξεύρεση τιµών για ορισµένα είδη εξοπλισµού 

ανεξάρτητα από τον χρόνο παράδοσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν 

απαιτούνται διατάξεις προσαρµογής των τιµών.  

2.2.25 Οι τιµές είναι δυνατόν να προσαρµοστούν µε την χρήση 

προκαθορισµένου µαθηµατικού µοντέλου το οποίο αναλύει την τιµή στα επί 

µέρους συνθετικά της, οι τιµές αυτών των συνθετικών προσαρµόζονται µε 

καθορισµένους δείκτες, ή εναλλακτικά, µε βάση τεκµηριωµένες αποδείξεις 

(συµπεριλαµβάνοντας πρωτότυπα τιµολόγια) χορηγούµενα από τον 

προµηθευτή ή τον κατασκευαστή. Η χρήση της µεθόδου της αναλυτικής 

προσαρµογής της τιµής είναι προτιµότερη από αυτήν των τεκµηριωµένων 

αποδείξεων. Η µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί, το µαθηµατικό µοντέλο (εάν 

µπορεί να εφαρµοστεί), και η ηµεροµηνία βάσης για την εφαρµογή της, θα  

αναφέρονται ξεκάθαρα στα έγγραφα του διαγωνισµού. Εάν το νόµισµα 

πληρωµών είναι διαφορετικό από αυτό που χρησιµοποιείται στην χώρα 

παραγωγής και τον αντίστοιχο κατάλογο, θα χρησιµοποιηθεί στο µαθηµατικό 

µοντέλο ένας συντελεστής διόρθωσης, προκειµένου να αποφευχθούν οι 

λανθασµένες προσαρµογές.      

2.2.26 Μεταφορά και Ασφάλεια 

Τα έγγραφα του διαγωνισµού θα επιτρέπουν στους προµηθευτές και τους 

κατασκευαστές να διευθετήσουνε την µεταφορά και την ασφάλεια από 

οποιαδήποτε κατάλληλη περιοχή. Τα έγγραφα του διαγωνισµού θα 

καθορίζουν τους τύπους και τους όρους της ασφάλειας που πρέπει να 

παρέχει ο µειοδότης. Η ασφαλιστική αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί 

σε περίπτωση ζηµίας κατά την µεταφορά θα είναι το λιγότερο το 110% του  

συνολικού ποσού του συµβολαίου στο νόµισµα του συµβολαίου ή σε ένα 

εύκολα µετατρέψιµο νόµισµα για να καταστεί άµεση και εύκολη η 

αντικατάσταση των χαµένων ή κατεστραµµένων υλικών. Όσον αφορά τις 



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
5588

εργασίες, συνήθως καθορίζεται η πολιτική της ασφαλιστικής ρήτρας κατά  

παντός κινδύνου για τους κατασκευαστές.  Για τα µεγάλα, έργα µε πολλούς 

κατασκευαστές να λαµβάνουν µέρος, είναι δυνατόν να διευθετηθεί από τον 

δανειολήπτη µια πλήρη ασφάλεια η οποία θα καλύπτει όλο το έργο. Σε αυτήν 

την περίπτωση ο δανειολήπτης θα επιδιώξει τον ανταγωνισµό.  

22..22..2277  ΣΣαανν  εεξξααίίρρεεσσηη  σσττοονν  κκααννόόνναα,,  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  

εεππιιθθυυµµεείί  νναα  δδιιααττηηρρήήσσεειι  ττοονν  ττρρόόπποο  µµεεττααφφοορράάςς  κκααιι  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  γγιιαα  ττηηνν  

εειισσααγγωωγγήή  υυλλιικκώώνν  σσεε  εεθθννιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ήή  άάλλλλοουυςς  φφοορρεείίςς,,  ττόόττεε  οοιι  µµεειιοοδδόόττεεςς  

εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωµµέέννοοιι  νναα  δδώώσσοουυνν  ττιιµµέέςς  ffrreeee  ccaarrrriieerr  FCA  4
411  ήή    CCPPTT  --  CCaarrrriiaaggee  

PPaaiidd4
422    εεππιιππλλέέοονν  ααππόό  ττιιςς  ττιιµµέέςς  CCIIPP  --  CCaarrrriiaaggee  aanndd  IInnssuurraannccee  PPaaiidd4

433  όόππωωςς  

ααυυττέέςς  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  22..22..2211..  ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  µµεε  

ττηηνν  χχααµµηηλλόόττεερρηη  ττιιµµήή  θθαα  γγίίννεειι  µµεε  κκρριιττήήρριιοο  ττηηνν  ττιιµµήή  CCIIPP,,  ααλλλλάά  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  

έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  υυπποογγρράάψψεειι  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  µµεε  όόρροουυςς  FFCCAA  ήή  CCPPTT  κκααιι  νναα  

δδιιααµµοορρφφώώσσεειι  ττοουυςς  δδιικκοούύςς  ττοουυ  δδιιαακκααννοοννιισσµµοούύςς  γγιιαα  µµεεττααφφοορράά  κκααιι  αασσφφάάλλεειιαα..  

ΚΚάάττωω  ααππόό  ττέέττοοιιεεςς  ππεερριισσττάάσσεειιςς,,  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  θθαα  ππεερριιοορριισσττεείί  σσττοο  κκόόσσττοοςς  ττοουυ  

FFCCAA  ήή  CCPPTT..  ΕΕάάνν  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  δδεενν  εεππιιθθυυµµεείί  νναα  ααπποοκκττήήσσεειι  αασσφφααλλιισσττιικκήή  

κκάάλλυυψψηη  σσττηηνν  ααγγοορράά,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδοοθθοούύνν  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ααπποοδδεείίξξεειιςς  όόττιι  

υυππάάρρχχοουυνν  εεύύκκοολλαα  δδιιααθθέέσσιιµµαα  χχρρήήµµαατταα  γγιιαα  ττααχχεείίαα  ππλληηρρωωµµήή,,  µµεε  έένναα  εεύύκκοολλαα  

µµεεττααττρρέέψψιιµµοο  ννόόµµιισσµµαα,,  ττωωνν  ααππααιιττοούύµµεεννωωνν  αασσφφααλλίίσσττρρωωνν  γγιιαα  ττηηνν  

ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ααπποολλεεσσθθέέννττωωνν  ήή  κκαατταασσττρρααφφέέννττωωνν  υυλλιικκώώνν..      

2.2.28 Νοµισµατικές ∆ιατάξεις 

ΤΤαα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  θθαα  κκααθθοορρίίζζοουυνν  ττοο  ννόόµµιισσµµαα  ήή  τταα  ννοοµµίίσσµµαατταα  

σστταα  οοπποοίίαα  οοιι  µµεειιοοδδόόττεεςς  θθαα  κκααθθοορρίίσσοουυνν  ττιιςς  ττιιµµέέςς,,  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  µµεεττααττρροοππήήςς  

ττωωνν  εεκκφφρραασσµµέέννωωνν  µµεε  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ννόόµµιισσµµαα  ττιιµµώώνν  σσεε  έένναα  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  κκααιι  

εεννιιααίίοο  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  εείίννααιι  σσυυγγκκρρίίσσιιµµεεςς  οοιι  ττιιµµέέςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν,,  κκααιι  τταα  

                                                                                        
4411
  τα δικαιώµατα και ο κίνδυνος µεταβιβάζονται στον αγοραστή συµπεριλαµβανοµένου του 
κόστους µεταφοράς και ασφάλειας όταν ο πωλητής παραδίδει τα υλικά απαλλαγµένα από 
υποχρεώσεις και έτοιµα για εξαγωγή στον µεταφορέα. Ο πωλητής είναι υποχρεωµένος να 
φορτώσει τα υλικά στο όχηµα του αγοραστή. Είναι ευθύνη του αγοραστή να ξεφορτώσει το 
όχηµα του πωλητή.   
4422
  τα δικαιώµατα, ο κίνδυνος και το κόστος ασφάλειας µεταβιβάζονται στον αγοραστή όταν τα 
υλικά παραδίδονται στον µεταφορέα από τον πωλητή ο οποίος πληρώνει το κόστος 
µεταφοράς για τον τρόπο προορισµού  
4433
  τα δικαιώµατα και ο κίνδυνος µεταβιβάζονται στον αγοραστή όταν τα υλικά παραδίδονται 
στον µεταφορέα από τον πωλητή ο οποίος πληρώνει το κόστος µεταφοράς και ασφάλειας για 
τον τόπο προορισµού.  
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ννοοµµίίσσµµαατταα  µµεε  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  ππλληηρρωωθθοούύνν  τταα  σσυυµµββόόλλααιιαα..  ΟΟιι  δδιιααττάάξξεειιςς  πποουυ  

αακκοολλοουυθθοούύνν  ((ππααρράάγγρρααφφοοιι  22..22..2299  ––  22..22..3333))  ααπποοσσκκοοπποούύνν  σσττοο  νναα::  

((αα))  ΕΕξξαασσφφααλλίίσσοουυνν  όόττιι  οοιι  µµεειιοοδδόόττεεςς  έέχχοουυνν  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  νναα  

εελλααχχιισσττοοπποοιιήήσσοουυνν  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  κκίίννδδυυννοο  ααννττααλλλλααγγήήςς  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  ττοο  

ννόόµµιισσµµαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  κκααιι  ττωωνν  ππλληηρρωωµµώώνν,,  κκααιι  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  µµπποορροούύνν  νναα  

ππρροοσσφφέέρροουυνν  κκααλλύύττεερρεεςς  ττιιµµέέςς..  

((ββ))  ΝΝαα  δδώώσσοουυνν  σσττοουυςς  µµεειιοοδδόόττεεςς  πποουυ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  χχώώρρεεςς  µµεε  

αασσθθεεννήή  ννοοµµίίσσµµαατταα  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσοουυνν  έένναα  ιισσχχυυρρόόττεερροο  

ννόόµµιισσµµαα  κκααιι  έέττσσιι  νναα  ππααρρέέχχοουυνν  µµιιαα  σσττααθθεερρόόττεερρηη  ββάάσσηη  γγιιαα  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  

ππρροοσσφφοορρέέςς..  

(γ) ΕΕξξαασσφφααλλίίσσοουυνν  δδιικκααιιοοσσύύννηη  κκααιι  δδιιααφφάάννεειιαα  σσττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  

ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς.. 

2.2.29 Νόµισµα των Προσφορών 

ΤΤαα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  δδηηλλώώννοουυνν  όόττιι  οο  µµεειιοοδδόόττηηςς  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  

εεκκφφρράάσσεειι  ττηηνν  ττιιµµήή  ππρροοσσφφοορράάςς  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ννόόµµιισσµµαα..  ΕΕάάνν  οο  µµεειιοοδδόόττηηςς  

εεππιιθθυυµµεείί  νναα  εεκκφφρράάσσεειι  ττηηνν  ττιιµµήή  ππρροοσσφφοορράάςς  σσαανν  σσύύννοολλοο  πποοσσώώνν  σσεε  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  

ξξέένναα  ννοοµµίίσσµµαατταα,,  µµπποορρεείί  νναα  ττοο  κκάάννεειι,,  υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  ηη  ττιιµµήή  δδεενν  θθαα  

ππεερριιλλααµµββάάννεειι  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  ττρρίίαα  ξξέένναα  ννοοµµίίσσµµαατταα..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  οο  

δδααννεειιοολλήήππττηηςς  µµπποορρεείί  νναα  ααππααιιττήήσσεειι  ααππόό  ττοουυςς  µµεειιοοδδόόττεεςς  νναα  δδηηλλώώσσοουυνν  ττοο  µµέέρροοςς  

ττηηςς  ττιιµµήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ττοο  οοπποοίίοο  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  ττοοππιικκόό  κκόόσσττοοςς  ττοο  οοπποοίίοο  

υυφφίίσσττααττααιι  σσττοο  ννόόµµιισσµµαα  ττηηςς  χχώώρρααςς  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη..      

22..22..3300  ΣΣτταα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  γγιιαα  έέρργγαα,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  µµπποορρεείί  νναα  

ααππααιιττήήσσεειι  ααππόό  ττοουυςς  µµεειιοοδδόόττεεςς  νναα  δδηηλλώώσσοουυνν  ττηηνν  σσυυννοολλιικκήή  ττιιµµήή  ππρροοσσφφοορράάςς  σσεε  

ττοοππιικκόό  ννόόµµιισσµµαα,,  µµααζζίί  µµεε  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ππλληηρρωωµµέέςς  σσεε  ττρρίίαα  ττοο  πποολλύύ  ξξέένναα  

ννοοµµίίσσµµαατταα  δδιικκήήςς  ττοουυςς  εεππιιλλοογγήήςς  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  τταα  εειισσααγγόόµµεενναα  υυλλιικκάά,,  

εεκκφφρραασσµµέέννοο  σσαανν  πποοσσοοσσττόό  εεππίί  ττηηςς  ττιιµµήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς,,  µµααζζίί  µµεε  ττηηνν  ττιιµµήή  

σσυυννααλλλλάάγγµµααττοοςς  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  σσεε  ττέέττοοιιοουυςς  υυπποολλοογγιισσµµοούύςς..  

2.2.31 Νοµισµατική Ισοτιµία για Σύγκριση των Προσφορών 

ΗΗ  ττιιµµήή  ππρροοσσφφοορράάςς  εείίννααιι  ττοο  σσύύννοολλοο  όόλλωωνν  ττωωνν  ααµµοοιιββώώνν,,  σσεε  δδιιάάφφοορραα  

ννοοµµίίσσµµαατταα,,  πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  µµεειιοοδδόόττηη..  ΜΜεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττηηςς  

σσύύγγκκρριισσηηςς  ττωωνν  ττιιµµώώνν,,  οοιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  θθαα  µµεεττααττρρααπποούύνν  σσεε  έένναα  εεννιιααίίοο  ννόόµµιισσµµαα  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
6600

πποουυ  εεππιιλλέέγγεεττααιι  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  ((ττοοππιικκόό  ννόόµµιισσµµαα  ήή  έένναα  ππλλήήρρωωςς  

µµεεττααττρρέέψψιιµµοο  ξξέέννοο  ννόόµµιισσµµαα))  κκααιι  δδηηλλώώννεεττααιι  σστταα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..  ΟΟ  

δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  κκάάννεειι  ααυυττήήνν  ττηηνν  µµεεττααττρροοππήή  χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  ττιιςς  ττιιµµέέςς  

ππώώλληησσηηςς  ττηηςς  σσυυννααλλλλααγγµµααττιικκήήςς  ιισσοοττιιµµίίααςς  πποουυ  κκααθθοορρίίσσττηηκκαανν  ααππόό  ττιιςς  εεππίίσσηηµµεεςς  

ααρρχχέέςς  ((όόππωωςς  ηη  ΚΚεεννττρριικκήή  ΤΤρράάππεεζζαα))  ήή  ααππόό  µµιιαα  εεµµπποορριικκήή  ττρράάππεεζζαα  ήή  ααππόό  µµιιαα  

δδιιεεθθννοούύςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  εεφφηηµµεερρίίδδαα  γγιιαα  ππααρρόόµµοοιιεεςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  κκααιι  σσεε  

ηηµµεερροοµµηηννίίαα  πποουυ  εεππιιλλέέχχθθηηκκεε  εεκκ  ττωωνν  ππρροοττέέρρωωνν..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  ππηηγγέέςς  κκααιι  ηη  

ηηµµεερροοµµηηννίίαα  θθαα  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  σστταα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ,,  υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  ηη  

ηηµµεερροοµµηηννίίαα  δδεενν  θθαα  εείίννααιι  ννωωρρίίττεερραα  ααππόό  ττέέσσσσεερριιςς  εεββδδοοµµάάδδεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  

ηηµµεερροοµµηηννίίαα  λλήήξξεεωωςς  ττηηςς  υυπποοββοολλήήςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν,,  οούύττεε  ααρργγόόττεερραα  ααππόό  ττηηνν  

ααρρχχιικκήή  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  εεκκππννοοήήςς  ττηηςς  ππρροοθθεεσσµµίίααςς  εεγγκκυυρρόόττηηττααςς  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς..    

2.2.32 Νόµισµα Πληρωµών 

ΗΗ  ππλληηρρωωµµήή  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  θθαα  γγίίννεειι  σσττοο  ννόόµµιισσµµαα  ήή  σστταα  ννοοµµίίσσµµαατταα  σστταα  

οοπποοίίαα  εεκκφφρράάζζεεττααιι  ηη  ττιιµµήή  ππρροοσσφφοορράάςς  ττοουυ  ττεελλεευυττααίίοουυ  µµεειιοοδδόόττηη..    

2.2.33 ΌΌτταανν  ηη  ττιιµµήή  ππρροοσσφφοορράάςς  ααππααιιττεείίττααιι  νναα  δδηηλλώώννεεττααιι  σσττοο  ττοοππιικκόό  ννόόµµιισσµµαα  

ααλλλλάά  οο  µµεειιοοδδόόττηηςς  ζζήήττηησσεε  ππλληηρρωωµµέέςς  σσεε  ξξέένναα  ννοοµµίίσσµµαατταα  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσαανν  

πποοσσοοσσττόό  ττηηςς  ττιιµµήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς,,  οοιι  σσυυννααλλλλααγγµµααττιικκέέςς  ιισσοοττιιµµίίεεςς  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  

νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθοούύνν  θθαα  εείίννααιι  ααυυττέέςς  πποουυ  θθαα  κκααθθοορριισσττοούύνν  ααππόό  ττοονν  µµεειιοοδδόόττηη  

σσττοονν  δδιιααγγωωννιισσµµόό,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  εεξξαασσφφααλλιισσθθεείί  όόττιι  ηη  ααξξίίαα  ττοουυ  ξξέέννοουυ  ννοοµµίίσσµµααττοοςς  

θθαα  δδιιααττηηρρηηθθεείί  χχωωρρίίςς  ααππώώλλεειιεεςς  ήή  κκέέρρδδηη..         

2.2.34 Όροι και Μέθοδοι Πληρωµών 

ΟΟιι  όόρροοιι  ττωωνν  ππλληηρρωωµµώώνν  θθαα  σσυυµµφφωωννοούύνν  µµεε  ττιιςς  ∆∆ιιεεθθννήήςς  ΕΕµµπποορριικκέέςς  ΠΠρραακκττιικκέέςς  

πποουυ  εεφφααρρµµόόζζοοννττααιι  σστταα  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  υυλλιικκάά  κκααιι  εερργγαασσίίεεςς..  

((αα))  ΣΣυυµµββόόλλααιιαα  γγιιαα  ππρροοµµήήθθεειιαα  υυλλιικκώώνν  θθαα  δδιιαασσφφααλλίίζζοουυνν  ττηηνν  

εεξξόόφφλληησσηη  µµεε  ττηηνν  ππααρράάδδοοσσηη  κκααιι  εεππιιθθεεώώρρηησσηη,,  εεάάνν  έέττσσιι  ααππααιιττεείίττααιι,,  ττωωνν  υυλλιικκώώνν  

ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  εεκκττόόςς  ααππόό  σσυυµµββόόλλααιιαα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  κκααιι  

ααννττιιππρροοσσώώππεευυσσηη,,  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  έένναα  ττµµήήµµαα  ττωωνν  ααµµοοιιββώώνν  εείίννααιι  

δδυυννααττόόνν  νναα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  µµεεττάά  ττηηνν  σσυυµµµµόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  ππρροοµµηηθθεευυττήή  µµεε  όόλλεεςς  

ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυ,,  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο..  ΗΗ  χχρρήήσσηη  εεγγγγυυηηττιικκώώνν  

εεππιισσττοολλώώνν  ((LLeetttteerr  OOff  CCrreeddiitt))    εεννθθααρρρρύύννεεττααιι  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  εεξξαασσφφααλλιισσττεείί  άάµµεεσσηη  

ππλληηρρωωµµήή  ττοουυ  ππρροοµµηηθθεευυττήή..  ΣΣεε  σσηηµµααννττιικκάά  σσυυµµββόόλλααιιαα  γγιιαα  εεξξοοππλλιισσµµόό  κκααιι  
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εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς,,  θθαα  υυππάάρρχχεειι  δδιιάάττααξξηη  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  ππρροοββλλέέππεεττααιι  εεππααρρκκήήςς  

ππρρόόοοδδοοςς  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  κκααιι,,  σσεε  σσυυµµββόόλλααιιαα  µµεεγγάάλληηςς  δδιιάάρρκκεειιααςς,,  ππλληηρρωωµµέέςς  

ππρροοόόδδοουυ  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  ήή  ττηηςς  σσυυννααρρµµοολλόόγγηησσηηςς..    

((ββ))  ΣΣυυµµββόόλλααιιαα  γγιιαα  εερργγαασσίίεεςς  θθαα  ππρροοββλλέέπποουυνν  σσεε  κκααττάάλλλληηλλεεςς  

ππεερριιππττώώσσεειιςς  ππρροοκκααττααββοολλέέςς  εεππίίσσππεευυσσηηςς,,  ππρροοκκααττααββοολλέέςς  γγιιαα  ττοονν  εεξξοοππλλιισσµµόό  

κκααιι  τταα  υυλλιικκάά  ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή,,  τταακκττέέςς  ππλληηρρωωµµέέςς  ππρροοόόδδοουυ,,  κκααιι  λλοογγιικκήή  

ππααρραακκρράάττηησσηη  πποοσσώώνν  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  ααπποοδδεεσσµµεευυττοούύνν  όότταανν  οο  κκαατταασσκκεευυαασσττήήςς  

σσυυµµµµοορρφφωωθθεείί  µµεε  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..      

22..22..3355  ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  ππρροοκκααττααββοολλιικκήή  ππλληηρρωωµµήή  γγιιαα  εεππίίσσππεευυσσηη  κκααιι  

ππααρρόόµµοοιιαα  έέξξοοδδαα,,  ηη  οοπποοίίαα  λλααµµββάάννεειι  χχώώρραα  µµεε  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  

γγιιαα  υυλλιικκάά  ήή  εερργγαασσίίεεςς,,  θθαα  σσυυσσχχεεττίίζζεεττααιι  µµεε  ττοο  εεκκττιιµµώώµµεεννοο  κκόόσσττοοςς  κκααιι  θθαα  

κκααθθοορρίίζζεεττααιι  σστταα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..  ΤΤαα  πποοσσάά  κκααιι  οο  χχρρόόννοοςς  ττωωνν  άάλλλλωωνν  

ππρροοκκααττααββοολλώώνν  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  λλάάββοουυνν  χχώώρραα,,  όόππωωςς  ππααρράάδδοοσσηη  υυλλιικκώώνν  

σσττηηνν  ττοοπποοθθεεσσίίαα  ττοουυ  έέρργγοουυ  γγιιαα  ττηηνν  εεννσσωωµµάάττωωσσηη  ττοουυςς,,  θθαα  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  εεππίίσσηηςς  

σστταα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..  ΤΤαα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  θθαα  κκααθθοορρίίζζοουυνν  

εεππιιππλλέέοονν  ττιιςς  δδιιεευυθθεεττήήσσεειιςς  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  αασσφφάάλλεειιαα  ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  ττιιςς  

ππρροοκκααττααββοολλέέςς..    

2.2.36 ΤΤέέλλοοςς  τταα  ππααρρααππάάννωω  έέγγγγρρααφφαα  θθαα  κκααθθοορρίίζζοουυνν  ττηηνν  µµέέθθοοδδοο  κκααιι  ττοουυςς  

όόρροουυςς  ππλληηρρωωµµήήςς,,  εεάάνν  θθαα  εεππιιττρρέέπποοννττααιι  εεννααλλλλαακκττιικκοοίί  όόρροοιι  κκααιι  µµέέθθοοδδοοιι  

ππλληηρρωωµµώώνν,,  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  εεππιιττρρέέπποοννττααιι,,  ππωωςς  ααυυττοοίί  οοιι  όόρροοιι  θθαα  

εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν..         

2.2.37 Εναλλακτικές Προσφορές 

ΤΤαα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  θθαα  δδηηλλώώννοουυνν  ξξεεκκάάθθααρραα  ππόόττεε  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  

σσττοουυςς  µµεειιοοδδόόττεεςς  νναα  υυπποοββάάλλλλοουυνν  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ππρροοσσφφοορρέέςς,,  ππωωςς  οοιι  

εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββλληηθθοούύνν,,  ππωωςς  οοιι  ττιιµµέέςς  ττωωνν  

ππρροοσσφφοορρώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδοοθθοούύνν  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  ττηηνν  ββάάσσηη  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  

θθαα  ααξξιιοολλοογγηηθθοούύνν..   

2.2.38 Όροι Συµβολαίων 

ΤΤαα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  θθαα  κκααθθοορρίίζζοουυνν  ξξεεκκάάθθααρραα  ττοονν  σσκκοοππόό  ττοουυ  

έέρργγοουυ  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  υυλλοοπποοιιηηθθεείί,,  τταα  υυλλιικκάά  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ααγγοορραασσττοούύνν,,  

τταα  δδιικκααιιώώµµαατταα  κκααιι  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  ττοουυ  ππρροοµµηηθθεευυττήή  ήή  
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ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή,,  τταα  κκααθθήήκκοονντταα  κκααιι  ττιιςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  ττωωνν  µµηηχχααννιικκώώνν,,  

ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν,,  ήή  ττοονν  ∆∆ιιεευυθθυυννττήή  κκαατταασσκκεευυήήςς,,  εεάάνν  έέχχεειι  ππρροοσσλληηφφθθεείί  κκάάπποοιιοοςς  ααππόό  

ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη  κκααιι  ττηηνν  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..  

ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα  θθαα  σσυυµµππεερριιλληηφφθθοούύνν  σσττοουυςς  γγεεννιικκοούύςς  όόρροουυςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  

οοπποοιιοοσσδδήήπποοττεε  εειιδδιικκόόςς  όόρροοςς  πποουυ  ααφφοορράά  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  υυλλιικκάά  ήή  εερργγαασσίίεεςς  πποουυ  

ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ααγγοορραασσττοούύνν,,  κκααιι  ηη  ττοοπποοθθεεσσίίαα  ττοουυ  έέρργγοουυ..  ΟΟιι  όόρροοιι  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  

θθαα  ππααρρέέχχοουυνν  µµιιαα  ιισσοορρρροοππηηµµέέννηη  κκααττααννοοµµήή  ττωωνν  κκιιννδδύύννωωνν  κκααιι  ττωωνν  

υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν..       

2.2.39 Ασφάλεια Υλοποίησης 

  Τα έγγραφα του διαγωνισµού για έργα απαιτούν ασφάλεια µε ένα επαρκές 

ποσό, ικανό να προστατέψει τον δανειολήπτη σε περίπτωση αθέτησης του 

συµβολαίου από τον κατασκευαστή. Η παραπάνω ασφάλεια θα υλοποιηθεί σε 

κατάλληλη µορφή44 και στο αναγκαίο ποσό, όπως καθορίζεται από τον 

δανειολήπτη στα έγγραφα του διαγωνισµού. Το ποσό της ασφάλειας είναι 

δυνατόν να κυµαίνεται, ανάλογα µε τον τύπο της παρεχόµενης ασφάλειας και 

ανάλογα µε την φύση και την σπουδαιότητα των έργων. Ένα µέρος της 

ασφάλειας θα παραταθεί επαρκώς πέραν της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης των 

έργων για να καλύψει την ευθύνη των ελαττωµατικών ή την περίοδο 

συντήρησης µέχρι την τελική αποδοχή από τον δανειολήπτη. Εναλλακτικά 

συµβόλαια είναι δυνατόν να προβλέπουν την επίσχεση ενός ποσού σαν 

εγγύηση, για κάθε περιοδική πληρωµή, µέχρι την τελική αποδοχή. Είναι 

δυνατόν να επιτραπεί στους κατασκευαστές να αντικαταστήσουν την 

επίσχεση χρηµάτων µε µια ισοδύναµη ασφάλεια µετά από την προσωρινή 

αποδοχή.  

2.2.40 Στα συµβόλαια για την προµήθεια υλικών, η ανάγκη για εγγύηση 

απόδοσης εξαρτάται από τις συνθήκες αγοράς και την εµπορική πρακτική για 

το συγκεκριµένο είδος υλικών. Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους 

προµηθευτές ή τους κατασκευαστές να παράσχουν εγγύηση καλής 

λειτουργίας του συµβολαίου. Μια τέτοια ασφάλεια, µε το κατάλληλο ποσό 

                                                                                        
4444
  ΗΗ  µµοορρφφήή  ττηηςς  εεγγγγύύηησσηηςς  ααππόόδδοοσσηηςς  θθαα  σσυυµµφφωωννεείί  µµεε  τταα  ππρρόόττυυππαα  έέγγγγρρααφφαα  δδιιααγγωωννιισσµµώώνν  κκααιι  
θθαα  εεκκδδοοθθεείί  ααππόό  µµιιαα  εευυυυππόόλληηππττηη  ττρράάππεεζζαα  ήή  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκόό  ιιννσσττιιττοούύττοο  εεππιιλλεεγγµµέέννοο  ααππόό  ττοονν  
µµεειιοοδδόόττηη..  ΑΑνν  ττοο  ιιννσσττιιττοούύττοο  πποουυ  εεκκδδίίδδεειι  ττηηνν  εεγγγγύύηησσηη  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  άάλλλληη  χχώώρραα  ααππόό  ααυυττήήνν  ττοουυ  
δδααννεειιοολλήήππττηη,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  έένναανν  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκόό  ααννττιιππρρόόσσωωπποο  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  εεδδρρεεύύεειι  
σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  γγιιαα  νναα  ττοο  κκαατταασσττήήσσεειι  εεκκττεελλεεσσττόό..        
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(ασφάλιστρο), µπορεί επίσης να καλύπτει εγγυητικές υποχρεώσεις, ή 

εναλλακτικά ένα ποσοστό των πληρωµών να  κρατείται για να καλύψει 

εγγυητικές υποχρεώσεις, και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις εγκατάστασης ή 

αντιπροσώπευσης. Η ασφάλεια ή η επίσχεση χρηµάτων θα πρέπει να είναι 

λογική ως προς το ποσό.     

2.2.41 Ρευστοποιήσιµες Ζηµιές και Επιπρόσθετες Αµοιβές 

∆ιατάξεις για προσυµφωνηµένα ποσά αποζηµιώσεων, ή άλλες παρόµοιες 

διατάξεις, θα συµπεριληφθούν στους όρους του συµβολαίου για περιπτώσεις 

που καθυστερήσεις στην παράδοση των υλικών, στην ολοκλήρωση των 

έργων, µη ικανοποιητική λειτουργία, ή ελαττωµατικά υλικά, θα προκαλέσουν 

επιπλέον έξοδα, ή απώλεια εσόδων ή απώλεια άλλων ευεργετηµάτων για τον 

δανειολήπτη. Είναι δυνατόν επίσης να προβλεφθεί διάταξη για επιπρόσθετες 

αµοιβές (Bonus) στους προµηθευτές ή τους κατασκευαστές για την 

ολοκλήρωση των εργασιών ή την παράδοση των υλικών νωρίτερα από τον 

καθορισµένο χρόνο που προβλεπόταν από το συµβόλαιο όταν από µια τέτοια 

εµπρόθεσµη ολοκλήρωση ή παράδοση θα επωφεληθεί ο δανειολήπτης.     

2.2.42 Απροσδόκητες Καταστάσεις 

Οι όροι του συµβολαίου θα ορίζουν ρητώς ότι ανεπάρκεια σε µέρος των 

συµβαλλοµένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν 

από το συµβόλαιο δεν θα θεωρηθεί αθέτηση εάν η παραπάνω ανεπάρκεια 

είναι το αποτέλεσµα µιας απρόβλεπτης καταστάσεως όπως αυτές 

καθορίζονται στους όρους του συµβολαίου.    

2.2.43 Ισχύοντες Νόµοι και ∆ιευθέτηση ∆ιαφωνιών 

Οι όροι του συµβολαίου θα περιλαµβάνουν διατάξεις για τους ισχύοντες 

νόµους και τις αρµόδιες δικαστικές αρχές για την διευθέτηση των διαφωνιών. 

Η ∆ιεθνής Εµπορική ∆ιαιτησία έχει πρακτικά πλεονεκτήµατα έναντι των 

άλλων µεθόδων για την διευθέτηση των διαφωνιών. Κατά συνέπεια, η 

Τράπεζα συνιστά στους δανειολήπτες την χρήση αυτού του τύπου διαιτησίας 

στα συµβόλαια για την προµήθεια υλικών και εργασιών. Η Τράπεζα δεν θα 

κάνει τον διαιτητή και δεν επιτρέπεται να της ζητηθεί να ονοµάσει κάποιον 



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
6644

διαιτητή45. Στην περίπτωση συµβολαίων εργασιών, ή συµβολαίων 

προµήθειας και εγκατάστασης, ή εργολαβικών συµβολαίων, η διάταξη για την 

διευθέτηση διαφωνιών θα περικλείει µηχανισµούς όπως επιτροπές εξέτασης 

διαφωνιών ή κριτές, οι οποίοι είναι σχεδιασµένοι για να διευκολύνουν την 

ταχύτερη διευθέτηση των διαφωνιών.     

Γ Έναρξη του ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγηση και Κατακύρωση του 

∆ιαγωνισµού 

2.2.44 Χρόνος για την Προετοιµασία των Προσφορών 

Ο διατιθέµενος χρόνος για την προπαρασκευή και την υποβολή των 

προσφορών θα αποφασιστεί λαµβάνοντας υπ’ όψη τις συγκεκριµένες 

απαιτήσεις του έργου και την σπουδαιότητα και πολυπλοκότητα του 

συµβολαίου. Γενικά, ο χρόνος που θα δοθεί για τον ∆ιεθνή Μειοδοτικό 

∆ιαγωνισµό (ICB), είναι όχι λιγότερο από έξι εβδοµάδες από την ηµεροµηνία  

της προκήρυξης  του διαγωνισµού ή την ηµεροµηνία της διαθεσιµότητας των 

εγγράφων του διαγωνισµού (οποιοδήποτε λαµβάνει χώρα αργότερα). Όπου 

ενέχονται µεγάλα έργα ή σύνθετα και πολύπλοκα απάρτια εξοπλισµού, η 

περίοδος προπαρασκευής θα είναι γενικά όχι µικρότερη από δώδεκα 

εβδοµάδες για να επιτρέψει στους επίδοξους µειοδότες να 

πραγµατοποιήσουν διάφορες έρευνες πριν υποβάλλουν τις προσφορές τους. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενθαρρύνεται ο δανειολήπτης να συγκαλέσει 

προκαταρκτικές συνδιασκέψεις πριν από τον διαγωνισµό και να 

προγραµµατίσει επισκέψεις στην περιοχή. Επιτρέπεται στους µειοδότες να 

υποβάλλουν τις προσφορές τους είτε αυτοπροσώπως είτε µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο. Οι δανειολήπτες επίσης µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

ηλεκτρονικά συστήµατα δίνοντας στους µειοδότες την δυνατότητα να 

υποβάλλουν προσφορές µε ηλεκτρονικά µέσα, υπό τον όρο ότι η Τράπεζα 

είναι ικανοποιηµένη µε την επάρκεια του συστήµατος, συµπεριλαµβάνοντας, 

µεταξύ άλλων, ότι το σύστηµα είναι ασφαλές, ότι προστατεύει την 

εµπιστευτικότητα και την αυθεντικότητα των υποβαλλόµενων προσφορών, ότι 
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χρησιµοποιεί σύστηµα ηλεκτρονικής υπογραφής ή κάποιο αντίστοιχο για να 

µπορεί να δεσµεύει τους µειοδότες αναφορικά µε τις προσφορές τους, και να 

επιτρέπει το άνοιγµα των προσφορών µόνο µε την ταυτόχρονη ηλεκτρονική 

εξουσιοδότηση του µειοδότη και του δανειολήπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 

µειοδότες διατηρούν την δυνατότητα να υποβάλλουν τις προσφορές τους 

εγγράφως. Η καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής καθώς και η τοποθεσία 

παραλαβής των προσφορών θα καθορίζεται στην προκήρυξη του 

διαγωνισµού.         

2.2.45 ∆ιαδικασίες Έναρξης του ∆ιαγωνισµού 

Ο χρόνος για την έναρξη του διαγωνισµού θα είναι ο ίδιος µε την 

προθεσµία λήξεως παραλαβής των προσφορών ή αµέσως46 µετά, και θα 

ανακοινωθεί, µαζί µε την τοποθεσία διεξαγωγής του διαγωνισµού, στην 

προκήρυξη του διαγωνισµού. Ο δανειολήπτης θα ανοίξει όλες τις προσφορές 

στον προσυµφωνηµένο χρόνο και τόπο. Οι προσφορές θα ανοιχτούν 

δηµόσια, επιτρέπεται στους µειοδότες ή στους αντιπροσώπους τους να 

παρευρίσκονται (προσωπικά ή µέσω δια-δικτύου, όταν χρησιµοποιείται 

ηλεκτρονικός διαγωνισµός). Το όνοµα του µειοδότη και το συνολικό ποσό 

κάθε προσφοράς, και οποιονδήποτε εναλλακτικών προσφορών εάν έχουν 

ζητηθεί ή επιτραπεί,  θα διαβαστεί µεγαλόφωνα (και θα τοποθετηθεί στο δια-

δίκτυο, όταν χρησιµοποιείται ηλεκτρονικός διαγωνισµός) και θα καταγραφεί µε 

το άνοιγµα ενώ ένα αντίγραφο του εγγράφου θα αποσταλεί άµεσα στην 

Τράπεζα και σε όλους τους µειοδότες οι οποίοι υπέβαλλαν προσφορές 

εµπρόθεσµα. Οι προσφορές που θα παραληφθούν µετά τον προκαθορισµένο 

χρόνο, καθώς επίσης και εκείνες που δεν ανοίχθηκαν και δεν διαβάστηκαν 

κατά την έναρξη του διαγωνισµού δεν θα ληφθούν υπ όψη.             

2.2.46 ∆ιευκρινήσεις και Τροποποιήσεις των Προσφορών 

Εκτός και αν έρχεται σε αντίθεση µε τα αναγραφόµενα στις παραγράφους 

2.2.63 και 2.2.64, δεν θα ζητηθεί αλλά ούτε και θα επιτραπεί να 

τροποποιήσουν τις  προσφορές τους µετά από την λήξη της προθεσµίας 
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παραλαβής τους. Ο δανειολήπτης θα ζητήσει από τους µειοδότες τις 

απαραίτητες διευκρινήσεις για την αξιολόγηση των προσφορών αλλά δεν θα 

ζητήσει ή θα επιτρέψει τους µειοδότες να αλλάξουν την ουσία ή την τιµή των 

προσφορών τους µετά το άνοιγµα των προσφορών. Οι αιτήσεις για 

διευκρινήσεις και οι απαντήσεις των µειοδοτών µπορούν να γίνουν γραπτά ή 

µε ηλεκτρονικά συστήµατα αποδεκτά από την Τράπεζα47.  

2.2.47 Εµπιστευτικότητα 

Μετά το δηµόσιο άνοιγµα των προσφορών, πληροφορίες σχετικές µε την 

εξέταση, διευκρίνιση και αξιολόγηση των προσφορών, και υποδείξεων που 

αφορούν την κατακύρωση δεν θα αποκαλυφθούν στους µειοδότες, ή σε άλλα 

πρόσωπα, που δεν ενδιαφέρονται επίσηµα για την διαδικασία, µέχρι την 

δηµοσίευση της κατακύρωσης του διαγωνισµού.   

2.2.48 Εξέταση των Προσφορών 

Ο δανειολήπτης θα εξακριβώσει κατά πόσο οι προσφορές: 

(α) Ανταποκρίνονται στις επιθυµητές απαιτήσεις που 

καθορίζονται στην παράγραφο 2.1.6 – 2.1.7 και 2.1.8. 

(β) Έχουν υπογραφτεί σωστά. 

(γ) Συνοδεύονται από τις απαιτούµενες ασφάλειες ή 

απαιτούµενες δηλώσεις υπογεγραµµένες όπως αυτό καθορίζεται στην 

παράγραφο 2.2.14. 

(δ) Ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις απαιτήσεις των εγγράφων 

του διαγωνισµού. 

(ε) Είναι κατά τα άλλα γενικά σε τάξη 

Αν µια προσφορά δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά, αυτό σηµαίνει ότι 

περιέχει ουσιώδης αποκλίσεις ή επιφυλάξεις από τους όρους, διατάξεις και 

προδιαγραφές  και κατά συνέπεια δεν θα εξετασθεί περαιτέρω. ∆εν θα 

επιτραπεί στον µειοδότη να διορθώσει η να αποσύρει τις αποκλίσεις ή τις 

επιφυλάξεις από την στιγµή που έχουν ανοιχθεί οι προσφορές48.   
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2.2.49 Αξιολόγηση και Σύγκριση των Προσφορών 

Ο σκοπός της αξιολόγησης των προσφορών είναι να καθοριστεί το κόστος 

για τον δανειολήπτη για κάθε προσφορά µε τρόπο ώστε να επιτρέπεται η 

σύγκριση µε βάση το κόστος αξιολόγησης. Υποκείµενη στις διατάξεις της 

παραγράφου 2.2.58 , η προσφορά µε το χαµηλότερο κόστος αξιολόγησης49, 

αλλά όχι απαραίτητα την χαµηλότερη υποβληθείσα τιµή, θα επιλεγεί για 

κατακύρωση. 

2.2.50 Η τιµή προσφοράς που διαβάστηκε µεγαλόφωνα στον διαγωνισµό 

θα προσαρµοστεί για να διορθωθούν τα οποιαδήποτε αριθµητικά λάθη. 

Επίσης, για τον σκοπό της αξιολόγησης, θα προσαρµοστούν οι οποιεσδήποτε 

µετρήσιµες και µη ουσιαστικές αποκλίσεις ή επιφυλάξεις. Οι διατάξεις για τις 

προσαρµογές των τιµών που ισχύουν κατά την περίοδο υλοποίησης του 

συµβολαίου δεν θα ληφθούν υπ όψη κατά την αξιολόγηση.  

2.2.51 Η αξιολόγηση και η σύγκριση των προσφορών θα γίνει µε τις τιµές 

CIP (Carriage and Insurance Paid) για την προµήθεια των εισαγόµενων 

υλικών50 και µε τιµές EXW  (ex works, ex factory, or off the shelf), συν το 

κόστος του εγχώριας µεταφοράς  και ασφάλειας µέχρι την τοποθεσία 

προορισµού, για υλικά κατασκευασµένα στην χώρα του δανειολήπτη, µαζί µε 

τις τιµές οποιασδήποτε απαίτησης εγκατάστασης, εκπαίδευσης, 

αντιπροσώπευσης, και άλλων παρόµοιων υπηρεσιών51.    

2.2.52 Τα έγγραφα του διαγωνισµού θα καθορίζουν επίσης τους σχετικούς 

παράγοντες επιπλέον της τιµής που θα πρέπει να ληφθούν υπ όψη κατά την 

διαδικασία αξιολόγησης και τον τρόπο µε τον οποίον θα εφαρµοστούν µε 

σκοπό τον προσδιορισµό της χαµηλότερης αξιολογηθήσας προσφοράς. Για 

τα υλικά και τον εξοπλισµό, είναι δυνατόν να ληφθούν υπ όψη και άλλοι 

παράγοντες, συµπεριλαµβάνοντας µεταξύ άλλων, το πρόγραµµα πληρωµών, 
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  ΟΟιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  µµπποορροούύνν  νναα  ζζηηττήήσσοουυνν  ττιιµµέέςς  CCIIFF  ((κκααιι  ηη  σσύύγγκκρριισσηη  ττωωνν  ττιιµµώώνν  νναα  γγίίννεειι  µµεε  ττηηνν  
ίίδδιιαα  ββάάσσηη))  µµόόννοο  όότταανν  τταα  υυλλιικκάά  µµεεττααφφέέρροοννττααιι  µµέέσσωω  θθααλλάάσσσσηηςς  κκααιι  δδεενν  µµππααίίννοουυνν  σσεε  ccoonnttaaiinneerr..  
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εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλληη,,  εεππεειιδδήή  ααυυττάά  τταα  υυλλιικκάά  σσυυννήήθθωωςς  µµππααίίννοουυνν  σσεε  ccoonnttaaiinneerr..  ΗΗ  ττιιµµήή  CCIIPP  µµπποορρεείί  νναα  
χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  µµεεττααφφοορράάςς  σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννηηςς  ττηηςς  θθααλλάάσσσσιιααςς  κκααιι  
ττηηςς  πποολλυυµµοορρφφιικκήήςς  µµεεττααφφοορράάςς..      
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  ΗΗ  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  δδεενν  θθαα  λλάάββεειι  υυππ  όόψψηη  ττηηςς  ((αα))  ττεελλωωννιιαακκοούύςς  δδαασσµµοούύςς  κκααιι  
άάλλλλοουυςς  φφόόρροουυςς  πποουυ  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σστταα  εειισσααγγόόµµεενναα  υυλλιικκάά  πποουυ  ττιιµµοολλοογγοούύννττααιι  µµεε  ττιιµµέέςς  CCIIPP  ((τταα  
οοπποοίίαα  εεξξααιιρροούύννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  ττεελλωωννιιαακκοούύςς  δδαασσµµοούύςς)),,  ((ββ))  ππωωλλήήσσεειιςς  κκααιι  φφόόρροουυςς  εεππίί  ττωωνν  
ππωωλλήήσσεεωωνν        
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χρόνο παράδοσης, λειτουργικά κόστη, αποδοτικότητα και συµβατότητα του 

εξοπλισµού, διαθεσιµότητα υπηρεσιών και ανταλλακτικών, καθώς επίσης την 

σχετική εκπαίδευση, ασφάλεια, και περιβαλλοντικά οφέλη. Οι επιπλέον 

παράγοντες, εκτός της τιµής, που θα χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό 

της χαµηλότερης αξιολογηθήσας προσφοράς θα εκφραστεί, σε όση έκταση 

είναι δυνατόν, µε νοµισµατικούς όρους, ή µε δεδοµένη σχετική βαρύτητα στις 

διατάξεις αξιολόγησης των εγγράφων του διαγωνισµού.  

2.2.53 Σε συµβόλαια έργων ή εργολαβίας, οι κατασκευαστές είναι 

υπεύθυνοι για όλους τους δασµούς, φόρους και οποιεσδήποτε άλλες 

εισφορές52, ενώ οι µειοδότες κατά την προετοιµασία των προσφορών τους· θα 

πρέπει να λάβουν υπ όψη τους αυτούς τους παράγοντες. Η αξιολόγηση και η 

σύγκριση των προσφορών θα γίνει µε αυτή την βάση. Η αξιολόγηση 

προσφορών για εργασίες θα γίνει αυστηρά µε νοµισµατικούς όρους. ∆εν είναι 

αποδεκτή οποιαδήποτε διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία, προσφορές πάνω 

ή κάτω από µια προκαθορισµένη εκτιµούµενη αξία, αποκλείονται αυτόµατα. 

Εάν ο χρόνος αποτελεί σηµαντικό παράγοντα, η αξία της πρώιµης 

ολοκλήρωσης για τον δανειολήπτη µπορεί να ληφθεί υπ όψη σύµφωνα µε τα 

αναγραφόµενα κριτήρια στα έγγραφα του διαγωνισµού, µόνο εάν οι όροι του 

συµβολαίου προβλέπουν ανάλογα πρόστιµα για µη συµµόρφωση.  

2.2.54 Ο δανειολήπτης θα προετοιµάσει µια λεπτοµερή αναφορά για την 

αξιολόγηση και την σύγκριση των προσφορών γνωστοποιώντας τους 

συγκεκριµένους λόγους πάνω στους οποίους βασίζεται η πρόταση 

κατακύρωσης του συµβολαίου.       

2.2.55 Εγχώριες Προτιµήσεις 

Με αίτηση του δανειολήπτη, και κάτω από όρους που πρόκειται να 

εγκριθούν από την συµφωνία δανείου και να κοινοποιηθούν µε τα έγγραφα 

του διαγωνισµού, µπορεί να δίνεται ένα περιθώριο προτίµησης κατά την 

αξιολόγηση των προσφορών για: 
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(α) Υλικά κατασκευασµένα στην χώρα του δανειολήπτη όταν 

είναι συγκρίσιµες οι τιµές των εγχώριων υλικών µε τιµές που προσφέρουν οι 

κατασκευαστές του εξωτερικού.  

(β) Εργασίες, για κράτη µέλη µε κατά κεφαλή εισόδηµα κάτω 

από ένα καθορισµένο όριο του ΑΕΠ53 ,όταν οι προσφορές των κατάλληλων 

εγχώριων κατασκευαστών είναι συγκρίσιµες µε αυτές των επιχειρήσεων του 

εξωτερικού. 

2.2.56 Όπου η προτίµηση για εγχώρια κατασκευασµένα υλικά, ή για 

εγχώριους κατασκευαστές επιτρέπεται, η διαδικασία αξιολόγησης και 

σύγκρισης των προσφορών θα πρέπει να ακολουθήσει τις µεθόδους και τα 

στάδια που αναφέρονται στο παράρτηµα Β.  

2.2.57 Παράταση της Εγκυρότητας των Προσφορών 

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση των 

προσφορών και την κατακύρωση του συµβολαίου µέσα στην αρχική περίοδο 

της εγκυρότητας των προσφορών έτσι ώστε να µην χρειαστεί παράταση. 

Παράταση εγκυρότητας των προσφορών, εάν δικαιολογείται από εξαιρετικές 

περιστάσεις, θα πρέπει να αιτηθεί γραπτώς από όλους τους µειοδότες πριν 

από την εκπνοή της προθεσµίας. Η παράταση θα είναι η ελάχιστη που 

απαιτείται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, την εξασφάλιση των 

απαραίτητων εγκρίσεων και την κατακύρωση του συµβολαίου. Για την 

περίπτωση των συµβολαίων σταθερών τιµών, αιτήσεις για δεύτερη και 

µεταγενέστερες παρατάσεις θα είναι επιτρεπτές µόνο εάν η αίτηση για 

παράταση προβλέπει έναν κατάλληλο µηχανισµό προσαρµογής των 

καθορισµένων τιµών για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές κόστους των µέσων 

παραγωγής για την περίοδο παράτασης. Οποτεδήποτε γίνεται αίτηση για 

παράταση της εγκυρότητας των προσφορών, δεν θα ζητηθεί αλλά ούτε και θα 

επιτραπεί στους µειοδότες να αλλάξουν τις καθορισµένες τιµές ή τους άλλους 

όρους των προσφορών τους. Οι µειοδότες θα έχουν το δικαίωµα να αρνηθούν 

να δώσουν παράταση. Αν τα έγγραφα του διαγωνισµού απαιτούν εγγύηση 

των προσφορών, οι µειοδότες µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµα τους να 

αρνηθούν να δώσουν παράταση χωρίς να προεξοφλήσουν την εγγύηση 
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προσφοράς, αλλά από αυτούς που θα είναι πρόθυµοι να δώσουν παράταση 

εγκυρότητας της προσφοράς τους, θα ζητηθεί να δώσουν και µια ανάλογη 

παράταση στην εγγύηση προσφοράς.   

2.2.58 Εκ των Υστέρων Αξιολόγηση των Μειοδοτών 

Εάν οι µειοδότες δεν εξετάστηκαν εκ των προτέρων για την ικανότητα τους, 

ο δανειολήπτης θα αποφασίσει κατά πόσο ο τελευταίος µειοδότης (η 

προσφορά του οποίου εκτιµήθηκε σαν η χαµηλότερη) έχει την ικανότητα και 

τις απαραίτητες πηγές για να υλοποιήσει αποτελεσµατικά το συµβόλαιο όπως 

αναγράφεται στην προσφορά. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί  θα 

αναγράφονται στα έγγραφα του διαγωνισµού, και αν ο µειοδότης δεν τα 

πληρεί, η προσφορά θα απορριφθεί. Σε µια τέτοια περίπτωση, ο 

δανειολήπτης θα πάρει µια ανάλογη απόφαση για τον επόµενο µειοδότη έως 

ότου βρεθεί µειοδότης που να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις.  

2.2.59 Κατακύρωση του Συµβολαίου 

Ο δανειολήπτης θα κατακυρώσει το συµβόλαιο, µέσα στην χρονική 

περίοδο της εγκυρότητας των προσφορών, στον µειοδότη ο οποίος ικανοποιεί 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις, διαθέτει την ικανότητα και τις πηγές και του 

οποίου η τιµή προσφοράς εκτιµήθηκε ότι: 

(α) Ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις απαιτήσεις των εγγράφων 

του διαγωνισµού. 

(β) Προσφέρει το χαµηλότερο αξιολογηθέν κόστος.   

∆εν θα ζητηθεί από τον µειοδότη, σαν όρος της κατακύρωσης, να αναλάβει 

υπευθυνότητες για εργασίες που δεν ορίζονται σαφώς στα έγγραφα του 

διαγωνισµού ή να τροποποιήσει την αρχική προσφορά του.  

2.2.60 ∆ηµοσίευση της Κατακύρωσης του Συµβολαίου 

Από την στιγµή που η Τράπεζα θα συµφωνήσει µε την πρόταση 

κατακύρωσης του δανειολήπτη, ο τελευταίος είναι υποχρεωµένος µέσα σε 

δύο εβδοµάδες να δηµοσιεύσει τα αποτελέσµατα στην ιστοσελίδα του United 

Nations Development Business – UNDB και Development Gateway’s dg 
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Market προσδιορίζοντας την ταυτότητα της προσφοράς καθώς επίσης και τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

(α)    Τα ονόµατα όλων των µειοδοτών που υπέβαλλαν 

προσφορές. 

(β)    Τις τιµές των προσφορών όπως αυτές ανακοινώθηκαν 

µεγαλόφωνα κατά την έναρξη του διαγωνισµού. 

(γ) Το όνοµα και την αξιολογηθήσα τιµή κάθε προσφοράς που 

αξιολογήθηκε. 

(δ) Τα ονόµατα των µειοδοτών των οποίων οι προσφορές 

απορρίφθηκαν και τους λόγους της απόρριψης. 

(ε) Το όνοµα του τελευταίου µειοδότη, και την τιµή προσφοράς, 

καθώς επίσης την διάρκεια και περιληπτικά τον σκοπό του κατακυρωθέντος 

συµβολαίου.   

2.2.61 Απόρριψη Όλων των Προσφορών 

Τα έγγραφα του διαγωνισµού συνήθως προβλέπουν ότι οι δανειολήπτες 

έχουν την δυνατότητα να απορρίψουν όλες τις προσφορές. Απόρριψη όλων 

των προσφορών δικαιολογείται όταν υπάρχει έλλειψη αποτελεσµατικού 

ανταγωνισµού, ή όταν οι προσφορές δεν ανταποκρίνονται ουσιαστικά ή όταν 

οι τιµές των προσφορών είναι σηµαντικά υψηλότερες από τις 

προϋπολογισθέντες. Η έλλειψη ανταγωνισµού δεν θα καθοριστεί µόνο µε 

βάση των αριθµό των µειοδοτών. Ακόµα και όταν έχει υποβληθεί µόνο µια 

προσφορά, η διαδικασία διαγωνισµού µπορεί να θεωρηθεί έγκυρη, εάν ο 

διαγωνισµός διαφηµίστηκε επαρκώς και οι τιµές είναι λογικές σε σύγκριση µε 

την αγορά. Οι δανειολήπτες µπορούν, µετά από έγκριση της τράπεζας, να 

απορρίψουν όλες τις προσφορές. Εάν όλες οι προσφορές απορριφθούν ο 

δανειολήπτης θα επανεξετάσει τους λόγους δικαιολογώντας την απόρριψη και 

εξετάζοντας το ενδεχόµενο να αναθεωρήσει τους όρους του συµβολαίου, την 

µελέτη και τις προδιαγραφές, τον σκοπό του συµβολαίου, ή συνδυασµό των 

παραπάνω, πριν την προκήρυξη νέου διαγωνισµού.  

2.2.62 Εάν η απόρριψη όλων των προσφορών οφείλεται στην έλλειψη του 

ανταγωνισµού, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο µιας µεγαλύτερης 

διαφηµιστικής εκστρατείας. Εάν η απόρριψη οφείλεται στο γεγονός ότι οι 



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
7722

περισσότερες ή όλες οι προσφορές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 

έργου, είναι δυνατόν να προκηρυχθεί νέος διαγωνισµός µεταξύ των αρχικά 

προκριθέντων εταιριών, ή σε συµφωνία µε την τράπεζα µεταξύ αυτών που 

υπέβαλλαν προσφορές αρχικά. 

2.2.63 ∆εν θα απορριφθούν όλες οι προσφορές, και δεν θα προκηρυχθούν 

νέοι διαγωνισµοί µε µοναδικό σκοπό την εξασφάλιση χαµηλότερων τιµών. 

Εάν η χαµηλότερη αξιολογηθήσα προσφορά υπερβαίνει κατά πολύ την αρχική 

εκτίµηση του δανειολήπτη, ο τελευταίος θα πρέπει να εξετάσει τους λόγους 

για το επιπλέον κόστος και να µελετήσει το ενδεχόµενο νέας προκήρυξης 

όπως αυτό περιγράφτηκε σε προηγούµενες παραγράφους. Εναλλακτικά, ο 

δανειολήπτης µπορεί να διαπραγµατευτεί µε τον µειοδότη που έδωσε την 

χαµηλότερη αξιολογηθήσα προσφορά µε σκοπό την υπογραφή του 

συµβολαίου διαµέσου της µείωσης του εύρους ή της ανακατανοµής του 

κινδύνου και των ευθυνών η οποία µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της τιµής. 

Παρόλα αυτά, ουσιαστική µείωση του σκοπού ή τροποποίηση του 

συµβολαίου είναι δυνατόν να απαιτεί νέο διαγωνισµό.  

2.2.64 Η πρότερη έγκριση της τράπεζας είναι απαραίτητη πριν από την 

απόρριψη όλων των προσφορών, την προκήρυξη νέων διαγωνισµών, ή τις 

διαπραγµατεύσεις µε τον µειοδότη που υπέβαλλε την χαµηλότερη 

αξιολογηθήσα προσφορά.    

2.2.65 Ενηµέρωση 

Με την δηµοσίευση της κατακύρωσης του διαγωνισµού (όπως αναφέρεται 

και στην παράγραφο 2.2.60) ο δανειολήπτης θα διευκρινίσει ότι 

οποιοσδήποτε µειοδότης ο οποίος επιθυµεί να εξακριβώσει τους λόγους για 

τους οποίους δεν επιλέχθηκε η δική του προσφορά, θα πρέπει να ζητήσει 

εξήγηση από τον δανειολήπτη. Ο δανειολήπτης είναι υποχρεωµένος να δώσει 

άµεσα εξηγήσεις είτε γραπτώς είτε µε ενηµερωτική συνάντηση είτε και µε τα 

δύο, ανάλογα µε την προτίµηση του. Ο αιτών µειοδότης θα υποστεί όλο το 

κόστος της παρακολούθησης της ενηµερωτικής συνάντησης.   
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∆ Τροποποιηµένος ∆ιεθνής Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός 

2.2.66 Έργα που Ενέχουν ένα Πρόγραµµα Εισαγωγών54 

Όπου το δάνειο παρέχει χρηµατοδότηση για ένα πρόγραµµα εισαγωγών, 

∆ιεθνής Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός µε απλοποιηµένες διατάξεις διαφήµισης και 

νοµίσµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για συµβόλαια µεγάλης αξίας, όπως 

καθορίζεται στην συµφωνία δανεισµού55.  

2.2.67 Οι απλοποιηµένες διατάξεις για την ανακοίνωση ∆ιεθνούς 

Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού Προµηθειών δεν απαιτούν µια γενική ανακοίνωση 

προµηθειών. Μια συγκεκριµένη ανακοίνωση προµηθειών θα δηµοσιευτεί σε 

τουλάχιστον µια εφηµερίδα Εθνικής κυκλοφορίας στην χώρα του δανειολήπτη 

(ή στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως, αν υπάρχει, ή σε οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική σελίδα µε ελεύθερη πρόσβαση) επιπρόσθετα µε την δηµοσίευση 

στην ιστοσελίδα του United Nations Development Business – UNDB και 

Development Gateway’s dg Market. Η περίοδος για την υποβολή των 

προσφορών είναι δυνατόν να µειωθεί σε τέσσερις εβδοµάδες. Το νόµισµα για 

τις προσφορές και τις πληρωµές, µπορεί να περιοριστεί σε µόνο ένα, ευρέως 

χρησιµοποιούµενο στο ∆ιεθνές Εµπόριο.   

2.2.68 Προµήθεια Εµπορευµάτων 

Οι τιµές εµπορευµάτων της αγοράς, όπως των δηµητριακών, των ζωικών 

τροφών, του µαγειρικού λίπους, των καύσιµων, των λιπασµάτων και των 

µετάλλων κυµαίνονται ανάλογα µε την προσφορά και την ζήτηση την 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Πολλά εµπορεύµατα τιµολογούνται σε 

αναγνωρισµένες αγορές εµπορευµάτων. Η προµήθεια συχνά περιλαµβάνει 

πολλαπλές κατακυρώσεις τµηµατικών ποσοτήτων προκειµένου να εγγυηθεί 

την ασφάλεια του ανεφοδιασµού, και πολλαπλές αγορές, κατά την διάρκεια 

του χρόνου, για να επωφεληθεί από τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς και για 

να κρατήσει τις ποσότητες των αποθεµάτων, σε χαµηλά επίπεδα. Μπορεί να 

συνταχθεί ένας κατάλογος από προκριθέντες µειοδότες οι οποίοι έλαβαν 
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µέρος σε προηγούµενους διαγωνισµούς και στους οποίους αποστέλλονται 

περιοδικά προσκλήσεις. Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους µειοδότες να 

δώσουν τιµές συνδεδεµένες µε την τιµή της αγοράς, κατά την περίοδο της 

αποστολής των προϊόντων ή πριν από αυτή. Η εγκυρότητα των προσφορών 

θα είναι τόσο βραχυπρόθεσµη όσο αυτό είναι δυνατόν. Το νόµισµα µε το 

οποίο τιµολογείται συνήθως ένα προϊόν στην αγορά, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τον διαγωνισµό καθώς επίσης και για τις πληρωµές. Το 

νόµισµα θα καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισµού. Είναι δυνατόν, τα 

έγγραφα του διαγωνισµού να επιτρέπουν την υποβολή των προσφορών µε 

τέλεξ, Φαξ, ή µε ηλεκτρονικά µέσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είτε δεν θα 

απαιτείται εγγύηση προσφορών είτε οι προκριθέντες µειοδότες  έχουν 

υποβάλει εγγυήσεις διαρκείας, για µια καθορισµένη χρονική περίοδο. θα 

χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένοι όροι συµβολαίων, και φόρµες που 

βρίσκονται σε συµφωνία µε τις πρακτικές της αγοράς.   

III. Άλλες Μέθοδοι Προµηθειών 

2.3.1 Γενικά 

Αυτό το τµήµα περιγράφει τις µεθόδους των προµηθειών που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν εκεί όπου ο ∆ιεθνής Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός δεν θα 

αποτελούσε την ποιο οικονοµική και αποτελεσµατική µέθοδο προµηθειών, και 

όπου οι άλλες µέθοδοι θεωρούνται πιο κατάλληλες56. Οι πολιτικές της 

Τράπεζας αναφορικά µε τα περιθώρια προτίµησης για εγχώρια 

κατασκευασµένα προϊόντα και συµβόλαια έργων δεν εφαρµόζονται σε άλλες 

µεθόδους προµηθειών πέραν του ∆ιεθνούς Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού. Οι 

παράγραφοι 2.3.2 και 2.3.7 περιγράφουν τις γενικώς χρησιµοποιούµενες 

µεθόδους µε φθίνουσα σειρά προτίµησης ενώ οι υπόλοιπες περιγράφουν τις 

µεθόδους που χρησιµοποιούνται σε συγκεκριµένες περιστάσεις.  
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2.3.2 Περιορισµένος ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός 

Ο περιορισµένος ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός είναι βασικά ∆ιεθνής Μειοδοτικός 

∆ιαγωνισµός µε άµεση προκήρυξη χωρίς διαφήµιση. Μπορεί να είναι µια 

κατάλληλη µέθοδος για προµήθειες όταν: 

(α) Υπάρχει περιορισµένος αριθµός προµηθευτών, ή 

(β) Άλλοι ασυνήθιστοι λόγοι µπορούν να δικαιολογούν απόκλιση 

από τον πλήρη ∆Μ∆.  

Κάτω από τον Π∆Μ∆, οι δανειολήπτες θα αναζητήσουν προσφορές από έναν 

κατάλογο πιθανών προµηθευτών, αρκετά µεγάλο για να εξασφαλίσει 

ανταγωνιστικές τιµές, ένας τέτοιος κατάλογος θα περιλαµβάνει όλους τους 

προµηθευτές όταν ο αριθµός τους είναι περιορισµένος.  Οι διατάξεις των 

εγχώριων προτιµήσεων, που εφαρµόζονται στους ∆Μ∆, δεν εφαρµόζονται 

στους Π∆Μ∆. Σε όλες τις απόψεις, εκτός από την διαφήµιση και τις εγχώριες 

προτιµήσεις, οι διαδικασίες του ∆Μ∆ θα εφαρµοστούν πλήρως 

συµπεριλαµβανοµένης της δηµοσίευσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού 

όπως αυτή περιγράφηκε στην παράγραφο 2.2.60.    

2.3.3 Εθνικός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός 

Ο Εθνικός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός είναι η µειοδοτική διαδικασία που 

χρησιµοποιείται συνήθως για δηµόσιες προµήθειες στην χώρα του 

δανειολήπτη, και είναι δυνατόν να αποτελεί τον πιο κατάλληλο τρόπο 

προµήθειας υλικών ή εργασιών τα οποία, από την φύση τους ή το εύρος, είναι 

απίθανο να προσελκύσουν το διεθνές ενδιαφέρον. Για να είναι αποδεκτός για 

χρήση ,σε χρηµατοδοτούµενες από την τράπεζα προµήθειες, θα εξεταστούν 

και θα τροποποιηθούν57 οι διαδικασίες όπου αυτό είναι απαραίτητο για να 

εξασφαλιστεί οικονοµία, αποτελεσµατικότητα, διαφάνεια, και ευρεία συνέπεια 

µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο πρώτο τµήµα αυτού του κεφαλαίου. 

Ο ΕΜ∆ µπορεί να είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος προµηθειών όταν δεν 

αναµένεται εκδήλωση ενδιαφέροντος από ξένους µειοδότες επειδή:   

(α) Η αξία του συµβολαίου είναι µικρή. 
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(β) Τα έργα είναι διασκορπισµένα γεωγραφικά ή κλιµακώνονται 

χρονικά. 

(γ) Τα συµβόλαια είναι εντάσεως εργασίας. 

(δ) Τα υλικά ή οι εργασίες είναι διαθέσιµα τοπικά σε τιµές 

χαµηλότερες της διεθνούς αγοράς. 

Οι διαδικασίες του ΕΜ∆ µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν όταν η 

χρηµατοδοτική και διοικητική επιβάρυνση υπερισχύει ξεκάθαρα των 

πλεονεκτηµάτων του ∆Μ∆. 

2.3.4 Η διαφήµιση µπορεί να περιοριστεί στον εθνικό τύπο ή στην 

εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ή σε έναν δικτυακό τόπο ελεύθερης 

πρόσβασης. Τα έγγραφα του διαγωνισµού µπορούν να συνταχθούν µόνο 

στην γλώσσα του δανειολήπτη (ή στην γλώσσα που χρησιµοποιείται ευρέως, 

για εµπορικές συναλλαγές στην χώρα του δανειολήπτη) και το εθνικό νόµισµα 

που χρησιµοποιείται ευρέως για τους διαγωνισµούς και τις πληρωµές. 

Επιπλέον, τα έγγραφα του διαγωνισµού θα πρέπει να δίνουν ξεκάθαρες 

οδηγίες αναφορικά µε την διαδικασία υποβολής των προσφορών, την 

διαδικασία προσφοράς των τιµών, καθώς επίσης την τοποθεσία και την ώρα 

υποβολής των προσφορών. Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για την 

προετοιµασία και την υποβολή των προσφορών. Οι διαδικασίες θα 

διασφαλίζουν τον ανταγωνισµό έτσι ώστε να εξασφαλίσουν λογικές τιµές, και 

οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι για την αξιολόγηση των προσφορών και την 

κατακύρωση των συµβολαίων θα πρέπει να είναι αντικειµενικές, θα πρέπει να 

γνωστοποιηθούν σε όλους τους µειοδότες µε τα έγγραφα του διαγωνισµού και 

δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται αυθαίρετα. Οι διαδικασίες επίσης θα 

περιλαµβάνουν άνοιγµα των προσφορών δηµοσίως, δηµοσίευση των 

αποτελεσµάτων της αξιολόγησης και της κατακύρωσης του συµβολαίου και 

διατάξεις για τα παράπονα των µειοδοτών. Στην περίπτωση που ξένες 

επιχειρήσεις επιθυµούν να συµµετέχουν, κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα 

τους επιτραπεί να το κάνουν.    

2.3.5 Ψώνια 

Τα ψώνια είναι µια µέθοδος προµηθειών βασισµένη στην σύγκριση των 

τιµών διαφορετικών προµηθευτών (για την περίπτωση των υλικών) ή 
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διαφορετικών κατασκευαστών (για την περίπτωση των έργων), µε ελάχιστο 

αριθµό προµηθευτών το τρία, για την εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιµών. Τα 

ψώνια είναι µια κατάλληλη µέθοδος για προµήθεια άµεσα διαθέσιµων υλικών 

ή εµπορευµάτων µικρής αξίας και µε δεδοµένες προδιαγραφές, ή απλά 

εργασιών µικρής αξίας. Αιτήσεις για τιµολόγηση θα αναγράφουν την 

περιγραφή και την ποσότητα των υλικών ή τις προδιαγραφές των έργων, 

καθώς επίσης και τον επιθυµητό χρόνο και τόπο παράδοσης ή ολοκλήρωσης. 

Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν εγγράφως, µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ), 

ή µε ηλεκτρονικά µέσα. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τις 

ίδιες αρχές µε τους ανοιχτούς διαγωνισµούς. Οι όροι της προσφοράς που 

έγινε αποδεκτή θα ενσωµατωθούν σε µια εντολή αγοράς ή σε ένα συνοπτικό 

συµβόλαιο.     

2.3.6 Απευθείας Ανάθεση 

Η απευθείας ανάθεση είναι υπογραφή συµβολαίου χωρίς διαγωνισµό η 

οποία µπορεί να είναι η πιο κατάλληλη µέθοδος κάτω από τις ακόλουθες 

περιστάσεις: 

(α) Ένα υπάρχον συµβόλαιο για υλικά ή εργασίες, το οποίο 

κατακυρώθηκε σύµφωνα µε αποδεκτές από την Τράπεζα διαδικασίες, είναι 

δυνατόν να επεκταθεί σε επιπλέον υλικά ή εργασίες παρόµοιας φύσης. Η 

Τράπεζα θα είναι ικανοποιηµένη σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δεν είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί επιπρόσθετο όφελος από τον επιπλέον ανταγωνισµό, 

και οι τιµές του διευρυµένου συµβολαίου είναι λογικές. ∆ιατάξεις για τέτοιου 

είδους επεκτάσεις, εάν θεωρούνται εκ των προτέρων πιθανές, θα 

συµπεριληφθούν στο αρχικό συµβόλαιο.  

(β) Τυποποίηση του εξοπλισµού ή των ανταλλακτικών, έτσι ώστε 

να είναι συµβατά µε τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισµό, είναι δυνατόν να 

δικαιολογήσουν επιπλέον αγορές από τον αρχικό προµηθευτή. Για την 

δικαιολόγηση τέτοιων αγορών, ο αρχικός εξοπλισµός θα πρέπει να είναι 

κατάλληλος, ο αριθµός των νέων τεµαχίων θα πρέπει να είναι γενικά 

µικρότερος από τον αριθµό των ήδη υπαρχόντων, η τιµή θα πρέπει να είναι 

λογική, και τα πλεονεκτήµατα από άλλη κατασκευή ή από µια άλλη πηγή 
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εξοπλισµών θα έχουν εκτιµηθεί και απορριφθεί για αποδεκτές από την 

Τράπεζα αιτίες. 

(γ) Ο απαιτούµενος εξοπλισµός είναι αποκλειστικής 

εκµετάλλευσης και µπορεί να αποκτηθεί µόνο από µια πηγή. 

(δ) Ο υπεύθυνος κατασκευαστής απαιτεί την αγορά υλικών 

κρίσιµης σηµασίας από έναν συγκεκριµένο προµηθευτή σαν προϋπόθεση για 

την εγγύηση της απόδοσης.    

(ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αντίδραση σε φυσικές 

καταστροφές. 

2.3.7 Μετά την υπογραφή του συµβολαίου, ο δανειολήπτης θα 

δηµοσιεύσει στην ιστοσελίδα του United Nations Development Business – 

UNDB και Development Gateway’s dg Market το όνοµα του κατασκευαστή, 

την τιµή, την διάρκεια, και συνοπτικά τον σκοπό του συµβολαίου. Αυτή η 

δηµοσίευση µπορεί να γίνεται τριµηνιαία και σε µορφή συνοπτικού πίνακα ο 

οποίος θα καλύπτει την προηγούµενη περίοδο.  

2.3.8 Κυβερνητικές Κατασκευαστικές Μονάδες (Force Account) 

Η µέθοδος αυτή αφορά την κατασκευή του έργου µε την χρήση  

προσωπικού και εξοπλισµού του ιδίου του δανειολήπτη,58 µπορεί να αποτελεί 

την µοναδική πρακτική µέθοδο για την κατασκευή ορισµένων ειδών έργων. Η 

χρήση της συγκεκριµένης µεθόδου µπορεί να δικαιολογηθεί όταν: 

(α) Οι απαιτούµενες ποσότητες δεν µπορούν να καθοριστούν εκ 

των προτέρων. 

(β) Οι εργασίες είναι µικρές και διάσπαρτες ή σε 

αποµακρυσµένες περιοχές· για τις οποίες οι εξειδικευµένες κατασκευαστικές 

εταιρίες είναι απίθανο να υποβάλουν λογικές προσφορές.  

(γ) Απαιτείται η ολοκλήρωση της εργασίας χωρίς διακοπές. 

(δ) Οι κίνδυνοι από τις αναπόφευκτες διακοπές εργασιών 

µπορούν να αντιµετωπιστούν καλύτερα από τον δανειολήπτη παρά από τον  

κατασκευαστή. 

(ε) Υπάρχουν έκτακτες ανάγκες που απαιτούν άµεση µέριµνα. 
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2.3.9 Προµήθεια από τις Υπηρεσίες των Ηνωµένων Εθνών 

Είναι δυνατόν να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες η άµεση προµήθεια 

από εξειδικευµένες υπηρεσίες των Ηνωµένων Εθνών, που λειτουργούν σαν 

προµηθευτές, και σύµφωνα µε τις δικές τους διαδικασίες, µπορεί να είναι ο 

πιο κατάλληλος τρόπος προµηθειών όταν:   

(α) Αφορά µικρές ποσότητες υλικών που µπορούν να 

αγοραστούν άµεσα και τα οποία δεν απαιτούν ειδική σχεδίαση ή ειδική 

παραγγελία, και ιδιαίτερα στους τοµείς της εκπαίδευσης και της υγείας.  

(β) Αφορά εξειδικευµένα προϊόντα για τα οποία υπάρχει 

περιορισµένος αριθµός προµηθευτών, όπως εµβόλια και φάρµακα.   

2.3.10 Αντιπρόσωποι Προµηθειών  

Όταν οι δανειολήπτες δεν διαθέτουν την αναγκαία οργάνωση, τις πηγές 

και την  εµπειρία, µπορεί να επιθυµούν (ή να ζητηθεί από την Τράπεζα) να 

προσλάβουν, σαν αντιπρόσωπο τους, µια εταιρία εξειδικευµένη στην 

διαχείριση προµηθειών. Η εταιρία αντιπρόσωπος θα πρέπει να ακολουθήσει 

όλες τις διαδικασίες προµηθειών που προβλέπονται από την συµφωνία 

δανεισµού και όπως αυτές αναπτύσσονται περαιτέρω στο εγκεκριµένο από 

την Τράπεζα και για λογαριασµό του δανειολήπτη σχέδιο προµηθειών, 

συµπεριλαµβάνοντας την χρήση των Τυποποιηµένων Εγγράφων 

∆ιαγωνισµών (Standard Bidding Documents - SBDs), τις διαδικασίες 

επανεξέτασης, και όλα τα επίσηµα έγγραφα. Η παραπάνω µεθοδολογία 

εφαρµόζεται επίσης σε περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες των Ηνωµένων 

Εθνών λειτουργούν σαν αντιπρόσωποι προµηθειών59. Μπορούν επίσης να 

προσληφθούν επ’ αµοιβή και µε παρόµοιο τρόπο, διαχειριστές συµβολαίων 

(Management contractors) οι οποίοι θα φροντίζουν για την σύναψη 

συµβολαίων ποικίλων έργων, όπως ανακατασκευών, επιδιορθώσεων, 

αποκαταστάσεων και νέων κατασκευών σε έκτακτες καταστάσεις, ή όταν 

ενέχονται µεγάλοι αριθµοί µικρών συµβολαίων.   
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2.3.11 Επιθεωρητές 

Η επιθεώρηση πριν από την αποστολή και πιστοποίηση των 

εισαγόµενων υλικών είναι ένα από τα µέτρα προφύλαξης του δανειολήπτη, 

ιδιαίτερα όταν η χώρα έχει ένα µεγάλο πρόγραµµα εισαγωγών. Η επιθεώρηση 

και η πιστοποίηση συνήθως καλύπτει την ποιότητα, ποσότητα και τιµή. Υλικά 

που αγοράστηκαν µέσα από διαδικασίες ∆Μ∆ δεν θα υποβληθούν σε 

πιστοποίηση τιµής αλλά µόνο σε πιστοποίηση ποιότητας και ποσότητας. 

Όµως τα υλικά που δεν αγοράστηκαν µέσα από διαδικασίες ∆Μ∆ θα 

ελεγχθούν και για την τιµή τους. Οι αντιπρόσωποι επιθεωρήσεων αµείβονται 

µε ποσοστά επί της αξίας των υλικών. Το κόστος πιστοποίησης των 

εισαγόµενων υλικών δεν θα πρέπει να υπολογιστεί κατά την αξιολόγηση των 

προσφορών κάτω από διαδικασίες ∆Μ∆.          

2.3.12 Προµήθειες ∆ιαµεσολαβητών  

Όταν το δάνειο προβλέπει κεφάλαια για διαµεσολαβητές όπως για 

παράδειγµα ένα ίδρυµα αγροτικής πίστωσης ή µια εταιρία χρηµατοδοτικής 

ανάπτυξης, προκειµένου να δανειστούν εκ νέου σε δικαιούχους όπως ιδιώτες, 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, ή 

αυτόνοµες εµπορικές επιχειρήσεις στον δηµόσιο τοµέα για την µερική 

χρηµατοδότηση επιµέρους έργων, η προµήθεια αναλαµβάνεται ως συνήθως 

από τους αντίστοιχους δικαιούχους σύµφωνα µε τις καθιερωµένες πρακτικές 

του ιδιωτικού ή εµπορικού τοµέα, οι οποίες είναι αποδεκτές από την Τράπεζα. 

Όµως, ακόµα και κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ∆Μ∆ µπορεί να αποτελεί 

την καταλληλότερη µέθοδο για την αγορά µεγάλων µεµονωµένων τµηµάτων ή 

σε περιπτώσεις όπου µεγάλες ποσότητες από όµοια υλικά µπορούν να 

οµαδοποιηθούν έτσι ώστε να αγοραστούν µαζικά.     
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2.3.13 Προµήθειες BOO/BOT/BOOT, Παραχωρήσεις ∆ικαιωµάτων και 

άλλες Παρόµοιες ∆ιευθετήσεις του Ιδιωτικού Τοµέα 

Όταν η τράπεζα συµµετέχει στην χρηµατοδότηση έργου του οποίου οι 

προµήθειες λαµβάνουν χώρα κάτω από ΒΟΟ / ΒΟΤ/ ΒΟΟΤ60, παραχωρήσεις 

δικαιωµάτων ή άλλων, παρόµοιου τύπου, διευθετήσεων του ιδιωτικού τοµέα. 

Θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω διαδικασίες 

προµηθειών, όπως αυτή προβλέπεται από την συµφωνία δανειοδότησης και 

αναπτύσσεται περαιτέρω στο εγκεκριµένο από την τράπεζα σχέδιο 

προµηθειών: 

(α) Η ανάδοχος εταιρία ή ο επιχειρηµατίας που υπέγραψε 

συµβόλαιο τύπου ΒΟΟ/ΒΟΤ/ΒΟΟΤ ή άλλο παρόµοιο61 θα πρέπει να επιλεγεί 

µε διαδικασίες ∆Μ∆ αποδεκτές από την Τράπεζα, οι οποίες µπορεί να 

περιλαµβάνουν πολλά στάδια προκειµένου να επιτύχουν έναν βέλτιστο 

συνδυασµό κριτηρίων αξιολόγησης, όπως το κόστος και το µέγεθος της 

προσφερόµενης χρηµατοδότησης, τις προδιαγραφές απόδοσης των 

προσφερόµενων βοηθητικών εγκαταστάσεων, το κόστος χρέωσης των 

χρηστών ή των αγοραστών, άλλα παραγόµενα έσοδα από τις εγκαταστάσεις 

για τον δανειολήπτη ή τον αγοραστή και η περίοδος απόσβεσης των 

εγκαταστάσεων. Ο επιχειρηµατίας που επιλέχθηκε µε αυτόν τον τρόπο θα 

πρέπει να είναι ελεύθερος να προµηθευτεί τα υλικά, τις εργασίες, και τις 

απαιτούµενες για τις εγκαταστάσεις υπηρεσίες από κατάλληλες πηγές, 

χρησιµοποιώντας τις δικές του διαδικασίες. Σε αυτήν την περίπτωση, το 

έγγραφο αξιολόγησης του έργου, και η συµφωνία δανεισµού θα καθορίζουν 

τον τύπο των δαπανών στις οποίες θα υποβληθεί ο επιχειρηµατίας και τις 

οποίες η Τράπεζα θα χρηµατοδοτήσει.  

(β) Εάν η ανάδοχος εταιρία ή ο επιχειρηµατίας δεν έχει επιλεγεί 

µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε παραπάνω, για να χρηµατοδοτήσει η 

Τράπεζα τα υλικά, τις εργασίες, και τις απαιτούµενες για τις εγκαταστάσεις 
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  BBOOOO::  BBuuiilldd,,  OOwwnn,,  OOppeerraattee  ((ΚΚαατταασσκκεευυήή,,  ΙΙδδιιοοκκττηησσίίαα,,  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα))  ;;  BBOOTT::  BBuuiilldd,,  OOppeerraattee,,  
TTrraannssffeerr  ((ΚΚαατταασσκκεευυήή,,  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα,,  ΜΜεεττααφφοορράά))  ;;  BBOOOOTT::  BBuuiilldd,,  OOwwnn,,  OOppeerraattee,,  TTrraannssffeerr  
((κκαατταασσκκεευυήή,,  ΙΙδδιιοοκκττηησσίίαα,,  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα,,  ΜΜεεττααφφοορράά))..  
6611
  ΓΓιιαα  έέρργγαα  όόππωωςς  δδρρόόµµοοιι  µµεε  δδιιόόδδιιαα,,  σσήήρρααγγγγεεςς,,  λλιιµµάάννιιαα,,  γγέέφφυυρρεεςς,,  σσττααθθµµοούύςς  εεννέέρργγεειιααςς,,  
εερργγοοσσττάάσσιιαα  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ααπποορρρριιµµµµάάττωωνν,,  κκααιι  σσυυσσττήήµµαατταα  δδιιααννοοµµήήςς  ννεερροούύ..    
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υπηρεσίες θα πρέπει αυτές να αγοραστούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες των 

∆Μ∆ όπως αυτές καθορίστηκαν στο τµήµα ΙΙ.  

2.3.14 Προµήθειες µε Βάση την Απόδοση 

Η προµήθεια µε βάση την απόδοση62, αναφέρεται στην διαδικασία 

ανταγωνιστικών προµηθειών (∆Μ∆ ή ΕΜ∆) η οποία καταλήγει σε µια 

συµβατική σχέση όπου οι πληρωµές γίνονται µε µέτρηση της παραγωγής αντί 

για τον παραδοσιακό τρόπο όπου οι πληρωµές γίνονται µε την µέτρηση της 

κατανάλωσης των πόρων. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν το 

επιθυµητό αποτέλεσµα, την παραγωγή που θα µετρηθεί και τον τρόπο 

µέτρησης. Αυτή η παραγωγή θα πρέπει να ικανοποιεί µια λειτουργική ανάγκη 

όσον αφορά την ποιότητα, την ποσότητα αλλά και την αξιοπιστία. Η πληρωµή 

γίνεται σύµφωνα µε την παραδοτέα ποσότητα, η οποία υποβάλλεται σε 

έλεγχο ποιότητας κατά την παράδοση. Ελάττωση του ποσού των πληρωµών 

(ή επίσχεση χρηµάτων) µπορεί να γίνει για χαµηλής ποιότητας παραγωγή και, 

σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να δοθούν έξτρα αµοιβές για υψηλή 

ποιότητα παραγωγής. Τα έγγραφα του διαγωνισµού κανονικά δεν ορίζουν τα 

µέσα παραγωγής ή τους πόρους, ούτε την µέθοδο εργασίας που θα 

χρησιµοποιήσει ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής είναι ελεύθερος να 

προτείνει την ποιο κατάλληλη λύση, βασισµένη σε προσεκτική και 

εµπεριστατωµένη µελέτη καθώς επίσης και στην µακροχρόνια εµπειρία, 

αποδεικνύοντας ότι το προκαθορισµένο, στα έγγραφα του διαγωνισµού, 

επίπεδο ποιότητας θα επιτευχθεί.  

2.3.15 Η προµήθεια µε βάση την απόδοση µπορεί να ενέχει: 

(α) Εξασφάλιση υπηρεσιών που θα πληρωθούν µε βάση την 

παραγωγή. 

(β) Μελέτη, προµήθεια, κατασκευή (ή αποκατάσταση) και 

αντιπροσώπευση εγκαταστάσεων που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την 

ευθύνη του δανειολήπτη.  
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  ΗΗ  χχρρήήσσηη  ττηηςς  ππρροοµµήήθθεειιααςς  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ααππόόδδοοσσηη  σσεε  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεενναα  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  
έέρργγαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκήήςς  ττεεχχννιικκήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  
δδιιααθθέέσσιιµµωωνν  εεππιιλλοογγώώνν  κκααιι  θθαα  ππρρέέππεειι  εείίττεε  νναα  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σσττοο  έέγγγγρρααφφοο  ααξξιιοολλοογγήήσσεεωωςς  
ττοουυ  έέρργγοουυ,,  εείίττεε  νναα  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  γγιιαα  ππρρόόττεερρηη  έέγγκκρριισσηη  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  
εεννσσωωµµααττωωθθοούύνν  σσττοο  σσχχέέδδιιοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν..            
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(γ) Μελέτη, προµήθεια, κατασκευή (ή αποκατάσταση) των 

εγκαταστάσεων και πρόβλεψη υπηρεσιών για την λειτουργία και την 

συντήρηση τους για µια προκαθορισµένη χρονική περίοδο µετά την αγορά 

τους63. Για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η µελέτη, προµήθεια και 

κατασκευή, είναι απαραίτητη η προέγκριση και η χρήση διαγωνισµού δύο 

σταδίων όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.6.  

2.3.16 Προµήθεια µε Εγγυηµένο Τραπεζικό ∆άνειο 

Εάν η Τράπεζα εγγυείται την αποπληρωµή του δανείου που έλαβε χώρα 

από έναν άλλο δανειστή, τα υλικά και οι εργασίες χρηµατοδοτούµενα από το 

εν λόγο δάνειο θα πρέπει να αγοραστούν µε την δέουσα προσοχή στην 

οικονοµία και την αποτελεσµατικότητα και σύµφωνα µε διαδικασίες οι οποίες 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.5.   

2.3.17 Συµµετοχή της Κοινωνίας 

Για να επιτευχθεί η σταθερότητα του έργου, ή για να επιτευχθούν 

κάποιοι συγκεκριµένοι κοινωνικοί σκοποί, είναι επιθυµητό κατά την διαδικασία 

επιλογής των επί µέρους τµηµάτων να:  

(α) Ζητήσουν την συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των µη 

κυβερνητικών οργανισµών στην παροχή των υπηρεσιών ή 

(β) Αξιοποιήσουν την τοπική γνώση και τα υλικά ή  

(γ) Χρησιµοποιήσουν κατάλληλες τεχνολογίες, διαδικασίες 

προµηθειών, προδιαγραφές, και πακέτα συµβολαίων που θα είναι κατάλληλα 

προσαρµοσµένα  για να αντικατοπτρίζουν αυτούς τους παράγοντες, υπό τον 

όρο ότι αυτοί θα είναι αποτελεσµατικοί και αποδεκτοί από την Τράπεζα. Οι 

προτεινόµενες διαδικασίες και τα επί µέρους τµήµατα του έργου που 

πρόκειται να υλοποιηθούν από την συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας θα 

πρέπει να σκιαγραφούνται στην συµφωνία δανεισµού και να αναπτύσσονται 
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  ΠΠααρρααδδεείίγγµµαατταα  ππρροοµµήήθθεειιααςς  ττέέττοοιιοουυ  ττύύπποουυ  εείίννααιι::  ((αα))  ΓΓιιαα  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααγγοορράάςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν::  
ππρρόόββλλεεψψηη  υυγγεειιοοννοοµµιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  ππχχ  ππλληηρρωωµµέέςς  γγιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  όόππωωςς  
εεππιισσκκέέψψεειιςς  σσεε  γγρρααφφεείίοο,,  κκααθθοορριισσµµέέννοοιι  εερργγαασσττηηρριιαακκοοίί  έέλλεεγγχχοοιι  κκ..ττ..λλ  ((ββ))  ΓΓιιαα  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  
ααγγοορράάςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν::  µµεελλέέττηη,,  ππρροοµµήήθθεειιαα  κκααιι  κκαατταασσκκεευυήή  εεννόόςς  εερργγοοσστταασσίίοουυ  θθεερρµµιικκήήςς  
εεννέέρργγεειιααςς  γγιιαα  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  ¨̈((γγ))  ΓΓιιαα  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααγγοορράάςς  
εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  κκααιι  υυππηηρρεεσσιιώώνν::  µµεελλέέττηη,,  ππρροοµµήήθθεειιαα,,  κκαατταασσκκεευυήή  ((ήή  ααπποοκκααττάάσστταασσηη))  εεννόόςς  
δδρρόόµµοουυ  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ––  σσυυννττήήρρηησσηη  ττοουυ  δδρρόόµµοουυ  γγιιαα  55  χχρρόόννιιαα  µµεεττάά  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ..      
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περαιτέρω στο σχέδιο προµηθειών ή στο σχετικό, εγκεκριµένο από την 

τράπεζα, έγγραφο υλοποιήσεως.    
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33  

ΟΟδδηηγγίίεεςς  ΕΕππιιλλοογγήήςς  &&  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΣΣυυµµββοούύλλωωνν  ααππόό  ττοουυςς  ∆∆ααννεειιοολλήήππττεεςς  

II  ΕΕιισσααγγωωγγήή  

3.1.1 Σκοπός 

Ο σκοπός αυτών των οδηγιών είναι να καθορίσει την πολιτική και τις 

διαδικασίες της Τράπεζας για επιλογή, σύναψη συµβολαίων, και 

παρακολούθηση των συµβούλων που απαιτούνται για έργα µερικώς ή ολικώς 

χρηµατοδοτούµενα µε δάνεια από την ∆ιεθνή Τράπεζα Ανοικοδόµησης και 

Ανάπτυξης (International Bank for Reconstruction and Development IBRD), 

πιστώσεις ή επιχορηγήσεις από τον ∆ιεθνή Συνεταιρισµό Ανάπτυξης 

(International Development Association IDA)64, ή επιχορηγήσεις από την 

Τράπεζα ή trust fund65 και τα οποία διευθύνονται από την Τράπεζα και 

εκτελούνται από τον δικαιούχο. 

3.1.2  Η συµφωνία δανείου διέπει τις νοµικές σχέσεις µεταξύ του 

δανειολήπτη και της Τράπεζας, ενώ οι οδηγίες εφαρµόζονται στην επιλογή και 

απασχόληση των συµβούλων για το έργο όπως προβλέπεται στην συµφωνία. 

Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του δανειολήπτη66 και του συµβούλου 

διέπονται από την συγκεκριµένη αίτηση για προτάσεις67 που εκδίδεται από 

τον δανειολήπτη, και από το συµβόλαιο υπογεγραµµένο από τον δανειολήπτη 

και τον σύµβουλο, και όχι από τις παρούσες οδηγίες ή από την συµφωνία 

δανείου. Ως εκ τούτου, κανένα άλλο µέλος εκτός από τα συµβαλλόµενα µέλη 
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  ΟΟιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ∆∆ΤΤΑΑΑΑ  κκααιι  ττηηνν  ∆∆ΑΑΣΣ  εείίννααιι  ττααυυττόόσσηηµµεεςς..  ΟΟιι  ππααρρααπποοµµππέέςς,,  σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  
οοδδηηγγίίεεςς,,  σσττηηνν  ‘‘’’ΤΤρράάππεεζζαα’’’’  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  ττηηνν  ∆∆ΤΤΑΑΑΑ  κκααιι  ττηηνν  ∆∆ΑΑΣΣ,,  εεννώώ  οοιι  ππααρρααπποοµµππέέςς  σσεε  
‘‘’’δδάάννεειιαα’’’’  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  τταα  χχοορρηηγγοούύµµεενναα  δδάάννεειιαα  ααππόό  ττηηνν  ∆∆ΤΤΑΑΑΑ  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  ππιισσττώώσσεειιςς,,  
εεππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  κκααιι  ππρροοκκααττααββοολλέέςς  γγιιαα  ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  έέρργγωωνν  ((PPPPAAss))..  ΠΠααρρααπποοµµππέέςς  σσττηηνν  
‘‘’’σσυυµµφφωωννίίαα  δδααννεείίοουυ’’’’  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  σσυυµµφφωωννίίεεςς  ααννααππττυυξξιιαακκώώνν  δδααννεείίωωνν,,  σσυυµµφφωωννίίεεςς  
χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς,,  σσυυµµφφωωννίίεεςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  σσυυµµφφωωννίίεεςς  έέρργγωωνν..  ΟΟιι  
ππααρρααπποοµµππέέςς  σσττοονν  ‘‘’’∆∆ααννεειιοολλήήππττηη’’’’  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  ττοονν  ααπποοδδέέκκττηη  ττηηςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς..    
6655
  ΣΣττοονν  ββααθθµµόό  πποουυ  ηη  σσυυµµφφωωννίίαα  γγιιαα  ττοο  ttrruusstt  ffuunndd  ήή  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  δδεενν  έέρρχχεεττααιι  σσεε  
σσύύγγκκρροουυσσηη  µµεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς,,  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ηη  σσυυµµφφωωννίίαα  θθαα  υυππεερριισσχχύύσσεειι..  
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  ΣΣεε  οορριισσµµέέννεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  εεννεερργγεείί  µµόόννοο  σσαανν  εεννδδιιάάµµεεσσοοςς,,  κκααιι  ττοο  έέρργγοο  
υυλλοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  έένναανν  άάλλλλοο  ααννττιιππρρόόσσωωπποο  ήή  ααππόό  µµιιαα  άάλλλληη  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  ΠΠααρρααπποοµµππέέςς  ,,σσεε  ααυυττέέςς  
ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς,,  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  ττέέττοοιιοουυςς  ααννττιιππρρόόσσωωπποουυςς  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  
κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  υυππόό  ––  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  κκάάττωω  ααππόό  σσυυµµφφωωννίίεεςς  oonn  lleennddiinngg..    
6677  ΒΒλλέέππεε  ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ΕΕ..  
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της συµφωνίας δανείου θα αντλήσει οποιοδήποτε δικαίωµα ή θα έχει 

οποιαδήποτε απαίτηση από τα χρήµατα του δανείου.    

3.1.3 Για τους σκοπούς αυτών των οδηγιών, ο όρος ‘’σύµβουλος’’ 

περιλαµβάνει µια ευρεία ποικιλία ιδιωτικών και δηµοσίων επιχειρήσεων, που 

συµπεριλαµβάνουν επιχειρήσεις συµβούλων, µηχανικών, ∆ιευθυντές 

κατασκευών, ∆ιοικητικές επιχειρήσεις, αντιπροσώπους προµηθειών, 

επιθεωρητές, ορκωτούς ελεγκτές, Υπηρεσίες των Ηνωµένων Εθνών και άλλες 

πολυεθνικές οργανώσεις, επενδυτικές και εµπορικές τράπεζες, πανεπιστήµια, 

ερευνητικά ινστιτούτα, Κυβερνητικές Υπηρεσίες, µη κυβερνητικές οργανώσεις 

(NGOs), και ιδιώτες68. Οι δανειολήπτριες Τράπεζες χρησιµοποιούν αυτούς 

τους οργανισµούς σαν σύµβουλους ,για να τις βοηθήσουν σε ένα µεγάλο 

εύρος δραστηριοτήτων, όπως σύµβουλοι πολιτικής, θεσµικής αναµόρφωσης, 

διοίκησης, µηχανικής, επίβλεψη κατασκευής, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, 

προµήθειες, κοινωνικές και περιβαλλοντικές µελέτες, και ταυτοποίηση 

πελατών, προετοιµασία και υλοποίηση έργων για να συµπληρώσουν τις 

ικανότητες του δανειολήπτη σε αυτούς του τοµείς γνώσης. 

3.1.4 ΓΓεεννιικκέέςς  ΣΣκκέέψψεειιςς   

Ο δανειολήπτης είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία και την υλοποίηση 

του έργου, και κατά συνέπεια για την επιλογή του συµβούλου, την 

κατακύρωση και στην συνέχεια την εκτέλεση του συµβολαίου. Ενώ οι 

συγκεκριµένοι κανόνες και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για 

την πρόσληψη των συµβούλων εξαρτώνται από τις περιστάσεις της 

συγκεκριµένης περίπτωσης, πέντε κύριοι παράγοντες οδηγούν την πολιτική 

της Τράπεζας κατά την διαδικασία της επιλογής: 

(α) Η ανάγκη για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 

(β) Η ανάγκη για οικονοµία και αποτελεσµατικότητα.  

(γ) Η ανάγκη να δώσει στους ικανούς συµβούλους την ευκαιρία 

να διαγωνιστούν για την παροχή υπηρεσιών που χρηµατοδοτούνται από την 

Τράπεζα. 
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(δ) Το ενδιαφέρον της Τράπεζας στο να ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη και την χρήση εθνικών συµβούλων στα αναπτυσσόµενα κράτη µέλη 

της. 

(ε) Η ανάγκη για διαφάνεια κατά την διαδικασία της επιλογής.   

3.1.5 Η Τράπεζα εκτιµά ότι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτοί οι 

παράγοντες µπορούν να αντιµετωπιστούν διαµέσου του ανταγωνισµού 

µεταξύ µιας λίστας ικανών επιχειρήσεων οι οποίες επιλέγονται µε βάση την 

ποιότητα της πρότασης και, όπου χρειάζεται, µε βάση το κόστος των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα τµήµατα ΙΙ και ΙΙΙ αυτών των οδηγιών 

περιγράφουν τις διάφορες µεθόδους επιλογής των αποδεκτών από την 

Τράπεζα συµβούλων και τις περιστάσεις στις οποίες αυτοί είναι κατάλληλοι. 

Εφόσον, η επιλογή µε βάση την ποιότητα και το κόστος είναι συνήθως η ποιο 

ευρέως συνιστώµενη µέθοδος, το τµήµα ΙΙ αυτών των οδηγιών περιγράφει 

λεπτοµερώς τις διαδικασίες επιλογής µε βάση το κόστος. Όµως, δεδοµένου 

ότι η επιλογή µε βάση το κόστος δεν είναι η πιο κατάλλήλη µέθοδος για όλες 

τις περιπτώσεις, το τµήµα ΙΙΙ περιγράφει άλλες µεθόδους επιλογής και τις 

συνθήκες στις οποίες αυτές είναι περισσότερο κατάλληλες.  

3.1.6 Οι συγκεκριµένες µέθοδοι που µπορούν να ακολουθηθούν για την 

επιλογή των συµβούλων για ένα δεδοµένο έργο προβλέπονται από την 

συµφωνία δανείου. Τα συγκεκριµένα συµβόλαια που θα χρηµατοδοτηθούν 

από το έργο, και η δικιά τους µέθοδος επιλογής, συνεπής µε τις διατάξεις της 

συµφωνίας δανείου, θα πρέπει να καθορίζονται στο σχέδιο προµηθειών όπως 

φαίνεται στην παράγραφο 3.1.24 αυτών των οδηγιών.  

3.1.7 ΚΚααττααλλλληηλλόόττηητταα  ττωωνν  ΟΟδδηηγγιιώώνν  

Οι υπηρεσίες συµβούλων στους οποίους αυτές οι οδηγίες εφαρµόζονται 

είναι διανοητικής και συµβουλευτικής φύσεως. Αυτές οι οδηγίες δεν αφορούν 

άλλους τύπους υπηρεσιών στις οποίες τα φυσικά χαρακτηριστικά της 

δραστηριότητας υπερισχύουν (για παράδειγµα, κατασκευή έργων, παραγωγή 

βιοµηχανικών αγαθών, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων, επίβλεψη, 

εξερευνητικές γεωτρήσεις, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, και 

υπηρεσίες που συµφωνήθηκε να προσφέρονται µε βάση την απόδοση σε 

µετρήσιµους παράγοντες).  
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3.1.8 Οι διαδικασίες που σκιαγραφούνται σε αυτές τις οδηγίες 

εφαρµόζονται σε όλα τα συµβόλαια παροχής υπηρεσιών συµβούλων 

χρηµατοδοτούµενα µερικώς ή ολικώς από Τραπεζικά δάνεια ή επιχορηγήσεις 

ή trust funds69 υλοποιήσιµα από τον δικαιούχο. Για την προµήθεια 

συµβουλευτικών υπηρεσιών που δεν χρηµατοδοτούνται από τέτοιες πηγές, ο 

δανειολήπτης µπορεί να υιοθετήσει άλλες διαδικασίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

η Τράπεζα θα είναι ικανοποιηµένη εάν:  

(α) Οι διαδικασίες που θα χρησιµοποιηθούν θα οδηγήσουν στην 

επιλογή των συµβούλων οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελµατικά 

προσόντα. 

(β) Ο επιλεχθείς σύµβουλος θα υλοποιήσει την αποστολή του 

σύµφωνα µε το συµφωνηθέν πρόγραµµα, και 

(γ) Ο σκοπός των υπηρεσιών είναι σύµφωνος µε τις ανάγκες του 

έργου. 

3.1.9 ΣΣύύγγκκρροουυσσηη  ΣΣυυµµφφεερρόόννττωωνν     

Η Τράπεζα απαιτεί από τους συµβούλους να παρέχουν επαγγελµατικές, 

αντικειµενικές και αµερόληπτες συµβουλές και να ενδιαφέρονται αδιαλείπτως 

και αποκλειστικά για τα συµφέροντα των πελατών τους, ενώ παρέχοντας τις 

συµβουλές τους θα πρέπει να αποφεύγουν τις συγκρούσεις µε τα συµφέροντα 

άλλων αποστολών τους αλλά και µε τα συµφέροντα της ίδιας τους της 

επιχείρησης. ∆εν θα πρέπει να προσληφθούν σύµβουλοι για οποιαδήποτε 

εργασία η οποία είναι δυνατόν να έρθει σε σύγκρουση µε τις προηγούµενες ή 

µε τις τρέχουσες υποχρεώσεις των συµβούλων προς άλλους πελάτες, ή που 

είναι πιθανόν να τους καταστήσει ανίκανους να υλοποιήσουνε την αποστολή 

τους εξυπηρετώντας µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα του δανειολήπτη. 

Χωρίς να περιορίζουµε την γενικότητα των προαναφερθέντων, δεν θα 

προσληφθούν σύµβουλοι στην περίπτωση που ισχύει κάτι από τα παρακάτω:  

(α) Σύγκρουση µεταξύ συµβουλευτικών δραστηριοτήτων και 

προµηθειών υλικών, εργασιών, ή υπηρεσιών (διαφορετικές από τις υπηρεσίες 

συµβούλων που καλύπτονται από αυτές τις οδηγίες70): Μια επιχείρηση η 

                                                                                        
6699
  ΣΣττοονν  ββααθθµµόό  πποουυ  ηη  σσυυµµφφωωννίίαα  γγιιαα  ττοο  ttrruusstt  ffuunndd  ήή  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  δδεενν  έέρρχχεεττααιι  σσεε  
σσύύγγκκρροουυσσηη  µµεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς,,  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ηη  σσυυµµφφωωννίίαα  θθαα  υυππεερριισσχχύύσσεειι..      
7700
  ΒΒλλέέππεε  ππααρράάγγρρααφφοο  33..11..77    



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
8899

οποία έχει προσληφθεί από τον δανειολήπτη για να προµηθεύσει υλικά, 

εργασία ή υπηρεσίες (διαφορετικές από τις υπηρεσίες συµβούλων που 

καλύπτονται από αυτές τις οδηγίες) για ένα έργο, και οποιοδήποτε άλλο από 

τα συνδεδεµένα µε αυτό έργα, θα αποκλεισθεί από την παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται µε τα συγκεκριµένα υλικά, έργα 

ή υπηρεσίες. Αντίστροφα, µια επιχείρηση που προσλήφθηκε για να παρέχει 

συµβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιµασία και την υλοποίηση ενός 

έργου, και οποιοδήποτε άλλο από τα συνδεδεµένα µε αυτό έργα, θα 

αποκλεισθεί από µεταγενέστερες προµήθειες υλικών, εργασιών ή υπηρεσιών 

(διαφορετικές από τις υπηρεσίες συµβούλων που καλύπτονται από αυτές τις 

οδηγίες) που προκύπτουν από ή που συνδέονται άµεσα µε τις 

συµβουλευτικές υπηρεσίες της επιχείρησης για µια τέτοια προετοιµασία και 

υλοποίηση.  

(β) Σύγκρουση µεταξύ συµβουλευτικών καθηκόντων: Ούτε οι 

σύµβουλοι (συµπεριλαµβάνοντας το προσωπικό τους και επί µέρους 

συµβούλους) ούτε κανένας από τους συνεργάτες τους θα πρέπει να 

προσληφθεί για οποιαδήποτε αποστολή η οποία, από την φύση της, µπορεί 

να βρίσκεται σε σύγκρουση µε µια άλλη αποστολή του συµβούλου. Για 

παράδειγµα, σύµβουλοι οι οποίοι ανέλαβαν την υποχρέωση να ετοιµάσουν 

µηχανολογικό σχέδιο για ένα έργο υποδοµής δεν θα πρέπει να προσληφθούν 

για να προετοιµάσουν µια ανεξάρτητη περιβαλλοντική εκτίµηση για το ίδιο 

έργο. Σύµβουλοι οι οποίοι βοηθούν ένα πελάτη στην ιδιωτικοποίηση 

δηµόσιων περιουσιακών στοιχείων δεν θα πρέπει ούτε να αγοράσουν, ούτε 

να συµβουλέψουν αγοραστές, τέτοιων περιουσιακών στοιχείων. Παρόµοια, 

σύµβουλοι οι οποίοι προσελήφθησαν για να προετοιµάσουν τις αρµοδιότητες 

( Terms of Reference - TOR71) µιας εργασίας δεν θα πρέπει να προσληφθούν 

στην εν λόγο εργασία.  

(γ) Σχέσεις µε το προσωπικό του δανειολήπτη: Οι σύµβουλοι  

(συµπεριλαµβάνοντας το προσωπικό τους και επί µέρους συµβούλους) οι 

οποίοι έχουν δικιά τους επιχείρηση ή έχουν οικογενειακές σχέσεις µε ένα 

µέλος του προσωπικού του δανειολήπτη (ή µε το προσωπικό της εταιρίας 
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υλοποίησης του έργου, ή του δικαιούχου του δανείου) ο οποίος είναι άµεσα ή 

έµµεσα ενπεπλεγµένος σε οποιοδήποτε τµήµα από:          

I Την προετοιµασία των αρµοδιοτήτων (TOR) του 

συµβολαίου. 

IIII  ΤΤηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς  γγιιαα  έένναα  ττέέττοοιιοο  σσυυµµββόόλλααιιοο..  

IIIIII  ΤΤηηνν  εεππιιττήήρρηησσηη  εεννόόςς  ττέέττοοιιοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..  

δδεενν  µµπποορροούύνν  νναα  ππρροοσσλληηφφθθοούύνν,,  εεκκττόόςς  κκααιι  αανν  ηη  σσύύγγκκρροουυσσηη  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  

ααππόό  ααυυττήήνν  ττηηνν  σσχχέέσσηη  έέχχεειι  εεππιιλλυυθθεείί  µµεε  ττρρόόπποο  ααπποοδδεεκκττόό  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  κκααθθ  

όόλληη  ττηηνν  χχρροοννιικκήή  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  εεππιιλλοογγήήςς  κκααιι  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ..    

33..11..1100  Αθέµιτο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα      

ΗΗ  δδιικκααιιοοσσύύννηη  κκααιι  δδιιααφφάάννεειιαα  σσττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς  ααππααιιττεείί  οοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  

ήή  οοιι  σσυυννεερργγάάττεεςς  ττοουυςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  ααννττααγγωωννίίζζοοννττααιι  γγιιαα  µµιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  εερργγαασσίίαα  

νναα  µµηηνν  ααννττλλοούύνν  ττοο  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ττοουυςς  ππλλεεοοννέέκκττηηµµαα  ααππόό  ττηηνν  ππρρόόττεερρηη  

ππααρροοχχήή  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσχχεεττιικκώώνν  µµεε  ττηηνν  εενν  λλόόγγοο  εερργγαασσίίαα..  ΓΓιιαα  νναα  

εεππιιττύύχχεειι  ααυυττόόνν  ττοονν  σσκκοοππόό  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκαατταασσττήήσσεειι  

δδιιααθθέέσσιιµµεεςς,,  σσεε  όόλλοουυςς  σσύύµµββοουυλλοουυςς  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  κκααττααχχωωρρηηµµέέννοοιι  σσεε  έένναα  

µµιικκρρόό  κκααττάάλλοογγοο  µµααζζίί  µµεε  ττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  όόλλεεςς  ττιιςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  

θθαα  έέδδιινναανν  σσττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  έένναα  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηηµµαα..    

33..11..1111  Καταλληλότητα   

ΓΓιιαα  νναα  εεννθθααρρρρύύννεειι  ττοονν  ααννττααγγωωννιισσµµόό  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  εεππιιττρρέέππεειι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  

ιιδδιιώώττεεςς  ααππόό  όόλλεεςς  ττιιςς  χχώώρρεεςς  νναα  ππρροοσσφφέέρροουυνν  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  γγιιαα  

έέρργγαα  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεενναα  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα..  ΟΟπποοιιεεσσδδήήπποοττεε  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  γγιιαα  

σσυυµµµµεεττοοχχήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιοορριισσττοούύνν  σσττιιςς  ααπποολλύύττωωςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  έέττσσιι  ώώσσττεε  

νναα  εεξξαασσφφααλλιισσττεείί  ηη  ιικκααννόόττηητταα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  νναα  εεκκππλληηρρώώσσεειι  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

ττηηςς  κκααιι  νναα  υυλλοοπποοιιήήσσεειι  εεππιιττυυχχώώςς  ττοο  έέρργγοο7
722..  ΌΌµµωωςς,,    

((αα))  ΟΟιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  µµπποορροούύνν  νναα  ααπποοκκλλεειισσττοούύνν  εεάάνν::  

II  ΣΣαανν  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττωωνν  υυφφιισσττάάµµεεννωωνν  ννόόµµωωνν  ήή  

κκααννοοννιισσµµώώνν,,  ηη  χχώώρραα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  ααππααγγοορρεεύύεειι  εεµµπποορριικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  µµεε  ττηηνν  

χχώώρραα  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ,,  υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  εείίννααιι  ιικκααννοοπποοιιηηµµέέννηη  δδιιόόττιι  
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  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  εεππιιττρρέέππεειι  σσεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  ιιδδιιώώττεεςς  ααππόό  ττηηνν  ΤΤααϊϊββάάνν  κκααιι  ττηηνν  ΚΚίίνναα  νναα  
ππρροοσσφφέέρροουυνν  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  γγιιαα  έέρργγαα  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεενναα  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα..    
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έέννααςς  ττέέττοοιιοοςς  ααπποοκκλλεειισσµµόόςς  δδεενν  θθαα  εεµµπποοδδίίσσεειι  ττοονν  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόό  ααννττααγγωωννιισσµµόό  

γγιιαα  ττηηνν  ππρροοµµήήθθεειιαα  ττωωνν  ααππααιιττοούύµµεεννωωνν  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..    

II Με πράξη συµµόρφωσης προς απόφαση του 

Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, η οποία λήφθηκε κάτω από το 

κεφάλαιο VII του καταστατικού χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, η χώρα του 

δανειολήπτη απαγορεύει οποιαδήποτε πληρωµή σε οποιαδήποτε κράτος, 

άτοµο ή οντότητα. Όπου το κράτος του δανειολήπτη απαγορεύει πληρωµές 

σε µια συγκεκριµένη επιχείρηση ή σε συγκεκριµένα προϊόντα εξαιτίας 

συµµόρφωσης µε τέτοιου είδους αποφάσεις, η συγκεκριµένη επιχείρηση 

µπορεί να εξαιρεθεί.  

((ββ))  ∆∆ηηµµόόσσιιεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ήή  ιιδδρρύύµµαατταα  σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  

δδααννεειιοολλήήππττηη  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχοουυνν  µµόόννοο  εεάάνν  µµπποορροούύνν  νναα  

ααπποοδδεείίξξοουυνν  όόττιι::  

II  ΕΕίίννααιι  ννοοµµιικκάά  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκάά  ααυυττόόννοοµµεεςς..  

IIII  ΛΛεειιττοουυρργγοούύνν  κκάάττωω  ααππόό  ττοονν  εεµµπποορριικκόό  ννόόµµοο..  

IIIIII  ∆∆εενν  εεξξααρρττώώννττααιι  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  ήή  ααππόό  εεππίί  

µµέέρροουυςς  δδααννεειιοολλήήππττηη..    

((γγ))  ΣΣαανν  εεξξααίίρρεεσσηη  ττοουυ  ((ββ)),,  όότταανν  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ααππόό  δδηηµµόόσσιιαα  

ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιαα  ήή  εερρεευυννηηττιικκάά  κκέέννττρραα  σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  εείίννααιι  

µµοοννααδδιικκήήςς  κκααιι  εεξξααιιρρεεττιικκήήςς  φφύύσσεεωωςς,,  κκααιι  ηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττοουυςς  εείίννααιι  σσηηµµααννττιικκήή  γγιιαα  

ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  σσυυµµφφωωννήήσσεειι  σσττηηνν  

ππρρόόσσλληηψψηη  ααυυττώώνν  ττωωνν  ιιδδρρυυµµάάττωωνν  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη..  ΜΜεε  ττοο  ίίδδιιοο  

σσκκεεππττιικκόό  ΚΚααθθηηγγηηττέέςς  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίωωνν  ήή  ΕΕππιισσττήήµµοοννεεςς  ααππόό  εερρεευυννηηττιικκάά  κκέέννττρραα  

εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  ππρροοσσλληηφφθθοούύνν  ααττοοµµιικκάά  σσεε  έέρργγαα  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεενναα  ααππόό  ττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα..  

((δδ))  ΚΚυυββεερρννηηττιικκοοίί  ααξξιιωωµµααττοούύχχοοιι  κκααιι  πποολλιιττιικκοοίί  υυππάάλλλληηλλοοιι  εείίννααιι  

δδυυννααττόόνν  νναα  ππρροοσσλληηφφθθοούύνν  µµόόννοο  σσαανν  σσύύµµββοουυλλοοιι,,  εείίττεε  ααττοοµµιικκάά  εείίττεε  σσαανν  µµέέλληη  

οοµµάάδδααςς  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκήήςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  εεάάνν  ααυυττοοίί::  

II  ΤΤεελλοούύνν  υυππόό  άάδδεειιαα  άάννεευυ  ααπποοδδοοχχώώνν..  

IIII  ∆∆εενν  ππρροοσσλλααµµββάάννοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρίίαα  πποουυ  εερργγάάζζοονντταανν  

ππρριινν  νναα  ππάάρροουυνν  άάδδεειιαα..  

IIIIII  ΗΗ  ααππαασσχχόόλληησσηη  ττοουυςς  δδεενν  θθαα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  σσύύγγκκρροουυσσηη  

σσυυµµφφεερρόόννττωωνν..    
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((εε))  ΜΜιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ηη  οοπποοίίαα  κκρρίίθθηηκκεε  αακκααττάάλλλληηλληη  ααππόό  ττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  υυπποοππααρράάγγρρααφφοο  ((δδ))  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  33..11..2222  ααυυττώώνν  

ττωωνν  οοδδηηγγιιώώνν,,  θθαα  ππααρρααµµεείίννεειι  αακκααττάάλλλληηλληη  γγιιαα  ααννάάλληηψψηη  έέρργγοουυ  

χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεεννοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  γγιιαα  ττόόσσοο  χχρρόόννοο  όόσσοο  ααπποοφφαασσίίσσεειι  ηη  

ΤΤρράάππεεζζαα..    

33..11..1122  Προκαταρκτική Συµφωνία και Αναδροµική Χρηµατοδότηση  

  
ΣΣεε  οορριισσµµέέννεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  όόππωωςς  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα  ηη  εεππιιττάάχχυυννσσηη  ττηηςς  

υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν,,  µµεε  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  

ΤΤρράάππεεζζααςς,,  νναα  εεππιιθθυυµµεείί  νναα  σσυυννεεχχίίσσεειι  µµεε  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  ππρριινν  ααππόό  

ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  σσυυµµφφωωννίίααςς  δδααννεείίοουυ..  ΑΑυυττήή  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

ααννααφφέέρρεεττααιι  σσαανν  ππρροοκκααττααρρκκττιικκήή  σσυυµµφφωωννίίαα..  ΣΣεε  ττέέττοοιιεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  οοιι  

δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  εεππιιλλοογγήήςς,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννηηςς  ττηηςς  δδιιααφφήήµµιισσηηςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  σσυυµµφφωωννίίαα  µµεε  ττιιςς  ππααρροούύσσεεςς  οοδδηηγγίίεεςς,,  κκααιι  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  εεππααννεεξξεεττάάσσεειι  ττηηνν  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύµµεεννηη  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα..  ΟΟ  

δδααννεειιοολλήήππττηηςς  ααννααλλααµµββάάννεειι  ττέέττοοιιοουυ  εείίδδοουυςς  ππρροοκκααττααρρκκττιικκήή  σσυυµµφφωωννίίαα  µµεε  δδιικκήή  

ττοουυ  εευυθθύύννηη,,  κκααιι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  δδήήλλωωσσηη  ««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»  πποουυ  εεκκδδίίδδεεττααιι  ααππόό  

ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς,,  τταα  έέγγγγρρααφφαα,,  ήή  ππρρόότταασσηη  γγιιαα  

κκαατταακκύύρρωωσσηη  δδεενν  δδεεσσµµεεύύεειι  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  νναα  δδααννεειιοοδδοοττήήσσεειι  ττοο  υυππόό  σσυυζζήήττηησσηη  

έέρργγοο..  ΕΕάάνν  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  υυπποογγρρααφφττεείί,,  ηη  ππλληηρρωωµµήή  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  όόλλωωνν  ττωωνν  

δδααππααννώώνν  πποουυ  έέγγιινναανν  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  

σσυυµµββοολλααίίοουυ  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσαανν  ααννααδδρροοµµιικκήή  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  κκααιι  εεππιιττρρέέππεεττααιι  

µµόόννοο  µµέέσσαα  σστταα  ππρροοκκααθθοορριισσµµέένναα  ααππόό  ττηηνν  σσυυµµφφωωννίίαα  δδααννεείίοουυ  όόρριιαα..    

33..11..1133  Σχέσεις Μεταξύ Συµβούλων            

ΟΟιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  µµπποορροούύνν  νναα  σσυυννεεττααιιρρίίζζοοννττααιι  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς  µµεε  ττηηνν  µµοορρφφήή  

ττηηςς  κκοοιιννοοππρρααξξίίααςς  ήή  µµεε  µµιιαα  σσυυµµφφωωννίίαα  ππααρροοχχήήςς  σσυυµµββοουυλλώώνν  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς,,  έέττσσιι  

ώώσσττεε  νναα  σσυυµµππλληηρρώώννοουυνν  οο  έέννααςς  ττοονν  άάλλλλοονν  σσεε  θθέέµµαατταα  ττηηςς  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηηςς  ττοουυςς,,  

νναα  εεννδδυυννααµµώώννοουυνν  ττηηνν  ττεεχχννιικκήή  ααννττααππόόκκρριισσηη  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  ττοουυςς  κκααιι  νναα  έέχχοουυνν  

σσττηηνν  δδιιάάθθεεσσηη  ττοουυςς  µµεεγγααλλύύττεερροο  ααρριιθθµµόό  εεµµππεειιρροογγννωωµµόόννωωνν,,  νναα  ππααρρέέχχοουυνν  

κκααλλύύττεερρεεςς  ππρροοσσββάάσσεειιςς  κκααιι  µµεεθθοοδδοολλοογγίίεεςς,,  κκααιι  σσεε  µµεερριικκέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  νναα  

ππρροοσσφφέέρροουυνν  χχααµµηηλλόόττεερρεεςς  ττιιµµέέςς..  ΈΈννααςς  ττέέττοοιιοοςς  σσυυννεεττααιιρριισσµµόόςς  µµπποορρεείί  νναα  

υυφφίίσσττααττααιι  γγιιαα  µµεεγγάάλλοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  ((ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  
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σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  έέρργγοο))  ήή  γγιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  έέρργγοο..  ΕΕάάνν  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  ππρροοσσλλάάββεειι  

µµιιαα  εεττααιιρρίίαα  µµεε  µµοορρφφήή  κκοοιιννοοππρρααξξίίααςς,,  ηη  εεττααιιρρίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  οορρίίσσεειι  µµιιαα  

εεππιιχχεείίρρηησσηη  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ττηηνν  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι,,  όόλλαα  τταα  µµέέλληη  ττηηςς  κκοοιιννοοππρρααξξίίααςς  θθαα  

υυπποογγρράάψψοουυνν  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  κκααιι  θθαα  εείίννααιι  ααππόό  κκοοιιννοούύ  κκααιι  ααττοοµµιικκάά  υυππεεύύθθυυννεεςς  γγιιαα  

οολλόόκκλληηρροο  ττοο  έέρργγοο..  ΑΑφφήήςς  σσττιιγγµµήήςς  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  οο  κκααττάάλλοογγοοςς,,  κκααιι  εεκκδδοοθθοούύνν  οοιι  

ααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  ((RRFFPP)),,  οοπποοιιοοσσδδήήπποοττεε  σσυυννεεττααιιρριισσµµόόςς  µµεε  µµοορρφφήή  

κκοοιιννοοππρρααξξίίααςς  ήή  σσυυµµφφωωννίίαα  ππααρροοχχήήςς  σσυυµµββοουυλλώώνν  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς  θθαα  εεππιιττρρααππεείί  

µµόόννοο  µµεε  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΟΟιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ααππααιιττοούύνν  ααππόό  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  νναα  δδηηµµιιοουυρργγήήσσοουυνν  σσυυννεεττααιιρριισσµµοούύςς  µµεε  

οοπποοιιααδδήήπποοττεε  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ήή  οοµµάάδδαα  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  όόµµωωςς  νναα  

εεννθθααρρρρύύννοουυνν  ττιιςς  σσυυννεερργγαασσίίεεςς  µµεε  κκααττάάλλλληηλλεεςς  ΕΕθθννιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..    

33..11..1144  Τραπεζικός Έλεγχος, Υποστήριξη, και Παρακολούθηση  

ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  εελλέέγγχχεειι  ττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  σσυυµµββοούύλλωωνν  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  γγιιαα  νναα  

δδιιααππιισσττώώσσεειι  εεάάνν  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς  έέγγιιννεε  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ααυυττώώνν  

ττωωνν  οοδδηηγγιιώώνν..  ΟΟιι  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  εελλέέγγχχοουυ  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  σσττοο  ππααρράάρρττηηµµαα  ∆∆..  

33..11..1155  ΚΚάάττωω  ααππόό  ιιδδιιααίίττεερρεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς,,  κκααιι  σσεε  ααππάάννττηησσηη  έέγγγγρρααφφηηςς  ααιιττήήσσεεωωςς  

ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  χχοορρηηγγήήσσεειι  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  

µµιικκρροούύςς7
733  ήή  µµεεγγάάλλοουυςς7

744  κκααττααλλόόγγοουυςς  ααππόό  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  ππιισσττεεύύεειι  όόττιι  εείίννααιι  

ιικκααννέέςς  νναα  ααννααλλάάββοουυνν  ττοο  έέρργγοο..  ΗΗ  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττοουυ  κκααττααλλόόγγοουυ  δδεενν  

ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  µµιιαα  εεππιιδδοοκκιιµµαασσίίαα  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  µµπποορρεείί  

νναα  δδιιααγγρράάψψεειι  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  όόννοοµµαα  ήή  νναα  ππρροοσσθθέέσσεειι  άάλλλλαα  οοννόόµµαατταα  όόππωωςς  

εεππιιθθυυµµεείί,,  όόµµωωςς  οο  ττεελλιικκόόςς  µµιικκρρόόςς  κκααττάάλλοογγοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββλληηθθεείί  σσττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  ππρριινν  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  εεκκδδώώσσεειι  ττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  

((RRFFPP))..  

33..11..1166  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη  ττηηςς  ααππόόδδοοσσηηςς  

ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  σσύύµµφφωωνναα  

µµεε  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο..  ΧΧωωρρίίςς  νναα  ααννααλλααµµββάάννεειι  ττιιςς  εευυθθύύννεεςς  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  ήή  ττωωνν  

σσυυµµββοούύλλωωνν,,  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  θθαα  ππααρραακκοολλοουυθθεείί  ττηηνν  εερργγαασσίίαα,,  

σσττοονν  ββααθθµµόό  πποουυ  ααυυττόό  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίοο,,  γγιιαα  νναα  ββεεββααιιωωθθεείί  όόττιι  ααυυττήή  υυλλοοπποοιιεείίττααιι  

σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  κκααττάάλλλληηλλαα  ππρρόόττυυππαα  κκααιι  όόττιι  ββαασσίίζζεεττααιι  σσεε  ααπποοδδεεκκττάά  δδεεδδοοµµέένναα..  

                                                                                        
7733
  ΣΣύύννττοοµµοοςς  κκααττάάλλοογγοοςς  ((SShhoorrtt  lliisstt))  ::  ΒΒλλέέππεε  ππααρράάγγρρααφφοο  33..22..66  ––  33..22..77  κκααιι  33..22..88  

7744
  ∆∆ιιεευυρρυυµµέέννοοςς  κκααττάάλλοογγοοςς  ((LLoonngg  lliisstt))  ::  ΈΈννααςς  ππρροοκκααττααρρκκττιικκόόςς  κκααττάάλλοογγοοςς  ααππόό  δδυυννηηττιικκέέςς  
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ααππόό  ττοονν  οοπποοίίοο  θθαα  ππρροοκκύύψψεειι  οο  σσύύννττοοµµοοςς  κκααττάάλλοογγοοςς..      



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
9944

ΑΑννάάλλοογγαα,,  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  µµπποορρεείί  νναα  λλάάββεειι  µµέέρροοςς  σσεε  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  µµεεττααξξύύ  ττοουυ  

δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  κκααιι,,  εεάάνν  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο,,  µµπποορρεείί  νναα  

ββοοηηθθήήσσεειι  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  νναα  ααννττιιµµεεττωωππίίσσεειι  θθέέµµαατταα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττοο  έέρργγοο..  ΕΕάάνν  

έένναα  σσηηµµααννττιικκόό  ττµµήήµµαα  ττηηςς  ππρροοεεττοοιιµµαασσίίααςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  υυλλοοπποοιιεείίττααιι  σστταα  κκεεννττρριικκάά  

γγρρααφφεείίαα  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ,,  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  µµπποορρεείί,,  µµεε  ττηηνν  

σσύύµµφφωωννηη  γγννώώµµηη  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  νναα  εεππιισσκκεεφφθθεείί  ααυυττάά  τταα  γγρρααφφεείίαα  

ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  εελλέέγγξξεειι  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ..          

33..11..1177  ΆΆσσττοοχχεεςς  ΠΠρροοµµήήθθεειιεεςς  

ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  δδεενν  χχρρηηµµααττοοδδοοττεείί  δδααππάάννεεςς  γγιιαα  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  εεάάνν  

οοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  δδεενν  έέχχοουυνν  εεππιιλλεεγγεείί  ήή  εεάάνν  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  δδεενν  ππααρρέέχχοοννττααιι  µµεε  

σσύύµµββαασσηη  κκααιι  σσεε  ααρρµµοοννίίαα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  σσυυµµφφωωννίίααςς  δδααννεείίοουυ  κκααιι  ττοουυ  

σσχχεεδδίίοουυ  ππρροοµµηηθθεειιώώνν7
755  πποουυ  έέχχοουυνν  εεγγκκρριιθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα..  ΣΣεε  ττέέττοοιιεεςς  

ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  δδηηλλώώσσεειι  άάσσττοοχχηη  ππρροοµµήήθθεειιαα,,  κκααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  

πποολλιιττιικκήή  ττηηςς  θθαα  αακκυυρρώώσσεειι  ττοο  πποοσσόό  ττοουυ  δδααννεείίοουυ  ττοο  οοπποοίίοο  κκααττααννεεµµήήθθηηκκεε  σσεε  

άάσσττοοχχεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  εεφφααρρµµόόσσεειι  κκααιι  

άάλλλλεεςς  δδιιοορρθθωωττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  σσυυµµφφωωννίίαα  

δδααννεειιοοδδόόττηησσηηςς..  ΑΑκκόόµµαα  κκααιι  όότταανν,,  ηη  σσυυµµφφωωννίίαα  έέχχεειι  κκαατταακκυυρρωωθθεείί,,  ηη  ττρράάππεεζζαα  

δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  δδηηλλώώσσεειι  άάσσττοοχχηη  ππρροοµµήήθθεειιαα  αανν  δδιιααππιισσττώώσσεειι  όόττιι  ηη  

κκαατταακκύύρρωωσσηη  ττηηςς  σσυυµµφφωωννίίααςς  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  κκάάττωω  ααππόό  εελλλλιιππεείίςς,,  

αανναακκρριιββεείίςς  ήή  ππααρρααππλλααννηηττιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  δδόόθθηηκκαανν  ααππόό  ττοονν  

δδααννεειιοολλήήππττηη  ήή  οοιι  όόρροοιι  ττηηςς  σσύύµµββαασσηηςς  κκααιι  οοιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκαανν  χχωωρρίίςς  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς..  

33..11..1188  ΠΠααρρααπποοµµππέέςς  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να χρησιµοποιεί την ακόλουθη ορολογία76 

όταν επιθυµεί να αναφερθεί στην τράπεζα, στις αιτήσεις για προτάσεις (RFP) 

και στα έγγραφα συµβολαίων: 

‘‘’’ττοο  όόννοοµµαα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη’’’’  έέχχεειι  ππάάρρεειι  ήή  έέχχεειι  κκάάννεειι  ααίίττηησσηη  γγιιαα  δδάάννεειιοο  σσττηηνν  

∆∆ιιεεθθννήή  ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑνναασσυυγγκκρρόόττηησσηη  κκααιι  ττηηνν  ΑΑννάάππττυυξξηη  ((IIBBRRDD))  ττοο  πποοσσόό  

ττωωνν  ‘‘’’  ττοο  ιισσοοδδύύννααµµοο  σσεε  δδοολλάάρριιαα’’’’  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  ‘‘’’όόννοοµµαα  ττοουυ  

                                                                                        
7755
  ΒΒλλέέππεε  ππααρράάγγρρααφφοο  33..11..2244  

7766
  ΠΠρρέέππεειι  νναα  ττρροοπποοπποοιιηηθθεείί  κκααττάάλλλληηλλαα  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  δδααννεείίοουυ  ααππόό  ττηηνν  IIDDAA  ήή  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  
εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  ήή  ttrruusstt  ffuunndd..  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
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έέρργγοουυ’’’’  κκααιι  ππρροοττίίθθεεττααιι  νναα  δδιιααθθέέσσεειι  έένναα  µµέέρροοςς  ττωωνν  χχρρηηµµάάττωωνν  ττοουυ  δδααννεείίοουυ  σσττιιςς  

εεγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς  ππλληηρρωωµµέέςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..  ΗΗ  εεκκττααµµίίεευυσσηη  ττοουυ  πποοσσοούύ  θθαα  

ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  µµόόννοο  µµεεττάά  ααππόό  ααίίττηησσηη  ττοουυ  ‘‘’’  όόννοοµµαα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  ήή  ττοουυ  

ααννττιιππρροοσσώώπποουυ  ττοουυ’’’’  κκααιι  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς,,  κκααιι  θθαα  υυππόόκκεειιττααιι,,  σσεε  όόλλεεςς  

ττιιςς  λλεεππττοοµµέέρρεειιεεςς,,  σσττοουυςς  όόρροουυςς  κκααιι  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττηηςς  σσυυµµφφωωννίίααςς  

δδααννεειιοοδδόόττηησσηηςς..  ΗΗ  ππααρρααππάάννωω  σσυυµµφφωωννίίαα  ααππααγγοορρεεύύεειι  ττηηνν  ααννάάλληηψψηη  χχρρηηµµάάττωωνν  

ααππόό  ττοονν  δδααννεειιαακκόό  λλοογγααρριιαασσµµόό  µµεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ππλληηρρωωµµήή  σσεε  

µµεεµµοοννωωµµέένναα  άάττοοµµαα  ήή  οοννττόόττηηττεεςς,,  ήή  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  εειισσααγγωωγγήή  υυλλιικκώώνν,,  εεάάνν  µµιιαα  

ττέέττοοιιαα  ππλληηρρωωµµήή  ήή  εειισσααγγωωγγήή,,  σσεε  γγννώώσσηη  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς,,  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι    µµεε  

ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ΑΑσσφφααλλεείίααςς  ττωωνν  ΗΗννωωµµέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν  ηη  οοπποοίίαα  

λλήήφφθθηηκκεε  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  VVIIII  ττοουυ  κκαατταασσττααττιικκοούύ  χχάάρρττηη  ττωωνν  ΗΗννωωµµέέννωωνν  

ΕΕθθννώώνν..  ΚΚααννέένναα  άάλλλλοο  µµέέλλοοςς  εεκκττόόςς  ααππόό  ‘‘’’όόννοοµµαα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη’’’’  δδεενν  µµπποορρεείί  

νναα  ααπποοκκοοµµίίσσεειι  κκααννέένναα  δδιικκααίίωωµµαα  ααππόό  ττηηνν  σσυυµµφφωωννίίαα  δδααννεείίοουυ  ήή  νναα  έέχχεειι  

οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααξξίίωωσσηη  ήή  ααππααίίττηησσηη  ααππόό  τταα  χχρρήήµµαατταα  ττοουυ  δδααννεείίοουυ..                      

33..11..1199  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  ήή  ΜΜεεττααφφοορράά  ττηηςς  ΓΓννώώσσηηςς  

    ΕΕάάνν  ττοο  έέρργγοο  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  έένναα  σσηηµµααννττιικκόό  κκοοµµµµάάττιι  γγιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη  ήή  γγιιαα  

µµεεττααφφοορράά  ττεεχχννοογγννωωσσίίααςς  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  ήή  σσττοουυςς  εεθθννιικκοούύςς  

σσυυµµββοούύλλοουυςς,,  οοιι  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  ((TTeerrmmss  ooff  RReeffeerreennccee  ––  TTOORR))  θθαα  υυπποοδδηηλλώώννοουυνν  

ττοουυςς  σσττόόχχοουυςς,,  ττηηνν  φφύύσσηη,,  κκααιι  ττοονν  σσκκοοππόό  ττοουυ  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς,,  

σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  λλεεππττοοµµέέρρεειιεεςς  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  ττοουυςς  εεκκππααιιδδεευυττέέςς  ααλλλλάά  κκααιι  

ττοουυςς  εεκκππααιιδδεευυόόµµεεννοουυςς,,  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοκκττηηθθοούύνν,,  ττοο  χχρροοννιικκόό  

ππλλααίίσσιιοο,,  κκααιι  δδιιεευυθθεεττήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  κκααιι  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη..  ΤΤοο  

κκόόσσττοοςς  γγιιαα  ττοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ππρρόόγγρρααµµµµαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι  σσττοο  

σσυυµµββόόλλααιιοο  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  κκααιι  σσττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ττοουυ  έέρργγοουυ..      

33..11..2200  ΓΓλλώώσσσσαα      

ΗΗ  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  οοιι  ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοεεττοοιιµµαασσττοούύνν  σσεε  

µµιιαα  ααππόό  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  γγλλώώσσσσεεςς,,  πποουυ  θθαα  εεππιιλλεεχχθθεείί  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη::  

ΑΑγγγγλλιικκάά,,  ΓΓααλλλλιικκάά  ήή  ΙΙσσππααννιικκάά..  ΤΤοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  πποουυ  θθαα  υυπποογγρρααφφττεείί  µµεε  ττοονν  

εεππιιλλεεχχθθέένντταα  σσύύµµββοουυλλοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννττααχχθθεείί  σσττηηνν  γγλλώώσσσσαα  πποουυ  

σσυυννττάάχχθθηηκκαανν  κκααιι  οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς,,  εεννώώ  ααυυττήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ηη  
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γγλλώώσσσσαα  πποουυ  θθαα  δδιιέέππεειι  σσυυµµββοολλααιιοογγρρααφφιικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  µµεεττααξξύύ  δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  

εεππιιλλεεγγµµέέννοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ..    

33..11..2211  ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα  ααππόό  ττηηνν  ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  σστταα  ΑΑγγγγλλιικκάά,,  ΓΓααλλλλιικκάά  ήή  

ΙΙσσππααννιικκάά,,  όόππωωςς  φφααίίννεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  33..11..2200  ααυυττώώνν  ττωωνν  οοδδηηγγιιώώνν,,  ηη  

ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  µµπποορρεείί,,  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  νναα  

ππρροοεεττοοιιµµαασσθθεείί  εεππίίσσηηςς  σσττηηνν  εεθθννιικκήή  γγλλώώσσσσαα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  ((ήή  σσττηηνν  γγλλώώσσσσαα  

πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  εευυρρέέωωςς  σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  γγιιαα  εεµµπποορριικκέέςς  

σσυυννααλλλλααγγέέςς))..7
777  ΕΕάάνν  ηη  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  τταα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  

ππρροοεεττοοιιµµάάσσττηηκκαανν  σσεε  δδύύοο  γγλλώώσσσσεεςς,,  θθαα  εεππιιττρρααππεείί  σσττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  νναα  

υυπποοββάάλλλλοουυνν  ττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ττοουυςς  σσεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααππόό  ττιιςς  δδύύοο  γγλλώώσσσσεεςς..  ΣΣεε  

ααυυττήήνν  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ττοο  υυπποογγεεγγρρααµµµµέέννοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  µµεε  ττοονν  εεππιιλλεεχχθθέένντταα  

σσύύµµββοουυλλοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννττααχχθθεείί  σσττηηνν  γγλλώώσσσσαα  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  σσυυννττάάχχθθηηκκαανν  οοιι  

ππρροοττάάσσεειιςς  ττοουυ,,  εεννώώ  ηη  ππααρρααππάάννωω  γγλλώώσσσσαα  θθαα  δδιιέέππεειι  κκααιι  ττιιςς  

σσυυµµββοολλααιιοογγρρααφφιικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  µµεεττααξξύύ  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  ττοουυ  εεππιιλλεεχχθθέένντταα  

σσυυµµββοούύλλοουυ..  ΕΕάάνν  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  υυπποογγρρααφφττεείί  σσεε  γγλλώώσσσσαα  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  ααππόό  ττηηνν  

ΑΑγγγγλλιικκήή,,  ΓΓααλλλλιικκήή  ήή  ΙΙσσππααννιικκήή,,  κκααιι  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  ππρρόόττεερροο  έέλλεεγγχχοο  

ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλλλεειι  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  έένναα  

ααννττίίγγρρααφφοο  µµεεττααφφρραασσµµέέννοο  σσττηηνν  δδιιεεθθννώώςς  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύµµεεννηη  γγλλώώσσσσαα  µµεε  ττηηνν  

οοπποοίίαα  σσυυννττάάχχθθηηκκεε  ηη  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς..  ∆∆εενν  θθαα  ζζηηττηηθθεείί  ααππόό  ττοουυςς  

σσυυµµββοούύλλοουυςς  ααλλλλάά  οούύττεε  κκααιι  θθαα  ττοουυςς  εεππιιττρρααππεείί  νναα  υυπποογγρράάψψοουυνν  σσυυµµββόόλλααιιαα  σσεε  

δδύύοο  γγλλώώσσσσεεςς..  

3.1.22 Απάτη και ∆ιαφθορά 

Είναι πολιτική της τράπεζας να απαιτεί από τους δανειολήπτες 

(συµπεριλαµβανοµένων των δικαιούχων των δανείων), καθώς επίσης τους 

συµβούλους σε χρηµατοδοτούµενα από την Τράπεζα συµβόλαια, να τηρούν 

και να επιβλέπουν τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής κατά την διάρκεια της 

προµήθειας αλλά και της υλοποίησης των έργων. Σε εφαρµογή της 

παραπάνω πολιτικής η Τράπεζα: 

(α) Καθορίζει, για τους σκοπούς αυτής της διάταξης, τους 

παρακάτω ορισµούς 
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  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ιικκααννοοπποοιιηηµµέέννηη  µµεε  ττηηνν  γγλλώώσσσσαα  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  
χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί..    
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I ¨∆ιαφθορά¨ (Corrupt practice) σηµαίνει την προσφορά, 

δωρεά, απολαβή, η παράκληση, άµεσα ή έµµεσα, οποιουδήποτε αντικειµένου 

αξίας µε σκοπό τον επηρεασµό των πράξεων αξιωµατούχων78 του δηµοσίου 

προς ίδιο συµφέρον κατά την διαδικασία προµηθειών ή κατά την υλοποίηση 

του έργου.  

II ¨Απάτη¨ (Fraudulent practice) σηµαίνει διαστρέβλωση, 

παραποίηση ή παράλειψη των συµβάντων ή των πληροφοριών µε  σκοπό τον 

επηρεασµό των πράξεων αξιωµατούχων του δηµοσίου προς ίδιο συµφέρον 

κατά την διαδικασία προµηθειών ή κατά την υλοποίηση του έργου.  

III  ¨∆ολοπλοκία¨ (Collusive practices) σηµαίνει ένα 

συγκροτηµένο σχέδιο, πλεκτάνη ή διακανονισµός µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, µε ή χωρίς την γνώση του δανειολήπτη, 

µε σκοπό να δηµιουργήσουν τιµές προσφοράς σε τεχνητά µη ανταγωνιστικά 

επίπεδα.   

IV ¨Καταναγκασµός¨ (Coercive practices) σηµαίνει 

πρόκληση ή απειλή πρόκλησης βλάβης, άµεσα ή έµµεσα, σε άτοµα ή στα 

περιουσιακά στοιχεία τους, µε σκοπό να επηρεάσουν την συµµετοχή τους 

στην διαδικασία προµηθειών, ή στην υλοποίηση των έργων.  

(β) Θα απορρίψει πρόταση κατακύρωσης αν αντιληφθεί ότι ο 

προτεινόµενος για κατακύρωση µειοδότης έχει, άµεσα ή διαµέσου 

αντιπροσώπου, εµπλακεί σε πρακτικές διαφθοράς, απάτης, δολοπλοκίας ή 

καταναγκασµού στην προσπάθεια του να αναλάβει το εν λόγο έργο.  

(γ) Θα ακυρώσει το µέρος του δανείου το οποίο είχε κατανεµηθεί 

σε κάποιο συγκεκριµένο συµβόλαιο αν αντιληφθεί ,σε οποιοδήποτε χρόνο, ότι 

οι αντιπρόσωποι του δανειολήπτη ή του δικαιούχου ενεπλάκησαν σε 

διαφθορά, απάτη, δολοπλοκία ή καταναγκασµό κατά την διάρκεια της 

προµήθειας ή της υλοποίησης του συµβολαίου, χωρίς ο δανειολήπτης να έχει 

λάβει έγκαιρα και κατάλληλα διορθωτικά µέτρα τα οποία να ικανοποιούν την 

Τράπεζα. 

(δ) Θα τιµωρήσει µια επιχείρηση ή έναν ιδιώτη ο οποίος 

επρόκειτο να δανειοδοτηθεί ,συµπεριλαµβάνοντας και την δήλωση 

ακαταλληλότητας, είτε έπ’ αόριστον είτε για µια συγκεκριµένη περίοδο, εάν σε 
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  ΣΣυυµµππεερριιλλααµµββάάννεειι  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  κκααιι  υυππααλλλλήήλλοουυςς  άάλλλλωωνν  οορργγααννιισσµµώώνν  οοιι  
οοπποοίίοοιι  λλααµµββάάννοουυνν  ήή  εελλέέγγχχοουυνν  ααπποοφφάάσσεειιςς  σσχχεεττιικκέέςς  µµεε  ππρροοµµήήθθεειιεεςς..  
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οποιαδήποτε χρονική στιγµή διαπιστώσει ότι η επιχείρηση έχει εµπλακεί σε 

πρακτικές διαφθοράς, απάτης, δολοπλοκίας ή καταναγκασµού στην 

προσπάθεια της να αναλάβει το εν λόγο έργο.  

(ε) Θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει να συµπεριληφθεί µια διάταξη 

στα έγραφα του µειοδοτικού διαγωνισµού και στα χρηµατοδοτούµενα από την 

Τράπεζα συµβόλαια σύµφωνα µε την οποία οι µειοδότες, οι προµηθευτές και 

οι εργολήπτες θα επιτρέπουν στην Τράπεζα να επιθεωρεί και να ελέγχει ,µε 

διορισµένους από αυτήν ελεγκτές, τα λογιστικά τους βιβλία, τα αρχεία τους 

καθώς επίσης και όλα τα άλλα έγραφα τα σχετικά µε την υποβολή της 

προσφοράς και την εκτέλεση του συµβολαίου.   

33..11..2233  ΜΜεε  ττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  ττρρααππεεζζιικκήή  σσυυµµφφωωννίίαα,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  µµπποορρεείί  

νναα  εειισσααγγάάγγεειι,,  σσττιιςς  ααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  ((RRFFPP))  γγιιαα  µµεεγγάάλλαα  σσυυµµββόόλλααιιαα  πποουυ  

χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  µµιιαα  ααππααίίττηησσηη  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  οο  

σσύύµµββοουυλλοοςς  νναα  σσυυµµππεερριιλλάάββεειι  σσττηηνν  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  ττηηνν  δδέέσσµµεευυσσηη  ττοουυ  νναα  

σσυυµµµµοορρφφωωθθεείί  ((κκααττάά  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ,,  ττηηςς  υυπποογγρρααφφήήςς  κκααιι  ττηηνν  

εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ))  µµεε  ττοουυςς  ννόόµµοουυςς  ττοουυ  ΚΚρράάττοουυςς  κκααττάά  ττηηςς  ααππάάττηηςς,,  ττηηςς  

δδιιααφφθθοορράάςς  κκααιι  ττηηςς  δδωωρροοδδοοκκίίααςς,,  όόππωωςς  κκααττααγγρράάφφοοννττααιι  σσττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  

ππρροοττάάσσεειιςς  ((RRFFPP))7
799..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  ααπποοδδεεχχθθεείί  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  µµιιααςς  ττέέττοοιιααςς  

δδέέσσµµεευυσσηηςς  µµεε  ττηηνν  ααίίττηησσηη  ττηηςς  δδααννεειιοολλήήππττρριιααςς  χχώώρρααςς,,  υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  οο  

δδιιαακκααννοοννιισσµµόόςς  πποουυ  θθαα  δδιιέέππεειι  µµιιαα  ττέέττοοιιαα  δδέέσσµµεευυσσηη  θθαα  εείίννααιι  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκόόςς  γγιιαα  

ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα..    

3.1.24   Σχέδιο Προµηθειών  

ΣΣαανν  ττµµήήµµαα  ττηηςς  ππρροοππααρραασσκκεευυήήςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

εεττοοιιµµάάσσεειι  κκααιι,,  ππρριινν  ααππόό  ττιιςς  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  σσύύννααψψηη  ττοουυ  δδααννεείίοουυ,,  νναα  

υυπποοββάάλλεειι  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  έένναα  ααπποοδδεεκκττόό  σσχχέέδδιιοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν
80
  σσττοο  

οοπποοίίοο  θθαα  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  τταα  ππααρραακκάάττωω::  
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  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  µµιιαα  ττέέττοοιιαα  δδέέσσµµεευυσσηη  µµπποορρεείί  νναα  έέχχεειι  ωωςς  αακκοολλοούύθθωωςς::  ««∆∆εεσσµµεευυόόµµαασσττεε  όόττιι,,  
ααννττααγγωωννιιζζόόµµεεννοοιι  γγιιαα  ((κκααιι,,  εεάάνν  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  κκαατταακκυυρρωωθθεείί  σσεε  εεµµάάςς,,  υυλλοοπποοιιώώννττααςς))  ττοο  
ππααρρααππάάννωω  σσυυµµββόόλλααιιοο,,  θθαα  ττηηρροούύµµεε  ττοουυςς  ννόόµµοουυςς  κκααττάά  ττηηςς  ααππάάττηηςς  κκααιι  ττηηςς  δδιιααφφθθοορράάςς  πποουυ  
ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  ιισσχχύύ  σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  ππεελλάάττηη,,  όόππωωςς  ααυυττοοίί  οοιι  ννόόµµοοιι  έέχχοουυνν  ααννααφφεερρθθεείί  ααππόό  ττοονν  
ππεελλάάττηη  σσττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  ααυυττοούύ  ττοο  σσυυµµββοολλααίίοουυ..    
8800
  ΕΕάάνν  ττοο  έέρργγοο  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  ττηηνν  ππρροοµµήήθθεειιαα  υυλλιικκώώνν,,  εερργγαασσιιώώνν  κκααιι  µµηη  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  
υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  εεππίίσσηηςς  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  ττιιςς  µµεεθθόόδδοουυςς  
ππρροοµµήήθθεειιααςς  υυλλιικκώώνν,,  εερργγαασσιιώώνν  κκααιι  µµηη  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσεε  σσυυµµφφωωννίίαα  µµεε  ττιιςς  
οοδδηηγγίίεεςς::  ΠΠρροοµµήήθθεειιαα  µµεε  δδάάννεειιαα  ααππόό  ττηηνν  IIBBRRDD  κκααιι  ττηηνν  IIDDAA..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειι  ττοο  
ααρρχχιικκόό  σσχχέέδδιιοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  σσττοο  κκοοιιννόό  µµεεττάά  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  δδααννεείίοουυ,,  εεππιιππρρόόσσθθεετταα  
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(α) Τα συγκεκριµένα συµβόλαια για υπηρεσίες συµβούλων που 

απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου κατά την αρχική περίοδο των 18 

τουλάχιστο µηνών.  

(β) Τις προτεινόµενες µεθόδους για επιλογή των υπηρεσιών 

συµβούλων. 

(γ)  Τις σχετικές µε την Τράπεζα διαδικασίες επανεξέτασης 

Ο δανειολήπτης θα εφαρµόσει το σχέδιο προµηθειών, όπως αυτό 

εγκρίθηκε από την τράπεζα, και θα το ενηµερώνει κάθε χρόνο ή όταν 

απαιτείται και καθ’ όλη την διάρκεια του έργου.   

II. Επιλογή µε Βάση την Ποιότητα και το Κόστος (QCBS) 

33..22..11  Η ∆ιαδικασία Επιλογής  

ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς,,  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  µµιιαα  

ααννττααγγωωννιισσττιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  µµεεττααξξύύ  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  

κκααττααγγεεγγρρααµµµµέέννοοιι  σσεε  έένναανν  µµιικκρρόό  κκααττάάλλοογγοο,,  κκααιι  λλααµµββάάννεειι  υυππ’’  όόψψηη  ττηηςς  ττηηνν  

πποοιιόόττηητταα  ττηηςς  ππρρόότταασσηηςς  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  σσαανν  

ππααρράάγγοοννττααςς  εεππιιλλοογγήήςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  µµεε  σσύύννεεσσηη..  ΗΗ  σσχχεεττιικκήή  

ββααρρύύττηητταα  πποουυ    θθαα  δδοοθθεείί  σσττηηνν  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορριισσττεείί  

γγιιαα  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ξξεεχχωωρριισσττάά,,  λλααµµββάάννοοννττααςς  υυππ’’  όόψψηη  ττηηνν  φφύύσσηη  ττοουυ  

σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  έέρργγοουυ..    

33..22..22  ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα  

ββήήµµαατταα::      

((αα))  ΠΠρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  ττωωνν  ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν  ((TTeerrmmss  ooff  rreeffeerreennccee  ––  TTOORR))  

((ββ))  ΠΠρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  ττηηςς  εεκκττίίµµηησσηηςς  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  κκααιι  ττοουυ  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ..  

((γγ))  ∆∆ιιααφφήήµµιισσηη  

((δδ))  ΠΠρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  ττωωνν  σσύύννττοοµµωωνν  κκααττααλλόόγγωωνν  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν..  

((εε))  ΠΠρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  κκααιι  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  [[ηη  οοπποοίίαα  

θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι::  ττηηνν  ππρρόόσσκκλληησσηη  ((LLeetttteerr  ooff  iinnvviittaattiioonn  ––  LLOOII)),,  

οοδδηηγγίίεεςς  ππρροοςς  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  ((IInnssttrruuccttiioonnss  ttoo  ccoonnssuullttaannttss  ––  IITTCC)),,  ττιιςς  

ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  ((TTOORR))  κκααιι  έένναα  ππρροοσσχχέέδδιιοο  ττοουυ  ππρροοττεειιννόόµµεεννοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ]]      

                                                                                                                                                                                                                                                          
εεννηηµµεερρωωµµέέννεεςς  εεκκδδόόσσεειιςς  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  θθαα  κκοοιιννοοπποοιιοούύννττααιι  µµεεττάά  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττοουυςς  ααππόό  ττηηνν  
ΤΤρράάππεεζζαα..    
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((ζζ))  ΠΠααρρααλλααββήή  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  

((ηη))  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  ππρροοττάάσσεεωωνν::  εεκκττίίµµηησσηη  ττηηςς  

πποοιιόόττηηττααςς..  

((θθ))  ∆∆ηηµµόόσσιιοο  άάννοοιιγγµµαα  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  

((ιι))  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  ππρροοσσφφοορρώώνν..  

((κκ))  ΤΤεελλιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  κκααιι  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς..  

((λλ))  ∆∆ιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  κκααιι  κκαατταακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  σσττηηνν  

εεππιιλλεεγγµµέέννηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  

3.2.3 Αρµοδιότητες (Terms of Reference - TOR) 

ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  ττηηςς  οορροολλοογγίίααςς  ττωωνν  

ππααρρααπποοµµππώώνν  γγιιαα  ττοο  έέρργγοο..  ΟΟιι  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοεεττοοιιµµαασσττοούύνν  

ααππόό  έένναα  άάττοοµµοο  ήή  ααππόό  µµιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  εεξξεειιδδιικκεευυµµέέννηη  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττωωνν  έέρργγωωνν..  ΟΟ  

σσκκοοππόόςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  σσττιιςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

εείίννααιι  σσυυµµββααττόόςς  µµεε  ττοονν  δδιιααθθέέσσιιµµοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό..  ΟΟιι  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  κκααθθοορρίίζζοουυνν  ξξεεκκάάθθααρραα  ττοουυςς  σσττόόχχοουυςς  κκααιι  ττοουυςς  σσκκοοπποούύςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  κκααιι  νναα  

δδίίννοουυνν  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ((ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  έένναανν  κκααττάάλλοογγοο  µµεε  υυππάάρρχχοουυσσεεςς  

σσχχεεττιικκέέςς  µµεελλέέττεεςς  κκααιι  ββαασσιικκάά  δδεεδδοοµµέένναα))  γγιιαα  νναα  δδιιεευυκκοολλύύννεειι  ττηηνν  ππρροοππααρραασσκκεευυήή  

ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν..  ΕΕάάνν  ηη  µµεεττααφφοορράά  ττεεχχννοογγννωωσσίίααςς  ήή  ηη  

εεκκππααίίδδεευυσσηη  ααπποοττεελλεείί  σσττόόχχοο,,  ααυυττόό  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσκκιιααγγρρααφφεείίττααιι  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  

µµααζζίί  µµεε  λλεεππττοοµµέέρρεειιεεςς  ττοουυ  ααρριιθθµµοούύ  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  πποουυ  θθαα  εεκκππααιιδδεευυττεείί  κκ..ττ..λλ  

γγιιαα  νναα  εεππιιττρρέέψψεειι  σσττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  νναα  εεκκττιιµµήήσσοουυνν  ττιιςς  ααππααιιττοούύµµεεννεεςς  ππηηγγέέςς..  ΟΟιι  

ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααγγρράάψψοουυνν  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  

µµεελλέέττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  κκααιι  τταα  ααννααµµεεννόόµµεενναα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ((γγιιαα  

ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  ααννααφφοορρέέςς,,  δδεεδδοοµµέένναα,,  χχάάρρττεεςς,,  έέρρεευυννεεςς))..  ΌΌµµωωςς,,  οοιι  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  

δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  πποολλύύ  λλεεππττοοµµεερρεείίςς  κκααιι  ααννεελλαασσττιικκέέςς,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  οοιι  

σσύύµµββοουυλλοοιι  πποουυ  ααννττααγγωωννίίζζοοννττααιι  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς  νναα  έέχχοουυνν  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  

ππρροοττεείίννοουυνν  ττηηνν  δδιικκιιάά  ττοουυςς  µµεεθθοοδδοολλοογγίίαα  κκααιι  σσττεελλέέχχωωσσηη..  ΟΟιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  εεννθθααρρρρυυννθθοούύνν  νναα  σσχχοολλιιάάσσοουυνν  ττιιςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  σσττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  

ππρροοττάάσσεειιςς..  ΟΟιι  εευυθθύύννεεςς  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

κκααθθοορριισσττοούύνν  ξξεεκκάάθθααρραα  µµεε  ττηηνν  ααννάάθθεεσσηη  ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν..    
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3.2.4 Εκτίµηση του Κόστους (Budget) 

        ΗΗ  ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  µµιιααςς  κκααλλάά  µµεελλεεττηηµµέέννηηςς  εεκκττίίµµηησσηηςς  κκόόσσττοουυςς  εείίννααιι  ββαασσιικκήή  

εεάάνν  ππρρααγγµµααττιικκέέςς  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσττιικκέέςς  ππηηγγέέςς  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  δδεεσσµµεευυττοούύνν  γγιιαα  ττοονν  

σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  σσκκοοππόό..  ΗΗ  εεκκττίίµµηησσηη  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ββαασσίίζζεεττααιι  σσττηηνν  

εεκκττίίµµηησσηη  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  γγιιαα  ττιιςς  ααννααγγκκααίίεεςς  ππηηγγέέςς  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  

έέρργγοουυ::  εεππιιττεελλιικκόόςς  χχρρόόννοοςς,,  δδιιοοιικκηηττιικκήή  µµέέρριιµµνναα,,  κκααιι  φφυυσσιικκάά  υυλλιικκάά  ((γγιιαα  

ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  οοχχήήµµαατταα,,  εερργγαασσττηηρριιαακκόόςς  εεξξοοππλλιισσµµόόςς))..  ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

δδιιααιιρρεεθθεείί  σσεε  δδύύοο  µµεεγγάάλλεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς::  ((αα))  ΠΠρροοµµήήθθεειιεεςς  ήή  ααµµοοιιββέέςς  ήή  ((ααννάάλλοογγαα  µµεε  

ττοονν  ττύύπποο  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ))  κκααιι  ((ββ))    ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς,,  εεννώώ  δδιιααιιρρεείίττααιι  ππεερρααιιττέέρρωω  σσεε  

κκόόσσττοοςς  εεξξωωττεερριικκοούύ  κκααιι  ττοοππιικκόό  κκόόσσττοοςς..  ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  ττοουυ  εεππιιττεελλιικκοούύ  χχρρόόννοουυ  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  εεκκττιιµµηηθθεείί  σσεε  ππρρααγγµµααττιικκήή  ββάάσσηη  γγιιαα  ττοο  ξξέέννοο  κκααιι  ττοο  εεθθννιικκόό  

ππρροοσσωωππιικκόό..      

3.2.5 ∆ιαφήµιση  

ΓΓιιαα  όόλλαα  τταα  έέρργγαα  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοεεττοοιιµµάάσσεειι  κκααιι  νναα  υυπποοββάάλλλλεειι  

σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  έένναα  ππρροοσσχχέέδδιιοο  ααννααγγγγεελλίίααςς  γγεεννιικκώώνν  ππρροοµµηηθθεειιώώνν..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  

εεννεερργγήήσσεειι  γγιιαα  ττηηνν  δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττοουυ  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  

DDeevveellooppmmeenntt  BBuussiinneessss  ––  UUNNDDBB  κκααιι  DDeevveellooppmmeenntt  GGaatteewwaayy’’ss  ddgg  MMaarrkkeett8
811..  ΓΓιιαα  

νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  ττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

σσυυµµππεερριιλλάάββεειι,,  σσττηηνν  ααννααγγγγεελλίίαα8
822  γγεεννιικκώώνν  ππρροοµµηηθθεειιώώνν,,    έένναανν  κκααττάάλλοογγοο  µµεε  ττιιςς  

ααννααµµεεννόόµµεεννεεςς  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς,,  κκααιι  νναα  δδιιααφφηηµµίίσσεειι  µµιιαα  ααίίττηησσηη  γγιιαα  

εεκκδδήήλλωωσσηη  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  γγιιαα  κκάάθθεε  σσυυµµββόόλλααιιοο  γγιιαα  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσττηηνν  εεφφηηµµεερρίίδδαα  ττηηςς  κκυυββεερρννήήσσεεωωςς  ήή  σσεε  εεφφηηµµεερρίίδδαα  εεθθννιικκήήςς  

κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ήή  σσεε  µµιιαα  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  εελλεεύύθθεερρηηςς  ππρρόόσσββαασσηηςς..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  

σσυυµµββόόλλααιιαα  ααξξίίααςς  άάννωω  ττωωνν  220000000000  UUSS  $$  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααφφηηµµιισσττοούύνν  σσττηηνν  

ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDeevveellooppmmeenntt  BBuussiinneessss  ––  UUNNDDBB  κκααιι  

DDeevveellooppmmeenntt  GGaatteewwaayy’’ss  ddgg  MMaarrkkeett..  ΟΟιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  µµπποορροούύνν  εεππίίσσηηςς  νναα  

δδιιααφφηηµµίίσσοουυνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  εεκκδδήήλλωωσσηη  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  σσεε  δδιιεεθθννήή  εεφφηηµµεερρίίδδαα  ήή  σσεε  

ττεεχχννιικκόό  ππεερριιοοδδιικκόό..  ΟΟιι  ααππααιιττοούύµµεεννεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  οοιι  

λλιιγγόόττεερρεεςς  δδυυννααττέέςς  πποουυ  θθαα  εεππιιττρρέέψψοουυνν  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  νναα  εεκκττιιµµήήσσεειι  ττηηνν  

                                                                                        
8811
  ΒΒλλέέππεε  υυπποοσσηηµµεείίωωσσηη  3333    

8822
  ΗΗ  ααννααγγγγεελλίίαα  γγεεννιικκώώνν  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  ππρροοεεττοοιιµµάάζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  
σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  εεννεερργγήήσσεειι  γγιιαα  ττηηνν  δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττηηςς  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  UUnniitteedd  
NNaattiioonnss  DDeevveellooppmmeenntt  BBuussiinneessss  ––  UUNNDDBB  κκααιι  DDeevveellooppmmeenntt  GGaatteewwaayy’’ss  ddgg  MMaarrkkeett..  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
110022

κκααττααλλλληηλλόόττηητταα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  εεννώώ  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  πποολλύύππλλοοκκεεςς  γγιιαα  

νναα  µµηηνν  ααπποοκκααρρδδιιώώννοουυνν  ττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  ααππόό  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς..  

ΑΑππόό  ττηηνν  ηηµµέέρραα  ττηηςς  δδηηµµοοσσίίεευυσσηηςς  ττηηςς  ααννααγγγγεελλίίααςς  δδίίννοοννττααιι  όόχχιι  λλιιγγόόττεερρεεςς  ααππόό  1144  

ηηµµέέρρεεςς  γγιιαα  εεκκδδήήλλωωσσηη  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς,,  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  ττοουυ  

σσύύννττοοµµοουυ  κκααττααλλόόγγοουυ..      

33..22..66  Σύντοµος Κατάλογος Συµβούλων  

ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοππααρραασσκκεευυήή  ττοουυ  σσύύννττοοµµοουυ  

κκααττααλλόόγγοουυ..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεξξεεττάάσσεειι  ππρρώώτταα  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  

πποουυ  κκααττέέχχοουυνν  τταα  σσχχεεττιικκάά  ππρροοσσόόνντταα..  ΟΟιι  σσύύννττοοµµοοιι  κκααττάάλλοογγοοιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  έέξξιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  µµεε  εευυρρεείίαα  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  δδιιαασσπποορράά,,  µµεε  όόχχιι  

ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  δδύύοο  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχώώρραα  κκααιι  ττοο  λλιιγγόόττεερροο  

µµιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ααππόό  ααννααππττυυσσσσόόµµεεννηη  χχώώρραα,,  εεκκττόόςς  κκααιι  αανν  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  

κκααττάάλλλληηλλεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσττιιςς  ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  χχώώρρεεςς..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  µµπποορρεείί  νναα  

σσυυµµφφωωννήήσσεειι  σσεε  σσύύννττοοµµοουυςς  κκααττααλλόόγγοουυςς  µµεε  µµιικκρρόόττεερροο  ααρριιθθµµόό  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσεε  

εεξξααιιρρεεττιικκέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  όότταανν  µµόόννοο  λλίίγγεεςς  κκααττάάλλλληηλλεεςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  εεκκδδήήλλωωσσαανν  εεννδδιιααφφέέρροονν  γγιιαα  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  έέρργγοο  ήή  όότταανν  ττοο  

µµέέγγεεθθοοςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  δδεενν  δδιικκααιιοολλοογγεείί  µµεεγγααλλύύττεερροο  εεννδδιιααφφέέρροονν..  ΓΓιιαα  ττηηνν  

δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ττοουυ  σσυυννοοππττιικκοούύ  κκααττααλλόόγγοουυ,,  ηη  εεθθννιικκόόττηητταα  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  εείίννααιι  

ααυυττήή  σσττηηνν  οοπποοίίαα  κκααττααχχωωρρήήθθηηκκαανν  ήή  εεννσσωωµµααττώώθθηηκκαανν  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  

κκοοιιννοοππρρααξξιιώώνν,,  εείίννααιι  ηη  εεθθννιικκόόττηητταα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  πποουυ  εεππιιλλέέχχθθηηκκεε  νναα  

ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  ττηηνν  κκοοιιννοοππρρααξξίίαα..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  σσυυµµφφωωννήήσσεειι  

µµεε  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  νναα  δδιιεευυρρύύννεειι  ήή  νναα  µµεειιώώσσεειι  ττοονν  σσύύννττοοµµοο  κκααττάάλλοογγοο,,  ππααρρόόλλαα  

ααυυττάά,,  ααφφήήςς  σσττιιγγµµήήςς  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  δδηηλλώώσσεειι  όόττιι  δδεενν  έέχχεειι  κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη  γγιιαα  ττοονν  

σσύύννττοοµµοο  κκααττάάλλοογγοο,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσθθέέσσεειι  ηη  νναα  

ααφφααιιρρέέσσεειι  οοννόόµµαατταα  χχωωρρίίςς  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς..  ΟΟ  ττεελλιικκόόςς  κκααττάάλλοογγοοςς  ττωωνν  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  θθαα  δδοοθθεείί  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  εεκκδδήήλλωωσσαανν  

εεννδδιιααφφέέρροονν,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  σσεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ττοο  ααιιττηηθθεείί..  

33..22..77  ΟΟ  σσύύννττοοµµοοςς  κκααττάάλλοογγοοςς  µµπποορρεείί  νναα  ααπποοττεελλεείίττααιι  οολλοοκκλληηρρωωττιικκάά  ααππόό  

εεθθννιικκοούύςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  ((εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  κκααττααχχωωρρήήθθηηκκαανν  ήή  εεννσσωωµµααττώώθθηηκκαανν  

σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη)),,  όότταανν  ττοο  έέρργγοο  εείίννααιι  χχααµµηηλλόόττεερραα  ααππόό  ττηηνν  οορροοφφήή  

((ήή  ττιιςς  οορροοφφέέςς))  ηη  οοπποοίίαα  κκααθθοορρίίσσττηηκκεε  σσττοο  εεγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  σσχχέέδδιιοο  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
110033

ππρροοµµηηθθεειιώώνν8
833,,  όότταανν  έέννααςς  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκόόςς  ααρριιθθµµόόςς  κκααττάάλλλληηλλωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιµµοοςς  γγιιαα  ττηηνν  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  σσύύννττοοµµοουυ  κκααττααλλόόγγοουυ  µµεε  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  

κκόόσσττοοςς,,  κκααιι  όότταανν  οο  ααννττααγγωωννιισσµµόόςς  οο  οοπποοίίοοςς  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννεειι  κκααιι  ξξέέννοουυςς  

σσυυµµββοούύλλοουυςς,,  δδεενν  δδιικκααιιοολλοογγεείίττααιι  εεκκ  ππρρώώττηηςς  όόψψεεωωςς  ήή  οοιι  ξξέέννοοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  δδεενν  

έέδδεειιξξαανν  εεννδδιιααφφέέρροονν..  ΑΑυυττάά  τταα  ίίδδιιαα  πποοσσάά  θθαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθοούύνν  σσεε  ΤΤρρααππεεζζιικκάά  

δδααννεειιαακκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  πποουυ  υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  κκρρααττιικκάά  ααννααππττυυξξιιαακκάά  ππρροογγρράάµµµµαατταα  

((SSeeccttoorr  WWiiddee  AApppprrooaacchheess  ––  SSWWAAppss))8
844  ((σσττηηνν  οοπποοίίαα  κκααττααθθέέττοοννττααιι  κκυυββεερρννηηττιικκάά  

κκεεφφάάλλααιιαα  κκααιι  δδωωρρεεέέςς))  σσαανν  ττοο  όόρριιοο  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  οοπποοίίοο  οοιι  σσύύννττοοµµοοιι  κκααττάάλλοογγοοιι  

θθαα  ααπποοττεελλοούύννττααιι  οολλοοκκλληηρρωωττιικκάά  ααππόό  εεθθννιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  

εεππιιλλέέχχθθηηκκαανν  µµεε  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  εεγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα..  ΌΌµµωωςς,,  εεάάνν  ξξέέννεεςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  εεκκφφρράάσσοουυνν  εεννδδιιααφφέέρροονν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  λληηφφθθοούύνν  υυππ’’  όόψψηη..    

33..22..88  ΟΟ  σσύύννττοοµµοοςς  κκααττάάλλοογγοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  κκααττάά  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  νναα  

ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  σσυυµµββοούύλλοουυςς  ττηηςς  ίίδδιιααςς  κκααττηηγγοορρίίααςς,,  ππααρρόόµµοοιιααςς  ππααρρααγγωωγγιικκήήςς  

ιικκααννόόττηηττααςς,,  κκααιι  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκώώνν  σσττόόχχωωνν..  ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα,,  οο  σσύύννττοοµµοοςς  

κκααττάάλλοογγοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  νναα  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  µµεε  

ππααρρόόµµοοιιεεςς  εεµµππεειιρρίίεεςς  ήή  ααππόό  µµηη  κκεερρδδοοσσκκοοππιικκοούύςς  οορργγααννιισσµµοούύςς  ((NNGGOOss)),,  

ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιαα,,  οορργγααννιισσµµοούύςς  ττωωνν  ΗΗννωωµµέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν  κκ..ττ..λλ  ,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  

δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  σσττοονν  ίίδδιιοο  ττοοµµέέαα  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηηςς..  ΕΕάάνν  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί  

πποοιικκιιλλίίαα  σσυυµµββοούύλλωωνν,,  ηη  εεππιιλλοογγήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  

((QQBBSS))  ήή  µµεε  ββάάσσηη  τταα  ππρροοσσόόνντταα  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  ((CCQQSS))  ((όότταανν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  

µµιικκρρέέςς8
855  εερργγαασσίίεεςς))..  ΟΟ  σσύύννττοοµµοοςς  κκααττάάλλοογγοοςς  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  

µµεεµµοοννωωµµέέννοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς..    

33..22..99  Προετοιµασία και Έκδοση της Αίτησης για Προτάσεις (RFP)  

ΗΗ  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι::  

((αα))  ΜΜιιαα  ππρρόόσσκκλληησσηη  
                                                                                        
8833
  ΟΟρροοφφέέςς  σσεε  δδοολλάάρριιαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορριισσττοούύνν  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  λλααµµββάάννοοννττααςς  υυππ’’  όόψψηη  
ττηηνν  φφύύσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγιικκήή  ιικκααννόόττηητταα  ττωωνν  εεθθννιικκώώνν  σσυυµµββοούύλλωωνν,,  κκααιι  ττηηνν  
πποολλυυππλλοοκκόόττηητταα  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν..  ΗΗ  οορροοφφήή  ((ήή  οοιι  οορροοφφέέςς))  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  σσεε  κκααµµίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  νναα  
υυππεερρββααίίννοουυνν  ττοο  πποοσσόό  πποουυ  κκααθθοορρίίσσττηηκκεε  σσττηηνν  ααννααφφοορράά  εεκκττίίµµηησσηηςς  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  ττηηςς  χχώώρρααςς  
((CCoouunnttrryy  PPrrooccuurreemmeenntt  AAsssseessssmmeenntt  RReeppoorrtt  ––  CCPPAARR))  γγιιαα  ττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΟΟιι  
οορροοφφέέςς  σσεε  δδοολλάάρριιαα  γγιιαα  κκάάθθεε  δδααννεειιοολλήήππττρριιαα  χχώώρραα  θθαα  ααννααρρττηηθθοούύνν  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττηηςς  
ΤΤρράάππεεζζααςς..  
8844
  ΤΤοο  αακκρρωωννύύµµιιοο  SSWWAAppss  σσυυµµββοολλίίζζεειι  µµιιαα  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ααππόό  ααννααππττυυξξιιαακκοούύςς  οορργγααννιισσµµοούύςς  γγιιαα  νναα  
υυπποοσσττηηρρίίξξοουυνν  κκρρααττιικκάά  ππρροογγρράάµµµµαατταα  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ηη  δδιιααββάάθθµµιισσηη  εείίννααιι  µµεεγγααλλύύττεερρηη  ααππόό  έένναα  
ααππλλόό  έέρργγοο..  ΤΤυυππιικκάά  ππεερριιέέχχεειι  έένναανν  οολλόόκκλληηρροο  ττοοµµέέαα  ήή  µµεεγγάάλλαα  ττµµήήµµαατταα  ααππόό  έένναανν..          
8855
  ΗΗ  λλέέξξηη  ««µµιικκρρέέςς»»  εεδδώώ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορριισσττεείί  ξξεεχχωωρριισσττάά  γγιιαα  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  
λλααµµββάάννοοννττααςς  υυππ’’  όόψψηη  ττηηνν  φφύύσσηη  κκααιι  ττηηνν  πποολλυυππλλοοκκόόττηητταα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς,,  ααλλλλάά  σσεε  κκάάθθεε  
ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυππεερρββααίίννεειι  τταα  220000000000$$..    
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((ββ))  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  

((γγ))  ΑΑρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  ((TTOORR))  

((δδ))  ΤΤοο  ππρροοττεειιννόόµµεεννοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  

ΟΟιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσοουυνν  ττοο  κκααττάάλλλληηλλοο  

ππρρόόττυυπποο  ααίίττηησσηηςς  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  ττοο  οοπποοίίοο  εεκκδδόόθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  µµεε  

εελλάάχχιισσττεεςς  ααλλλλααγγέέςς,,  ααπποοδδεεκκττέέςς  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  όόσσοο  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  γγιιαα  νναα  

ααννττιιµµεεττωωππιισσττοούύνν  οοιι  ιιδδιιααίίττεερρεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ττοουυ  έέρργγοουυ..  ΟΟπποοιιεεσσδδήήπποοττεε  ααλλλλααγγέέςς  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  εειισσααχχθθοούύνν  µµόόννοο  δδιιααµµέέσσοουυ  ττοουυ  φφύύλλλλοουυ  δδεεδδοοµµέέννωωνν  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  γγιιαα  

ππρροοττάάσσεειιςς..  ΟΟιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααχχωωρρίίσσοουυνν  σσεε  µµιιαα  λλίίσστταα  όόλλαα  τταα  

έέγγγγρρααφφαα  πποουυ  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σσττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  

µµπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσεειι  έένναα  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  γγιιαα  νναα  δδιιααννέέµµεειι  ττηηνν  

ααίίττηησσηη,,  υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  εείίννααιι  ιικκααννοοπποοιιηηµµέέννηη  ααππόό  ττηηνν  εεππάάρρκκεειιαα  ττοουυ  

εενν  λλόόγγοο  σσυυσσττήήµµααττοοςς..  ΕΕάάνν  ηη  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  δδιιααννεεµµηηθθεείί  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά,,  ττοο  

ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  αασσφφααλλέέςς  γγιιαα  νναα  ααπποοφφεευυχχθθοούύνν  

ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  κκααιι  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιοορρίίζζεειι  ττηη  ππρρόόσσββαασσηη  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  

πποουυ  εείίννααιι  κκααττααγγεεγγρρααµµµµέέννοοιι  σσττοονν  σσύύννττοοµµοο  κκααττάάλλοογγοο..  

3.2.10 Πρόσκληση (Letter of Invitation - LOI)  

ΗΗ  ππρρόόσσκκλληησσηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδηηλλώώννεειι  ττηηνν  ππρρόόθθεεσσηη  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  νναα  

σσυυζζηηττήήσσεειι  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  ππρροοββλλεεφφθθοούύνν  

σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  ηη  ππηηγγήή  ττωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν,,  λλεεππττοοµµέέρρεειιεεςς  γγιιαα  ττοονν  

ππεελλάάττηη,,  οο  χχρρόόννοοςς  κκααιι  ηηµµεερροοµµηηννίίαα,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  ηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  υυπποοββοολλήήςς  

ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν..    

33..22..1111  Οδηγίες προς τους Συµβούλους (Instructions to Consultants – 

ITC)      

ΟΟιι  οοδδηηγγίίεεςς  ππρροοςς  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιέέχχοουυνν  όόλλεεςς  ττιιςς  

ααππααρρααίίττηηττεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  ττοουυςς  ββοοηηθθοούύσσααννεε  νναα  ππρροοεεττοοιιµµάάσσοουυνν  

ααννάάλλοογγεεςς  ππρροοττάάσσεειιςς,,  κκααιι  νναα  εεππιιφφέέρροουυνν  όόσσοο  ττοο  δδυυννααττόόνν  ππεερριισσσσόόττεερρηη  

δδιιααφφάάννεειιαα  σσττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς,,  ππααρρέέχχοοννττααςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσχχεεττιικκέέςς  µµεε  

ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααςς  τταα  κκρριιττήήρριιαα  κκααιι  ττοουυςς  

ππααρράάγγοοννττεεςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς,,  ττοουυςς  ααννττίίσσττοοιιχχοουυςς  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ββααρρύύττηηττααςς  κκααιι  ττοο  

εελλάάχχιισσττοο  ααπποοδδεεκκττόό  όόρριιοο..  ΟΟιι  οοδδηηγγίίεεςς  ππρροοςς  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  
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ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  µµιιαα  εεκκττίίµµηησσηη  ττοουυ  εεππιιππέέδδοουυ  ττωωνν  ββαασσιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  ((σσεε  

εεππιιττεελλιικκόό  χχρρόόννοο))  πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  ααππόό  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  ήή  ααππόό  ττοονν  σσυυννοολλιικκόό  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό,,  ααλλλλάά  όόχχιι  κκααιι  ααππόό  τταα  δδύύοο..  ΟΟιι  σσύύµµββοουυλλοοιι,,  ππααρρόόλλαα  ααυυττάά,,  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εελλεεύύθθεερροοιι  νναα  ππρροοεεττοοιιµµάάσσοουυνν  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  εεκκττιιµµήήσσεειιςς  

ααππααιιττοούύµµεεννοουυ  εεππιιττεελλιικκοούύ  χχρρόόννοουυ  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  κκααιι  νναα  δδώώσσοουυνν  

ττοο  ααννάάλλοογγοο  κκοοσσττοολλόόγγιιοο  σσττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ττοουυςς..  ΟΟιι  οοδδηηγγίίεεςς  ππρροοςς  ττοουυςς  

σσυυµµββοούύλλοουυςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορρίίζζοουυνν  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  εεγγκκυυρρόόττηηττααςς  ττηηςς  

ππρρόότταασσηηςς,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεππααρρκκήήςς  γγιιαα  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  

ππρροοττάάσσεεωωνν,,  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς,,  ττοονν  ΤΤρρααππεεζζιικκόό  έέλλεεγγχχοο,,  κκααιι  ττηηνν  

οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεεωωνν  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..  ΈΈννααςς  λλεεππττοοµµεερρήήςς  

κκααττάάλλοογγοοςς  ττωωνν  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  πποουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σσττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  

ππρροοςς  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  δδίίννεεττααιι  σσττοο  ππααρράάρρττηηµµαα  ΕΕ  

3.2.12 Συµβόλαιο     

ΣΣττοο  ττµµήήµµαα  IIVV  ααυυττώώνν  ττωωνν  οοδδηηγγιιώώνν  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσεε  σσυυννττοοµµίίαα  οοιι  ππιιοο  

κκοοιιννοοίί  ττύύπποοιι  σσυυµµββοολλααίίωωνν..  ΟΟιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσοουυνν  

ττοονν  κκααττάάλλλληηλλοο  ττύύπποο  σσυυµµββοολλααίίοουυ  πποουυ  εεκκδδόόθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  µµεε  

εελλάάχχιισσττεεςς  ααλλλλααγγέέςς,,  ααπποοδδεεκκττέέςς  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  όόσσοο  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  γγιιαα  νναα  

ααννττιιµµεεττωωππιισσττοούύνν  ιιδδιιααιιττεερρόόττηηττεεςς  ττηηςς  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηηςς  χχώώρρααςς  κκααιι  ττοουυ  

σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  έέρργγοουυ..  ΟΟπποοιιεεσσδδήήπποοττεε  ααλλλλααγγέέςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εειισσααχχθθοούύνν  µµόόννοο  

δδιιααµµέέσσοουυ  ττωωνν  φφύύλλλλωωνν  δδεεδδοοµµέέννωωνν  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  ήή  δδιιααµµέέσσοουυ  εειιδδιικκώώνν  όόρρωωνν  

ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  κκααιι  όόχχιι  εειισσάάγγοοννττααςς  ααλλλλααγγέέςς  σσττηηνν  δδιιααττύύππωωσσηη  ττωωνν  ΓΓεεννιικκώώνν  

όόρρωωνν  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  πποουυ  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σσττοο  ππρρόόττυυπποο  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς..  

ΑΑυυττάά  τταα  ππρρόόττυυππαα  σσυυµµββοολλααίίωωνν  κκααλλύύππττοουυνν  ττηηνν  ππλλεειιοοννόόττηητταα  ττωωνν  

σσυυµµββοουυλλεευυττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  ΌΌτταανν  τταα  ππααρρααππάάννωω  ππρρόόττυυππαα  δδεενν  εείίννααιι  

κκααττάάλλλληηλλαα  ((γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  εεππιιθθεεώώρρηησσηη  ππρριινν  ττηηνν  ααπποοσσττοολλήή,,  υυππηηρρεεσσίίεεςς  

ππρροοµµηηθθεειιώώνν,,  εεκκππααίίδδεευυσσηη  φφοοιιττηηττώώνν,,  δδιιααφφηηµµιισσττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  σσττηηνν  

ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  ήή  ttwwiinnnniinngg))  οοιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσοουυνν  

άάλλλλοουυςς  ττύύπποουυςς  σσυυµµββοολλααίίωωνν  ααπποοδδεεκκττώώνν  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα..  

33..22..1133  Παραλαβή των Προτάσεων  

ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδώώσσεειι  ααρρκκεεττόό  χχρρόόννοο  σσττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  έέττσσιι  

ώώσσττεε  ααυυττοοίί  νναα  µµπποορρέέσσοουυνν  νναα  εεττοοιιµµάάσσοουυνν  ττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ττοουυςς..  ΟΟ  χχρρόόννοοςς  πποουυ  
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θθαα  ττοουυςς  ππααρρααχχωωρρηηθθεείί  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττοο  έέρργγοο,,  ααλλλλάά  φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  δδεενν  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  λλιιγγόόττεερροοςς  ααππόό  ττέέσσσσεερριιςς  εεββδδοοµµάάδδεεςς  ήή  ππεερριισσσσόόττεερροοςς  ααππόό  ττρριιςς  

µµήήννεεςς  ((γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  γγιιαα  έέρργγαα  πποουυ  ααππααιιττοούύνν  ττηηνν  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  µµιιααςς  

εεξξεειιδδιικκεευυµµέέννηηςς  µµεεθθοοδδοολλοογγίίααςς,,  ππρροοππααρραασσκκεευυήή  εεννόόςς  λλεεππττοοµµεερρέέσσττααττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  

ττοο  οοπποοίίοο  ααππααιιττεείί  ττηηνν  εεµµππλλοοκκήή  πποολλλλώώνν  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  ττµµηηµµάάττωωνν))..  ΚΚααττάά  ττηηνν  

δδιιάάρρκκεειιαα  ααυυττήήςς  ττηηςς  ααννάάππααυυλλααςς,,  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  µµπποορροούύνν  νναα  ζζηηττήήσσοουυνν  

δδιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς  σσχχεεττιικκέέςς  µµεε  ττιιςς  ππααρρεεχχόόµµεεννεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  

ππρροοττάάσσεεωωνν  ((RRFFPP))..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδώώσσεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  ααυυττέέςς  ττιιςς  

δδιιεευυκκρριιννήήσσεειιςς,,  κκααιι  νναα  ααπποοσσττεείίλλεειι  ααννττίίγγρρααφφοο  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοουυ  

σσύύννττοοµµοουυ  κκααττααλλόόγγοουυ  ((οοιι  οοπποοίίεεςς  ππρροοττίίθθεεννττααιι  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  ππρροοττάάσσεειιςς))..  ΕΕάάνν  

εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδώώσσεειι  ππααρράάτταασσηη  υυπποοββοολλήήςς  

ππρροοττάάσσεεωωνν..  ΟΟιι  ττεεχχννιικκέέςς  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββλληηθθοούύνν  

ττααυυττόόχχρροονναα..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  ππρροοθθεεσσµµίίααςς  δδεενν  θθαα  γγίίννοουυνν  δδεεκκττέέςς  

ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  σσττιιςς  ττεεχχννιικκέέςς  ήή  σσττιιςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς..  ΓΓιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  

ττηηςς  αακκεερρααιιόόττηηττααςς  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς,,  οοιι  ττεεχχννιικκέέςς  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββλληηθθοούύνν  σσεε  ξξεεχχωωρριισσττοούύςς  σσφφρρααγγιισσµµέέννοουυςς  φφαακκέέλλοουυςς..  ΟΟιι  ττεεχχννιικκοοίί  

φφάάκκεελλοοιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννοοιιχχττοούύνν  ααµµέέσσωωςς,,  ααππόό  µµιιαα  εεππιιττρροοππήή  ααξξιιωωµµααττοούύχχωωνν  

ππρροοεερρχχόόµµεεννωωνν  ααππόό  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ττµµήήµµαατταα  ((ττεεχχννιικκόό,,  οοιικκοοννοοµµιικκόό,,  ννοοµµιικκόό,,  

ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη)),,  µµεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  υυπποοββοολλήήςς..  ΟΟιι  

οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ππααρρααµµεείίννοουυνν  σσφφρρααγγιισσµµέέννεεςς  κκααιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ππααρραακκααττααττεεθθοούύνν  σσεε  έένναανν  εευυυυππόόλληηππττοο  οορρκκωωττόό  λλοογγιισσττήή  ττοουυ  δδηηµµοοσσίίοουυ  ήή  σσεε  µµιιαα  

ααννεεξξάάρρττηηττηη  ααρρχχήή  µµέέχχρριι  νναα  ααννοοιιχχττοούύνν  δδηηµµόόσσιιαα..  ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  ππρρόότταασσηη  ηη  

οοπποοίίαα  θθαα  λληηφφθθεείί  µµεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  ππρροοθθεεσσµµίίααςς  θθαα  εεππιισσττρρααφφεείί  δδίίχχωωςς  νναα  

ααννοοιιχχττεείί..  ΟΟιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  µµπποορροούύνν  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσοουυνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  

σσύύσσττηηµµαα  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  εεππιιττρρέέππεειι  σσττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  ττιιςς  

ππρροοττάάσσεειιςς  ττοουυςς  µµεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  µµέέσσαα,,  υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  εείίννααιι  

ιικκααννοοπποοιιηηµµέέννηη  µµεε  ττηηνν  εεππάάρρκκεειιαα  ττοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς,,  εεξξαασσφφααλλίίζζοοννττααςς,,  µµεεττααξξύύ  

άάλλλλωωνν,,  όόττιι  ττοο  σσύύσσττηηµµαα  εείίννααιι  αασσφφααλλέέςς,,  δδιιααφφυυλλάάσσσσεειι  ττηηνν  εεµµππιισσττεευυττιικκόόττηητταα  κκααιι  

ττηηνν  ααυυθθεεννττιικκόόττηητταα  ττωωνν  υυπποοββλληηθθέέννττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  έένναα  σσύύσσττηηµµαα  

ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  υυπποογγρρααφφήήςς  ήή  κκάάττιι  ααννττίίσσττοοιιχχοο  γγιιαα  νναα  δδιιααττηηρρήήσσεειι  ττοουυςς  

σσυυµµββοούύλλοουυςς  δδεεσσµµεευυµµέέννοουυςς  σσττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ττοουυςς,,  κκααιι  εεππιιττρρέέππεειι  ττοο  άάννοοιιγγµµαα  ττωωνν  

ππρροοσσφφοορρώώνν  µµεε  ττααυυττόόχχρροοννηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηη  ααππόό  ττοονν  σσύύµµββοουυλλοο  

κκααιι  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΣΣεε  ααυυττήή  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη,,  οοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  θθαα  δδιιααττηηρρήήσσοουυνν  

ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  ττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ττοουυςς  εεγγγγρράάφφωωςς..    
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33..22..1144  Αξιολόγηση των Προτάσεων: Εξέταση της Ποιότητας και του 

Κόστους  

ΗΗ  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυλλοοπποοιιηηθθεείί  σσεε  δδύύοο  σσττάάδδιιαα::  

ππρρώώτταα  ήή  πποοιιόόττηητταα,,  κκααιι  σσττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  ττοο  κκόόσσττοοςς..  ΟΟιι  ααξξιιοολλοογγηηττέέςς  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  

ππρροοττάάσσεεωωνν  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  ππρρόόσσββαασσηη  σσττιιςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  

µµέέχχρριι  ήή  ττεεχχννιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ΤΤρρααππεεζζιικκόό  

έέλλεεγγχχοο  κκααιι  ττηηνν  µµηη  ύύππααρρξξηη  ααννττιιρρρρήήσσεεωωνν,,  νναα  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί..  ΟΟιι  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  

ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννοοιιχχττοούύνν  µµόόννοο  µµεεττάά  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  ττεεχχννιικκήήςς  

ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς..  ΗΗ  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυλλοοπποοιιηηθθεείί  σσεε  ππλλήήρρηη  σσυυµµφφωωννίίαα  µµεε  

ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  ((RRFFPP))..    

3.2.15 Αξιολόγηση της Ποιότητας  

ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααξξιιοολλοογγήήσσεειι  κκάάθθεε  ττεεχχννιικκήή  ππρρόότταασσηη  

((χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  µµιιαα  εεππιιττρροοππήή  ααξξιιοολλοογγήήσσεεωωνν  ααπποοττεελλοούύµµεεννηη  ααππόό  ττρρεειιςς  ήή  

ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  εειιδδιικκοούύςς  σσττοονν  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ττοοµµέέαα)),,  λλααµµββάάννοοννττααςς  υυππ’’  όόψψηη  

ααρρκκεεττάά  κκρριιττήήρριιαα::  

((αα))  ΤΤηηνν  σσχχεεττιικκήή  µµεε  ττοο  ααννττιικκεείίµµεεννοο  εεµµππεειιρρίίαα  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ..  

((ββ))  ΤΤηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττηηςς  ππρροοττεειιννόόµµεεννηηςς  µµεεθθοοδδοολλοογγίίααςς..  

((γγ))  ΤΤαα  ππρροοσσόόνντταα  ττωωνν  ββαασσιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν..  

((δδ))  ΜΜεεττααφφοορράά  ττεεχχννοογγννωωσσίίααςς,,  εεάάνν  ααππααιιττεείίττααιι  ααππόό  ττιιςς  

ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς..  

((δδ))  ΗΗ  έέκκτταασσηη  ττηηςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττωωνν  ννττόόππιιωωνν  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  ββαασσιικκώώνν  

σσττεελλεεχχώώνν  σσττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ..    

ΚΚάάθθεε  έένναα  ααππόό  τταα  κκρριιττήήρριιαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ββααθθµµοολλοογγηηθθεείί  σσεε  µµιιαα  κκλλίίµµαακκαα  ααππόό  ττοο  

11  µµέέχχρριι  ττοο  110000..  ΣΣττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  οοιι  ββααθθµµοολλοογγίίεεςς  θθαα  πποολλλλααππλλαασσιιαασσττοούύνν  µµεε  ττοουυςς  

ααννάάλλοογγοουυςς  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ββααρρύύττηηττααςς  γγιιαα  νναα  ππάάρροουυµµεε  ττοο  ττεελλιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσµµαα..  ΟΟιι  

αακκόόλλοουυθθεεςς  ββααρρύύττηηττεεςς  εείίννααιι  εεννδδεειικκττιικκέέςς..  ΤΤαα  ππρρααγγµµααττιικκάά  πποοσσοοσσττάά  πποουυ  θθαα  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθοούύνν  θθαα  ττααιιρριιάάζζοουυνν  µµεε  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  έέρργγοο  κκααιι  θθαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  

µµέέσσαα  σστταα  όόρριιαα  πποουυ  φφααίίννοοννττααιι  ππααρραακκάάττωω,,  εεκκττόόςς  εεάάνν  εεγγκκρρίίννεειι  κκάάττιι  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ηη  

ΤΤρράάππεεζζαα..  ΟΟιι  ππρροοττεειιννόόµµεεννεεςς  ββααρρύύττηηττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  σσττηηνν  

ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  ((RRFFPP))..        
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ΤΤηηνν  σσχχεεττιικκήή  µµεε  ττοο  ααννττιικκεείίµµεεννοο  εεµµππεειιρρίίαα  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ::  00  µµέέχχρριι  1100  ββααθθµµοούύςς  

ΜΜεεθθοοδδοολλοογγίίαα::  2200  µµέέχχρριι  5500  ββααθθµµοούύςς  

ΒΒαασσιικκόό  ΠΠρροοσσωωππιικκόό::  3300  µµέέχχρριι  6600  ββααθθµµοούύςς  

ΜΜεεττααφφοορράά  ΤΤεεχχννοογγννωωσσίίααςς8
866::  00  µµέέχχρριι  1100  ββααθθµµοούύςς  

ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  ΕΕθθννιικκοούύ  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ8
877::  00  µµέέχχρριι  1100  ββααθθµµοούύςς  

ΣΣύύννοολλοο::  110000  ββααθθµµοοίί                    

33..22..1166  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααιιρρέέσσεειι  ααυυττάά  τταα  

κκρριιττήήρριιαα  σσεε  υυπποο--κκρριιττήήρριιαα..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  υυπποο--κκρριιττήήρριιαα  γγιιαα  ττηηνν  µµεεθθοοδδοολλοογγίίαα  

θθαα  µµπποορροούύσσαανν  νναα  ήήττααννεε  ηη  κκααιιννοοττοοµµίίαα  κκααιι  ττοο  εεππίίππεεδδοο  ττωωνν  λλεεππττοοµµεερρεειιώώνν..  

ΌΌµµωωςς  οο  ααρριιθθµµόόςς  ττωωνν  υυπποο--κκρριιττηηρρίίωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααττηηρρηηθθεείί  σστταα  ββαασσιικκάά..  ΗΗ  

ΤΤρράάππεεζζαα  εείίννααιι  κκααττάά  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  υυππεερρββοολλιικκάά  λλεεππττοοµµεερρώώνν  κκααττααλλόόγγωωνν  υυπποο--  

κκρριιττηηρρίίωωνν  τταα  οοπποοίίαα  ππιιθθααννόόνν  θθαα  κκααθθιισσττοούύσσαανν  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ππεερριισσσσόόττεερροο  µµιιαα  

µµηηχχααννιικκήή  άάσσκκηησσηη  ππααρράά  µµιιαα  εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή  εεκκττίίµµηησσηη  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν..  ΗΗ  

ββααρρύύττηητταα  πποουυ  δδίίννεεττααιι  σσττηηνν  εεµµππεειιρρίίαα  µµπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  σσχχεεττιικκάά  µµέέττρριιαα,,  

δδεεδδοοµµέέννοουυ  όόττιι  ααυυττόό  ττοο  κκρριιττήήρριιοο  έέχχεειι  λληηφφθθεείί  ήήδδηη  υυππ’’  όόψψηη  κκααττάά  ττηηνν  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  

ττοουυ  σσύύννττοοµµοουυ  κκααττααλλόόγγοουυ  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν..  ΠΠεερριισσσσόόττεερρηη  ββααρρύύττηητταα  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  δδοοθθεείί  σσττηηνν  µµεεθθοοδδοολλοογγίίαα  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  έέχχοουυµµεε  ππιιοο  πποολλύύππλλοοκκεεςς  

εερργγαασσίίεεςς  ((γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  πποολλυυδδιιάάσσττααττεεςς  οοιικκοοννοοµµοοττεεχχννιικκέέςς  ήή  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκέέςς  

ΜΜεελλέέττεεςς))..  

33..22..1177  ΣΣυυννιισσττάάττααιι  µµόόννοο  ηη  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττοουυ  ββαασσιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ..  ∆∆εεδδοοµµέέννοουυ  

όόττιι  ττοο  ββαασσιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  εείίννααιι  ααυυττόό  πποουυ  κκααθθοορρίίζζεειι  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττηηςς  

ααππόόδδοοσσηηςς,,  µµεεγγααλλύύττεερρηη  ββααρρύύττηητταα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοδδοοθθεείί  σσεε  ααυυττόό  ττοο  κκρριιττήήρριιοο  

σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  ππρροοττεειιννόόµµεεννηη  εερργγαασσίίαα  εείίννααιι  πποολλύύππλλοοκκηη..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  

θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εελλέέγγξξεειι  τταα  ππρροοσσόόνντταα  κκααιι  ττηηνν  εεµµππεειιρρίίαα  ττοουυ  ππρροοττεειιννόόµµεεννοουυ  

ββαασσιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  µµέέσσαα  ααππόό  τταα  ββιιοογγρρααφφιικκάά  σσηηµµεειιώώµµαατταα,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  αακκρριιββήή,,  ππλλήήρρηη  κκααιι  υυπποογγεεγγρρααµµµµέένναα  ααππόό  έένναανν  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηηµµέέννοο  

ααξξιιωωµµααττοούύχχοο  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  σσυυµµββοούύλλωωνν  κκααιι  ααππόό  ττοονν  ίίδδιιοο  ττοονν  ππρροοττεειιννόόµµεεννοο..  

ΤΤαα  άάττοοµµαα  θθαα  ββααθθµµοολλοογγηηθθοούύνν  σστταα  αακκόόλλοουυθθαα  ττρρίίαα  υυπποο--κκρριιττήήρριιαα,,  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττοο  

κκααθθήήκκοονν::  

                                                                                        
8866
  ΗΗ  µµεεττααφφοορράά  ττεεχχννοογγννωωσσίίααςς  µµπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  οο  κκύύρριιοοςς  σσττόόχχοοςς  ττοουυ  έέρργγοουυ..  ΣΣεε  ττέέττοοιιεεςς  
ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααυυττόό  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  φφααίίννεεττααιι  σσττιιςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  ((TTOORR))  κκααιι  µµόόννοο  µµεεττάά  ααππόό  έέγγκκρριισσηη  
ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  µµπποορρεείί  νναα  δδοοθθεείί  µµεεγγααλλύύττεερρηη  ββααρρύύττηητταα  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ααννττιικκααττοοππττρρίίζζεειι  ττηηνν  σσηηµµαασσίίαα  
ττοουυ..        
8877
  ΌΌππωωςς  φφααίίννεεττααιι  ααππόό  ττοο  πποοσσοοσσττόό  ττωωνν  ννττόόππιιωωνν  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  ββαασσιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  σσεε  ξξέέννεεςς  κκααιι  
εεθθννιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..    
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((αα))  ΓΓεεννιικκάά  ππρροοσσόόνντταα::  ΓΓεεννιικκήή  µµόόρρφφωωσσηη  κκααιι  εεκκππααίίδδεευυσσηη,,  χχρρόόννοοςς  

εερργγαασσίίααςς,,  κκααττεεχχόόµµεεννηη  θθέέσσηη,,  χχρρόόννοοςς  εεππιιττεελλιικκήήςς  εερργγαασσίίααςς  σσττηηνν  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκήή  

εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  εεµµππεειιρρίίαα  σσεε  ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  χχώώρρεεςς,,  κκααιι  οούύττωω  κκααθθ’’  εεξξήήςς..    

((ββ))  ΕΕππάάρρκκεειιαα  γγιιαα  ττηηνν  εερργγαασσίίαα::    ΜΜόόρρφφωωσσηη,,  εεκκππααίίδδεευυσσηη,,  κκααιι  

εεµµππεειιρρίίαα  σσττοονν  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ττοοµµέέαα  --  ααννττιικκεείίµµεεννοο  κκ..ττ..λλ,,  σσχχεεττιικκόό  µµεε  ττηηνν  

σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  εερργγαασσίίαα..  

((γγ))  ΕΕµµππεειιρρίίαα  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή::  ΓΓννώώσσηη  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  γγλλώώσσσσααςς,,  

κκοουυλλττοούύρρααςς,,  δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς,,  κκυυββεερρννηηττιικκήή  οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  οούύττωω  κκααθθ’’  

εεξξήήςς..  

33..22..1188  ΟΟιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααξξιιοολλοογγήήσσοουυνν  κκάάθθεε  ππρρόότταασσηη  µµεε  ββάάσσηη  

ττηηνν  ααννττααππόόκκρριισσηη  ττηηςς  σσττιιςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  ((TTOORR))..  ΜΜιιαα  ππρρόότταασσηη  θθαα  θθεεωωρρηηθθεείί  

αακκααττάάλλλληηλληη  κκααιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποορρρριιφφθθεείί  σσεε  ααυυττόό  ττοο  σσττάάδδιιοο  εεάάνν  δδεενν  

ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσεε  σσηηµµααννττιικκέέςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  ήή  εεάάνν  δδεενν  εεππιιττύύχχεειι  ττηηνν  εελλάάχχιισσττηη  

ττεεχχννιικκήή  ββααθθµµοολλοογγίίαα  πποουυ  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς..    

33..22..1199  ΣΣττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ππρροοεεττοοιιµµάάσσεειι  µµιιαα  ττεεχχννιικκήή  ααννααφφοορράά  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ττωωνν  

ππρροοττάάσσεεωωνν  κκααιι,,  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  σσυυµµββοολλααίίωωνν  πποουυ  υυππόόκκεειιννττααιι  σσεε  

ππρρόόττεερροο  έέλλεεγγχχοο,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττηηνν  υυπποοββάάλλεειι  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  

δδήήλλωωσσηη  ««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»..  ΗΗ  ααννααφφοορράά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττεεκκµµηηρριιώώννεειι  τταα  

ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττηηςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι  νναα  ππεερριιγγρράάφφεειι  τταα  ιισσχχυυρράά  κκααιι  τταα  ααδδύύνναατταα  

σσηηµµεείίαα  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν..  ΌΌλλαα  τταα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ααρρχχεείίαα,,  όόππωωςς  

ααττοοµµιικκάά  φφύύλλλλαα  ββααθθµµοολλοογγίίααςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααττηηρρηηθθοούύνν  µµέέχχρριι  ττηηνν  

οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  κκααιι  ττοονν  δδιιααχχεειιρριισσττιικκόό  ττοουυ  έέλλεεγγχχοο..    

33..22..2200  Αξιολόγηση του κόστους    

  ΜΜεεττάά  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  κκααιι  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  

ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  δδήήλλωωσσηηςς  ««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ππλληηρροοφφοορρήήσσεειι  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  έέχχοουυνν  υυπποοββάάλλεειι  ππρροοττάάσσεειιςς,,  σσχχεεττιικκάά  

µµεε  τταα  ττεεχχννιικκάά  σσηηµµεείίαα  πποουυ  έέχχοουυνν  ααννααττεεθθεείί  σσεε  κκάάθθεε  έένναανν  ααππόό  ααυυττοούύςς  κκααιι  θθαα  

ππρρέέππεειι  εεππίίσσηηςς  νναα  εειιδδοοπποοιιήήσσεειι  ααυυττοούύςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  ππρροοττάάσσεειιςς  δδεενν  ππέέττυυχχαανν  

ττηηνν  χχααµµηηλλόόττεερρηη  ααπποοδδεεκκττήή  ββααθθµµοολλοογγίίαα  ήή  θθεεωωρρήήθθηηκκεε  όόττιι  δδεενν  ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  

σσττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  κκααιι  ττωωνν  ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν  κκααιι  όόττιι  οοιι  δδιικκέέςς  ττοουυςς  

οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ττοουυςς  εεππιισσττρρααφφοούύνν  χχωωρρίίςς  νναα  ααννοοιιχχττοούύνν  µµεεττάά  ττηηνν  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
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υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  ττααυυττόόχχρροονναα  νναα  

γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειι  σσττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  έέχχοουυνν  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  ττηηνν  

χχααµµηηλλόόττεερρηη  ααπποοδδεεκκττήή  ββααθθµµοολλοογγίίαα,,  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα,,  ττοονν  χχρρόόννοο  κκααιι  ττοονν  ττόόπποο  

σσττοονν  οοπποοίίοο  θθαα  λλάάββεειι  χχώώρραα  ττοο  άάννοοιιγγµµαα  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  ππρροοττάάσσεεωωνν..  ΟΟ  

κκααθθοορριισσµµόόςς  ττηηςς  ηηµµεερροοµµηηννίίααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδίίννεειι  σσττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  ααρρκκεεττόό  

χχρρόόννοο  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  κκάάννοουυνν  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  δδιιεευυθθεεττήήσσεειιςς  γγιιαα  νναα  µµπποορρέέσσοουυνν  νναα  

ππααρραακκοολλοουυθθήήσσοουυνν  ττοο  άάννοοιιγγµµαα  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  ππρροοττάάσσεεωωνν..  ΤΤοο  άάννοοιιγγµµαα  ττωωνν  

ππρροοττάάσσεεωωνν  θθαα  γγίίννεειι  δδηηµµόόσσιιαα  µµεε  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττωωνν  ααννττιιππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  

σσυυµµββοούύλλωωνν  οοιι  οοπποοίίοοιι  εεππέέλλεεξξαανν  νναα  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσοουυνν  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

((ααυυττοοππρροοσσώώππωωςς  ήή  µµέέσσωω  δδιικκττύύοουυ))..  ΤΤοο  όόννοοµµαα  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ,,  τταα  ττεεχχννιικκάά  

σσηηµµεείίαα,,  κκααιι  οοιι  ππρροοττεειιννόόµµεεννεεςς  ττιιµµέέςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααββαασσττοούύνν  µµεεγγααλλόόφφωωνναα  ((κκααιι  

νναα  ααννααρρττηηθθοούύνν  σσττοο  δδίίκκττυυοο  όότταανν  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  

υυπποοββοολλήήςς  ππρροοττάάσσεεωωνν))  κκααιι  νναα  ηηχχοογγρρααφφηηθθοούύνν..  ΗΗχχοογγρρααφφηηµµέέννοο  ααννττίίγγρρααφφοο  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  σσττααλλεείί  άάµµεεσσαα  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  εεππίίσσηηςς  νναα  

κκρρααττήήσσεειι  τταα  ππρραακκττιικκάά  ττηηςς  όόλληηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς,,  ααννττίίγγρρααφφοο  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  

σσττεείίλλεειι  άάµµεεσσαα  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  κκααιι  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  

υυππέέββααλλαανν  ππρροοττάάσσεειιςς..    

33..22..2211  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  σσττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εελλέέγγξξεειι  ττιιςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  

ππρροοττάάσσεειιςς..  ΕΕάάνν  υυππάάρρχχοουυνν  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααρριιθθµµηηττιικκάά  λλάάθθηη,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

δδιιοορρθθωωθθοούύνν..  ΓΓιιαα  ττηηνν  σσύύγγκκρριισσηη  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  ττοο  κκόόσσττοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

µµεεττααττρρααππεείί  σσεε  έένναα  ννόόµµιισσµµαα  εεππιιλλεεχχθθέένν  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  ((ττοοππιικκόό  ννόόµµιισσµµαα,,  

ήή  ππλλήήρρωωςς  µµεεττααττρρέέψψιιµµοο  ξξέέννοο  ννόόµµιισσµµαα))  όόππωωςς  ααυυττόό  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  

ππρροοττάάσσεειιςς  ((RRFFPP))..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκάάννεειι  ααυυττήήνν  ττηηνν  µµεεττααττρροοππήή  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  ττηηνν  ιισσοοττιιµµίίαα  ππώώλληησσηηςς  πποουυ  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  µµιιαα  εεππίίσσηηµµηη  

ππηηγγήή  ((όόππωωςς  ηη  κκεεννττρριικκήή  ΤΤρράάππεεζζαα))  ήή  ααππόό  µµιιαα  εεµµπποορριικκήή  ττρράάππεεζζαα  ήή  ααππόό  µµιιαα  

δδιιεεθθννοούύςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  εεφφηηµµεερρίίδδαα  γγιιαα  ππααρρόόµµοοιιεεςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς..  ΗΗ  ααίίττηησσηη  γγιιαα  

ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορρίίζζεειι  ττηηνν  ππηηγγήή  ττηηςς  σσυυννααλλλλααγγµµααττιικκήή  ιισσοοττιιµµίίααςς  

πποουυ  θθαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί  κκααιι  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  ττηηςς  ιισσοοττιιµµίίααςς,,  υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  δδεενν  

θθαα  εείίννααιι  ννωωρρίίττεερραα  ααππόό  ττέέσσσσεερριιςς  εεββδδοοµµάάδδεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  

ππρροοθθεεσσµµίίααςς  υυπποοββοολλήήςς  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  κκααιι  οούύττεε  ααρργγόόττεερραα  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  

ηηµµεερροοµµηηννίίαα  εεκκππννοοήήςς  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  εεγγκκυυρρόόττηηττααςς  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν..    
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33..22..2222  ΓΓιιαα  ττοουυςς  σσκκοοπποούύςς  ττηηςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς,,  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

σσυυµµππεερριιλληηφφθθοούύνν  ττοοππιικκοοίί  ααννααγγννωωρρίίσσιιµµοοιι  έέµµµµεεσσοοιι  φφόόρροοιι8
888  εεππίί  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  

κκααιι  φφόόρροοιι  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  ππλληηρρωωττέέοοιι  σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  γγιιαα  ααµµοοιιββήή  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  έέλλααββαανν  χχώώρραα  σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  ααππόό  ππρροοσσωωππιικκόό  

ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  πποουυ  δδεενν  κκααττοοιικκεείί  µµόόννιιµµαα  σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΤΤοο  

κκόόσσττοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  ααµµοοιιββέέςς  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  κκααιι  άάλλλλαα  

έέξξοοδδαα  όόππωωςς  ττααξξιιδδιιωωττιικκάά,,  µµεεττααφφρράάσσεεωωνν,,  εεκκττυυππώώσσεειιςς  ααννααφφοορρώώνν  κκααιι  έέξξοοδδαα  

γγρρααµµµµααττεειιαακκήήςς  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς..  ΗΗ  ππρρόότταασσηη  µµεε  ττοο  χχααµµηηλλόόττεερροο  κκόόσσττοοςς  θθαα  

ββααθθµµοολλοογγηηθθεείί  µµεε  110000  εεννώώ  οοιι  άάλλλλεεςς  ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ββααθθµµοολλοογγηηθθοούύνν  

ααννττιισσττρρόόφφωωςς  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττιιςς  ττιιµµέέςς  ττοουυςς..  ΕΕννααλλλλαακκττιικκάά,,  µµπποορρεείί  νναα  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί  µµιιαα  άάµµεεσσαα  ααννααλλοογγιικκήή  ήή  άάλλλληη  µµεεθθοοδδοολλοογγίίαα  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααννοοµµήή  

ττηηςς  ββααθθµµοολλοογγίίααςς  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς..  ΗΗ  µµεεθθοοδδοολλοογγίίαα  πποουυ  θθαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς..    

33..22..2233  Συνδυασµένη Αξιολόγηση Κόστους και Ποιότητας  

ΗΗ  σσυυννοολλιικκήή  ββααθθµµοολλοογγίίαα  θθαα  ββρρεεθθεείί  µµεε  ττηηνν  ππρρόόσσθθεεσσηη  ττωωνν  σσττααθθµµιισσµµέέννωωνν  

ββααθθµµοολλοογγιιώώνν  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  κκααιι  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς..  ΗΗ  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  ββααρρύύττηηττααςς  γγιιαα  ττοο  

κκόόσσττοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιλλεεγγεείί,,  λλααµµββάάννοοννττααςς  υυππ’’  όόψψηη  ττηηνν  πποολλυυππλλοοκκόόττηητταα  ττηηςς  

εερργγαασσίίααςς  κκααιι  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  σσηηµµαασσίίαα  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς..  ΕΕκκττόόςς  ααππόό  ττοονν  ττύύπποο  ττωωνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  σσττοο  ττµµήήµµαα  ΙΙΙΙΙΙ,,  οο  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  ββααρρύύττηηττααςς  γγιιαα  ττοο  

κκόόσσττοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  νναα  εείίννααιι  2200  ββααθθµµοοίί  ααππόό  σσύύννοολλοο  ββααθθµµώώνν  110000..  

ΟΟιι  ππρροοττεειιννόόµµεεννοοιι  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ββααρρύύττηηττααςς  γγιιαα  ττοο  κκόόσσττοοςς  κκααιι  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς..  ΗΗ  εεππιιχχεείίρρηησσηη  πποουυ  θθαα  

ππάάρρεειι  ττηηνν  υυψψηηλλόόττεερρηη  σσυυννοολλιικκήή  ββααθθµµοολλοογγίίαα  θθαα  ππρροοσσκκλληηθθεείί  γγιιαα  

δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς..  

33..22..2244  ∆ιαπραγµατεύσεις και Κατακύρωση του Συµβολαίου  

ΟΟιι  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  

ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  ((TTOORR)),,  ττηηνν  µµεεθθοοδδοολλοογγίίαα,,  ττηηνν  σσττεελλέέχχωωσσηη,,  δδεεδδοοµµέένναα  ττοουυ  

δδααννεειιοολλήήππττηη,,  κκααιι  εειιδδιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  δδεενν  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  ααλλλλάάξξοουυνν  οουυσσιιαασσττιικκάά    ττιιςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  ήή  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττοουυ  

                                                                                        
8888
  ΌΌλλοοιι  οοιι  έέµµµµεεσσοοιι  φφόόρροοιι  πποουυ  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σστταα  ττιιµµοολλόόγγιιαα  ττωωνν  σσυυµµββοολλααίίωωνν,,  σσεε  εεθθννιικκόό  ήή  
ππεερριιφφεερρεειιαακκόό  εεππίίππεεδδοο..      



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
111122

σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  πποολλλλώώ  δδεε  µµάάλλλλοονν  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττοουυ  ττεελλιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς,,  ττοο  

κκόόσσττοοςς,,  κκααιι  ττηηνν  σσηηµµαασσίίαα  ττηηςς  ααρρχχιικκήήςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς..  ∆∆εενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννοουυνν  

σσηηµµααννττιικκέέςς  µµεειιώώσσεειιςς  σσττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  µµεε  µµοοννααδδιικκόό  σσκκοοππόό  ττηηνν  σσυυµµµµόόρρφφωωσσηη  µµεε  

ττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό..  ΟΟιι  ττεελλιικκέέςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  κκααιι  ηη  εεππιιλλεεγγµµέέννηη  µµεεθθοοδδοολλοογγίίαα  

θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεννσσωωµµααττωωθθοούύνν  σσττηηνν  ‘‘’’ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν‘‘’’,,  ηη  οοπποοίίαα  

ααπποοττεελλεείί  ττµµήήµµαα  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..          

33..22..2255  ∆∆εενν  θθαα  εεππιιττρρααππεείί  σσττηηνν  εεππιιλλεεγγµµέέννηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  νναα  ααννττιικκαατταασσττήήσσεειι  ττοο  

ββαασσιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό,,  εεκκττόόςς  κκααιι  αανν  κκααιι  τταα  δδύύοο  µµέέρρηη  σσυυµµφφωωννήήσσοουυνν  όόττιι  ηη  

υυππεερρββοολλιικκήή  κκααθθυυσσττέέρρηησσηη  σσττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  εεππιιλλοογγήήςς  κκααθθιισσττάά  ττηηνν  

ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ααννααππόόφφεευυκκττηη  ήή  όόττιι  ττέέττοοιιεεςς  ααλλλλααγγέέςς  εείίννααιι  σσηηµµααννττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν  

εεππίίττεευυξξηη  ττωωνν  σσττόόχχωωνν  ττοουυ  έέρργγοουυ8
899..  ΕΕάάνν  δδεενν  σσυυµµββααίίννεειι  κκάάττιι  ττέέττοοιιοο,,  κκααιι  εεάάνν  

ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  όόττιι  ττοο  ββαασσιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοονντταανν  σσττηηνν  ππρρόότταασσηη  

χχωωρρίίςς  νναα  εεππιιββεεββααιιώώννεεττααιι  ηη  δδιιααθθεεσσιιµµόόττηητταα  ττοουυ,,  ττόόττεε  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  

ααπποοκκλλεειισσττεείί  ηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  κκααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  νναα  σσυυννεεχχιισσττεείί  µµεε  ττηηνν  

εεππιιχχεείίρρηησσηη  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  ββααθθµµοολλοογγιικκάά  σσττηηνν  εεππόόµµεεννηη  θθέέσσηη..  ΤΤοο  ββαασσιικκόό  

ππρροοσσωωππιικκόό  πποουυ  ππρροοττεείίννεεττααιι  γγιιαα  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  τταα  ίίδδιιαα  

ππρροοσσόόνντταα  ήή  κκααλλύύττεερραα  ααππόό  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  πποουυ  ααρρχχιικκάά  εείίχχεε  ππρροοττααθθεείί..    

33..22..2266  ΟΟιι  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  

δδιιεευυκκρρίίννιισσηη  ττωωνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  

δδααννεειιοολλήήππττηη  ((εεάάνν  υυππάάρρχχοουυνν))  κκααιι  ππωωςς  ααυυττέέςς  οοιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  εεππηηρρέέαασσαανν  ήή  

µµπποορροούύνν  νναα  εεππηηρρεεάάσσοουυνν  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο..  ΚΚααθθώώςς  τταα  σσυυµµββόόλλααιιαα  εεφφάάππααξξ  

ππλληηρρωωµµώώνν  ββαασσίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρράάδδοοσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  ηη  ππρροοσσφφεερρόόµµεεννηη  ττιιµµήή  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  όόλλαα  τταα  κκόόσσττηη  ((εεππιιττεελλιικκόό  χχρρόόννοο,,  γγεεννιικκάά  έέξξοοδδαα,,  ττααξξίίδδιιαα,,  

ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  κκ..ττ..λλ))..  ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα,,  εεάάνν  ηη  µµέέθθοοδδοοςς  εεππιιλλοογγήήςς  γγιιαα  έένναα  σσυυµµββόόλλααιιοο  

εεφφάάππααξξ  ππλληηρρωωµµήήςς  σσυυµµππεερριιλλάάµµββααννεε  ττηηνν  ττιιµµήή  σσαανν  σσυυσσττααττιικκόό,,  ττόόττεε  ααυυττήή  ηη  ττιιµµήή  

δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααππρρααγγµµααττεευυττεείί..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  σσυυµµββοολλααίίωωνν  πποουυ  

ββαασσίίζζοοννττααιι  σσττοονν  χχρρόόννοο,,  ηη  ππλληηρρωωµµήή  ββαασσίίζζεεττααιι  σσττοουυςς  ππόόρροουυςς  ((εεππιιττεελλιικκόόςς  

χχρρόόννοοςς  κκααιι  ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς))  κκααιι  ηη  ππρροοσσφφεερρόόµµεεννηη  ττιιµµήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ππεερριιλλααµµββάάννεειι  ααµµοοιιββέέςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  κκααιι  µµιιαα  εεκκττίίµµηησσηη  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν  

ααπποοζζηηµµιιώώσσεεωωνν..  ΌΌτταανν  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  ττηηνν  ττιιµµήή  σσαανν  

σσυυσσττααττιικκόό,,  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννοουυνν  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  ααµµοοιιββέέςς  ττοουυ  

                                                                                        
8899
  ΚΚααθθοορρίίζζοοννττααςς  µµιιαα  ρρεεααλλιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  εεγγκκυυρρόόττηηττααςς  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  σσττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  
ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  ππρρααγγµµααττοοπποοιιώώννττααςς  µµιιαα  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  εελλααχχιισσττοοπποοιιοούύµµεε  ττοονν  
κκίίννδδυυννοο  νναα  ππααρραασσττεείί  ααννάάγγκκηη  ααλλλλααγγώώνν..      



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
111133

ππρροοσσωωππιικκοούύ,,  εεκκττόόςς  ααππόό  εεξξααιιρρεεττιικκέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  όόππωωςς  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  όότταανν  

οοιι  ππρροοσσφφεερρόόµµεεννεεςς  ααµµοοιιββέέςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  εείίννααιι  πποολλύύ  υυψψηηλλόόττεερρεεςς  ααππόό  ττιιςς  

ττυυππιικκέέςς  χχρρεεώώσσεειιςς  σσυυµµββοούύλλωωνν  γγιιαα  ππααρρόόµµοοιιαα  σσυυµµββόόλλααιιαα..  ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα,,  ηη  

ααππααγγόόρρεευυσσηη  ττωωνν  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεεωωνν  δδεενν  εεµµπποοδδίίζζεειι  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  ττοουυ  ππεελλάάττηη  

νναα  ζζηηττήήσσεειι  δδιιεευυκκρριιννήήσσεειιςς,,  κκααιι  αανν  οοιι  ααµµοοιιββέέςς  εείίννααιι  πποολλύύ  υυψψηηλλέέςς,,  νναα  ζζηηττήήσσεειι  

ααλλλλααγγήή  ττωωνν  ααµµοοιιββώώνν,,  µµεεττάά  ααππόό  ττηηνν  δδέέοουυσσαα  δδιιααββοούύλλεευυσσηη  µµεε  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα..  

ΑΑπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ππλληηρρωωθθοούύνν  γγιιαα  ππρρααγγµµααττιικκέέςς  δδααππάάννεεςς  µµεε  ττηηνν  

υυπποοββοολλήή  ττωωνν  ααπποοδδεείίξξεεωωνν,,  κκααιι  γγιιαα  ααυυττόό  δδεενν  υυππόόκκεειιννττααιι  σσεε  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς..  

ΌΌµµωωςς,,  εεάάνν  οο  ππεελλάάττηηςς  θθέέλλεειι  νναα  κκααθθοορρίίσσεειι  ττηηνν  οορροοφφήή  γγιιαα  ττηηνν  ττιιµµήή  µµοοννάάδδοοςς  γγιιαα  

οορριισσµµέέννεεςς  ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς  ((όόππωωςς  ττααξξίίδδιιαα  ήή  χχρρεεώώσσεειιςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίωωνν)),,  ττόόττεε  τταα  

ααννώώτταατταα  εεππίίππεεδδαα  ααυυττώώνν  ττωωνν  χχρρεεώώσσεεωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  σσττηηνν  

ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  ήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ηη  σσυυννοολλιικκήή  ηηµµεερρήήσσιιαα  

δδααππάάννηη..      

33..22..2277  ΕΕάάνν  οοιι  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  δδεενν  κκααττααλλήήξξοουυνν  σσεε  έένναα  ααπποοδδεεκκττόό  

σσυυµµββόόλλααιιοο,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιαακκόόψψεειι  ττιιςς  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς    κκααιι  

νναα  ππρροοσσκκααλλέέσσεειι  γγιιαα  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς,,  ττηηνν  εεππόόµµεεννηη  ββααθθµµοολλοογγιικκάά  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  

ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααββοουυλλεευυττεείί  µµεε  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ππρριινν  νναα  ππρροοββεείί  

σσττηηνν  ππααρρααππάάννωω  εεννέέρργγεειιαα..  ΟΟ  σσύύµµββοουυλλοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεννηηµµεερρωωθθεείί  γγιιαα  ττοουυςς  

λλόόγγοουυςς  πποουυ  οοδδήήγγηησσαανν  σσττηηνν  δδιιαακκοοππήή  ττωωνν  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεεωωνν..  ΑΑφφήήςς  σσττιιγγµµήήςς  

ξξεεκκιιννήήσσοουυνν  οοιι  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  µµεε  ττηηνν  εεππόόµµεεννηη  ββααθθµµοολλοογγιικκάά  εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  οο  

δδααννεειιοολλήήππττηηςς  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ξξααννααρρχχίίσσεειι  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  µµεε  ττηηνν  

ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  εεππιιττυυχχήή  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  

δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεεωωνν  κκααιι  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ααππόό  ττηηνν  ττρράάππεεζζαα  δδήήλλωωσσηηςς  ««κκααµµίίαα  

ααννττίίρρρρηησσηη»»9
900  γγιιαα  ττοο  εεππιικκυυρρωωµµέέννοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  

ααµµέέσσωωςς  νναα  εεννηηµµεερρώώσσεειι  ττιιςς  άάλλλλεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  ττοουυ  σσύύννττοοµµοουυ  κκααττααλλόόγγοουυ,,  όόττιι  

ααππέέττυυχχαανν..    

∆∆ηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττηηςς  ΚΚαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΣΣυυµµββοολλααίίοουυ  

33..22..2288  ΜΜεεττάά  ττηηνν  κκαατταακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  δδηηµµοοσσιιεεύύσσεειι  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDeevveellooppmmeenntt  BBuussiinneessss  ––  

UUNNDDBB  κκααιι  DDeevveellooppmmeenntt  GGaatteewwaayy’’ss  ddgg  MMaarrkkeett  ττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς::  

((αα))  ΤΤαα  οοννόόµµαατταα  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  πποουυ  υυππέέββααλλαανν  ππρροοττάάσσεειιςς..    
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  ΓΓιιαα  σσυυµµββόόλλααιιαα  πποουυ  υυππόόκκεειιννττααιι  σσττηηνν  ππρρόόττεερρηη  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς..  
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((ββ))  ΤΤαα  ττεεχχννιικκάά  ζζηηττήήµµαατταα  πποουυ  ααννααττέέθθηηκκαανν  σσεε  κκάάθθεε  σσύύµµββοουυλλοο..  

((γγ))  ΤΤιιςς  ααξξιιοολλοογγηηθθήήσσεεςς  ττιιµµέέςς  κκάάθθεε  σσυυµµββοούύλλοουυ..    

((δδ))  ΤΤηηνν  ττεελλιικκήή  ββααθθµµοολλοογγίίαα  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν..  

((εε))  ΤΤοο  όόννοοµµαα  ττοουυ  ννιικκηηττήή  

((σσττ))  ΤΤηηνν  ττιιµµήή,,  δδιιάάρρκκεειιαα  κκααιι  ττοονν  σσκκοοππόό  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  

ΟΟιι  ίίδδιιεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοσσττααλλοούύνν  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  οοιι  

οοπποοίίοοιι  υυππέέββααλλάάνν  ππρροοττάάσσεειιςς..    

ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη    

33..22..2299  ΣΣττηηνν  δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττοουυ  κκαατταακκυυρρωωµµέέννοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  πποουυ  

ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ππααρράάγγρρααφφοο,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  όόττιι  

οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  σσύύµµββοουυλλοοςς  οο  οοπποοίίοοςς  εεππιιθθυυµµεείί  νναα  εεξξαακκρριιββώώσσεειι  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  γγιιαα  

ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ηη  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  δδεενν  εεππιιλλέέχχθθηηκκεε,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ζζηηττήήσσεειι  εεξξηηγγήήσσεειιςς  

ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  ααππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττοουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  

ααµµέέσσωωςς  νναα  εεξξηηγγήήσσεειι  γγιιααττίί  ηη  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  δδεενν  εεππιιλλέέχχθθηηκκεε,,  εείίττεε  γγρρααππττώώςς  εείίττεε  σσεε  

σσυυννάάννττηησσηη  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς,,  κκααττ’’  εεππιιλλοογγήή  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ..  ΟΟ  ααιιττώώνν  σσύύµµββοουυλλοοςς  θθαα  

εεππωωµµιισσθθεείί  όόλλαα  τταα  έέξξοοδδαα  ττηηςς  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  ττηηςς  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς..    

Απόρριψη Όλων των Προτάσεων, και Επανα-πρόσκληση    

33..22..3300      ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  ααπποορρρρίίψψεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  

µµόόννοο  εεάάνν  όόλλεεςς  οοιι  ππρροοττάάσσεειιςς  δδεενν  ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  εεππεειιδδήή  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  

σσοοββααρρόόττααττεεςς  εελλλλεείίψψεειιςς  σσττηηνν  σσυυµµµµόόρρφφωωσσηη  µµεε  ττιιςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  ((TTOORR))  ήή  εεάάνν  ττοο  

κκόόσσττοοςς  ττοουυςς  εείίννααιι  σσηηµµααννττιικκάά  υυψψηηλλόόττεερροο  ααππόό  ααυυττόό  πποουυ  ααρρχχιικκάά  εείίχχεε  εεκκττιιµµηηθθεείί..  

ΣΣττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  ααυυξξήήσσεεωωςς  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ,,  ήή  

µµεείίωωσσηη  ττοουυ  εεύύρροουυςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ((δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν))  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εερρεευυννηηθθεείί  

σσεε  δδιιααββοούύλλεευυσσηη  µµεε  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα..  ΠΠρριινν  νναα  ααπποορρρριιφφθθοούύνν  όόλλεεςς  οοιι  ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  

νναα  ζζηηττηηθθοούύνν  κκααιιννοούύρργγιιεεςς,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεννηηµµεερρώώσσεειι  ττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα,,  υυπποοδδεειικκννύύοοννττααςς  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  ττηηςς  ααππόόρρρριιψψηηςς  όόλλωωνν  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  

κκααιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππάάρρεειι  ττηηνν  δδήήλλωωσσηη  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»  ππρριινν  νναα  

ππρροοββεείί  σσττηηνν  ααππόόρρρριιψψηη  κκααιι  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  εεκκ  ννέέοουυ..  ΗΗ  κκααιιννοούύρργγιιαα  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  µµπποορρεείί  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  ααννααθθεεώώρρηησσηη  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  

((σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννοουυ  ττοουυ  σσύύννττοοµµοουυ  κκααττααλλόόγγοουυ))  κκααιι  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ..  
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ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  γγιιαα  ααννααθθεεώώρρηησσηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  λληηφφθθεείί  κκοοιιννήή  σσυυννααιιννέέσσηη  µµεε  ττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα..    

ΕΕµµππιισσττεευυττιικκόόττηητταα  

33..22..3311    ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσχχεεττιικκέέςς  µµεε  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  κκααιι  µµεε  ττιιςς  

υυπποοδδεείίξξεειιςς  γγιιαα  κκαατταακκύύρρωωσσηη  σσυυµµββοολλααίίωωνν  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοκκααλλυυφφθθοούύνν  

σσττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  πποουυ  υυππέέββααλλαανν  ππρροοττάάσσεειιςς  ήή  σσεε  άάλλλλαα  ααννααρρµµόόδδιιαα  

ππρρόόσσωωππαα,,  µµέέχχρριι  ττηηνν  δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττηηςς  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  εεκκττόόςς  

ααππόό  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττιιςς  ππααρρααγγρράάφφοουυςς  33..22..2200  κκααιι  33..22..2277..  

IIIIII..  Άλλες Μέθοδοι Επιλογής                

3.3.1 Γενικά  

ΑΑυυττόό  ττοο  ττµµήήµµαα  ππεερριιγγρράάφφεειι  µµεεθθόόδδοουυςς  εεππιιλλοογγήήςς  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ααππόό  ααυυττέέςς  πποουυ  

ββαασσίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς,,  κκααιι  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  κκάάττωω  ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  

εείίννααιι  ααπποοδδεεκκττέέςς..  ΌΌλλεεςς  οοιι  σσχχεεττιικκέέςς9
911  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ττµµήήµµααττοοςς  ΙΙΙΙ  ((QQCCBBSS))  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρµµόόζζοοννττααιι  όότταανν  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  δδιιααγγωωννιισσµµόόςς..    

ΕΕππιιλλοογγήή  µµεε  ΒΒάάσσηη  ττηηνν  ΠΠοοιιόόττηητταα 

33..33..22  ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααπποοττεελλεείί  κκααττάάλλλληηλληη  µµέέθθοοδδοο  γγιιαα  

ττοουυςς  ππααρραακκάάττωω  ττύύπποουυςς  εερργγαασσιιώώνν::  

((αα))  ΠΠοολλύύππλλοοκκεεςς  πποολλύύ  εεξξεειιδδιικκεευυµµέέννεεςς  εερργγαασσίίεεςς  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  εείίννααιι  

δδύύσσκκοολλοο  νναα  κκααθθοορριισσττοούύνν  αακκρριιββεείίςς  ((TTOORR))  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  κκααιι  οοιι  ααππααιιττοούύµµεεννοοιι  

ππόόρροοιι  ααππόό  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς,,  κκααιι  γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  οο  ππεελλάάττηηςς  ππρροοσσδδοοκκάά  ααππόό  

ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυςς  νναα  κκααιιννοοττοοµµήήσσοουυνν  σσττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ττοουυςς  ((γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  

µµεελλέέττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµίίαα  ττηηςς  χχώώρρααςς  ήή  κκλλααδδιικκέέςς  µµεελλέέττεεςς,,  πποολλυυδδιιάάσσττααττεεςς  

οοιικκοοννοοµµοοττεεχχννιικκέέςς  µµεελλέέττεεςς,,  σσχχεεδδιιαασσµµόόςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  

εεππιικκίίννδδυυννωωνν  ααπποοββλλήήττωωνν,,  ααννααµµόόρρφφωωσσηη  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκοούύ  ττοοµµέέαα))..    

((ββ))  ΕΕρργγαασσίίεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  υυψψηηλλήή  εεππίίδδρραασσηη  ππρροοςς  τταα  κκάάττωω  κκααιι  

σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  οο  σσκκοοππόόςς  εείίννααιι  νναα  έέχχοουυµµεε  ττοουυςς  κκααλλύύττεερροουυςς  εειιδδιικκοούύςς  ((γγιιαα  

ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  µµεελλέέττηη  εεφφιικκττόόττηηττααςς  κκααιι  δδοοµµιικκήή  µµεελλέέττηη  γγιιαα  σσηηµµααννττιικκάά  έέρργγαα  

                                                                                        
9911
  ΌΌλλεεςς  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ττµµήήµµααττοοςς  δδύύοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρµµόόζζοοννττααιι  µµεε  ττιιςς  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  κκααιι  
ααππααγγοορρεεύύσσεειιςς  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  µµέέθθοοδδοο  εεππιιλλοογγήήςς  σσυυµµββοούύλλωωνν  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  
σσττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη..  ΌΌτταανν  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  εεππιιλλοογγήή  µµοοννήήςς  ππηηγγήήςς  δδεενν  ααππααιιττεείίττααιι  
δδιιααφφήήµµιισσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς..      
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υυπποοδδοοµµήήςς  όόππωωςς  µµεεγγάάλλαα  φφρράάγγµµαατταα,,  µµεελλέέττεεςς  πποολλιιττιικκήήςς  µµεεγγάάλληηςς  εεθθννιικκήήςς  

σσηηµµαασσίίααςς,,  µµεελλέέττεεςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  µµεεγγάάλλωωνν  κκυυββεερρννηηττιικκώώνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν))..  

((γγ))  ΕΕρργγαασσίίεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  µµπποορροούύνν  νναα  υυλλοοπποοιιηηθθοούύνν  µµεε  

ααννττιικκεειιµµεεννιικκάά  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς  ττρρόόπποουυςς,,  ττέέττοοιιοουυςς  ώώσσττεε  οοιι  ππρροοττάάσσεειιςς  νναα  µµηηνν  

µµπποορροούύνν  νναα  σσυυγγκκρριιθθοούύνν  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς  ((γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  σσυυµµββοουυλλέέςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς,,  

µµεελλέέττεεςς  πποολλιιττιικκήήςς  κκααιι  κκλλααδδιικκέέςς  µµεελλέέττεεςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ηη  ααξξίίαα  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  

εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττηηςς  ααννάάλλυυσσηηςς))..    

33..33..33  ΣΣττηηνν  εεππιιλλοογγήή  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα,,  ηη  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  εείίννααιι  

δδυυννααττόόνν  νναα  ααππααιιττεείί  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  µµόόννοο  ττεεχχννιικκήήςς  ππρρόότταασσηηςς  ((χχωωρρίίςς  ττηηνν  

οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρρόότταασσηη)),,  ήή  νναα  ααππααιιττεείί  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττεεχχννιικκώώνν  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  

ππρροοττάάσσεεωωνν  ττααυυττόόχχρροονναα,,  ααλλλλάά  σσεε  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς  φφαακκέέλλοουυςς  ((σσύύσσττηηµµαα  δδύύοο  

φφαακκέέλλωωνν))..  ΣΣττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρράάφφεεττααιι  εείίττεε  οο  

εεκκττιιµµώώµµεεννοοςς  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  εείίττεε  οο  εεκκττιιµµώώµµεεννοοςς  εεππιιττεελλιικκόόςς  χχρρόόννοοςς  ττωωνν  

ββαασσιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν,,  ααννααφφέέρροοννττααςς  ξξεεκκάάθθααρραα  όόττιι  ααυυττέέςς  οοιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  εείίννααιι  

εεννδδεειικκττιικκέέςς  κκααιι  όόττιι  οοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  εείίννααιι  εελλεεύύθθεερροοιι  νναα  κκάάννοουυνν  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  

ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  εεκκττιιµµήήσσεειιςς..    

33..33..44  ΕΕάάνν  έέχχοουυνν  ζζηηττηηθθεείί  µµόόννοο  ττεεχχννιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς,,  µµεεττάά  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  

ττοουυςς  χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  ττηηνν  ίίδδιιαα  µµεεθθοοδδοολλοογγίίαα  όόππωωςς  σσττηηνν  εεππιιλλοογγήή  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  

πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ζζηηττήήσσεειι  ααππόό  ττοονν  σσύύµµββοουυλλοο  µµεε  ττηηνν  

υυψψηηλλόόττεερρηη  ββααθθµµοολλοογγίίαα  ττεεχχννιικκήήςς  ππρρόότταασσηηςς  νναα  υυπποοββάάλλεειι  λλεεππττοοµµεερρήή  

οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρρόότταασσηη..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  κκααιι  οο  σσύύµµββοουυλλοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  ττόόττεε  νναα  

δδιιααππρρααγγµµααττεευυττοούύνν  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή9
922  ππρρόότταασσηη  κκααιι  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο..  ΌΌλλεεςς  οοιι  άάλλλλεεςς  

ππλλεευυρρέέςς  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  εεππιιλλοογγήήςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττααυυττόόσσηηµµεεςς  µµεε  ααυυττέέςς  ττηηςς  

εεππιιλλοογγήήςς  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  ττηηνν  

δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττηηςς  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  όόππωωςς  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττηηνν  

ππααρράάγγρρααφφοο  33..22..2288  εεκκττόόςς  ττοουυ  όόττιι  δδηηµµοοσσιιεεύύεεττααιι  µµόόννοο  ηη  ττιιµµήή  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  ττηηςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  πποουυ  κκέέρρδδιισσεε  ττοονν  δδιιααγγωωννιισσµµόό..  ΕΕάάνν  εείίχχεε  ζζηηττηηθθεείί  ααππόό  ττοουυςς  

σσυυµµββοούύλλοουυςς  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  µµααζζίί  µµεε  ττιιςς  

ττεεχχννιικκέέςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  λληηφφθθοούύνν  µµέέττρραα  αασσφφααλλεείίααςς  όόππωωςς  κκααιι  σσττηηνν  µµέέθθοοδδοο  

εεππιιλλοογγήήςς  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  γγιιαα  νναα  εεξξαασσφφααλλιισσττεείί  όόττιι  θθαα  

ααννοοιιχχθθεείί  µµόόννοο  ηη  ππρροοττεειιννόόµµεεννηη  ττιιµµήή  ττηηςς  εεππιιλλεεχχθθεείίσσααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  εεννώώ  οοιι  

                                                                                        
9922
  ΟΟιι  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  κκάάττωω  ααππόό  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  
ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  ααµµοοιιββέέςς  όόλλωωνν  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  κκααιι  άάλλλλαα  έέξξοοδδαα..        
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υυππόόλλοοιιππεεςς  θθαα  εεππιισσττρρααφφοούύνν  χχωωρρίίςς  νναα  ααννοοιιχχττοούύνν,,  µµεεττάά  ττηηνν  εεππιιττυυχχήή  ππεερράάττωωσσηη  

ττωωνν  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεεωωνν..  

ΕΕππιιλλοογγήή  µµεε  ΣΣττααθθεερρόό  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  

33..33..55  ΑΑυυττήή  ηη  µµέέθθοοδδοοςς  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλληη  µµόόννοο  όότταανν  ηη  εερργγαασσίίαα  εείίννααιι  ααππλλήή  κκααιι  

µµπποορρεείί  νναα  κκααθθοορριισσττεείί  µµεε  αακκρρίίββεειιαα  κκααιι  όότταανν  οο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  εείίννααιι  σσττααθθεερρόόςς..  

ΗΗ  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδηηλλώώννεειι  ττοονν  δδιιααθθέέσσιιµµοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  

κκααιι  νναα  ζζηηττάάεειι  ααππόό  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  νναα  δδώώσσοουυνν  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  κκααλλύύττεερρεεςς  

ττεεχχννιικκέέςς  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  σσεε  ξξεεχχωωρριισσττοούύςς  φφαακκέέλλοουυςς,,  κκααιι  µµέέσσαα  σστταα  

όόρριιαα  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ..  ΟΟιι  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  κκααλλάά  

ππρροοεεττοοιιµµαασσµµέέννεεςς  γγιιαα  νναα  εεξξαασσφφααλλιισσττεείί  όόττιι  τταα  χχρρήήµµαατταα  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  

εείίννααιι  εεππααρρκκήή  γγιιαα  νναα  εεκκττεελλέέσσοουυνν  οοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  τταα  κκααθθήήκκοονντταα  ττοουυςς..  ΗΗ  

ααξξιιοολλόόγγηησσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυλλοοπποοιιηηθθεείί  ααρρχχιικκάά  

όόππωωςς  κκααιι  σσττηηνν  ΜΜΕΕΠΠΚΚ..  ΣΣττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  οοιι  ππρροοττάάσσεειιςς  ττιιµµώώνν  θθαα  ααννοοιιχχθθοούύνν  κκααιι  θθαα  

δδιιααββαασσττοούύνν  µµεεγγααλλόόφφωωνναα..  ΟΟιι  ππρροοττάάσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  υυππεερρββααίίννοουυνν  ττοονν  

κκααθθοορριισσµµέέννοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  θθαα  ααπποορρρριιφφθθοούύνν..  ΟΟ  σσύύµµββοουυλλοοςς  οο  οοπποοίίοοςς  

υυππέέββααλλεε  ττηηνν  ττεεχχννιικκήή  ππρρόότταασσηη  µµεε  ττηηνν  υυψψηηλλόόττεερρηη  ββααθθµµοολλοογγίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

εεππιιλλεεχχθθεείί  κκααιι  νναα  ππρροοσσκκλληηθθεείί  γγιιαα  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  εεππίί  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..  ΗΗ  

δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττηηςς  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  όόππωωςς  

ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  33..22..2288..  

ΕΕππιιλλοογγήή  µµεε  ββάάσσηη  ττοο  ΧΧααµµηηλλόόττεερροο  ΚΚόόσσττοοςς  

33..33..66  ΑΑυυττήή  ηη  µµέέθθοοδδοοςς  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλληη  µµόόννοο  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  σσυυµµββοούύλλωωνν  

γγιιαα  εερργγαασσίίεεςς  σσττααθθεερρήήςς  ήή  σσυυννηηθθιισσµµέέννηηςς  φφύύσσεεωωςς  ((έέλλεεγγχχοοιι,,  µµηηχχααννιικκήή  µµεελλέέττηη  µµηη  

πποολλύύππλλοοκκωωνν  έέρργγωωνν,,  κκ..ττ..λλ))  όόπποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  κκααλλάά  κκααθθιιεερρωωµµέέννεεςς  ππρραακκττιικκέέςς  κκααιι  

ππρρόόττυυππαα..  ΜΜεε  ττηηνν  µµέέθθοοδδοο  ααυυττήή,,  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  µµιιαα  εελλάάχχιισσττηη  ββααθθµµοολλοογγίίαα  

πποοιιόόττηηττααςς..  ΟΟιι  ππρροοττάάσσεειιςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  υυπποοββλληηθθοούύνν  σσεε  δδύύοο  φφαακκέέλλοουυςς,,  

ζζηηττοούύννττααιι  ααππόό  ττιιςς  κκααττααχχωωρρηηµµέέννεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοουυ  σσύύννττοοµµοουυ  κκααττααλλόόγγοουυ..  ΟΟιι  

ττεεχχννιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  εείίννααιι  ααυυττέέςς  πποουυ  ααννοοίίγγοοννττααιι  κκααιι  ααξξιιοολλοογγοούύννττααιι  ππρρώώττεεςς..  

ΑΑυυττέέςς  πποουυ  ααπποοκκττοούύνν  µµιικκρρόόττεερρηη  ββααθθµµοολλοογγίίαα9
933  ααππόό  ττηηνν  εελλάάχχιισσττηη  

                                                                                        
9933
  ΑΑυυττήή  ηη  µµέέθθοοδδοοςς  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  σσαανν  υυπποοκκααττάάσσττααττοο  γγιιαα  ττηηνν  ΜΜΕΕΠΠΚΚ  κκααιι  θθαα  
ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  µµόόννοο  γγιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  σσττααθθεερρήήςς  κκααιι  σσυυννηηθθιισσµµέέννηηςς  
ττεεχχννιικκήήςς  φφύύσσεεωωςς  όόπποουυ  ττοο  δδιιααννοοηηττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  εείίννααιι  αασσήήµµααννττοο..  ΓΓιιαα  ααυυττήήνν  ττηηνν  µµέέθθοοδδοο  ηη  
εελλάάχχιισσττηη  ββααθθµµοολλοογγίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  7700....      
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ααπποορρρρίίππττοοννττααιι,,  κκααιι  οοιι  ττεελλιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ττωωνν  υυπποολλοοίίππωωνν  ααννοοίίγγοοννττααιι  δδηηµµοοσσίίωωςς..  

ΗΗ  εεππιιχχεείίρρηησσηη  µµεε  ττηηνν  χχααµµηηλλόόττεερρηη  ττιιµµήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιλλεεχχθθεείί  κκααιι  ηη  

δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττηηςς  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  όόππωωςς  

ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  33..22..2288..  ΜΜεε  ττηηνν  µµέέθθοοδδοο  ααυυττήή,,  ηη  εελλάάχχιισσττηη  

ββααθθµµοολλοογγίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοφφαασσιισσττεείί,,  λλααµµββάάννοοννττααςς  υυππ’’  όόψψηη  όόττιι  όόλλεεςς  οοιι  

ππρροοττάάσσεειιςς  ππάάννωω  ααππόό  ττηηνν  εελλάάχχιισσττηη  ββααθθµµοολλοογγίίαα  ααννττααγγωωννίίζζοοννττααιι  µµόόννοο  µµεε  ββάάσσηη  

ττοο  κκόόσσττοοςς..  ΗΗ  εελλάάχχιισσττηη  ββααθθµµοολλοογγίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  

ππρροοττάάσσεειιςς..  

ΕΕππιιλλοογγήή  µµεε  ΒΒάάσσηη  τταα  ΠΠρροοσσόόνντταα  ττωωνν  ΥΥπποοψψηηφφίίωωνν  ΣΣυυµµββοούύλλωωνν    

33..33..77  ΑΑυυττήή  ηη  µµέέθθοοδδοοςς  µµπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί  σσεε  µµιικκρρέέςς9944  εερργγαασσίίεεςς  γγιιαα  

ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ηη  ααννάάγγκκηη  γγιιαα  ππρροοππααρραασσκκεευυήή  κκααιι  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν  

ππρροοττάάσσεεωωνν  δδεενν  δδιικκααιιοολλοογγεείίττααιι..  ΣΣεε  ττέέττοοιιεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοεεττοοιιµµάάσσεειι  ττιιςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  ((TTOORR)),,  νναα  ζζηηττήήσσεειι  εεκκδδήήλλωωσσηη  

εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  κκααιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  ττηηνν  εεµµππεειιρρίίαα  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  

κκααιι  ττηηνν  ιικκααννόόττηητταα  ττοουυςς  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττηηνν  εερργγαασσίίαα,,  νναα  φφττιιάάξξεειι  έένναανν  σσύύννττοοµµοο  

κκααττάάλλοογγοο,,  κκααιι  νναα  εεππιιλλέέξξεειι  ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  µµεε  τταα  κκααττααλλλληηλλόόττεερραα  ππρροοσσόόνντταα  κκααιι  

σσυυσσττάάσσεειιςς..  ΑΑππόό  ττηηνν  εεππιιλλεεχχθθεείίσσαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  θθαα  ζζηηττηηθθεείί  νναα  υυπποοββάάλλεειι  µµιιαα  

σσυυννδδυυαασσµµέέννηη  ττεεχχννιικκόό--οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππρρόότταασσηη  κκααιι  σσττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  θθαα  ππρροοσσκκλληηθθεείί  

νναα  δδιιααππρρααγγµµααττεευυττεείί  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο..    

33..33..88  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδηηµµοοσσιιεεύύσσεειι  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  

UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDeevveellooppmmeenntt  BBuussiinneessss  ––  UUNNDDBB  κκααιι  DDeevveellooppmmeenntt  GGaatteewwaayy’’ss  

ddgg  MMaarrkkeett  ττοο  όόννοοµµαα  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  σσττοονν  οοπποοίίοονν  κκαατταακκυυρρώώθθηηκκεε  ττοο  

σσυυµµββόόλλααιιοο,,  ττηηνν  ττιιµµήή,,  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα,,  κκααιι  ττοονν  σσκκοοππόό  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..  ΑΑυυττήή  ηη  

δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  µµπποορρεείί  νναα  γγίίννεεττααιι  ττρριιµµηηννιιααίίαα  κκααιι  µµεε  µµοορρφφήή  σσυυννοοππττιικκοούύ  ππίίνναακκαα  οο  

οοπποοίίοοςς  θθαα  κκααλλύύππττεειι  όόλληη  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ππεερρίίοοδδοο..    

ΕΕππιιλλοογγήή  ΜΜοοννήήςς  ΠΠηηγγήήςς  

33..33..99  ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  µµοοννήήςς  ππηηγγήήςς  δδεενν  έέχχεειι  τταα  ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  ττοουυ  

ααννττααγγωωννιισσµµοούύ  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς,,  δδεενν  έέχχεειι  δδιιααφφάάννεειιαα  

σσττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς,,  κκααιι  θθαα  µµπποορροούύσσεε  νναα  εεννθθααρρρρύύννεειι  µµηη  ααπποοδδεεκκττέέςς  

                                                                                        
9944
  ΤΤοο  όόρριιοο  σσεε  δδοολλάάρριιαα  πποουυ  οορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  λλέέξξηη  ‘‘’’µµιικκρρέέςς’’’’  θθαα  ππρρέέππεειι  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  νναα  
κκααθθοορριισσττεείί,,  λλααµµββάάννοοννττααςς  υυππ’’  όόψψηη  ττηηνν  φφύύσσηη  κκααιι  ττηηνν  πποολλυυππλλοοκκόόττηητταα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς,,  ααλλλλάά  δδεενν  
θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυππεερρββααίίννεειι  τταα  220000000000  $$    



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
111199

ππρραακκττιικκέέςς..  ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα,,  ηη  εεππιιλλοογγήή  µµοοννήήςς  ππηηγγήήςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  µµόόννοο  σσεε  εεξξααιιρρεεττιικκέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς..  ΗΗ  δδιικκααιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς  

εεππιιλλοογγήήςς  µµοοννήήςς  ππηηγγήήςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεξξεετταασσττεείί  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  σσυυννοολλιικκώώνν  

σσυυµµφφεερρόόννττωωνν  ττοουυ  ππεελλάάττηη  κκααιι  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  

εευυθθύύννηηςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  οοιικκοοννοοµµίίαα  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηητταα  κκααιι  

νναα  ππααρρέέχχεειι  ίίσσεεςς  εευυκκααιιρρίίεεςς  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  πποουυ  δδιιααθθέέττοουυνν  τταα  

ααππααρρααίίττηητταα  ππρροοσσόόνντταα..    

33..33..1100  ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  µµοοννήήςς  ππηηγγήήςς  µµπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλληη  µµόόννοο  εεάάνν  

ππααρροουυσσιιάάζζεειι  έένναα  ξξεεκκάάθθααρροο  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηηµµαα::  

((αα))  ΓΓιιαα  κκααθθήήκκοονντταα  τταα  οοπποοίίαα  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  µµιιαα  φφυυσσιικκήή  σσυυννέέχχεειιαα  

ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  εερργγαασσίίααςς  πποουυ  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  

((ββλλέέππεε  εεππόόµµεεννηη  ππααρράάγγρρααφφοο))  

((ββ))  ΣΣεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααννάάγγκκηηςς,,  όόππωωςς  σσεε  κκαατταασσττρροοφφέέςς  κκααιι  γγιιαα  

σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  

ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  εεκκττάάκκττοουυ  ααννάάγγκκηηςς..    

((γγ))  ΓΓιιαα  πποολλύύ  µµιικκρράά9955  έέρργγαα      

((δδ))  ΌΌτταανν  µµόόννοο  µµιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  δδιιααθθέέττεειι  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  ππρροοσσόόνντταα  

ήή  δδιιααθθέέττεειι  εεµµππεειιρρίίαα  εεξξααιιρρεεττιικκήήςς  ααξξίίααςς  γγιιαα  ττοο  έέρργγοο..    

33..33..1111  ΌΌτταανν  ηη  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  ππρροοςς  τταα  κκάάττωω  εερργγαασσίίααςς  εείίννααιι  σσηηµµααννττιικκήή,,  ηη  

ααρρχχιικκήή  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσκκιιααγγρρααφφεείί  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππρροοοοππττιικκήή,,  

κκααιι  εεάάνν  εείίννααιι  ππρραακκττιικκόό,,  οοιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήθθηηκκαανν  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  

ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  λλάάββοουυνν  υυππ’’  όόψψηη  ττοουυςς  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππιιθθααννόόττηητταα  ττηηςς  

σσυυννέέχχεειιααςς..  ΣΣυυννέέχχεειιαα  σσττηηνν  ττεεχχννιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη,,  ααπποοκκττηηθθεείίσσαα  εεµµππεειιρρίίαα,,  κκααιι  

σσυυννεεχχόόµµεεννηη  εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττοουυ  ιιδδίίοουυ  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  µµπποορρεείί  νναα  

κκαατταασσττήήσσεειι  ττηηνν  σσυυννέέχχιισσηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  µµεε  ττοονν  σσύύµµββοουυλλοο  πποουυ  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσττηηνν  ααρρχχήή,,  ππρροοττιιµµηηττέέαα  ααππόό  έένναανν  ννέέοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό  

υυπποοκκεείίµµεεννοο  σσττηηνν  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκήή  ααππόόδδοοσσηη  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  εερργγαασσίίααςς..  ΓΓιιαα  ττέέττοοιιοουυ  

εείίδδοουυςς  εερργγαασσίίεεςς  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ζζηηττήήσσεειι  ααππόό  ττοονν  ααρρχχιικκάά  

εεππιιλλεεχχθθέένντταα  σσύύµµββοουυλλοο  νναα  ππρροοεεττοοιιµµάάσσεειι  ττεεχχννιικκέέςς  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  µµεε  

ββάάσσηη  ττηηςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  πποουυ  δδόόθθηηκκαανν  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  σσττηηνν  

σσυυννέέχχεειιαα  θθαα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν  ααννττιικκεείίµµεεννοο  δδιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηηςς..    

                                                                                        
9955
  ΤΤοο  όόρριιοο  σσεε  δδοολλάάρριιαα  πποουυ  οορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  όόρροο  ‘‘’’πποολλύύ  µµιικκρρέέςς’’’’  θθαα  ππρρέέππεειι  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  
νναα  κκααθθοορριισσττεείί,,  λλααµµββάάννοοννττααςς  υυππ’’  όόψψηη  ττηηνν  φφύύσσηη  κκααιι  ττηηνν  πποολλυυππλλοοκκόόττηητταα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς,,  ααλλλλάά  
δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυππεερρββααίίννεειι  τταα  110000000000  $$    
  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
112200

33..33..1122  ΕΕάάνν  ττοο  ππρρώώττοο  έέρργγοο  δδεενν  κκαατταακκυυρρώώθθηηκκεε  µµεε  ββάάσσηη  ττοονν  ααννττααγγωωννιισσµµόό  ήή  

κκαατταακκυυρρώώθθηηκκεε  µµεε  δδεεσσµµεευυττιικκόό  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ήή  εεάάνν  ττοο  ππρροοςς  τταα  κκάάττωω  έέρργγοο  

εείίννααιι  σσηηµµααννττιικκάά  µµεεγγααλλύύττεερροο  σσεε  ααξξίίαα,,  ττόόττεε  θθαα  ππρρέέππεειι  φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  νναα  

αακκοολλοουυθθηηθθεείί  µµιιαα  ααπποοδδεεκκττήή  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ,,  ααππόό  

ττηηνν  οοπποοίίαα  δδεενν  θθαα  ααπποοκκλλεειισσττεείί  οο  σσύύµµββοουυλλοοςς  πποουυ  υυλλοοπποοιιεείί  ττηηνν  ππρρώώττηη  εερργγαασσίίαα  

εεφφόόσσοονν  ααυυττόόςς  εεκκδδηηλλώώσσεειι  εεννδδιιααφφέέρροονν..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  εεξξεεττάάσσεειι  εεξξααιιρρέέσσεειιςς  σσττοονν  

κκααννόόνναα  µµόόννοο  κκάάττωω  ααππόό  εεξξααιιρρεεττιικκέέςς  ππεερριισσττάάσσεειιςς  κκααιι  µµόόννοο  όότταανν  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

εεννόόςς  ννέέοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  δδεενν  εείίννααιι  ππρραακκττιικκήή..    

33..33..1133  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδηηµµοοσσιιεεύύσσεειι  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  

UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDeevveellooppmmeenntt  BBuussiinneessss  ––  UUNNDDBB  κκααιι  DDeevveellooppmmeenntt  GGaatteewwaayy’’ss  

ddgg  MMaarrkkeett  ττοο  όόννοοµµαα  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  σσττοονν  οοπποοίίοο  κκαατταακκυυρρώώθθηηκκεε  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  

ττηηνν  ττιιµµήή,,  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα,,  κκααιι  ττοονν  σσκκοοππόό  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..  ΑΑυυττήή  ηη  δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  

µµπποορρεείί  νναα  γγίίννεειι  ττρριιµµηηννιιααίίαα  κκααιι  µµεε  ττηηνν  µµοορρφφήή  σσυυννοοππττιικκοούύ  ππίίνναακκαα  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  

κκααλλύύππττεειι  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ππεερρίίοοδδοο..    

ΕΕµµπποορριικκέέςς  ΠΠρραακκττιικκέέςς  

33..33..1144    ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  δδααννεείίωωνν  ααππόό  έένναανν  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκόό  

δδιιααµµεεσσοολλααββηηττήή  σσεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα  ήή  σσεε  ααυυττόόννοοµµεεςς  εεµµπποορριικκέέςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσττοονν  δδηηµµόόσσιιοο  ττοοµµέέαα,,  οο  εεππίί  µµέέρροουυςς  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  µµπποορρεείί  νναα  

αακκοολλοουυθθήήσσεειι  κκααλλάά  ααπποοδδεεκκττέέςς  ππρραακκττιικκέέςς  ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ήή  εεµµπποορριικκοούύ  ττοοµµέέαα  οοιι  

οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  γγίίννεειι  ααπποοδδεεκκττέέςς  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα..  ΘΘαα  ππρρέέππεειι  εεππίίσσηηςς  νναα  

µµεελλεεττηηθθεείί  ηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφττηηκκαανν  

ππρροοηηγγοουυµµέέννωωςς  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  γγιιαα  µµεεγγάάλλαα  έέρργγαα..  

ΕΕππιιλλοογγήή  ΕΕιιδδιικκώώνν  ΤΤύύππωωνν  ΣΣυυµµββοούύλλωωνν  

33..33..1155    ΕΕππιιλλοογγήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττωωνν  ΗΗννωωµµέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν  σσαανν  σσυυµµββοούύλλωωνν..  ΟΟιι  

υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττωωνν  ΗΗννωωµµέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν  µµπποορροούύνν  νναα  ππρροοσσλληηφφθθοούύνν  σσαανν  σσύύµµββοουυλλοοιι,,  

όόπποουυ  ααυυττοοίί  έέχχοουυνν  τταα  ααννααγγκκααίίαα  ππρροοσσόόνντταα  γγιιαα  νναα  ππααρράάσσχχοουυνν  ττεεχχννιικκήή  ββοοήήθθεειιαα  

κκααιι  σσυυµµββοουυλλέέςς  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττηηςς  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηηςς  ττοουυςς..  ΌΌµµωωςς,,  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ττύύχχοουυνν  ιιδδιιααίίττεερρηηςς  µµεεττααχχεείίρριισσηηςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς  µµεε  δδιιααγγωωννιισσµµόό,,  

εεκκττόόςς  ττοουυ  όόττιι  οοιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  ααπποοδδεεχχττοούύνν  ττηηνν  αασσυυλλίίαα  κκααιι  τταα  

ππρροοννόόµµιιαα  πποουυ  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρηηθθεείί  σσττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττωωνν  ΗΗννωωµµέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν  κκααιι  

σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυςς,,  µµεε  δδιιεεθθννήήςς  σσυυµµββάάσσεειιςς,,  κκααιι  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  σσυυµµφφωωννήήσσεειι  
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µµεε  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττωωνν  ΗΗννωωµµέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν  ππάάννωω  σσττοουυςς  εειιδδιικκοούύςς  δδιιαακκααννοοννιισσµµοούύςς  

ππλληηρρωωµµώώνν  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοονν  χχααρραακκττήήρραα  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  υυππόό  

ττοονν  όόρροο  όόττιι  ααυυττέέςς  εείίννααιι  ααπποοδδεεκκττέέςς  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ααδδρρααννοοπποοίίηησσηη  

ττωωνν  ππρροοννοοµµίίωωνν  ττωωνν  ΗΗννωωµµέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  άάλλλλωωνν  

ππλλεεοοννεεκκττηηµµάάττωωνν  ττοουυςς  όόππωωςς  ααππααλλλλααγγήή  φφόόρρωωνν  κκααιι  δδιιεευυκκοολλύύννσσεεωωνν,,  κκααιι  

ππρροοββλλέέψψεειιςς  εειιδδιικκώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί  ηη  µµέέθθοοδδοοςς  

εεππιιλλοογγήήςς  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα..  ΟΟιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττωωνν  ΗΗννωωµµέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν  

µµπποορροούύνν  νναα  ππρροοσσλληηφφθθοούύνν  µµεε  ττηηνν  µµέέθθοοδδοο  µµοοννήήςς  ππηηγγήήςς  εεάάνν  εεκκππλληηρρώώννοοννττααιι  

τταα  κκρριιττήήρριιαα  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  33..33..1100..    

33..33..1166  ΧΧρρήήσσηη  µµηη  κκυυββεερρννηηττιικκώώνν  οορργγααννιισσµµώώνν  ((NNGGOOss))..  ΟΟιι  µµηη  κκυυββεερρννηηττιικκοοίί  

οορργγααννιισσµµοοίί  εείίννααιι  οοιικκεειιοοθθεελλώώςς  µµηη  κκεερρδδοοσσκκοοππιικκοοίί  οορργγααννιισσµµοοίί  οοιι  οοπποοίίοοιι  µµπποορρεείί  

νναα  εείίννααιι  οοιι  µµοοννααδδιικκοοίί  πποουυ  δδιιααθθέέττοουυνν  τταα  ααννααγγκκααίίαα  ππρροοσσόόνντταα  γγιιαα  νναα  ββοοηηθθήήσσοουυνν  

σσττηηνν  ππρροοππααρραασσκκεευυήή,,  ττηηνν  δδιιοοίίκκηησσηη,,  κκααιι  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  έέρργγωωνν,,  κκυυρρίίωωςς  

εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  εεµµππλλοοκκήήςς  ττοουυςς  κκααιι  ττηηςς  γγννώώσσηηςς  ττοουυςς  σστταα  ττοοππιικκάά  ζζηηττήήµµαατταα,,  ττιιςς  

ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  κκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  ττηηςς  σσυυµµµµεεττοοχχιικκήήςς  ττοουυςς  ππρροοσσέέγγγγιισσηηςς..  ΟΟιι  µµηη  

κκυυββεερρννηηττιικκέέςς  οορργγααννώώσσεειιςς  µµπποορροούύνν  νναα  σσυυµµππεερριιλληηφφθθοούύνν  σσττιιςς  σσύύννττοοµµεεςς  

κκαατταασσττάάσσεειιςς  εεάάνν  εεκκδδηηλλώώσσοουυνν  εεννδδιιααφφέέρροονν  κκααιι  υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  

κκααιι  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  εείίννααιι  ιικκααννοοπποοιιηηµµέέννοοιι  µµεε  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  κκααιι  ππρροοσσόόνντταα..  

ΟΟιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  κκααττάά  ππρροοττίίµµηησσηη  νναα  µµηηνν  σσυυµµππεερριιλλάάββοουυνν  σσττοονν  

σσύύννττοοµµοο  κκααττάάλλοογγοο  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  γγιιαα  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  γγιιαα  

ττιιςς  οοπποοίίεεςς  οοιι  µµηη  κκυυββεερρννηηττιικκέέςς  οορργγααννώώσσεειιςς  εείίννααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ιικκααννέέςς..  ΓΓιιαα  

εερργγαασσίίεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  δδίίννοουυνν  έέµµφφαασσηη  σσττηηνν  σσυυµµµµεεττοοχχήή  κκααιι  σσττηηνν  ττοοππιικκήή  γγννώώσσηη,,  οο  

σσύύννττοοµµοοςς  κκααττάάλλοογγοοςς  µµπποορρεείί  νναα  ααπποοττεελλεείίττααιι  οολλοοκκλληηρρωωττιικκάά  ααππόό  µµηη  

κκυυββεερρννηηττιικκέέςς  οορργγααννώώσσεειιςς..  ΕΕάάνν  σσυυµµββααίίννεειι  κκάάττιι  ττέέττοοιιοο,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

αακκοολλοουυθθηηθθεείί  ηη  µµέέθθοοδδοοςς  εεππιιλλοογγήήςς  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς,,  κκααιι  τταα  

κκρριιττήήρριιαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννττιικκααττοοππττρρίίζζοουυνν  ττιιςς  µµοοννααδδιικκέέςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  

ττωωνν  µµηη  κκυυββεερρννηηττιικκώώνν  οορργγααννώώσσεεωωνν,,  όόππωωςς  εεθθεελλοοννττιισσµµόόςς,,  κκααττάάσστταασσηη  

µµηηδδεεννιικκοούύ  κκέέρρδδοουυςς,,  ττοοππιικκήή  γγννώώσσηη,,  κκλλιιµµάάκκωωσσηη  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγιιώώνν,,  κκααιι  κκααλλήή  

φφήήµµηη..  ΟΟιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  µµπποορροούύνν  νναα  εεππιιλλέέξξοουυνν  έένναανν  µµηη  κκυυββεερρννηηττιικκόό  

οορργγααννιισσµµόό  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  µµοοννήήςς  ππηηγγήήςς,,  υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  ιικκααννοοπποοιιοούύννττααιι  

τταα  κκρριιττήήρριιαα  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  33..33..1100..  

33..33..1177    ΑΑννττιιππρρόόσσωωπποοιι  ΠΠρροοµµηηθθεειιώώνν  ΑΑΠΠ  ((PPrrooccuurreemmeenntt  AAggeennttss  ––  PPAA))..  ΌΌτταανν  οο  

δδααννεειιοολλήήππττηηςς  δδεενν  δδιιααθθέέττεειι  ττηηνν  ααππααρρααίίττηηττηη  οορργγάάννωωσσηη,,  ττιιςς  ππηηγγέέςς,,  ήή  ττηηνν  

εεµµππεειιρρίίαα,,  µµπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόό  κκααιι  ααπποοδδοοττιικκόό  γγιιαα  ααυυττόόνν  νναα  
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ππρροοσσλλάάββεειι,,  σσαανν  ααννττιιππρρόόσσωωπποο  ττοουυ,,  µµιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ηη  οοπποοίίαα  εεξξεειιδδιικκεεύύεεττααιι  σσττηηνν  

δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  ππρροοµµηηθθεειιώώνν..  ΌΌτταανν  οοιι  ααννττιιππρρόόσσωωπποοιι  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  ((ΑΑΠΠ))  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  σσαανν  ««ααννττιιππρρόόσσωωπποοιι»»  πποουυ  δδιιααχχεειιρρίίζζοοννττααιι  ττιιςς  

ππρροοµµήήθθεειιεεςς  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννωωνν  ααννττιικκεειιµµέέννωωνν  κκααιι  γγεεννιικκάά  εερργγάάζζοοννττααιι  ααππόό  τταα  δδιικκάά  

ττοουυςς  γγρρααφφεείίαα,,  ααυυττοοίί  σσυυννήήθθωωςς  ππλληηρρώώννοοννττααιι  µµεε  έένναα  πποοσσοοσσττόό  εεππίί  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  

ππρροοµµηηθθεειιώώνν  πποουυ  δδιιααχχεειιρρίίζζοοννττααιι,,  ήή  µµεε  σσυυννδδυυαασσµµόό  εεννόόςς  ττέέττοοιιοουυ  πποοσσοοσσττοούύ  κκααιι  

µµίίααςς  σσττααθθεερρήήςς  ααµµοοιιββήήςς..  ΣΣεε  ττέέττοοιιεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  οοιι  ΑΑΠΠ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

εεππιιλλεεχχθθοούύνν  µµεε  ∆∆ΕΕΠΠΚΚ  µµεε  σσυυννττεελλεεσσττήή  σσττάάθθµµιισσηηςς  κκόόσσττοουυςς  µµέέχχρριι  5500..  ΌΌµµωωςς,,  όότταανν  

οοιι  ΑΑΠΠ  ππααρρέέχχοουυνν  µµόόννοο  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  γγιιαα  ππρροοµµήήθθεειιεεςς  ήή  εεννεερργγοούύνν  

σσαανν  ααννττιιππρρόόσσωωπποοιι  γγιιαα  οολλόόκκλληηρροο  ττοο  έέρργγοο  σσεε  έένναα  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  γγρρααφφεείίοο  γγιιαα  

ττέέττοοιιαα  έέρργγαα  ττόόττεε  σσυυννήήθθωωςς  ππλληηρρώώννοοννττααιι  µµεε  ββάάσσηη  ττοονν  χχρρόόννοο,,  κκααιι  σσεε  ττέέττοοιιεεςς  

ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιλλεεχχθθοούύνν  αακκοολλοουυθθώώννττααςς  ττιιςς  κκααττάάλλλληηλλεεςς  

δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  γγιιαα  άάλλλλεεςς  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  ∆∆ΕΕΠΠΚΚ  κκααιι  

σσυυµµββόόλλααιιαα  µµεε  ββάάσσηη  ττοονν  χχρρόόννοο,,  όόππωωςς  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς..  ΟΟ  

ααννττιιππρρόόσσωωπποοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  αακκοολλοουυθθήήσσεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  

πποουυ  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  σσυυµµφφωωννίίαα  δδααννεείίοουυ  κκααιι  σσττοο  σσχχέέδδιιοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  κκααιι  τταα  

οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  εεγγκκρριιθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  εεκκ  µµέέρροουυςς  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  

σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ππρροοττύύππωωνν  ααιιττήήσσεεωωνν  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  ττηηςς  

ΤΤρράάππεεζζααςς,,  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  εελλέέγγχχοουυ,,  κκααιι  ττηηνν  εεππίίσσηηµµηη  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα..    

33..33..1188  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΕΕππιιθθεεωωρρήήσσεεωωνν..  ΟΟιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  

εεππιιθθυυµµοούύνν  νναα  ππρροοσσλλάάββοουυνν  εεππιιθθεεωωρρηηττέέςς  γγιιαα  νναα  εεππιιθθεεωωρρήήσσοουυνν  κκααιι  νναα  

ππιισσττοοπποοιιήήσσοουυνν  τταα  υυλλιικκάά  ππρριινν  ττηηνν  ααπποοσσττοολλήή  ττοουυςς  ήή  µµεε  ττηηνν  άάφφιιξξηη  ττοουυςς  σσττηηνν  

χχώώρραα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΗΗ  εεππιιθθεεώώρρηησσηη  ααππόό  ττέέττοοιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσυυννήήθθωωςς  

κκααλλύύππττεειι  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν  πποοσσόόττηητταα  ττωωνν  υυλλιικκώώνν  κκααιι  ττηηνν  λλοογγιικκόόττηητταα  ττωωνν  

ττιιµµώώνν..  ΟΟιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  εεππιιθθεεωωρρήήσσεεωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιλλεεχχθθοούύνν  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  ∆∆ΕΕΠΠΚΚ  µµεε  σσυυννττεελλεεσσττήή  σσττάάθθµµιισσηηςς  κκόόσσττοουυςς  µµέέχχρριι  ττοο  5500%%    κκααιι  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  µµιιαα  µµοορρφφήή  σσυυµµββοολλααίίοουυ  µµεε  ππλληηρρωωµµέέςς  ββάάσσηη  πποοσσοοσσττοούύ  εεππίί  

ττηηςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  εεππιιθθεεωωρροούύµµεεννωωνν  κκααιι  ππιισσττοοπποοιιοούύµµεεννωωνν  υυλλιικκώώνν..  

33..33..1199  ΤΤρράάππεεζζεεςς..  ΕΕππεεννδδυυττιικκέέςς  κκααιι  εεµµπποορριικκέέςς  ττρράάππεεζζεεςς,,  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκέέςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  κκααιι  δδιιααχχεειιρριισσττέέςς  κκεεφφααλλααίίωωνν  πποουυ  ππρροοσσλλααµµββάάννοοννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  

δδααννεειιοολλήήππττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ππώώλληησσηη  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν,,  δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττωωνν  

οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  κκααιι  άάλλλλωωνν  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκώώνν  σσυυννααλλλλααγγώώνν,,  ιιδδιιααίίττεερραα  

µµέέσσαα  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιλλεεχχθθοούύνν  µµεε  ∆∆ΕΕΠΠΚΚ..  

ΗΗ  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορρίίζζεειι  τταα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  
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δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  κκρριιττήήρριιαα  εεππιιλλοογγήήςς  ((γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  εεµµππεειιρρίίαα  σσεε  ππααρρόόµµοοιιεεςς  

εερργγαασσίίεεςς  ήή  δδίίκκττυυοο  εεννδδεεχχόόµµεεννωωνν  ααγγοορραασσττώώνν))  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  

ΕΕππιιππλλέέοονν  ααππόό  ττηηνν  σσυυµµββααττιικκήή  ααµµοοιιββήή  ((πποουυ  οοννοοµµάάζζεεττααιι  κκααιι  ““ππααρραακκρράάττηησσηη””  )),,  ηη  

ααπποοζζηηµµίίωωσσηη  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  µµιιαα  ““ΑΑµµοοιιββήή  εεππιιττυυχχίίααςς””  ααυυττήή  ηη  ααµµοοιιββήή  µµπποορρεείί  νναα  

εείίννααιι  σσττααθθεερρήή,,  ααλλλλάά  σσυυννήήθθωωςς  εεκκφφρράάζζεεττααιι  σσαανν  πποοσσοοσσττόό  εεππίί  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  

ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ήή  άάλλλλωωνν  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκώώνν  ττίίττλλωωνν  πποουυ  θθαα  

ππωωλληηθθοούύνν..  ΗΗ  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδηηλλώώννεειι  όόττιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  

ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  θθαα  λλααµµββάάννεειι  υυππ’’  όόψψηη  ττοουυ  ττηηνν  ααµµοοιιββήή  εεππιιττυυχχίίααςς,,  εείίττεε  σσεε  

σσυυννδδυυαασσµµόό  µµεε  ττηηνν  σσυυµµββααττιικκήή  ααµµοοιιββήή  εείίττεε  ξξεεχχωωρριισσττάά..  ΕΕάάνν  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  

ξξεεχχωωρριισσττάά,,  µµιιαα  σσττααθθεερρήή  σσυυµµββααττιικκήή  ααµµοοιιββήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιββλληηθθεείί  γγιιαα  όόλλοουυςς  

ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  ττοουυ  σσύύννττοοµµοουυ  κκααττααλλόόγγοουυ  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ααννααγγρράάφφεεττααιι  σσττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς,,  εεννώώ  ηη  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκήή  

ββααθθµµοολλοογγίίαα  θθαα  ββαασσίίζζεεττααιι  σσττηηνν  ααµµοοιιββήή  εεππιιττυυχχίίααςς..  ΓΓιιαα  ττηηνν  σσυυννδδυυαασσµµέέννηη  

ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ((ιιδδιιααίίττεερραα  γγιιαα  µµεεγγάάλλαα  σσυυµµββόόλλααιιαα)),,  ττοο  κκόόσσττοοςς  µµπποορρεείί  νναα  

σσυυµµφφωωννηηθθεείί  νναα  έέχχεειι  έένναανν  µµεεγγααλλύύττεερροο  σσυυννττεελλεεσσττήή  σσττάάθθµµιισσηηςς  ααππόό  ααυυττόόνν  πποουυ  

σσυυννιισσττάάττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  33..22..2233  ήή  ηη  εεππιιλλοογγήή  µµπποορρεείί  νναα  ββαασσιισσττεείί  µµόόννοο  σσττοο  

κκόόσσττοοςς  µµεεττααξξύύ  ααυυττώώνν  οοιι  οοπποοίίοοιι  εεξξαασσφφααλλίίζζοουυνν  µµιιαα  εελλάάχχιισσττηη  ββααθθµµοολλοογγίίαα  γγιιαα  ττηηνν  

πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν..  ΗΗ  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορρίίζζεειι  

ξξεεκκάάθθααρραα  ππωωςς  θθαα  ππααρροουυσσιιαασσττοούύνν  οοιι  ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  ππωωςς  θθαα  σσυυγγκκρριιθθοούύνν..    

33..33..2200  ΕΕλλεεγγκκττέέςς..  ΟΟιι  εελλεεγγκκττέέςς  ττυυππιικκάά  υυλλοοπποοιιοούύνν  εελλεεγγκκττιικκάά  κκααθθήήκκοονντταα  κκάάττωω  

ααππόό  κκααλλάά  κκααθθοορριισσµµέέννεεςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  κκααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκάά  ππρρόόττυυππαα..  ΑΑυυττοοίί  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιλλεεχχθθοούύνν  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ∆∆ΕΕΠΠΚΚ,,  µµεε  ττοο  κκόόσσττοοςς  νναα  ααπποοττεελλεείί  ττοονν  

οουυσσιιαασσττιικκόό  ππααρράάγγοονντταα  εεππιιλλοογγήήςς  ((4400  ––  5500  ββααθθµµοούύςς))  ήή  µµεε  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ττοουυ  

χχααµµηηλλόόττεερροουυ  κκόόσσττοουυςς  όόππωωςς  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  33..33..66..  ΓΓιιαα  πποολλύύ  

µµιικκρρέέςς9
966  εερργγαασσίίεεςς  µµπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί  ηη  εεππιιλλοογγήή  µµεε  ββάάσσηη  τταα  ππρροοσσόόνντταα  

ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν..    

33..33..2211  ΕΕρργγοολλάάββοοιι  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  ΈΈρργγαα  σσεε  κκοοιιννωωννιικκοούύςς  ττοοµµεείίςς  

µµπποορρεείί  νναα  ααππααιιττοούύνν  ττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  µµεεγγάάλλοουυ  ααρριιθθµµοούύ  µµεεµµοοννωωµµέέννωωνν  ααττόόµµωωνν  

οοιι  οοπποοίίοοιι  ππααρρέέχχοουυνν  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ββάάσσηη  σσυυµµββοολλααίίοουυ  ((γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  κκοοιιννωωννιικκοοίί  

λλεειιττοουυρργγοοίί,,  ννοοσσοοκκόόµµεεςς  κκααιι  ππααρρααϊϊααττρριικκοοίί))..  ΗΗ  ππεερριιγγρρααφφήή  θθέέσσεεωωςς  εερργγαασσίίααςς,,  τταα  

εελλάάχχιισστταα  ππρροοααππααιιττοούύµµεενναα  ππρροοσσόόνντταα,,  οοιι  όόρροοιι  ππρρόόσσλληηψψηηςς,,  οοιι  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  

εεππιιλλοογγήήςς  κκααιι  ηη  έέκκτταασσηη  ττοουυ  ΤΤρρααππεεζζιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ααυυττώώνν  ττωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  κκααιι  
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ττωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιγγρρααφφττοούύνν  σστταα  εεππίίσσηηµµαα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  

εεννώώ  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυµµππεερριιλληηφφθθεείί  σσττοο  εεγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ααππόό  ττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα  σσχχέέδδιιοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν..  

IIVV..  Τύποι Συµβολαίων και Σηµαντικές ∆ιατάξεις      

     Τύποι Συµβολαίων      

33..44..11  ΣΣυυµµββόόλλααιιαα  εεφφάάππααξξ  ππλληηρρωωµµήήςς9977..  ΤΤαα  σσυυµµββόόλλααιιαα  εεφφάάππααξξ  ππλληηρρωωµµήήςς  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  κκυυρρίίωωςς  γγιιαα  εερργγαασσίίεεςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ττοο  ππεερριιεεχχόόµµεεννοο  κκααιι  ηη  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ττοο  ααππααιιττοούύµµεεννοο  έέρργγοο  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  εείίννααιι  

ξξεεκκάάθθααρραα  κκααθθοορριισσµµέένναα..  ΧΧρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  εευυρρέέωωςς  γγιιαα  ααππλλόό  σσχχεεδδιιαασσµµόό  κκααιι  

µµεελλέέττεεςς  εεφφιικκττόόττηηττααςς,,  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκέέςς  µµεελλέέττεεςς,,  λλεεππττοοµµεερρήή  σσχχεεδδιιαασσµµόό  

ππρρόόττυυππωωνν  ήή  κκοοιιννώώνν  δδοοµµώώνν,,  ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  

δδεεδδοοµµέέννωωνν,,  κκααιι  οούύττωω  κκααθθ’’  εεξξήήςς..  ΟΟιι  ππλληηρρωωµµέέςς  σσυυννδδέέοοννττααιι  µµεε  ττοο  ππααρρααγγόόµµεεννοο  

έέρργγοο  όόππωωςς  ααννααφφοορρέέςς,,  σσχχέέδδιιαα,,  λλοογγααρριιαασσµµοοίί  πποοσσοοττήήττωωνν,,  έέγγγγρρααφφαα  

δδιιααγγωωννιισσµµώώνν,,  κκααιι  λλοογγιισσµµιικκόό  υυπποολλοογγιισσττώώνν..  ΤΤαα  σσυυµµββόόλλααιιαα  εεφφάάππααξξ  ππλληηρρωωµµήήςς  

δδιιααχχεειιρρίίζζοοννττααιι  εεύύκκοολλαα  εεππεειιδδήή  οοιι  ππλληηρρωωµµέέςς  γγίίννοοννττααιι  ααππααιιττηηττέέςς  µµεε  ξξεεκκάάθθααρραα  

κκααθθοορριισσµµέέννοο  έέρργγοο..    

33..44..22  ΣΣυυµµββόόλλααιιαα  χχρρόόννοουυ9988..  ΑΑυυττόόςς  οο  ττύύπποοςς  σσυυµµββοολλααίίωωνν  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλοοςς  

όότταανν  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  νναα  κκααθθοορριισσττεείί  οο  σσκκοοππόόςς  κκααιι  ηη  έέκκτταασσηη  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  εείίττεε  

γγιιααττίί  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσυυσσχχεεττίίζζοοννττααιι  µµεε  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττρρίίττωωνν  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  οο  

χχρρόόννοοςς  οολλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  µµπποορρεείί  νναα  κκυυµµααννθθεείί,,  εείίττεε  εεππεειιδδήή  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  

σσυυµµββοούύλλωωνν  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττωωνν  σσττόόχχωωνν  ττοουυ  έέρργγοουυ  εείίννααιι  

δδύύσσκκοολλοο  νναα  εεκκττιιµµηηθθοούύνν..  ΑΑυυττόόςς  οο  ττύύπποοςς  σσυυµµββοολλααίίοουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  εευυρρέέωωςς  

γγιιαα  ππεερρίίππλλοοκκεεςς  µµεελλέέττεεςς,,  εεππίίββλλεεψψηη  κκαατταασσκκεευυώώνν,,  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  

κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππ’’  όόλλαα  σσεε  εεκκππααιιδδεευυττιικκάά  ππρροογγρράάµµµµαατταα..  ΟΟιι  ππλληηρρωωµµέέςς  

ββαασσίίζζοοννττααιι  σσεε  σσυυµµφφωωννίίαα  ααµµοοιιββήήςς  µµεε  ττηηνν  ώώρραα,,  ηηµµέέρραα,,  εεββδδοοµµάάδδαα  ήή  µµήήνναα  γγιιαα  ττοο  

ππρροοσσωωππιικκόό  ((ττοο  οοπποοίίοο  φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο))  κκααιι  σσεε  

ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς  µµεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ππρρααγγµµααττιικκώώνν  εεξξόόδδωωνν  ήή  µµεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  

σσυυµµφφωωννηηµµέέννωωνν  ττιιµµώώνν  ααννάά  µµοοννάάδδαα..  ΟΟιι  ααµµοοιιββέέςς  γγιιαα  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  

ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  µµιισσθθόό,,  κκοοιιννωωννιικκόό  κκόόσσττοοςς,,  ππάάγγιιαα  έέξξοοδδαα,,  κκέέρρδδοοςς  κκααιι  όόπποουυ  
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  ΠΠρρόόττυυππηη  µµοορρφφήή  σσυυµµββοολλααίίοουυ  γγιιαα  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ((εεφφάάππααξξ  ππλληηρρωωµµήή))..    

9988
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χχρρεειιάάζζεεττααιι  εειιδδιικκέέςς  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς..  ΑΑυυττόόςς  οο  ττύύπποοςς  ττωωνν  σσυυµµββοολλααίίωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  µµιιαα  µµέέγγιισσττηη  πποοσσόόττηητταα  χχρρηηµµάάττωωνν  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  δδοοθθοούύνν  

σσττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  µµεε  µµοορρφφήή  ππλληηρρωωµµώώνν..  ΜΜέέσσαα  σσεε  ααυυττόό  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  πποοσσόό  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοββλλεεφφθθοούύνν  ππιιθθααννέέςς  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  γγιιαα  ααππρρόόββλλεεππττεεςς  εερργγαασσίίεεςς  

κκααιι  δδιιάάρρκκεειιαα,,  ππρροοσσααρρµµοογγήή  ττιιµµώώνν,,  όόπποουυ  χχρρεειιάάζζεεττααιι..  ΤΤαα  σσυυµµββόόλλααιιαα  µµεε  ββάάσσηη  ττοονν  

χχρρόόννοο  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρραακκοολλοουυθθοούύννττααιι  εεκκ  ττοουυ  σσύύννεεγγγγυυςς  κκααιι  νναα  δδιιεευυθθύύννοοννττααιι  ααππόό  

ττοονν  ππεελλάάττηη  γγιιαα  νναα  εεξξαασσφφααλλιισσττεείί  όόττιι  ηη  ππρρόόοοδδοοςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  εείίννααιι  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκήή  

κκααιι  όόττιι  οοιι  ααµµοοιιββέέςς  πποουυ  δδιιεεκκδδιικκοούύνν  οοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  εείίννααιι  δδίίκκααιιεεςς..  

33..44..33  ΣΣυυµµββόόλλααιιαα  ππααρραακκρράάττηησσηηςς  ήή  υυππόό  ααίίρρεεσσηη  ααµµοοιιββήήςς9999..  ΑΑυυττοούύ  ττοουυ  

εείίδδοουυςς  τταα  σσυυµµββόόλλααιιαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  εευυρρέέωωςς  όότταανν  οοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  ((ττρράάππεεζζεεςς  

ήή  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς))  ππρροοεεττοοιιµµάάζζοουυνν  εεττααιιρρίίεεςς  γγιιαα  ππώώλληησσηη  ήή  

σσυυγγχχωωννεεύύσσεειιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σσττηηνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  ΗΗ  

ααµµοοιιββήή  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  ττηηνν  ππρροοκκααττααββοολλήή  κκααιι  ττηηνν  ααµµοοιιββήή  

εεππιιττυυχχίίααςς,,  ηη  ττεελλεευυττααίίαα  ωωςς  σσυυννήήθθωωςς  εεκκφφρράάζζεεττααιι  σσαανν  πποοσσοοσσττόό  εεππίί  ττηηςς  ττιιµµήήςς  

ππωωλλήήσσεεωωςς  ττωωνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν..    

33..44..44  ΣΣυυµµββόόλλααιιοο  ΠΠοοσσοοσσττοούύ..  ΑΑυυττάά  τταα  σσυυµµββόόλλααιιαα  σσυυννήήθθωωςς  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..  ΜΜπποορροούύνν  εεππίίσσηηςς  νναα  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθοούύνν  γγιιαα  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  κκααιι  εεππιιθθεεωωρρήήσσεεωωνν..  ΤΤαα  

σσυυµµββόόλλααιιαα  πποοσσοοσσττοούύ  σσυυννδδέέοουυνν  άάµµεεσσαα  ττιιςς  ααµµοοιιββέέςς  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  µµεε  ττοο  

εεκκττιιµµώώµµεεννοο  ήή  ππρρααγγµµααττιικκόό  κκόόσσττοοςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  ήή,,  µµεε  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττωωνν  

υυλλιικκώώνν  πποουυ  ααγγοορράάσσττηηκκαανν  ήή  εεππιιθθεεωωρρήήθθηηκκαανν..  ΤΤαα  σσυυµµββόόλλααιιαα  

δδιιααππρρααγγµµααττεεύύοοννττααιι  µµεε  ββάάσσηη  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  ττηηςς  ααγγοορράάςς  γγιιαα  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι//ήή  

µµεε  ββάάσσηη  ττοο  εεκκττιιµµώώµµεεννοο  µµηηννιιααίίοο  εεππιιττεελλιικκόό  κκόόσσττοοςς  εερργγαασσίίααςς  γγιιαα  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ήή  

µµεε  µµεειιοοδδοοττιικκόό  δδιιααγγωωννιισσµµόό..  ΕΕίίννααιι  σσηηµµααννττιικκόό  νναα  λλάάββεειι  κκααννεείίςς  υυππ’’  όόψψηη  ττοουυ  ττοο  

γγεεγγοοννόόςς  όόττιι,,  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκώώνν  ήή  µµηηχχααννιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  τταα  

σσυυµµββόόλλααιιαα  πποοσσοοσσττοούύ  δδεενν  ππααρρέέχχοουυνν  κκίίννηηττρραα  γγιιαα  οοιικκοοννοοµµιικκόό  σσχχεεδδιιαασσµµόό  κκααιι  γγιιαα  

ααυυττόό  δδεενν  εεννθθααρρρρύύννεεττααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ττοουυςς..  ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα,,  ηη  χχρρήήσσηη  ττέέττοοιιωωνν  

σσυυµµββοολλααίίωωνν  γγιιαα  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσυυννιισσττάάττααιι  µµόόννοο  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  

πποουυ  ββαασσίίζζεεττααιι  σσεε  σσττααθθεερρόό  κκόόσσττοοςς  κκααιι  κκααλλύύππττεειι  αακκρριιββώώςς  κκααθθοορριισσµµέέννεεςς  

υυππηηρρεεσσίίεεςς..    

33..44..55  ΣΣυυµµββόόλλααιιοο  ααππεερριιόόρριισσττωωνν  ππααρρααδδόόσσεεωωνν..  ΑΑυυττάά  τταα  σσυυµµββόόλλααιιαα  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  όότταανν  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίοο  γγιιαα  ττοουυςς  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  νναα  έέχχοουυνν  σσττηηνν  

                                                                                        
9999
ΑΑµµοοιιββήή  πποουυ  σσυυµµφφωωννεείίττααιι  νναα  κκααττααββλληηθθεείί  εεφφόόσσοονν  µµιιαα  υυππόόθθεεσσηη  ττεελλεειιώώσσεειι  µµεε  εεππιιττυυχχίίαα..  ΒΒλλέέππεε  
ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ΙΙ  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
112266

δδιιάάθθεεσσηη  ττοουυςς  εεξξεειιδδιικκεευυµµέέννεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  ααµµέέσσωωςς  µµόόλλιιςς  ααυυττόό  κκαατταασσττεείί  

ααππααιιττηηττόό,,  γγιιαα  ππααρροοχχήή  σσυυµµββοουυλλώώνν  σσεε  µµιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  ττηηςς  

οοπποοίίααςς  ττοο  εεύύρροοςς  κκααιι  οο  χχρρόόννοοςς  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  κκααθθοορριισσττοούύνν  εεκκ  ττωωνν  

ππρροοττέέρρωωνν..  ΑΑυυττάά  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  σσυυννήήθθωωςς  γγιιαα  νναα  δδιιαασσφφααλλίίσσοουυνν  

‘‘’’σσυυµµββοούύλλοουυςς’’’’  γγιιαα  υυλλοοπποοίίηησσηη  πποολλύύππλλοοκκωωνν  έέρργγωωνν  ((γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  

κκαατταασσκκεευυήή  φφρράάγγµµααττοοςς)),,  εειιδδιικκοούύςς  κκρριιττέέςς  γγιιαα  ππάάννεελλ  ((ππρροοεεδδρρεείίοο))  εεππίίλλυυσσηηςς  

δδιιααφφωωννιιώώνν,,  γγιιαα  θθεεσσµµιικκέέςς  ααννααµµοορρφφώώσσεειιςς,,  γγιιαα  ππααρροοχχήή  σσυυµµββοουυλλώώνν,,  γγιιαα  

δδιιόόρρθθωωσσηη  ττεεχχννιικκώώνν  λλααθθώώνν  κκααιι  οούύττωω  κκααθθ’’  εεξξήήςς,,  φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  γγιιαα  χχρροοννιικκήή  

ππεερρίίοοδδοο  εεννόόςς  έέττοουυςς  ήή  κκααιι  ππααρρααππάάννωω..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  κκααιι  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  

σσυυµµφφωωννοούύνν  σσττηηνν  ααµµοοιιββήή  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  ααννάά  µµοοννάάδδαα,,  εεννώώ  οοιι  ππλληηρρωωµµέέςς  

γγίίννοοννττααιι  µµεε  ββάάσσηη  ττοονν  ππρρααγγµµααττιικκόό  χχρρόόννοο  πποουυ  δδααππααννήήθθηηκκεε..    

ΣΣηηµµααννττιικκέέςς  ∆∆ιιααττάάξξεειιςς      

33..44..66  ΝΝόόµµιισσµµαα..  ΗΗ  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  ξξεεκκάάθθααρραα  νναα  δδηηλλώώννεειι  

όόττιι  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  µµπποορροούύνν  νναα  εεκκφφρράάσσοουυνν  ττηηνν  ττιιµµήή  ττωωνν  ππρροοσσφφεερρόόµµεεννωωνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυςς,,  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ππλλήήρρωωςς  µµεεττααττρρέέψψιιµµοο  ννόόµµιισσµµαα..  ΕΕάάνν  οοιι  

σσύύµµββοουυλλοοιι  εεππιιθθυυµµοούύνν  νναα  εεκκφφρράάσσοουυνν  ττηηνν  ττιιµµήή  σσαανν  έένναα  σσύύννοολλοο  πποοσσώώνν  σσεε  

δδιιααφφοορρεεττιικκάά  ξξέένναα  ννοοµµίίσσµµαατταα,,  µµπποορροούύνν  νναα  ττοο  κκάάννοουυνν  υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  ηη  

ππρρόότταασσηη  ττοουυςς  δδεενν  θθαα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  ττρρίίαα  ξξέένναα  ννοοµµίίσσµµαατταα..  ΟΟ  

δδααννεειιοολλήήππττηηςς  µµπποορρεείί  νναα  ααππααιιττήήσσεειι  ααππόό  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  νναα  δδηηλλώώσσοουυνν  ττοο  

ττµµήήµµαα  ττηηςς  ττιιµµήήςς  πποουυ  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  ττοο  κκόόσσττοοςς  σσττοο  ννόόµµιισσµµαα  ττηηςς  χχώώρρααςς  ττοουυ  ..  

ΟΟιι  ππλληηρρωωµµέέςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  θθαα  γγίίννοοννττααιι  σσττοο  ννόόµµιισσµµαα  ήή  

σστταα  ννοοµµίίσσµµαατταα  µµεε  τταα  οοπποοίίαα  εεκκφφρράάζζεεττααιι  ηη  ττιιµµήή  σσττηηνν  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ..    

33..44..77  ΠΠρροοσσααρρµµοογγήή  ΤΤιιµµώώνν..  ΓΓιιαα  νναα  ππρροοσσααρρµµοοσσττεείί  ηη  ττιιµµήή  σσττοονν  ξξέέννοο  ααλλλλάά  κκααιι  

σσττοονν  ττοοππιικκόό  ππλληηθθωωρριισσµµόό,,  µµιιαα  δδιιάάττααξξηη  ππρροοσσααρρµµοογγήήςς  ττιιµµώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

σσυυµµππεερριιλληηφφθθεείί  σσττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  εεάάνν  ηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααννααµµέέννεεττααιι  νναα  ξξεεππεερράάσσεειι  

ττοουυςς  1188  µµήήννεεςς..  ΣΣυυµµββόόλλααιιαα  µµιικκρρόόττεερρηηςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  µµπποορροούύνν  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  

µµιιαα  δδιιάάττααξξηη  γγιιαα  ππρροοσσααρρµµοογγήή  ττιιµµώώνν  όότταανν  οο  ττοοππιικκόόςς  ήή  ξξέέννοοςς  ππλληηθθωωρριισσµµόόςς  

ααννααµµέέννεεττααιι  νναα  εείίννααιι  υυψψηηλλόόςς  κκααιι  ααππρρόόββλλεεππττοοςς..    

33..44..88  ∆∆ιιααττάάξξεειιςς  ΠΠλληηρρωωµµώώνν..  ΟΟιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ππλληηρρωωµµώώνν  

σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννωωνν  ττωωνν  πποοσσώώνν  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ππλληηρρωωθθοούύνν,,  ττοουυ  

ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  ππλληηρρωωµµώώνν,,  κκααιι  ττωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  ππλληηρρωωµµώώνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

σσυυµµφφωωννηηθθοούύνν  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεεωωνν..  ΟΟιι  ππλληηρρωωµµέέςς  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
112277

µµπποορροούύνν  νναα  γγίίννοουυνν  σσεε  τταακκττιικκάά  χχρροοννιικκάά  δδιιαασσττήήµµαατταα  ((όόππωωςς  σστταα  σσυυµµββόόλλααιιαα  µµεε  

ββάάσσηη  ττοονν  χχρρόόννοο))  ήή  γγιιαα  σσυυµµφφωωννηηµµέένναα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ((όόππωωςς  σσεε  σσυυµµββόόλλααιιαα  

εεφφάάππααξξ  ππλληηρρωωµµήήςς))..  ΠΠρροοεεξξοοφφλληηττιικκέέςς  ππλληηρρωωµµέέςς  ((γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  κκόόσσττοοςς  

κκιιννηηττοοπποοίίηησσηηςς))  πποουυ  υυππεερρββααίίννεειι  ττοο  1100%%  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  

θθαα  ππρρέέππεειι  φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  νναα  υυπποοσσττηηρρίίζζεεττααιι  ααππόό  εεγγγγύύηησσηη  ππρροοεεξξοοφφλληηττιικκώώνν  

ππλληηρρωωµµώώνν..    

33..44..99  ΟΟιι  ππλληηρρωωµµέέςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννοοννττααιι  άάµµεεσσαα  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  

ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..  ΓΓιιαα  ααυυττόόνν  ττοονν  σσκκοοππόό::    

((αα))  ΟΟιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  µµπποορροούύνν  νναα  ππλληηρρωωθθοούύνν  άάµµεεσσαα  ααππόό  ττηηνν  

ττρράάππεεζζαα  µµεε  ααίίττηησσηη  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  ήή  κκααττ’’  εεξξααίίρρεεσσηη  µµεε  ττρρααππεεζζιικκήή  εεννέέγγγγυυοο  

ππίίσσττωωσσηη..  

((ββ))  ΜΜόόννοο  ααµµφφιισσββηηττοούύµµεενναα  πποοσσάά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρραακκρρααττηηθθοούύνν,,  

µµεε  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  ττοουυ  ππλληηρρωωττέέοουυ  ττιιµµοολλοογγίίοουυ  σσεε  ααρρµµοοννίίαα  µµεε  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο..  

((γγ))  ΤΤοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοββλλέέππεειι  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  

οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  εεππιιββάάρρυυννσσηηςς,,  εεάάνν  ηη  ππλληηρρωωµµήή  κκααθθυυσσττεερρεείί  εεξξααιιττίίααςς  ττοουυ  ππεελλάάττηη  

ππέέρραανν  ααππόό  ττοονν  ππρροοσσυυµµφφωωννηηµµέέννοο  χχρρόόννοο  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..  ΤΤοο  πποοσσοοσσττόό  

εεππιιββάάρρυυννσσηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  σσττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο..    

33..44..1100  ΕΕγγγγυυήήσσεειιςς  ΠΠρροοσσφφοορράάςς  κκααιι  ΑΑππόόδδοοσσηηςς..  ΟΟιι  εεγγγγυυήήσσεειιςς  ππρροοσσφφοορράάςς  κκααιι  

ααππόόδδοοσσηηςς  δδεενν  σσυυννιισσττώώννττααιι  γγιιαα  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσυυµµββοούύλλωωνν..  ΗΗ  εεππιιββοολλήή  ττοουυςς  σσυυχχννάά  

υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  εειισσααγγγγεελλιικκήή  ππααρρέέµµββαασσηη,,  µµπποορροούύνν  εεύύκκοολλαα  νναα  γγίίννοουυνν  ααννττιικκεείίµµεεννοο  

κκααττάάχχρρηησσηηςς,,  νναα  ππρροοκκααλλέέσσοουυνν  φφααιιννόόµµεενναα  δδιιααφφθθοορράάςς,,  κκααιι  ττεείίννοουυνν  νναα  ααυυξξήήσσοουυνν  

ττοο  κκόόσσττοοςς  ττηηςς  ββιιοοµµηηχχααννίίααςς  σσυυµµββοούύλλωωνν    χχωωρρίίςς  εεµµφφααννήή  οοφφέέλληη,,  τταα  οοπποοίίαα  

ττεελλιικκώώςς  ππεερρννάάννεε  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..    

33..44..1111  ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  ττοουυ  ∆∆ααννεειιοολλήήππττηη..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  µµπποορρεείί  υυπποοσσττηηρρίίξξεειι  ττοο  

έέρργγοο  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  µµεε  δδιικκόό  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκόό  κκααιι  υυλλιικκόό..  ΤΤοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  µµεεττααξξύύ  

ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδίίννεειι  ττιιςς  λλεεππττοοµµέέρρεειιεεςς  πποουυ  

δδιιέέπποουυνν  ααυυττόό  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό,,  γγννωωσσττόό  κκααιι  ωωςς  ααννττίίσσττοοιιχχοο  ππρροοσσωωππιικκόό,,  κκααθθώώςς  

εεππίίσσηηςς  κκααιι  ττιιςς  δδιιεευυκκοολλύύννσσεειιςς  πποουυ  θθαα  ππααρραασσχχεεθθοούύνν  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  

όόππωωςς  σσττέέγγαασσηη,,  χχώώρροο  γγρρααφφεείίοουυ,,  γγρρααµµµµααττεειιαακκήή  υυπποοσσττήήρριιξξηη,,  δδιιεευυκκοολλύύννσσεειιςς,,  

υυλλιικκάά  κκααιι  οοχχήήµµαατταα..  ΤΤοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρράάφφεειι  τταα  µµέέττρραα  πποουυ  οο  

σσύύµµββοουυλλοοςς  µµπποορρεείί  νναα  ππάάρρεειι  εεάάνν  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ααππόό  τταα  ααννττιικκεείίµµεενναα  δδεενν  µµπποορρεείί  

νναα  ππααρραασσχχεεθθεείί  ήή  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοσσυυρρθθεείί  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς,,  κκααιι  

ττηηνν  ααπποοζζηηµµίίωωσσηη  πποουυ  θθαα  λλάάββεειι  οο  σσύύµµββοουυλλοοςς  σσεε  ττέέττοοιιαα  ππεερρίίππττωωσσηη..    



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
112288

33..44..1122  ΣΣύύγγκκρροουυσσηη  ΣΣυυµµφφεερρόόννττωωνν..  ΟΟ  σσύύµµββοουυλλοοςς  δδεενν  θθαα  ππάάρρεειι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  

ααµµοοιιββήή  σσχχεεττιικκήή  µµεε  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  εεκκττόόςς  ααππόό  ττιιςς  ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  σσττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο..  

ΟΟ  σσύύµµββοουυλλοοςς  κκααιι  οοιι  σσυυννδδεεδδεεµµέέννοοιι  µµεε  ααυυττόόνν  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααλλάάββοουυνν  

δδέέσσµµεευυσσηη  σσεε  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  ήή  άάλλλλεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέρρχχοοννττααιι  σσεε  

σσύύγγκκρροουυσσηη  µµεε  τταα  σσυυµµφφέέρροονντταα  ττοουυ  ππεελλάάττηη  ττοουυςς..  ΤΤοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ππεερριιλλααµµββάάννεειι  δδιιααττάάξξεειιςς  πποουυ  θθαα  ππεερριιοορρίίζζοουυνν  ττιιςς  µµεελλλλοοννττιικκέέςς  δδεεσσµµεεύύσσεειιςς  ττοουυ  

σσυυµµββοούύλλοουυ  σσεε  άάλλλλεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό,,  ήή  σσυυννδδέέοοννττααιι  

άάµµεεσσαα  µµεε  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  

ααππααιιττήήσσεειιςς  ττωωνν  ππααρρααγγρράάφφωωνν  33..11..99  κκααιι  33..11..1100..  

33..44..1133  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκήή  ΕΕυυθθύύννηη..  ΟΟ  σσύύµµββοουυλλοοςς  ααννααµµέέννεεττααιι  νναα  υυλλοοπποοιιήήσσεειι  τταα  

κκααθθήήκκοονντταα  ττοουυ  µµεε  ττηηνν  δδέέοουυσσαα  εεππιιµµέέλλεειιαα  κκααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  εεππιικκρρααττοούύνντταα  

εεππααγγγγεελλµµααττιικκάά  ππρρόόττυυππαα..  ΚΚααθθώώςς  ηη  εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή  εευυθθύύννηη  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  

ππρροοςς  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  θθαα  δδιιέέππεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  εενν  ιισσχχύύ  ννόόµµοουυςς,,  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  

δδεενν  εείίννααιι  ααννάάγγκκηη  νναα  ααννττιιµµεεττωωππίίσσεειι  ααυυττόό  ττοο  θθέέµµαα  εεκκττόόςς  κκααιι  αανν  ααµµφφόόττεερροοιι  

εεππιιθθυυµµοούύνν  νναα  ππεερριιοορρίίσσοουυνν  ααυυττήήνν  ττηηνν  εευυθθύύννηη..  ΕΕάάνν  ττοο  κκάάννοουυνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

εεξξαασσφφααλλίίσσοουυνν  όόττιι::  

((αα))  ∆∆εενν  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  κκααννέέννααςς  ττέέττοοιιοοςς  ππεερριιοορριισσµµόόςς  σσττηηνν  

ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  σσύύµµββοουυλλοοςς  εεππιιδδεείίξξεειι  µµεεγγάάλληη  ααδδιιααφφοορρίίαα  ήή  εεσσκκεεµµµµέέννηη  κκαακκήή  

δδιιααχχεείίρριισσηη  ήή  ππααρράάββαασσηη  κκααθθήήκκοοννττοοςς..    

((ββ))  ΗΗ  εευυθθύύννηη  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  ππρροοςς  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  δδεενν  θθαα  

ππρρέέππεειι  σσεε  κκααµµίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  νναα  ππεερριιοορριισσττεείί  σσεε  κκάάττιι  λλιιγγόόττεερροο  ααππόό  έένναανν  

πποολλλλααππλλαασσιιαασσττήή  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  φφααίίννεεττααιι  

σσττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  σσττιιςς  ιιδδιιααίίττεερρεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  

((οο  ααρριιθθµµόόςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  ππεερριιοορριισσµµώώνν  θθαα  εεξξααρρττηηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  

ππεερρίίππττωωσσηη))1
10000    

((γγ))  ΟΟπποοιιοοσσδδήήπποοττεε  ττέέττοοιιοοςς  ππεερριιοορριισσµµόόςς  έέχχεειι  νναα  κκάάννεειι  µµόόννοο  ττηηνν  

εευυθθύύννηη  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  ππρροοςς  ττοονν  ππεελλάάττηη  κκααιι  όόχχιι  ττηηνν  εευυθθύύννηη  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  

ααππέέννααννττιι  σσεε  ττρρίίττοουυςς..      

33..44..1144  ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ..  ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  µµιιααςς  εερργγαασσίίααςς,,  εεάάνν  

κκρριιθθεείί  ααννααγγκκααίίαα  ηη  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ((γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  εεξξααιιττίίααςς  αασσθθέέννεειιααςς  ήή  µµέέλλοοςς  

ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ααπποοδδεειιχχθθεείί  αακκααττάάλλλληηλλοο)),,  οο  σσύύµµββοουυλλοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

                                                                                        
110000
  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  εεννθθααρρρρύύννεεττααιι  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  εεγγγγύύηησσηη  γγιιαα  ππιιθθααννοούύςς  κκιιννδδύύννοουυςς  ππάάννωω  ααππόό  

ααυυττάά  τταα  όόρριιαα..      



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
112299

ππρροοττεείίννεειι  άάλλλλοο  άάττοοµµοο  µµεε  ττοουυλλάάχχιισσττοο  ίίδδιιοο  εεππίίππεεδδοο  ππρροοσσόόννττωωνν  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  ααππόό  

ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..    

33..44..1155  ΙΙσσχχύύοοννττεεςς  ΝΝόόµµοοιι  κκααιι  ∆∆ιιεευυθθέέττηησσηη  ∆∆ιιααφφωωννιιώώνν..  ΤΤοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  δδιιααττάάξξεειιςς  πποουυ  νναα  ααφφοορροούύνν  ττοουυςς  κκααττάάλλλληηλλοουυςς  ΝΝόόµµοουυςς  

κκααιι  ττοο  ααρρµµόόδδιιοο  δδιικκαασσττήήρριιοο  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεευυθθέέττηησσηη  ττωωνν  δδιιααφφωωννιιώώνν..  ΤΤαα  σσυυµµββόόλλααιιαα  

ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  ππάάνντταα  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  έένναα  άάρρθθρροο  γγιιαα  ττηηνν  

δδιιεευυθθέέττηησσηη  ττωωνν  δδιιααφφωωννιιώώνν..  ΗΗ  ∆∆ιιεεθθννήήςς  ΕΕµµπποορριικκήή  ∆∆ιιααιιττηησσίίαα  µµπποορρεείί  νναα  δδιιααθθέέττεειι  

ππρραακκττιικκάά  ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  έέννααννττιι  ττωωνν  άάλλλλωωνν  µµεεθθόόδδωωνν  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεευυθθέέττηησσηη  ττωωνν  

δδιιααφφωωννιιώώνν..  ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα,,  οοιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  εεννθθααρρρρύύννοοννττααιι  γγιιαα  νναα  εεππιιλλέέξξοουυνν  

ααυυττόόνν  ττοονν  ττύύπποο  δδιιααιιττηησσίίααςς..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα  ααννααλλάάββεειι  τταα  κκααθθήήκκοονντταα  

ττοουυ  δδιιααιιττηηττήή  κκααιι  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  ζζηηττηηθθεείί  ααππόό  ααυυττήήνν  νναα  οοννοοµµααττίίσσεειι  δδιιααιιττηηττήή1
10011..    

VV..  ΕΕππιιλλοογγήή  ΜΜεεµµοοννωωµµέέννωωνν  ΣΣυυµµββοούύλλωωνν    

33..55..11  ΜΜεεµµοοννωωµµέέννοοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  ππρροοσσλλααµµββάάννοοννττααιι  σσεε  εερργγαασσίίεεςς  γγιιαα  ττιιςς  

οοπποοίίεεςς::    

((αα))  ∆∆εενν  ααππααιιττοούύννττααιι  οοµµάάδδεεςς  εερργγαασσίίααςς  

((ββ))  ∆∆εενν  ααππααιιττεείίττααιι  εεππιιππρρόόσσθθεεττηη  εεξξωωττεερριικκήή  εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή  

υυπποοσσττήήρριιξξηη  

((γγ))  ΗΗ  εεµµππεειιρρίίαα  κκααιι  οοιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  ττοουυ  ααττόόµµοουυ  εείίννααιι  ττοο  υυππέέρρττααττοο  

ζζηηττοούύµµεεννοο..  

ΌΌτταανν  οο  σσυυννττοοννιισσµµόόςς,,  δδιιααχχεείίρριισσηη,,  ήή  οοµµααδδιικκήή  εευυθθύύννηη  κκααθθίίσσττααννττααιι  δδύύσσκκοολλαα  

κκααθθήήκκοονντταα  εεξξααιιττίίααςς  ττοουυ  ααρριιθθµµοούύ  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττόόττεε  εείίννααιι  σσυυννεεττόό  νναα  

ππρροοσσλλααµµββάάννεεττααιι  µµιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  

33..55..22  ΟΟιι  µµεεµµοοννωωµµέέννοοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  εεππιιλλέέγγοοννττααιι  µµεε  ββάάσσηη  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  

ιικκααννόόττηηττεεςς  κκααιι  ππρροοσσόόνντταα  γγιιαα  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  έέρργγοο..  ∆∆εενν  ααππααιιττεείίττααιι  

δδιιααφφήήµµιισσηη1
10022  κκααιι  δδεενν  ζζηηττεείίττααιι  ααππόό  ττοουυςς  σσύύµµββοουυλλοουυςς  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  ππρροοττάάσσεειιςς..  

ΟΟιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιλλεεχχθθοούύνν  µµεε  σσύύγγκκρριισσηη  ττωωνν  ιικκααννοοττήήττωωνν  κκααιι  ττωωνν  

ππρροοσσόόννττωωνν  ττοουυςς  µµεεττααξξύύ  ττοουυλλάάχχιισσττοο  ττρριιώώνν  υυπποοψψηηφφίίωωνν  ααππόό  ααυυττοούύςς  πποουυ  

εεκκδδήήλλωωσσαανν  εεννδδιιααφφέέρροονν  γγιιαα  ττοο  έέρργγοο  ήή  ππρροοσσεεγγγγίίσσττηηκκαανν  άάµµεεσσαα  ααππόό  ττοονν  

δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΤΤαα  άάττοοµµαα  πποουυ  θθαα  λλάάββοουυνν  µµέέρροοςς  σσττηηνν  σσύύγγκκρριισσηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

                                                                                        
110011
  ΕΕίίννααιι  κκααττααννοοηηττόό,,  ππααρρόόλλαα  ααυυττάά,,  όόττιι  οοιι  ααξξιιωωµµααττοούύχχοοιι  ττοουυ  ∆∆ιιεεθθννοούύςς  ΚΚέέννττρροουυ  ∆∆ιιεευυθθεεττήήσσεεωωνν  

γγιιαα  εεππεεννδδυυττιικκέέςς  δδιιααφφωωννίίεεςς  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeenntteerr  ffoorr  SSeettttlleemmeenntt  ooff  IInnvveessttmmeenntt  DDiissppuutteess  ––  
IICCSSIIDD))  εείίννααιι  εελλεεύύθθεερροοιι  νναα  οοννοοµµάάσσοουυνν  δδιιααιιττηηττέέςς,,  µµεε  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυςς  σσαανν  ααξξιιωωµµααττοούύχχοοιι..        
110022
  ΠΠααρρόόλλαα  ααυυττάά,,  σσεε  µµεερριικκέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  οοιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  εεξξεεττάάσσοουυνν  τταα  

ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  ττηηςς  δδιιααφφήήµµιισσηηςς..      
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δδιιααθθέέττοουυνν  τταα  εελλάάχχιισστταα  σσχχεεττιικκάά  ππρροοσσόόνντταα  εεννώώ  ααυυττοοίί  πποουυ  θθαα  εεππιιλλεεχχθθοούύνν  ττεελλιικκάά  

γγιιαα  νναα  ππρροοσσλληηφφθθοούύνν  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  οοιι  κκααλλύύττεερροοιι  κκααιι  

νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  ττιιςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς..  ΗΗ  ιικκααννόόττηητταα  

κκρρίίννεεττααιι  µµεε  ββάάσσηη  ττοο  αακκααδδηηµµααϊϊκκόό  υυππόόββααθθρροο,,  ττηηνν  εεµµππεειιρρίίαα,,  κκααιι  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττηηνν  

ππεερρίίσστταασσηη,,  γγννώώσσηη  ττωωνν  ττοοππιικκώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν,,  όόππωωςς  ττηηνν  ττοοππιικκήή  γγλλώώσσσσαα,,  

κκοουυλλττοούύρραα,,  σσύύσσττηηµµαα  δδιιοοιικκήήσσεεωωςς,,  κκααιι  κκυυββεερρννηηττιικκήή  οορργγάάννωωσσηη..  

33..55..33  ΠΠεερριισστταασσιιαακκάά,,  ττοο  µµόόννιιµµοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ήή  οοιι  σσυυννέέττααιιρροοιι  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  

σσυυµµββοούύλλωωνν  µµπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιµµοοιι  σσαανν  µµεεµµοοννωωµµέέννοοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι..  ΣΣεε  

ττέέττοοιιεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  σσύύγγκκρροουυσσηη  σσυυµµφφεερρόόννττωωνν  

θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρµµοοσσττοούύνν  σσττηηνν  θθυυγγααττρριικκήή  εεττααιιρρίίαα..  

33..55..44  ΟΟιι  µµεεµµοοννωωµµέέννοοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  εεππιιλλεεχχθθοούύνν  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  

µµέέθθοοδδοο  µµοοννήήςς  ππηηγγήήςς,,  µµεε  ττηηνν  δδέέοουυσσαα  δδιικκααιιοολλόόγγηησσηη,,  σσεε  εεξξααιιρρεεττιικκέέςς  

ππεερριιππττώώσσεειιςς  όόππωωςς::            

((αα))  ΚΚααθθήήκκοονντταα  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν  σσυυννέέχχιισσηη  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  εερργγαασσίίααςς  

ττηηνν  οοπποοίίαα  οο  σσύύµµββοουυλλοοςς  υυλλοοπποοίίηησσεε  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  οο  σσύύµµββοουυλλοοςς  εεππιιλλέέχχθθηηκκεε  

µµεε  δδιιααγγωωννιισσµµόό..  

((ββ))  ΕΕρργγαασσίίεεςς  µµεε  ααννααµµεεννόόµµεεννηη  σσυυννοολλιικκήή  δδιιάάρρκκεειιαα  λλιιγγόόττεερρηη  ττωωνν  έέξξιι  

µµηηννώώνν..  

((γγ))  ΕΕππεείίγγοουυσσεεςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  πποουυ  ππρροοκκααλλοούύννττααιι  ααππόό  φφυυσσιικκέέςς  

κκαατταασσττρροοφφέέςς..  

((δδ))  ΌΌτταανν  οο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοοςς  σσύύµµββοουυλλοοςς  εείίννααιι  οο  µµοοννααδδιικκόόςς  πποουυ  

δδιιααθθέέττεειι  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  ππρροοσσόόνντταα  γγιιαα  ττοο  εενν  λλόόγγοο  έέρργγοο..    
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44  

ΕΕππεεννδδυυττιικκάά  ΠΠρροογγρράάµµµµαατταα  σσεε  ΕΕξξέέλλιιξξηη  ααννάά  ττοονν  ΚΚόόσσµµοο  

44..11  ΓΓεεννιικκάά  

ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  κκάάθθεε  χχρρόόννοο  εεκκδδίίδδεειι  µµιιαα  ααννααφφοορράά  κκααττάάσστταασσηηςς  ττωωνν  έέρργγωωνν  πποουυ  

ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  ((RReeppoorrtt  oonn  tthhee  ssttaattuuss  ooff  pprroojjeeccttss  iinn  eexxeeccuuttiioonn  ––  SSOOPPEE))..  

ΗΗ  ααννααφφοορράά  ααυυττήή  ππααρρέέχχεειι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  όόλλαα  τταα  έέρργγαα  πποουυ  

χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  κκααιι  τταα  οοπποοίίαα  εείίννααιι  εεννεερργγάά  κκααττάά  ττοονν  χχρρόόννοο  

έέκκδδοοσσηηςς  ττηηςς  ααννααφφοορράάςς..  ΣΣττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα,,  θθαα  ππεερριιγγρράάψψοουυµµεε  σσεε  γγεεννιικκέέςς  γγρρααµµµµέέςς  

οορριισσµµέένναα  έέρργγαα  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  ααννάά  ττοονν  κκόόσσµµοο..  ΣΣττοο  ππααρράάρρττηηµµαα  ΖΖ  

υυππάάρρχχεειι  σσυυγγκκεεννττρρωωττιικκόόςς  ππίίνναακκααςς  σσττοονν  οοπποοίίοο  φφααίίννοοννττααιι  όόλλαα  τταα  κκρράάττηη  κκααιι  τταα  

σσυυννοολλιικκάά  πποοσσάά..  

4.2 Αλβανία 

ΌΌννοοµµαα  έέρργγοουυ::  ΣΣυυννττήήρρηησσηη  ΟΟδδώώνν  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΈΈγγκκρριισσηηςς::  2277  ΙΙοουυνν  22000022  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΕΕννδδιιάάµµεεσσηηςς  ΑΑννααθθεεώώρρηησσηηςς::  2222  ΝΝοοεε  22000044  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  3300  ΙΙοουυνν  22000077  

ΑΑρριιθθµµόόςς  ∆∆ααννεείίοουυ::  IIDDAA  3366883300,,  IIDDAA  3366883311    

ΤΤοοµµεείίςς::  ΕΕθθννιικκόό  κκααιι  εεππααρρχχιιαακκόό  δδίίκκττυυοο  ((8899%%)),,  ΚΚεεννττρριικκήή  κκυυββεερρννηηττιικκήή  δδιιοοίίκκηησσηη  

((1111%%))..  

ΑΑννααππττυυξξιιαακκοοίί  ΣΣκκοοπποοίί  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΟΟ  ααννααππττυυξξιιαακκόόςς  σσκκοοππόόςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  εείίννααιι  νναα  µµεειιώώσσεειι  ττοο  κκόόσσττοοςς  µµεεττααφφοορρώώνν,,  τταα  

πποοσσοοσσττάά  ααττυυχχηηµµάάττωωνν,,  κκααιι  νναα  ππααρράάσσχχεειι  κκααλλύύττεερρηη  ππρρόόσσββαασσηη  σσττιιςς  ααγγρροοττιικκέέςς  

ππεερριιοοχχέέςς  κκααιι  σσεε  ββαασσιικκέέςς  κκοοιιννωωννιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..    

ΠΠρρόόοοδδοοςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΗΗ  ππρρόόσσββαασσηη  σσττιιςς  ββαασσιικκέέςς  κκοοιιννωωννιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ββεελλττιιώώθθηηκκεε  γγιιαα  ττοο  7700%%  ττοουυ  

ππλληηθθυυσσµµοούύ..  ΟΟιι  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκέέςς  µµεελλέέττεεςς  έέδδεειιξξαανν  1199%%  µµεείίωωσσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  

ττααξξιιδδιιοούύ  σσττιιςς  εεθθννιικκόό  δδίίκκττυυοο  κκααιι  2266%%  σσττοο  εεππααρρχχιιαακκόό..  ΤΤαα  ααρρχχεείίαα  ττωωνν  εεθθννιικκώώνν  

ααττυυχχηηµµάάττωωνν  δδεείίχχννοουυνν  µµεείίωωσσηη  σστταα  δδυυσσττυυχχήήµµαατταα  ααννάά  11000000  οοχχήήµµαατταα..      

∆∆άάννεειιοο  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕκκττααµµιιεευυθθέένν  ΜΜηη  εεκκττααµµιιεευυθθέένν    ΑΑκκυυρρωωθθέένν  

IIDDAA3366883300,,  

IIDDAA3366883311  

ΕΕννεερργγόό    

ΕΕννεερργγόό  

1199,,77  ΕΕκκ  $$  

1133,,8866  

1155,,33  

66,,3333  

44,,3388  

77,,7744  

00  

00  
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ΌΌννοοµµαα  έέρργγοουυ::  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηη  ΥΥδδάάττιιννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΈΈγγκκρριισσηηςς::  33  ΙΙοουυνν  22000044  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  3300  ΙΙοουυνν  22000099  

ΑΑρριιθθµµόόςς  ∆∆ααννεείίοουυ::  IIDDAA  3399114400,,  IIDDAA  QQ33778800,,  JJPPNN  5522441199    

ΤΤοοµµεείίςς::  ΆΆρρδδεευυσσηη  κκααιι  ααπποοσσττρράάγγγγιισσηη  ((6600%%)),,  ΑΑννττιιππλληηµµµµυυρριικκήή  ππρροοσστταασσίίαα  ((2200%%)),,  

ΚΚεεννττρριικκήή  κκυυββεερρννηηττιικκήή  δδιιοοίίκκηησσηη  ((1100%%)),,  γγεεωωρργγιικκήή  δδιιεεύύρρυυννσσηη  κκααιι  έέρρεευυνναα  ((55%%)),,  

εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη  ((55%%))..    

ΑΑννααππττυυξξιιαακκοοίί  ΣΣκκοοπποοίί  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΟΟ  ππρρωωττααρρχχιικκοοίί  σσκκοοπποοίί  ττοουυ  έέρργγοουυ  εείίννααιι  νναα  ((αα))  ααυυξξήήσσεειι  ττηηνν  ααγγρροοττιικκήή  ππααρρααγγωωγγήή  

µµέέσσαα  ααππόό  ααξξιιόόππιισσττεεςς  ααρρδδεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  ((ββ))  ααυυξξήήσσεειι  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  

ββιιωωσσιιµµόόττηητταα  ττωωνν  σσχχεεδδίίωωνν  άάρρδδεευυσσηηςς  κκααιι  ααπποοσσττρράάγγγγιισσηηςς  µµέέσσαα  ααππόό  ττηηνν  

θθεεσσµµιικκήή  εεννίίσσχχυυσσηη,,  κκααιι  ((γγ))  µµεειιώώσσεειι  ττοονν  κκίίννδδυυννοο  ττωωνν  ππλληηµµµµύύρρωωνν  µµέέσσαα  ααππόό  ττηηνν  

εεππιισσκκεευυήή  ττωωνν  υυπποοδδοοµµώώνν..    

ΠΠρρόόοοδδοοςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΤΤοο  έέρργγοο  εεννεερργγοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  22000044..  ΈΈχχοουυνν  ααρρχχίίσσεειι  εερργγαασσίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  

ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ππέέννττεε  ααρρδδεευυττιικκώώνν  έέρργγωωνν..    

∆∆άάννεειιοο  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕκκττααµµιιεευυθθέένν  ΜΜηη  εεκκττααµµιιεευυθθέένν    ΑΑκκυυρρωωθθέένν  

IIDDAA3399114400,,  

IIDDAAQQ33778800,,  

JJPPNN  5522441199  

ΕΕννεερργγόό    

ΈΈκκλλεειισσεε  

ΈΈκκλλεειισσεε  

1144,,8888  ΕΕκκ  $$  

00,,3322  

00,,4433  

00,,6666  

00  

00,,4433  

1144,,2244  

00  

00  

00  

00,,3322  

00  

        

ΣΣχχεεδδιιαασσµµέέννοο                            ΠΠρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθέένν                                          ΕΕππίίσσηηµµαα  ΑΑννααθθεεωωρρηηµµέέννοο  
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44..33  ΒΒοουυλλγγααρρίίαα    

ΌΌννοοµµαα  έέρργγοουυ::  ΤΤηηλλεεθθέέρρµµααννσσηη  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΈΈγγκκρριισσηηςς::  1177  ΙΙοουυνν  22000033  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  3300  ΙΙοουυνν  22000088  

ΑΑρριιθθµµόόςς  ∆∆ααννεείίοουυ::  IIBBRRDD  4477003300,,  IIBBRRDD  4477004400  ,,  JJPPNN  2299111111  

ΤΤοοµµεείίςς::  ΤΤηηλλεεθθέέρρµµααννσσηη  κκααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήήςς  εεννέέρργγεειιααςς  ((110000%%))..    

ΑΑννααππττυυξξιιαακκοοίί  ΣΣκκοοπποοίί  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΟΟ  ααννααππττυυξξιιαακκοοίί  σσκκοοπποοίί  ττοουυ  έέρργγοουυ  εείίννααιι  νναα  ββοοηηθθήήσσεειι  ττιιςς  εεττααιιρρίίεεςς  θθέέρρµµααννσσηηςς  

ΣΣόόφφιιαα  κκααιι  ΠΠεερρννίίκκ  νναα  ((αα))  ββεελλττιιώώσσοουυνν  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυςς,,  ((ββ))  

ββεελλττιιώώσσοουυνν  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ττοουυςς  ββιιωωσσιιµµόόττηητταα,,  κκααιι  ((γγ))  ααυυξξήήσσοουυνν  ττιιςς  φφιιλλιικκέέςς  

ππρροοςς  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  λλεειιττοουυρργγίίεεςς  ττοουυςς  δδιιααµµέέσσοουυ  ττηηςς  εεξξοοιικκοοννόόµµηησσηηςς  εεννέέρργγεειιααςς  

κκααιι  ττωωνν  µµέέττρρωωνν  µµεείίωωσσηηςς  ττηηςς  µµόόλλυυννσσηηςς..    

ΠΠρρόόοοδδοοςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΤΤοο  έέρργγοο  ππρροοχχωωρράάεειι  ππρροοςς  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττωωνν  σσττόόχχωωνν  ττοουυ  ππααρράά  ττηηνν  

κκααθθυυσσττέέρρηησσηη  ττηηςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττωωνν  ιιδδιιωωττώώνν..  ΑΑυυττόό  γγίίννεεττααιι  φφααννεερρόό  ααππόό  τταα  

ππααρραακκάάττωω::  ((αα))  ΌΌλλοο  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  κκααττααννααλλωωττέέςς  εεππιιλλέέγγοουυνν  ττηηνν  

ττηηλλεεθθέέρρµµααννσσηη,,  ((ββ))  ηη  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ββιιωωσσιιµµόόττηητταα  ττωωνν  εεττααιιρριιώώνν  ααυυξξάάννεεττααιι,,  γγεεγγοοννόόςς  

πποουυ  εεππέέττρρεεψψεε  ττηηνν  σσττααδδιιαακκήή  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεεωωνν  κκααιι  ((γγ))  ηη  

κκααττααννάάλλωωσσηη  θθεερρµµόόττηηττααςς  κκααττάά  δδιιααµµέέρριισσµµαα  µµεειιώώννεεττααιι  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  ααύύξξηησσηηςς  ττηηςς  

δδιιααττίίµµηησσηηςς  κκααιι  ττωωνν  µµέέττρρωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ζζήήττηησσηη  πποουυ  υυπποοσσττηηρρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττοο  έέρργγοο..    

∆∆άάννεειιοο  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕκκττααµµιιεευυθθέένν  ΜΜηη  εεκκττααµµιιεευυθθέένν    ΑΑκκυυρρωωθθέένν  

IIBBRRDD4477003300  

IIBBRRDD4477004400  

JJPPNN2299111111  

ΕΕννεερργγόό    

ΕΕννεερργγόό  

ΈΈκκλλεειισσεε  

77  ΕΕκκ  $$  

3311,,3366  

00,,5533  

33,,9922  

1188,,3344  

00,,5566  

33,,0088  

1133,,9933  

00  

00  

00  

00  

ΣΣχχεεδδιιαασσµµέέννοο                            ΠΠρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθέένν                                        ΕΕππίίσσηηµµαα  ΑΑννααθθεεωωρρηηµµέέννοο  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
113344

    

  

4.4 ΡΡωωσσίίαα  

ΌΌννοοµµαα  έέρργγοουυ::  ΈΈλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  φφυυµµααττίίωωσσηηςς  κκααιι  ττοουυ  AAIIDDSS  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΈΈγγκκρριισσηηςς::  33  ΑΑππρρ  22000033  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  3311  ∆∆εεκκ  22000088  

ΑΑρριιθθµµόόςς  ∆∆ααννεείίοουυ::  IIBBRRDD  4466887700..  

ΤΤοοµµεείίςς::  ΥΥγγεείίαα  ((110000%%))..    

ΑΑννααππττυυξξιιαακκοοίί  ΣΣκκοοπποοίί  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΟΟιι  σσκκοοπποοίί  ττοουυ  έέρργγοουυ  εείίννααιι  ((αα))  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµαα  νναα  ππεερριιοορρίίσσεειι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  

ττηηςς  φφυυµµααττίίωωσσηηςς  κκααιι  ττοουυ  AAIIDDSS,,  κκααιι  ((ββ))  µµεεσσοοππρρόόθθεεσσµµαα  νναα  σσττααµµααττήήσσεειι  κκααιι  νναα  

ααννττιισσττρρέέψψεειι  ττηηνν  πποορρεείίαα  ααυυττώώνν  ττωωνν  εεππιιδδηηµµιιώώνν..    

ΠΠρρόόοοδδοοςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΤΤοο  έέρργγοο  ππρροοχχώώρρηησσεε  µµεε  πποολλύύ  ααρργγοούύςς  ρρυυθθµµοούύςς  εεξξααιιττίίααςς  ττωωνν  κκααθθυυσσττεερρήήσσεεωωνν  

πποουυ  ππρροοκκλλήήθθηηκκαανν  ααππόό  ττηηνν  εεκκττεεττααµµέέννηη  κκυυββεερρννηηττιικκήή  ααννααδδιιάάρρθθρρωωσσηη  ττηηνν  άάννοοιιξξηη  

ττοουυ  22000044..  ΗΗ  εεκκττίίµµηησσηη  ααννααγγκκώώνν  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  φφυυµµααττίίωωσσηηςς  κκααιι  ττοουυ  

AAIIDDSS  σσττηηνν  ΡΡωωσσίίαα  έέχχεειι  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  κκααιι  έέχχεειι  ααρρχχίίσσεειι  ήήδδηη  ηη  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  

σσχχεεδδίίωωνν  πποουυ  ββαασσίίζζοοννττααιι  ππάάννωω  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  εεκκττίίµµηησσηη..  ΗΗ  ππρροοµµήήθθεειιαα  ττοουυ  

ααννααγγκκααίίοουυ  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  όόππωωςς,,  δδιιααγγννωωσσττιικκώώνν  µµηηχχααννηηµµάάττωωνν,,  εερργγαασσττηηρριιαακκοούύ  

εεξξοοππλλιισσµµοούύ  κκααιι  αακκττιιννοολλοογγιικκώώνν  µµηηχχααννηηµµάάττωωνν  έέχχεειι  ήήδδηη  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί..  ΜΜεε  

δδεεδδοοµµέέννοο  όόττιι  ττιι  σσχχέέδδιιοο  εεφφααρρµµόόζζεεττααιι  κκααττάά  γγρράάµµµµαα  ααννααµµέέννεεττααιι  όόττιι  ττοο  έέρργγοο  θθαα  

σσυυµµββάάλλεειι  τταα  µµέέγγιισστταα  σσττηηνν  µµάάχχηη  κκααττάά  ττηηςς  φφυυµµααττίίωωσσηηςς  κκααιι  ττοουυ  AAIIDDSS  σσττηηνν  

ΡΡωωσσίίαα..    

∆∆άάννεειιοο  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕκκττααµµιιεευυθθέένν  ΜΜηη  εεκκττααµµιιεευυθθέένν    ΑΑκκυυρρωωθθέένν  

IIBBRRDD4466887700    ΕΕννεερργγόό    115500  ΕΕκκ  $$  

  

22,,0044  114477,,9966  

  

00  

  

ΣΣχχεεδδιιαασσµµέέννοο                            ΠΠρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθέένν                                        ΕΕππίίσσηηµµαα  ΑΑννααθθεεωωρρηηµµέέννοο  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
113355

     

  

ΌΌννοοµµαα  έέρργγοουυ::  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  ΤΤηηλλεε--εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ((EE--LLeeaarrnniinngg))  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΈΈγγκκρριισσηηςς::  22  ΜΜααρρ  22000044  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  3300  ΙΙοουυνν  22000088  

ΑΑρριιθθµµόόςς  ∆∆ααννεείίοουυ::  IIBBRRDD  4477226600..  

ΤΤοοµµεείίςς::  ΚΚεεννττρριικκήή  κκυυββεερρννηηττιικκήή  δδιιοοίίκκηησσηη  ((3300%%)),,  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη  

((3300%%)),,  ∆∆εευυττεερροοββάάθθµµιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη  ((2200%%)),,  ΠΠρρωωττοοββάάθθµµιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη  ((2200%%))..    

ΑΑννααππττυυξξιιαακκοοίί  ΣΣκκοοπποοίί  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΟΟιι  σσκκοοππόόςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  εείίννααιι  νναα  ββοοηηθθήήσσεειι  σσττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  

εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµοούύ  ττηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  σσττηηνν  ΡΡωωσσίίαα  κκααιι  νναα  ππρροοσσααννααττοολλίίσσεειι  εεκκ  ννέέοουυ  

ττοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  σσττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα  ττηηςς  ππααγγκκόόσσµµιιααςς  ππλληηρροοφφοορρίίααςς..    

ΠΠρρόόοοδδοοςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

∆∆εενν  υυππήήρρξξεε  οουυσσιιαασσττιικκήή  ππρρόόοοδδοοςς  µµέέχχρριι  ττηηνν  ηηµµέέρραα  έέκκδδοοσσηηςς  ττηηςς  ααννααφφοορράάςς  

κκααττάάσστταασσηηςς..  

∆∆άάννεειιοο  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕκκττααµµιιεευυθθέένν  ΜΜηη  εεκκττααµµιιεευυθθέένν    ΑΑκκυυρρωωθθέένν  

IIBBRRDD4477226600    ΕΕννεερργγόό    110000  ΕΕκκ  $$  

  

44,,1177  9955,,8833  

  

00  

  

ΣΣχχεεδδιιαασσµµέέννοο                            ΠΠρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθέένν                                        ΕΕππίίσσηηµµαα  ΑΑννααθθεεωωρρηηµµέέννοο  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
113366

  

44..55  ΤΤοουυρρκκίίαα  

ΌΌννοοµµαα  έέρργγοουυ::  ΕΕππεείίγγοουυσσαα  ΑΑνναασσυυγγκκρρόόττηησσηη  ττηηςς  ΠΠεερριιοοχχήήςς  ττοουυ  ΜΜααρρµµααρράά  µµεεττάά  

ττοονν  ΣΣεειισσµµόό..  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΈΈγγκκρριισσηηςς::  1166  ΝΝοοεε  11999999  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΕΕννδδιιάάµµεεσσηηςς  ΑΑννααθθεεώώρρηησσηηςς::  1144  ΣΣεεππ  22000033  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  3311  ΜΜααΐΐ  22000066    

ΑΑρριιθθµµόόςς  ∆∆ααννεείίοουυ::  4455117700    

ΤΤοοµµεείίςς::  ΚΚαατταασσκκεευυήή  οοιικκιιώώνν  ((4477%%)),,  ΚΚεεννττρριικκήή  κκυυββεερρννηηττιικκήή  δδιιοοίίκκηησσηη  ((2255%%)),,  

ΕΕθθεελλοουυσσίίαα  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηη,,  αασσφφάάλλεειιεεςς,,  κκααιι  σσυυµµββααττιικκέέςς  ααπποοττααµµιιεεύύσσεειιςς  ((2255%%)),,  

∆∆ιικκααιιοοσσύύννηη  ((22%%)),,  ΥΥγγεείίαα  ((11%%))  

ΑΑννααππττυυξξιιαακκοοίί  ΣΣκκοοπποοίί  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΟΟιι  ββαασσιικκοοίί  σσκκοοπποοίί  ττοουυ  έέρργγοουυ  εείίννααιι  ((αα))  νναα  ββοοηηθθήήσσεειι  σσττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  

σσυυννθθηηκκώώνν  δδιιααββίίωωσσηηςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΤΤοουυρρκκίίααςς  πποουυ  εεππλλήήγγηη  ααππόό  ττοονν  σσεειισσµµόό  

ττηηςς  1177  ΑΑυυγγ  11999999..  ((ββ))  νναα  υυπποοσσττηηρρίίξξεειι  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ααννάάκκααµµψψηη  κκααιι  ττηηνν  

εεππααννέέννααρρξξηη  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς,,  κκααιι  ((γγ))  νναα  ααννααππττύύξξεειι  έένναα  θθεεσσµµιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  γγιιαα  ττηηνν  

δδιιααχχεείίρριισσηη  κκααιι  ττοονν  κκααττεευυνναασσµµόό  ττωωνν  κκαατταασσττρροοφφώώνν..  

ΠΠρρόόοοδδοοςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΗΗ  κκαατταασσκκεευυήή  ππεερρίίπποουυ  1122000000  αασσττιικκώώνν  κκααιι  ααγγρροοττιικκώώνν  οοιικκιιώώνν  έέχχεειι  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί..  

ΈΈχχοουυνν  κκαατταασσκκεευυαασσττεείί  οοιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς  υυπποοδδοοµµέέςς  µµεε  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ττηηςς  

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ΕΕππεεννδδύύσσεεωωνν..  ΤΤοο  αασσφφααλλιισσττιικκόό  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ττοουυ  έέρργγοουυ  

ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  σσαανν  έένναα  εεππιιττυυχχηηµµέέννοο  µµοοννττέέλλοο  εεττοοιιµµόόττηηττααςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς,,  

γγιιαα  µµιιαα  χχώώρραα  πποουυ  εείίννααιι  εεππιιρρρρεεππήήςς  σσεε  κκαατταασσττρροοφφέέςς..  ΤΤοο  υυπποοθθηηκκοοφφυυλλαακκεείίοο  κκααιι  

ττοο  κκττηηµµααττοολλόόγγιιοο  εεξξεελλίίσσσσοοννττααιι  κκααλλάά..  ΙΙδδρρύύθθηηκκεε  ηη  ΤΤοουυρρκκιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα  

δδιιααχχεείίρριισσηηςς  εεκκττάάκκττωωνν  ααννααγγκκώώνν  εεννώώ  ξξεεκκίίννηησσεε  οο  σσχχεεδδιιαασσµµόόςς  εεννόόςς  εεθθννιικκοούύ  

κκέέννττρροουυ  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς  εεκκττάάκκττωωνν  ααννααγγκκώώνν..        

ΣΣχχεεδδιιαασσµµέέννοο                            ΠΠρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθέένν                                          ΕΕππίίσσηηµµαα  ΑΑννααθθεεωωρρηηµµέέννοο  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
113377

∆∆άάννεειιοο  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕκκττααµµιιεευυθθέένν  ΜΜηη  εεκκττααµµιιεευυθθέένν    ΑΑκκυυρρωωθθέένν  

IIBBRRDD--

4455117700  

ΕΕννεερργγόό    550055  ΕΕκκ  $$  222233,,4411  228811,,5599  00  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΌΌννοοµµαα  έέρργγοουυ::  ΑΑγγρροοττιικκήή  ΜΜεεττααρρρρύύθθµµιισσηη    

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΈΈγγκκρριισσηηςς::  77  ∆∆εεκκ  22000011  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  3311  ∆∆εεκκ  22000077    

ΑΑρριιθθµµόόςς  ∆∆ααννεείίοουυ::  4466331100  

ΤΤοοµµεείίςς::  ΑΑγγρροοττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ((6655%%)),,  ΑΑγγρροοττιικκόό  mmaarrkkeettiinngg  κκααιι  εεµµππόόρριιοο  ((2255%%)),,  

ΚΚεεννττρριικκήή  κκυυββεερρννηηττιικκήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  ((1100%%))..  

ΑΑννααππττυυξξιιαακκοοίί  ΣΣκκοοπποοίί  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΟΟιι  ββαασσιικκοοίί  σσκκοοπποοίί  ττοουυ  έέρργγοουυ  εείίννααιι  νναα  ββοοηηθθήήσσεειι  σσττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττοουυ  ααγγρροοττιικκοούύ  

µµεεττααρρρρυυθθµµιισσττιικκοούύ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  ααπποοββλλέέππεειι  σσττοο  νναα  ((αα))  µµεειιώώσσεειι  

δδρρααµµααττιικκάά  τταα  ττεεχχννιικκάά  κκίίννηηττρραα  κκααιι  ττιιςς  εεππιιδδοοττήήσσεειιςς,,  κκααιι  ((ββ))  νναα  δδώώσσεειι  κκίίννηηττρραα  

σσττοουυςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς  ααγγρροοττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  γγιιαα  νναα  ααυυξξήήσσοουυνν  ττηηνν  

ππααρρααγγωωγγιικκόόττηητταα..  ΤΤααυυττόόχχρροονναα,,  ττοο  έέρργγοο  εείίννααιι  σσχχεεδδιιαασσµµέέννοο  νναα  µµεεττρριιάάσσεειι  ττιιςς  

ππιιθθααννέέςς  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµεεςς  εεππιιδδρράάσσεειιςς  ττηηςς  κκααττάάρργγηησσηηςς  ττωωνν  εεππιιδδοοττήήσσεεωωνν  κκααιι  

νναα  δδιιεευυκκοολλύύννεειι  ττηηνν  µµεεττάάββαασσηη  σσεε  µµοοννττέέλλαα  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς..  

ΠΠρρόόοοδδοοςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΣΣηηµµεειιώώννεεττααιι  σσηηµµααννττιικκήή  ππρρόόοοδδοοςς  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττοοµµεείίςς..  ΤΤοο  µµεεττααρρρρυυθθµµιισσττιικκόό  

ππρρόόγγρρααµµµµαα  έέχχεειι  ααρρχχίίσσεειι  νναα  εεππιιδδρράάεειι  σσττιιςς  ααννααππττυυξξιιαακκέέςς  ππρροοοοππττιικκέέςς  ττοουυ  

ΣΣχχεεδδιιαασσµµέέννοο                            ΠΠρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθέένν                                          ΕΕππίίσσηηµµαα  ΑΑννααθθεεωωρρηηµµέέννοο  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
113388

ααγγρροοττιικκοούύ  ττοοµµέέαα,,  εεννώώ  οοιι  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  γγιιαα  ττηηνν  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  δδιιαασσττρρεεββλλωωττιικκώώνν  

ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ττωωνν  εεππιιδδοοττήήσσεεωωνν  σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι  ((υυπποοββοολλήή  γγιιαα  ψψήήφφιισσηη  σσττηηνν  

ββοουυλλήή  ππλλααιισσίίοουυ  ννόόµµοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ααγγρροοττιικκήή  πποολλιιττιικκήή))..  ΗΗ  κκααθθααρρήή  ααννάάππττυυξξηη  

((ααφφααιιρροουυµµέέννωωνν  ττωωνν  εεππιιδδοοττήήσσεεωωνν))  εείίννααιι  77%%  ππάάννωω  ααππόό  τταα  δδύύοο  ππρροοηηγγοούύµµεενναα  

έέττηη..  ΕΕάάνν  ααυυξξηηθθεείί  εεππιιππλλέέοονν  55%%  µµέέσσαα  σστταα  εεππόόµµεενναα  ττρρίίαα  χχρρόόννιιαα  ττόόττεε  θθαα  

εεππιιττεευυχχθθεείί  οο  σσττόόχχοοςς  ττωωνν  2288  ∆∆ιιςς  ττοουυρρκκιικκώώνν  λλιιρρώώνν  σσεε  κκέέρρδδηη..  ΗΗ  ααρρννηηττιικκήή  

εεππίίδδρραασσηη  ααππόό  ττηηνν  κκααττάάρργγηησσηη  ττωωνν  εεππιιδδοοττήήσσεεωωνν  µµεεττρριιάάζζεεττααιι  ααππόό  έένναα  σσύύσσττηηµµαα  

άάµµεεσσηηςς  εειισσοοδδηηµµααττιικκήήςς  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  κκααιι  ααππόό  αανναα--δδιιααρρθθρρωωττιικκέέςς  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη..          

∆∆άάννεειιοο  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕκκττααµµιιεευυθθέένν  ΜΜηη  εεκκττααµµιιεευυθθέένν    ΑΑκκυυρρωωθθέένν  

IIBBRRDD--

4466331100  

ΕΕννεερργγόό    660000  ΕΕκκ  $$  333311,,2299  226688,,7711  00  

  

ΌΌννοοµµαα  έέρργγοουυ::  ΑΑννααννεεώώσσιιµµηη  ΕΕννέέρργγεειιαα    

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΈΈγγκκρριισσηηςς::  2255  ΜΜααρρ  22000044  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  3300  ΙΙοουυνν  22001100    

ΑΑρριιθθµµόόςς  ∆∆ααννεείίοουυ::  IIBBRRDD--7722221100,,  JJPPNN  5511662299    

ΤΤοοµµεείίςς::  ΑΑννααννεεώώσσιιµµηη  ΕΕννέέρργγεειιαα  ((5500%%)),,  ΧΧρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ΜΜιικκρροοµµεεσσααίίωωνν  

ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ((4400%%)),,  ΚΚεεννττρριικκήή  κκυυββεερρννηηττιικκήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  ((1100%%))..  

ΑΑννααππττυυξξιιαακκοοίί  ΣΣκκοοπποοίί  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΣΣκκοοππόόςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  εείίννααιι  νναα  ααυυξξήήσσεειι  ττηηνν  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττωωνν  ιιδδιιωωττώώνν  σσττηηνν  

ππααρρααγγωωγγήή  εεννέέρργγεειιααςς  ααππόό  ααννααννεεώώσσιιµµεεςς  ππηηγγέέςς,,  χχωωρρίίςς  ττηηνν  ααννάάγγκκηη  γγιιαα  

κκυυββεερρννηηττιικκέέςς  εεγγγγυυήήσσεειιςς,,  κκααιι  µµέέσσαα  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  ααγγοορράάςς  εεννέέρργγεειιααςς  ττοουυ  ννέέοουυ  

ννόόµµοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ααγγοορράά  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  εεννέέρργγεειιααςς..    

ΠΠρρόόοοδδοοςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΤΤοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ξξεεκκίίννηησσεε  κκααλλάά  ττοονν  ππρρώώττοο  χχρρόόννοο  ττηηςς  εεφφααρρµµοογγήήςς  ττοουυ..  ΤΤοο  

ννοοµµιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  εεννιισσχχύύθθηηκκεε  ππεερρααιιττέέρρωω  µµεε  ττηηνν  ψψήήφφιισσηη  ττοουυ  ννόόµµοουυ  γγιιαα  ττηηνν  

ααννααννεεώώσσιιµµηη  εεννέέρργγεειιαα  ττοονν  ΜΜάάιιοο  ττοουυ  22000055..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ττρράάππεεζζεεςς  δδιιααµµεεσσοολλααββηηττέέςς  

ββοοήήθθηησσαανν  σσττηηνν  ππρρόόοοδδοο  ττοουυ  έέρργγοουυ  µµεε  ττηηνν  δδέέσσµµεευυσσηη  κκεεφφααλλααίίωωνν  γγιιαα  ττηηνν  

χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ττέέττοοιιωωνν  έέρργγωωνν..    

  

  

  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
113399

  

∆∆άάννεειιοο  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕκκττααµµιιεευυθθέένν  ΜΜηη  εεκκττααµµιιεευυθθέένν    ΑΑκκυυρρωωθθέένν  

IIBBRRDD--

7722221100,,    

JPN 

51629  

    

ΕΕννεερργγόό    

ΈΈκκλλεειισσεε    

220022,,0033ΕΕκκ  $$  

00,,4488  

44,,6699  

00,,4433  

119966,,3333  

00  

11,,0011  

00,,0055  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΌΌννοοµµαα  έέρργγοουυ::  ΑΑννααδδόόµµηησσηη  ΣΣιιδδηηρροοδδρρόόµµωωνν    

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΈΈγγκκρριισσηηςς::  99  ΙΙοουυνν  22000055  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  3300  ΣΣεεππ  22000099  

ΑΑρριιθθµµόόςς  ∆∆ααννεείίοουυ::  IIBBRRDD--4477887700,,  JJPPNN  5533220000    

ΤΤοοµµεείίςς::  ΣΣιιδδηηρρόόδδρροοµµοοιι  ((110000%%))  

ΑΑννααππττυυξξιιαακκοοίί  ΣΣκκοοπποοίί  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΣΣκκοοππόόςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  εείίννααιι  νναα  υυπποοσσττηηρρίίξξεειι  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  εεννόόςς  ττεεττρρααεεττοούύςς  

ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηηττααςς  κκααιι  ττηηςς  

ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηηττααςς  ττωωνν  σσιιδδηηρροοδδρρόόµµωωνν  κκααιι  νναα  ββοοηηθθήήσσεειι  ττηηνν  δδιιοοίίκκηησσηη  ττωωνν  

σσιιδδηηρροοδδρρόόµµωωνν  νναα  εεδδρρααιιώώσσεειι  µµιιαα  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  ββιιώώσσιιµµηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ηη  

οοπποοίίαα  θθαα  σσυυννδδρράάµµεειι  σσττηηνν  ααπποοππλληηρρωωµµήή  ττοουυ  δδααννεείίοουυ..    

ΠΠρρόόοοδδοοςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

∆∆εενν  υυππήήρρξξεε  οουυσσιιαασσττιικκήή  ππρρόόοοδδοοςς  µµέέχχρριι  ττηηνν  ηηµµέέρραα  έέκκδδοοσσηηςς  ττηηςς  ααννααφφοορράάςς  

κκααττάάσστταασσηηςς..  

  

  

  

ΣΣχχεεδδιιαασσµµέέννοο                            ΠΠρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθέένν                                        ΕΕππίίσσηηµµαα  ΑΑννααθθεεωωρρηηµµέέννοο  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
114400

∆∆άάννεειιοο  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕκκττααµµιιεευυθθέένν  ΜΜηη  εεκκττααµµιιεευυθθέένν    ΑΑκκυυρρωωθθέένν  

IIBBRRDD4477887700,,  

JJPPNN  5533220000  

ΜΜηη  ΕΕννεερργγόό    

ΈΈκκλλεειισσεε  

117733,,3322ΕΕκκ  $$  

00,,77  

00  

00,,77  

117733,,3322  

00  

00  

00  

  

  

44..66  ΚΚίίνναα  

ΌΌννοοµµαα  έέρργγοουυ::  ΣΣττααδδιιαακκήή  µµεείίωωσσηη  οουυσσιιώώνν  πποουυ  κκαατταασσττρρέέφφοουυνν  ττοο  όόζζοονν  ((OOzzoonnee  

DDeepplleettiinngg  SSuubbssttaanncceess  --  OODDSS))..  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΈΈγγκκρριισσηηςς::  2211  ΝΝοοεε  11999977  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  3300  ΙΙοουυνν  22001111  

ΑΑρριιθθµµόόςς  ∆∆ααννεείίοουυ::  MMUULLTT  2233997733,,  MMUULLTT  5500772222,,  WWBBTTFF  2222001144,,  WWBBTTFF  2222001177,,  

WWBBTTFF  2233997722  

ΤΤοοµµεείίςς::  ΒΒιιοοµµηηχχααννίίεεςς  ((9944%%)),,  ΚΚεεννττρριικκήή  κκυυββεερρννηηττιικκήή  δδιιοοίίκκηησσηη  ((66%%))..  

ΑΑννααππττυυξξιιαακκοοίί  ΣΣκκοοπποοίί  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΟΟ  κκύύρριιοοςς  ααννααππττυυξξιιαακκόόςς  σσκκοοππόόςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  εείίννααιι  ηη  σσττααδδιιαακκήή  µµεείίωωσσηη  ττηηςς  

χχρρήήσσηηςς  οουυσσιιώώνν  πποουυ  κκαατταασσττρρέέφφοουυνν  ττοο  όόζζοονν  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ππρρωωττόόκκοολλλλοο  ττοουυ  

ΜΜόόννττρρεεααλλ..        

ΠΠρρόόοοδδοοςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ::  

ΤΤοο  έέρργγοο  κκααλλύύππττεειι  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς  ττοοµµεείίςς..  ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  22000055  

εεππιιττεεύύχχθθηηκκαανν  κκααιι  οοιι  δδύύοο  σσττόόχχοοιι  πποουυ  ααφφοορροούύσσαανν  ττηηνν  εεκκττααµµίίεευυσσηη  ττωωνν  

χχρρηηµµάάττωωνν  κκααιι  ττηηνν  µµεείίωωσσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ττωωνν  κκαατταασσττρρεεππττιικκώώνν  οουυσσιιώώνν..  ΈΈνναα  

σσύύννοολλοο  ααππόό  οοκκττώώ  ππρροογγρράάµµµµαατταα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  εεφφααρρµµοογγήή..  ΤΤοονν  ∆∆εεκκέέµµββρριιοο  ττοουυ  

22000044  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  ττοο  σσχχέέδδιιοο  µµεείίωωσσηηςς  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ττωωνν  CCFFEE//HHaalloonn  µµεε  

χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  1100  εεκκααττ$$..  ΤΤοο  22000055  ηη  έέµµφφαασσηη  δδόόθθηηκκεε  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  εεννόόςς  

σσχχεεδδίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  CCTTCC//PPAA  κκααιι  ττωωνν  CCFFCC  σσττοονν  φφααρρµµαακκεευυττιικκόό  ττοοµµέέαα..  

ΚΚααττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  22000044  ηη  ππααρρααγγωωγγήή  κκαατταασσττρρεεππττιικκώώνν  οουυσσιιώώνν  έέππεεσσεε  κκάάττωω  

ααππόό  5522000000  ΜΜΤΤ  κκααιι  ηη  κκααττααννάάλλωωσσηη  κκάάττωω  ααππόό  5533000000  ΜΜΤΤ  όόππωωςς  ααρρχχιικκάά  εείίχχεε  

σσχχεεδδιιαασσττεείί..      

∆∆άάννεειιοο  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕκκττααµµιιεευυθθέένν  ΜΜηη  εεκκττααµµιιεευυθθέένν    ΑΑκκυυρρωωθθέένν  

MMUULLTT2233997733,,  

MMUULLTT5500772222,,  

WWBBTTFF2222001144,,  

WWBBTTFF2222001177,,  

WWBBTTFF  2233997722  

ΈΈκκλλεειισσεε  

ΈΈκκλλεειισσεε  

ΈΈκκλλεειισσεε  

  ΕΕννεερργγόό    

ΈΈκκλλεειισσεε  

00,,1122  ΕΕκκ  $$  

00,,11  

00,,11  

444400  

00,,0033  

00,,1122  

00  

00,,11  

220000,,0033  

00,,0033  

00  

00  

00  

223399,,9977  

00  

00  

00,,11  

00  

00  

00  

  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
114411

  

  

  
  
  

  
  

ΣΣχχεεδδιιαασσµµέέννοο                            ΠΠρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθέένν                                          ΕΕππίίσσηηµµαα  ΑΑννααθθεεωωρρηηµµέέννοο  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
114422

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  

ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  ΑΑννάάππττυυξξηη  ΕΕλλλληηννιικκώώνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν    

55..11  ΤΤαα  δδεεδδοοµµέένναα  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  ααγγοορράάςς  σσήήµµεερραα  

ΟΟιι  ααλλλλααγγέέςς  σσττοο  ππααγγκκόόσσµµιιοο  οοιικκοοννοοµµιικκόό--πποολλιιττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττηηνν  

ττεελλεευυττααίίαα  δδεεκκααεεττίίαα  όόχχιι  µµόόννοο  ήήττααννεε  κκααθθοορριισσττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ττιιςς  

ΕΕλλλληηννιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ααλλλλάά  θθαα  εεππηηρρεεάάσσοουυνν  κκααιι  ττηηνν  µµεελλλλοοννττιικκήή  ττηηςς  πποορρεείίαα  µµεε  

έένναα  ππλλήήθθοοςς  ππρροοββλληηµµάάττωωνν,,  ααππεειιλλώώνν,,  εευυκκααιιρριιώώνν  κκααιι  ααννααγγκκώώνν  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  

ααννττιιµµεεττωωππιισσθθοούύνν::  ηη  οοιικκοοννοοµµιικκήή  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  κκααιι  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  

ΈΈννωωσσηηςς  ((µµεε  2255  χχώώρρεεςς  µµέέλληη,,  2200  εεππίίσσηηµµεεςς  γγλλώώσσσσεεςς  κκααιι  445500..000000..000000  άάττοοµµαα--

κκααττααννααλλωωττέέςς)),,  ηη  σσύύγγχχρροοννηη  ααννααδδιιοορργγάάννωωσσηη  κκααιι  δδιιοοίίκκηησσηη  ττωωνν  ννέέωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  

ππααλλααιιοοττέέρρωωνν  εελλλληηννιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ηη  οολλοοέένναα  κκααλλύύττεερρηη  ππλληηρροοφφόόρρηησσηη  ττοουυ  

κκααττααννααλλωωττιικκοούύ  κκοοιιννοούύ  ααππόό  τταα  ΜΜΜΜΕΕ  κκααιι  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ((µµεε  σσυυννέέππεειιαα  ττηη  

δδηηµµιιοουυρργγίίαα  µµεεγγααλλύύττεερρωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν)),,  οο  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµόόςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµόόσσιιοουυ  

ττοοµµέέαα,,  ηη  ααυυξξααννόόµµεεννηη  ππρροοββοολλήή  κκααιι  ππρροοώώθθηησσηη  ττωωνν  εελλλληηννιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό,,  κκααιι  οοιι  ααυυξξααννόόµµεεννεεςς  σσυυννεερργγαασσίίεεςς  εελλλληηννιικκώώνν  

ππααννεεππιισσττηηµµίίωωνν  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  ΣΣυυννέέππεειιαα  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ααλλλλααγγώώνν  ήήτταανν  

ττεεθθεείί  έέννααςς  έέννττοοννοοςς  ππρροοββλληηµµααττιισσµµόόςς  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττοο  µµέέλλλλοονν  ττωωνν  µµεεγγάάλλωωνν  κκααθθώώςς  

κκααιι  ττωωνν  µµιικκρροοµµεεσσααίίωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  δδεεδδοοµµέέννοουυ  όόττιι  πποολλλλέέςς  ααππόό  

ααυυττέέςς  δδεενν  εεππιιββιιώώννοουυνν  σσττοο  σσκκλληηρρόό  ααννττααγγωωννιισσµµόό..  ΗΗ  σσχχεεττιικκήή  ααδδυυννααµµίίαα  κκααιι  

εευυππάάθθεειιαα  ττωωνν  εελλλληηννιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  οοφφεείίλλεεττααιι  σσεε  ααρρκκεεττοούύςς  λλόόγγοουυςς  όόππωωςς  ::  

��  ΣΣττοονν  εελλλλιιππήή  σσττρρααττηηγγιικκόό  σσχχεεδδιιαασσµµόό  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  κκααττάά  

σσυυννέέππεειιαα  σσττηηνν  µµηη  ππλλήήρρηη  κκααιι  έέγγκκααιιρρηη  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  δδιιααθθέέσσιιµµωωνν  ππόόρρωωνν  

κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  εευυκκααιιρριιώώνν  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττόόςς  ττοουυςς,,    

��  ΣΣττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  ααππααρρααίίττηηττωωνν  γγννώώσσεεωωνν  χχρρήήσσηηςς  κκααιι  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  

σσυυσσττηηµµάάττωωνν  ππλληηρροοφφοορριικκήήςς  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  

ΜΜάάρρκκεεττιιννγγκκ  γγιιαα  ττηηνν  οοµµααλλήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  κκααιι  γγιιαα  ττοονν  κκααλλύύττεερροο  

εεννττοοππιισσµµόό  ττωωνν  κκααττααννααλλωωττιικκώώνν  κκααιι  άάλλλλωωνν  ααννααγγκκώώνν  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν  ππεελλααττώώνν,,    

��  ΣΣττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  

υυππηηρρεεσσιιώώνν,,    

��  ΣΣττιιςς  δδιιααρρθθρρωωττιικκέέςς  ααδδυυννααµµίίεεςς  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ηη  δδιιοοιικκηηττιικκήή  ττοουυςς  

οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  σστταα  ααππρρόόσσφφοορραα  ππρροογγρράάµµµµαατταα  σσττεελλέέχχωωσσηηςς  κκααιι  κκααττάάρρττιισσηηςς  

πποουυ  εεφφααρρµµόόζζοουυνν,,    



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
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��  ΣΣττοο  οολλοοέένναα  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ππεερρίίππλλοοκκοο  ννοοµµιικκόό,,  φφοορροολλοογγιικκόό  κκααιι  

δδιιοοιικκηηττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν,,    

��  ΣΣττηηνν  ππεερριιοορριισσµµέέννηη  ττοουυςς  ιικκααννόόττηητταα  νναα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  

εερρεευυννηηττιικκάά  ππρροογγρράάµµµµαατταα  κκααιι  νναα  ααξξιιοοπποοιιήήσσοουυνν  τταα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττηηςς  έέρρεευυννααςς,,    

��  ΣΣττιιςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς  ττοουυςς  νναα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκοούύςς  ππόόρροουυςς  µµεε  

λλοογγιικκόό  κκόόσσττοοςς  κκααιι  σσττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  οοιικκοοννοοµµιικκοούύ  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµοούύ    

��  ΣΣτταα  εεµµππόόδδιιαα  πποουυ  σσυυννααννττοούύνν  σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ττοουυςς  νναα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  

ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  υυππάάρρχχοουυσσεεςς  κκααιι  ννέέεεςς  ααγγοορρέέςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  υυππηηρρεεσσιιώώνν..    

��  ΣΣττοο  µµιικκρρόό  µµέέγγεεθθοοςς  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ααγγοορράάςς  

  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
114444

55..22  Ανάλυση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα από την 

Παγκόσµια Τράπεζα  

ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  έέκκθθεεσσηη  ττηηςς  ΠΠααγγκκόόσσµµιιααςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  γγιιαα  ττοο  22000066,,  πποουυ  

ααπποοττεελλεείί  ίίσσωωςς  ττηηνν  ππιιοο  εεµµππεερριισσττααττωωµµέέννηη  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  δδιιεεθθννοούύςς  

εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  κκααθθώώςς  ααξξιιοολλοογγεείί  δδέέκκαα  εεππίί  µµέέρροουυςς  ττοοµµεείίςς  µµεε  

ββάάσσηη  4400  δδεείίκκττεεςς,,  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  ππααρράά  ττηηνν  άάννοοδδοο  ττηηςς  κκααττάά  δδύύοο  θθέέσσεειιςς  ((ααππόό  ττηηνν  111111  

ττοο  22000055  σσττηηνν  110099  ττοο  22000066))  ππααρρααµµέέννεειι  ηη  λλιιγγόόττεερροο  φφιιλλιικκήή  χχώώρραα  ττηηςς  

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς  γγιιαα  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  ΘΘαα  ήήττααννεε  µµάάλλιισστταα  κκααιι  ηη  ττεελλεευυττααίίαα  

σσεε  οολλόόκκλληηρρηη  ττηηνν  γγηηρρααιιάά  ήήππεειιρροο  εεάάνν  δδεενν  υυπποοσσκκέέλλιιζζεε  ττηηνν  ΑΑλλββααννίίαα,,  ΟΟυυκκρρααννίίαα,,  

ΚΚρροοααττίίαα  κκααιι  ττηηνν  ΛΛεευυκκοορρωωσσίίαα..    

 

 

  

  

  

  

  

ΠΠοολλιιττιικκήή  
ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  
ΑΑββεεββααιιόόττηηττααςς  

ΜΜάάκκρροο  
ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  
ΑΑσσττάάθθεειιαα  

∆∆εεξξιιόόττηηττεεςς  &&  
εεκκππααίίδδεευυσσηη  

ΕΕρργγαασσιιαακκέέςς  
∆∆ιιααττάάξξεειιςς  

ΟΟιι  1100  ββαασσιικκόόττεερροοιι  ππεερριιοορριισσµµοοίί  γγιιαα  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ((22000055))                
%%  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  ττοουυςς  οορρίίζζοουυνν  σσαανν  σσοοββααρράά  εεµµππόόδδιιαα  

ΜΜέέσσοοςς  όόρροοςς  ΟΟΟΟΣΣΑΑ    

%%  φφόόρρωωνν  ΈΈκκδδοοσσηη  
ΑΑδδεειιώώνν    ΜΜηη  

ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκέέςς  
ΠΠρραακκττιικκέέςς  

ΧΧρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ΕΕφφοορρίίεεςς  ∆∆ιιααφφθθοορράά  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
114455

ΠΠεερριιεεκκττιικκήή  ΑΑννααφφοορράά  

ΕΕλλλλάάδδαα  

ΠΠεερριιοοχχήή::  ΟΟΟΟΣΣΑΑ  

ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΕΕιισσοοδδήήµµααττοοςς::  ΥΥψψηηλλόό  εειισσόόδδηηµµαα  

ΠΠλληηθθυυσσµµόόςς::  1111008899118855  

ΚΚααττάά  ΚΚεεφφααλλήή  ΑΑκκααθθάάρριισσττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΕΕιισσοοδδήήµµααττοοςς  ((σσεε  $$))::1199667700    

  

ΕΕυυκκοολλίίαα  σσττηηνν  ……..  
ΚΚααττάάττααξξηη  

22000066    

ΚΚααττάάττααξξηη  

22000055  

ΑΑλλλλααγγήή  σσττηηνν    

ΒΒααθθµµοολλοογγιικκήή  

κκααττάάττααξξηη  

ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς    110099  111111  ++22  

ΈΈννααρρξξηη  µµιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  114400  113344  --66  

ΈΈκκδδοοσσηη  ααδδεειιώώνν    5555  5533  --22  

ΑΑγγοορράά  εερργγαασσίίααςς    116666  116666  00  

ΚΚααττααχχώώρρηησσηη  σσττοο  ΜΜηηττρρώώοο  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  
9944  114466  ++5522  

ΠΠρρόόσσββαασσηη  σσττιιςς  ΠΠιισσττώώσσεειιςς  8833  7766  --77  

ΠΠρροοσστταασσίίαα  εεππεεννδδυυττώώνν    115566  115566  00  

ΠΠλληηρρωωµµήή  φφόόρρωωνν    110088  110000  --88  

∆∆ιιαα--σσυυννοορριιαακκόό  εεµµππόόρριιοο    112233  111199  --44  

ΕΕφφααρρµµοογγήή  ΣΣυυµµββοολλααίίωωνν  4488  4488  00  

ΚΚήήρρυυξξηη  ΠΠττώώχχεευυσσηηςς  3344  3333  --11  

  

ΈΈννααρρξξηη  µµιιααςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  

ΣΣττοονν  ττοοµµέέαα  ττηηςς  εευυκκοολλίίααςς  έέννααρρξξηηςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααττααλλααµµββάάννεειι  

µµόόλλιιςς  ττηηνν  114400η
η
  θθέέσσηη  σσεε  ππααγγκκόόσσµµιιοο  εεππίίππεεδδοο,,  κκααττρραακκυυλλώώννττααςς  µµάάλλιισστταα  έέξξιι  

θθέέσσεειιςς  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ππέέρρσσιι..  ΟΟιι  ννέέοοιι  εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίεεςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωµµέέννοοιι  νναα  

ππεερράάσσοουυνν  ααππόό  1155  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  σσττάάδδιιαα,,  νναα  δδααππααννήήσσοουυνν  3322  εερργγάάσσιιµµεεςς  ηηµµέέρρεεςς,,  

ττοο  κκόόσσττοοςς  φφττάάννεειι  ττοο  2244,,22%%  ττοουυ  αακκααθθάάρριισσττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  εειισσοοδδήήµµααττοοςς,,  εεννώώ  ττοο  

εελλάάχχιισσττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  111166%%  ττοουυ  αακκααθθάάρριισσττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  

εειισσοοδδήήµµααττοοςς..    

  

  

  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
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∆∆εείίκκττηηςς  ΕΕλλλλάάδδαα  ΟΟΟΟΣΣΑΑ  

ΑΑρριιθθµµόόςς  ∆∆ιιααδδιικκαασσιιώώνν  1155  66,,22  

ΑΑππααιιττοούύµµεεννοοςς  ΧΧρρόόννοοςς  ((σσεε  ηηµµέέρρεεςς))    3388  1166,,66  

ΚΚόόσσττοοςς  ((%%  ττοουυ  κκααττάά  κκεεφφααλλήή  εειισσοοδδήήµµααττοοςς))  2244,,22  55,,33  

ΕΕλλάάχχιισσττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ((%%ττοουυ  κκααττάά  κκεεφφααλλήή  εειισσοοδδήήµµααττοοςς))  111166  3366,,11  

ΈΈκκδδοοσσηη  ΑΑδδεειιώώνν    

ΣΣττοονν  ττοοµµέέαα  ττηηςς  έέκκδδοοσσηηςς  ααδδεειιώώνν,,  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααττααττάάσσσσεεττααιι  σσττηηνν  5555η
η
  θθέέσσηη..  ΤΤαα  

ββήήµµαατταα,,  οο  χχρρόόννοοςς,,  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττωωνν  ααππααρρααίίττηηττωωνν  εεννεερργγεειιώώνν  γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  

άάδδεειιααςς  φφααίίννοοννττααιι  σσττοονν  ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα..    

∆∆εείίκκττηηςς  ΕΕλλλλάάδδαα  ΟΟΟΟΣΣΑΑ  

ΑΑρριιθθµµόόςς  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  1177  1144  

ΑΑππααιιττοούύµµεεννοοςς  χχρρόόννοοςς  ((σσεε  ηηµµέέρρεεςς))  117766  114499,,55  

ΚΚόόσσττοοςς  ((%%  ττοουυ  κκααττάά  κκεεφφααλλήή  εειισσοοδδήήµµααττοοςς))  6688,,88  7722  

  

ΑΑγγοορράά  ΕΕρργγαασσίίααςς    

ΗΗ  χχεειιρρόόττεερρηη  θθέέσσηη  πποουυ  κκααττααλλααµµββάάννεειι  ηη  χχώώρραα  µµααςς  εείίννααιι  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττηηςς  

ααγγοορράάςς  εερργγαασσίίααςς,,  κκυυρρίίωωςς  λλόόγγωω  ττηηςς  ααννεελλαασσττιικκόόττηηττααςς  ττωωνν  ωωρρααρρίίωωνν  κκααιι  ττοουυ  

υυψψηηλλοούύ  κκόόσσττοουυςς  ττωωνν  ππρροοσσλλήήψψεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  ααπποολλύύσσεεωωνν  ππρροοσσωωππιικκοούύ..  ΣΣττοονν  

ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα  φφααίίννοοννττααιι  οοιι  σσχχεεττιικκοοίί  δδεείίκκττεεςς..  ΚΚάάθθεε  δδεείίκκττηηςς  ππααίίρρννεειι  ττιιµµέέςς  

ααππόό  00  µµέέχχρριι  110000,,  µµεε  ττιιςς  υυψψηηλλόόττεερρεεςς  ττιιµµέέςς  νναα  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν  ααυυσσττηηρρόόττεερρεεςς  

δδιιααττάάξξεειιςς..  ΟΟ  δδεείίκκττηηςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  εείίννααιι  οο  µµέέσσοοςς  όόρροοςς  ττωωνν  ττρριιώώνν  δδεειικκττώώνν,,  εεννώώ  

οο  σσυυννοολλιικκόόςς  δδεείίκκττηηςς  εείίννααιι  5588..  

∆∆εείίκκττηηςς  ΕΕλλλλάάδδαα    ΟΟΟΟΣΣΑΑ  

∆∆υυσσκκοολλίίαα  σσττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  4444  2277  

∆∆υυσσκκααµµψψίίαα  ωωρρααρρίίωωνν    8800  4455,,22  

∆∆υυσσκκοολλίίαα  σσττιιςς  ααπποολλύύσσεειιςς  5500  2277,,44  

∆∆υυσσκκααµµψψίίαα  σσττηηνν  ααππαασσχχόόλληησσηη    5588  3333,,33  

ΚΚόόσσττοοςς  ππρρόόσσλληηψψηηςς  ((%%  ττοουυ  µµιισσθθοούύ))  3311,,22  2211,,44  

ΚΚόόσσττοοςς  ααππόόλλυυσσηηςς  ((ΕΕββδδοοµµάάδδεεςς  µµιισσθθοούύ))    6699,,33  3311,,33  

  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
114477

ΚΚααττααχχώώρρηησσηη  σσττοο  µµηηττρρώώοο  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν    

ΣΣεε  ααυυττόόνν  ττοονν  ττοοµµέέαα  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααττααλλααµµββάάννεειι  ττηηνν  9944η
η
  θθέέσσηη,,  ββεελλττιιωωµµέέννηη  κκααττάά  

5522  θθέέσσεειιςς  ααππόό  ττοο  22000055..  ΗΗ  εευυκκοολλίίαα  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  µµπποορροούύνν  νναα  

εεξξαασσφφααλλίίσσοουυνν  δδιικκααιιώώµµαατταα  κκυυρριιόόττηηττααςς  µµεεττρριιέέττααιι  µµεε  ττοουυςς  δδεείίκκττεεςς  πποουυ  φφααίίννοοννττααιι  

σσττοονν  ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα..  ΣΣττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ααππααιιττοούύννττααιι  1122  σσττάάδδιιαα  κκααιι  2233  εερργγάάσσιιµµεεςς  

ηηµµέέρρεεςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααχχώώρρηησσηη  σσττοο  µµηηττρρώώοο  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  εεννώώ  ττοο  κκόόσσττοοςς  

κκααττααχχώώρρηησσηηςς  ααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  33,,88%%  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..    

∆∆εείίκκττηηςς  ΕΕλλλλάάδδαα  ΟΟΟΟΣΣΑΑ  

ΑΑρριιθθµµόόςς  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν    1122  44,,77  

ΧΧρρόόννοοςς  ((σσεε  ηηµµέέρρεεςς))  2233  3311,,88  

ΚΚόόσσττοοςς  ((%%  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς))  33,,88  44,,33  

  

ΠΠρρόόσσββαασσηη  σσεε  ππιισσττώώσσεειιςς  

ΗΗ  χχώώρραα  µµααςς  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ααυυττόό  κκααττααττάάσσσσεεττααιι  σσττηηνν  8833η
η
  θθέέσσηη  κκααττρραακκυυλλώώννττααςς  

εεππττάά  θθέέσσεειιςς  ααππόό  ττηηνν  κκααττάάττααξξηη  ττοουυ  22000055..  ΟΟ  δδεείίκκττηηςς  ττωωνν  ννοοµµιικκώώνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  

κκυυµµααίίννεεττααιι  ααππόό  00  µµέέχχρριι  1100,,  µµεε  ττιιςς  υυψψηηλλόόττεερρεεςς  ββααθθµµοολλοογγίίεεςς  νναα  

ααννττιικκααττοοππττρρίίζζοουυνν  κκααλλύύττεερρηη  ννοοµµοοθθεεσσίίαα  ηη  οοπποοίίαα  δδιιεευυκκοολλύύννεειι  ττηηνν  ππρρόόσσββαασσηη  

σσττηηνν  ππίίσσττωωσσηη..  ΟΟ  δδεείίκκττηηςς  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  ππίίσσττωωσσηηςς  µµεεττρράάεειι  ττοο  εεύύρροοςς,,  ττηηνν  

ππρρόόσσββαασσηη  κκααιι  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  ππίίσσττωωσσηηςς  πποουυ  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιµµεεςς  

δδιιααµµέέσσοουυ  δδηηµµόόσσιιωωνν  κκααιι  ιιδδιιωωττιικκώώνν  γγρρααφφεείίωωνν..  ΟΟ  δδεείίκκττηηςς  κκυυµµααίίννεεττααιι  ααππόό  00  µµέέχχρριι  

66,,  µµεε  ττιιςς  υυψψηηλλόόττεερρεεςς  ββααθθµµοολλοογγίίεεςς  νναα  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσεε  µµεεγγααλλύύττεερρηη  δδιιάάχχυυσσηη  

ττωωνν  ππλληηρροοφφοορριιώώνν..  

∆∆εείίκκττηηςς  ΕΕλλλλάάδδαα  ΟΟΟΟΣΣΑΑ  

ΝΝοοµµιικκάά  δδιικκααιιώώµµαατταα  33  66,,33  

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  ππίίσσττωωσσηηςς  44  55  

∆∆ηηµµόόσσιιαα  γγρρααφφεείίαα  ((%%  ττωωνν  εεννηηλλίίκκωωνν))  00  88,,44  

ΙΙδδιιωωττιικκάά  γγρρααφφεείίαα  ((%%  ττωωνν  εεννηηλλίίκκωωνν))  3377,,55  6600,,88  

  

ΠΠρροοσστταασσίίαα  ΕΕππεεννδδυυττώώνν  

ΜΜεε  ββάάσσηη  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  κκρριιττήήρριιοο  ηη  χχώώρραα  µµααςς  κκααττααττάάσσσσεεττααιι  σσττηηνν  115566η
η
  

θθέέσσηη,,  κκααθθώώςς  ππααίίρρννοουυµµεε  κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  ββάάσσηη  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττοοµµεείίςς  πποουυ  

ααφφοορροούύνν  ττηηνν  δδιιααφφάάννεειιαα  ττωωνν  σσυυννααλλλλααγγώώνν,,  ττοονν  ββααθθµµόό  υυππεευυθθυυννόόττηηττααςς  ττωωνν  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
114488

σσττεελλεεχχώώνν  κκααιι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  νναα  σσττρρέέφφοοννττααιι  δδιικκαασσττιικκάά  εεννααννττίίωωνν  

ττωωνν  ∆∆ιιεευυθθυυννττώώνν  κκααιι  ττωωνν  σσττεελλεεχχώώνν,,  όότταανν  ππλλήήττττοοννττααιι  τταα  σσυυµµφφέέρροονντταα  ττοουυςς..  ΟΟιι  

δδεείίκκττεεςς  κκυυµµααίίννοοννττααιι  µµεεττααξξύύ  00  κκααιι  1100,,  µµεε  ττιιςς  υυψψηηλλόόττεερρεεςς  ττιιµµέέςς  νναα  δδεείίχχννοουυνν  

µµεεγγααλλύύττεερρηη  δδιιααφφάάννεειιαα,,  µµεεγγααλλύύττεερρηη  υυππεευυθθυυννόόττηητταα,,  κκααιι  µµεεγγααλλύύττεερρηη  δδυυννααττόόττηητταα  

ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  νναα  ααννττιιδδρράάσσοουυνν  σσττιιςς  αατταασσθθααλλίίεεςς  ττωωνν  ∆∆ιιεευυθθυυννττώώνν  κκααιι  ττωωνν  

σσττεελλεεχχώώνν..    

∆∆εείίκκττηηςς  ΕΕλλλλάάδδαα  ΟΟΟΟΣΣΑΑ  

∆∆ιιααφφάάννεειιααςς  11  66,,33  

ΥΥππεευυθθυυννόόττηητταα  σσττεελλεεχχώώνν  33  55  

∆∆υυννααττόόττηητταα  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  νναα  κκιιννηηθθοούύνν  δδιικκαασσττιικκάά  55  66,,66  

ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττωωνν  εεππεεννδδυυττώώνν  33  66  

ΠΠλληηρρωωµµήή  ΦΦόόρρωωνν  

ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  έέχχεειι  έένναα  ααππόό  τταα  εεππααχχθθέέσσττεερραα  κκααθθεεσσττώώτταα  σσττοονν  κκόόσσµµοο  όόσσοονν  

ααφφοορράά  ττηηνν  φφοορροολλοογγίίαα  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  κκαατταατταασσσσόόµµεεννηη  σσττηηνν  110088η
η
  θθέέσσηη  ττοουυ  

σσχχεεττιικκοούύ  ππίίνναακκαα  ((οοκκττώώ  θθέέσσεειιςς  χχααµµηηλλόόττεερραα  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττοο  22000055))..  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιµµέένναα,,  µµιιαα  µµεεσσααίίαα  ΕΕλλλληηννιικκήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη  κκααττααββάάλλεειι  ττοο  6600,,22%%  ττωωνν  

αακκααθθάάρριισσττωωνν  κκεερρδδώώνν  ττηηςς  σσεε  φφόόρροουυςς,,  έέννααννττιι  4477,,88%%  πποουυ  εείίννααιι  οο  µµέέσσοοςς  όόρροοςς  

σσττιιςς  χχώώρρεεςς  ττοουυ  ΟΟΟΟΣΣΑΑ..  ΕΕππίίσσηηςς,,  οοιι  εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίεεςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωµµέέννοοιι  νναα  

δδααππααννοούύνν  220044  ώώρρεεςς  ττοονν  χχρρόόννοο  κκααιι  νναα  ππρροοββααίίννοουυνν  σσεε  3333  ππλληηρρωωµµέέςς  κκααττάά  ττηηνν  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  έέττοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεκκππεερρααίίωωσσηη  ττωωνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  ττοουυςς  

υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν..      

∆∆εείίκκττηηςς  ΕΕλλλλάάδδαα  ΟΟΟΟΣΣΑΑ  

ΑΑρριιθθµµόόςς  ππλληηρρωωµµώώνν  3333  1155,,33  

ΧΧρρόόννοοςς  ((σσεε  ώώρρεεςς))  220044  220022,,99  

ΣΣυυννοολλιικκόό  πποοσσοοσσττόό  φφόόρροουυ  εεππίί  ττωωνν  κκεερρδδώώνν  ((%%))  6600,,22  4477,,88  

∆∆ιιαασσυυννοορριιαακκόό  ΕΕµµππόόρριιοο  

ΣΣττοονν  ττοοµµέέαα  ττοουυ  δδιιαασσυυννοορριιαακκοούύ  εεµµπποορρίίοουυ  ηη  χχώώρραα  µµααςς  κκααττααττάάσσσσεεττααιι  

σσττηηνν  112233η
η
  θθέέσσηη..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττωωνν  εειισσααγγωωγγώώνν  --  εεξξααγγωωγγώώνν  κκααιι  οο  

ααππααιιττοούύµµεεννοοςς  χχρρόόννοοςς  εείίννααιι  σσχχεεδδόόνν  δδιιππλλάάσσιιοοςς  ααππόό  ττοονν  µµέέσσοο  όόρροο  ττωωνν  χχωωρρώώνν  

ττοουυ  ΟΟΟΟΣΣΑΑ..    



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
114499

∆∆εείίκκττηηςς  ΕΕλλλλάάδδαα  ΟΟΟΟΣΣΑΑ  

ΑΑρριιθθµµόόςς  εεγγγγρράάφφωωνν  γγιιαα  εεξξααγγωωγγέέςς  77  44,,88  

ΧΧρρόόννοοςς  γγιιαα  εεξξααγγωωγγέέςς  ((σσεε  ηηµµέέρρεεςς))  2299  1100,,55  

ΚΚόόσσττοοςς  εεξξααγγωωγγώώνν  ((σσεε  $$  ααννάά  εεµµπποορρεευυµµααττοοκκιιββώώττιιοο))    11332288  881111  

ΑΑρριιθθµµόόςς  εεγγγγρράάφφωωνν  γγιιαα  εειισσααγγωωγγέέςς  1111  55,,99  

ΧΧρρόόννοοςς  γγιιαα  εειισσααγγωωγγέέςς  ((σσεε  ηηµµέέρρεεςς))  3344  1122,,22  

ΚΚόόσσττοοςς  εειισσααγγωωγγώώνν  ((σσεε  $$  ααννάά  εεµµπποορρεευυµµααττοοκκιιββώώττιιοο))  11444433  888833  

ΕΕφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  ΣΣυυµµββοολλααίίωωνν  

ΣΣττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  σσυυµµββοολλααίίωωνν  ηη  χχώώρραα  µµααςς  ππααρρέέµµεειιννεε  σσττααθθεερρήή  τταα  

δδύύοο  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  κκααττέέχχοοννττααςς  ττηηνν  4488η
η
  θθέέσσηη..  ΑΑππααιιττοούύννττααιι  2222  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  

σσττάάδδιιαα  κκααιι  773300  εερργγάάσσιιµµεεςς  ηηµµέέρρεεςς  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  εεννόόςς  εεµµπποορριικκοούύ  

σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  εεννώώ  ττοο  κκόόσσττοοςς  ααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  1122,,6677%%  ττοουυ  δδααννεείίοουυ..    

∆∆εείίκκττηηςς  ΕΕλλλλάάδδαα  ΟΟΟΟΣΣΑΑ  

ΑΑρριιθθµµόόςς  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  2222  2222,,22  

ΧΧρρόόννοοςς  ((σσεε  ηηµµέέρρεεςς))  773300  335511,,22  

ΚΚόόσσττοοςς  ((%%  ττοουυ  δδααννεείίοουυ))    1122,,6677  1111,,22  

ΚΚήήρρυυξξηη  ΠΠττώώχχεευυσσηηςς  

  ΗΗ  χχώώρραα  µµααςς  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ααυυττόό  κκααττέέχχεειι  ττηηνν  3344η
η
  θθέέσσηη..  ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  γγιιαα  ττοο  

κκλλεείίσσιιµµοο  µµιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ααππααιιττεείί  δδύύοο  χχρρόόννιιαα  κκααιι  κκοοσσττίίζζεειι  99%%    ττηηςς  ααξξίίααςς  ττηηςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  εεννώώ  τταα  χχρρήήµµαατταα  πποουυ  ππααίίρρννοουυνν  οοιι  δδιικκααιιοούύχχοοιι  ααππόό  µµιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  

πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ππττώώχχεευυσσηηςς  εείίννααιι  4466,,33  λλεεππττάά  ααννάά  δδοολλάάρριιοο..    

∆∆εείίκκττηηςς  ΕΕλλλλάάδδαα  ΟΟΟΟΣΣΑΑ  

ΧΧρρόόννοοςς  ((σσεε  έέττηη))    22  11,,44  

ΚΚόόσσττοοςς  ((%%  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς))  99  77,,11  

ΕΕίίσσππρρααξξηη  ααππααιιττήήσσεεωωνν  ((σσεε  λλεεππττάά  δδοολλααρρίίοουυ))    4466,,33  7744  
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55..33  Η Ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων    

ΗΗ  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  εείίννααιι  έέννααςς  όόρροοςς  εευυρρύύςς  κκααιι  πποολλυυεεππίίππεεδδοοςς  εεννώώ  ηη  

έέννννοοιιαα  πποουυ  ττοουυ  ααπποοδδίίδδεεττααιι  µµπποορρεείί  νναα  δδιιααφφέέρρεειι  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη..  ΣΣύύµµφφωωνναα  

µµεε  ττοο  ΕΕθθννιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ((ΕΕΣΣΑΑΑΑ))  ωωςς  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  οορρίίζζεεττααιι  ηη  ιικκααννόόττηητταα  δδιιααττήήρρηησσηηςς  κκααιι  ββεελλττίίωωσσηηςς  ττοουυ  

ββιιοοττιικκοούύ  εεππιιππέέδδοουυ  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  ττηηςς  χχώώρρααςς  --  ααννααββάάθθµµιισσηηςς  ττοουυ  

εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  εεννίίσσχχυυσσηηςς  ττηηςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  

ππρρααγγµµααττιικκήήςς  σσυυννοοχχήήςς,,  ττηηςς  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς  κκααιι  ααννααββάάθθµµιισσηηςς,,  

ττηηςς  δδιιααρρκκοούύςς  ββεελλττίίωωσσηηςς  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηηττααςς  κκααιι  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  µµεερριιδδίίωωνν  ττηηςς  

ααγγοορράάςς  ––  υυππόό  σσυυννθθήήκκεεςς  ππααγγκκοοσσµµιιοοπποοίίηησσηηςς..    

ΕΕίίννααιι  φφααννεερρόό  ααππόό  ττοονν  ππααρρααππάάννωω  οορριισσµµόό  όόττιι  ηη  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  

ααπποοττεελλεείί  σσυυννιισσττααµµέέννηη  πποολλλλώώνν  σσυυννιισσττωωσσώώνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  δδεενν  ππεερριιοορρίίζζοοννττααιι  

σσττοονν  χχώώρροο  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  ααλλλλάά  εεππεεκκττεείίννοοννττααιι  σσττοονν  κκοοιιννωωννιικκόό  κκααιι  

ππεερριιββααλλλλοοννττιικκόό  ((µµαακκρροοοοιικκοοννοοµµιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  ππλλααίίσσιιοο  εεµµπποορρίίοουυ,,  εεππίίππεεδδοο  

κκααιι  πποοιιόόττηητταα  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ττοουυ  εερργγααττιικκοούύ  δδυυννααµµιικκοούύ,,  ιικκααννόόττηητταα  γγιιαα  

κκααιιννοοττοοµµίίαα,,  εειισσααγγωωγγήή  ννέέωωνν  ττεεχχννοολλοογγιιώώνν,,  υυπποοδδοοµµέέςς  κκ..αα))..  ΗΗ  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  κκααθθοορρίίζζεειι  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήή  ππρρόόοοδδοο  µµιιααςς  

χχώώρρααςς  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττιιςς  ««ααννττααγγωωννίίσσττρριιεεςς»»  ππρροοςς  ααυυττήήνν  χχώώρρεεςς  σσττοο  δδιιεεθθννέέςς  

ππεερριιββάάλλλλοονν..  ΣΣυυννεεππώώςς  ηη  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  εείίννααιι  έένναα  εερργγααλλεείίοο  ττοο  οοπποοίίοο  

µµπποορρεείί  νναα  οοδδηηγγήήσσεειι  σσεε  ββεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  ββιιοοττιικκοούύ  εεππιιππέέδδοουυ  κκααιι  ττηηςς  εευυηηµµεερρίίααςς  

µµιιαα  κκοοιιννωωννίίααςς  µµέέσσωω  ττηηςς  ααύύξξηησσηηςς  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηηττααςς,,  ττηηςς  

ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηηττααςς  κκααιι  ττηηςς  ααπποοδδοοττιικκόόττηηττααςς..    

ΗΗ  υυσσττέέρρηησσηη  ττηηςς    ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  εεκκφφρράάζζεεττααιι  σσήήµµεερραα  µµεε  

δδιιάάφφοορροουυςς  ττρρόόπποουυςς  κκααιι  έέχχεειι  τταα  ππααρραακκάάττωω  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα::  

��  ΥΥψψηηλλήή  ααννεερργγίίαα  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  ττωωνν  ννέέωωνν        

��  ΥΥπποοββάάθθµµιισσηη  ττοουυ  ηηθθιικκοούύ  ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς  

��  ΜΜεείίωωσσηη  ττοουυ  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  ττοουυ  ααγγρροοττιικκοούύ  ππλληηθθυυσσµµοούύ  

��  ΑΑνναασσττέέλλλλεεττααιι  ηη  ππεερριιοορρίίζζεεττααιι  ηη  εεππεεννδδυυττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  

��  ΟΟιι  µµιικκρροοµµεεσσααίίεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ααννττιιµµεεττωωππίίζζοουυνν  ππρροοββλλήήµµαατταα  

εεππιιββίίωωσσηηςς  

��  ΜΜεείίωωσσηη  ττηηςς  ααγγοορραασσττιικκήήςς  δδύύννααµµηηςς  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  

��  ΜΜεεττααννάάσσττεευυσσηη  ιικκααννώώνν  εεππιισσττηηµµόόννωωνν  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό  

��  ΧΧααµµηηλλήή  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  πποοσσόόττηητταα  κκοοιιννωωννιικκώώνν  ααγγααθθώώνν  
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��  ΣΣοοββααρράά  εελλλλεείίµµµµαατταα  σσττοο  ιισσοοζζύύγγιιοο  ππλληηρρωωµµώώνν  

��  ΑΑππώώλλεειιαα  σσυυγγκκρριιττιικκώώνν  ππλλεεοοννεεκκττηηµµάάττωωνν  

ΗΗ  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  µµεεττρριιέέττααιι  µµεε  οορριισσµµέέννοουυςς  δδεείίκκττεεςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  εείίννααιι  

ππααγγκκόόσσµµιιαα  ααπποοδδεεκκττοοίί,,  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ττηηνν  εειικκόόνναα  µµιιααςς  χχώώρρααςς  κκααιι  

ππααρραακκοολλοουυθθοούύννττααιι  ααππόό  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  κκααιι  εεππεεννδδυυττέέςς..  ΥΥππάάρρχχεειι  ππλληηθθώώρραα  

ττέέττοοιιωωνν  δδεειικκττώώνν  πποουυ  δδιιααφφέέρροουυνν  ωωςς  ππρροοςς  ττιιςς  ππττυυχχέέςς  ττηηςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  

πποουυ  εεξξεεττάάζζοουυνν..  ΣΣττοο  σσηηµµεείίοο  ααυυττόό  κκααιι  θθαα  ααννααφφεερρθθοούύµµεε  σσεε  εεννδδεειικκττιικκάά  σσεε  δδύύοο  

ααππόό  ααυυττοούύςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  λλααµµββάάννοουυνν  µµεεγγάάλληη  δδιιεεθθννήή  δδηηµµοοσσιιόόττηητταα..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  

ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττοουυςς  δδεείίκκττεεςς  ππααγγκκόόσσµµιιααςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς,,  πποουυ  εεκκττιιµµώώννττααιι  

κκααιι  δδηηµµοοσσιιεεύύοοννττααιι  γγιιαα  µµεεγγάάλλοο  ααρριιθθµµόό  χχωωρρώώνν  ααππόό  ττοονν  WWoorrlldd  EEccoonnoommiicc  

FFoorruumm  ((WWEEFF))  κκααιι  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaannaaggeemmeenntt  DDeevveellooppmmeenntt  ((IIMMDD))..  ΚΚααιι  οοιι  δδύύοο  

δδεείίκκττεεςς  εείίννααιι  γγεεννιικκοοίί  κκααιι  σσυυννθθέέττοουυνν  πποολλλλέέςς  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  κκααιι  

εεππιιµµέέρροουυςς  κκρριιττήήρριιαα..  ∆∆ιικκααιιοολλοογγηηµµέένναα  λλοοιιππόόνν  θθεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  ππρροοσσφφέέρροουυνν  µµιιαα  

σσφφααιιρριικκήή  εειικκόόνναα  γγιιαα  ττηηνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  κκάάθθεε  χχώώρρααςς..    

ΗΗ  δδιιααχχρροοννιικκήή  εεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  δδίίννεεττααιι  ααππόό  τταα  δδύύοο  

υυπποοσσύύννοολλαα  ττοουυ  δδεείίκκττηη  ((αα))  ∆∆εείίκκττηηςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  ((ββ))  

∆∆εείίκκττηηςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  ααννάάππττυυξξηηςς..    

  

  
  

ΠΠηηγγήή  ::  WWEEFF  
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ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΠΠααγγκκόόσσµµιιοουυ  οοιικκοοννοοµµιικκοούύ  φφόόρροουυµµ  γγιιαα  ττοο  

22000055,,  µµεε  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  κκυυρρίίωωςς  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  22000022  ––  22000055,,  κκααιι  όόππωωςς  

φφααίίννεεττααιι  σσττοο  ππααρρααππάάννωω  δδιιάάγγρρααµµµµαα  ηη  χχώώρραα  µµααςς  σσττοονν  ππρρώώττοο  δδεείίκκττηη  δδιιααττηηρρεείί  

σσττααθθεερρήή  κκααττάάττααξξηη  τταα  ττρρίίαα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  ((3399η
η
  θθέέσσηη  σσττιιςς  9933  χχώώρρεεςς  ττοουυ  

δδεείίκκττηη))  εεννώώ  ββρρίίσσκκεεττααιι  χχααµµηηλλόόττεερραα  ααππόό  ττηηνν  3333η
η
  θθέέσσηη  πποουυ  εείίχχεε  ππεεττύύχχεειι  ττοο  22000000..  

ΑΑννττίίθθεετταα  σσττοονν  δδεεύύττεερροο  δδεείίκκττηη  αακκοολλοουυθθεείί  ππττωωττιικκήή  πποορρεείίαα  ααππόό  ττοο  µµέέγγιισσττοο  ττοουυ  

22000022  ((3311η
η
  θθέέσσηη  σσττιιςς  9933  χχώώρρεεςς))  σσττοο  εελλάάχχιισσττοο  ττοουυ  22000055  ((4411η

η
  θθέέσσηη  σσττιιςς  9933  

χχώώρρεεςς))..    

ΗΗ  δδιιααχχρροοννιικκήή  κκααττάάττααξξηη  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  σσττοονν  δδεείίκκττηη  IIMMDD  δδίίννεεττααιι  σσττοο  

ππααρραακκάάττωω  δδιιάάγγρρααµµµµαα::    

  

  
  
ΌΌππωωςς  φφααίίννεεττααιι  ηη  χχώώρραα  µµααςς  ττοο  22000055  κκααττααλλααµµββάάννεειι  ττηηνν  4411η

η
  θθέέσσηη  

σσηηµµεειιώώννοοννττααςς  σσηηµµααννττιικκήή  ππττώώσσηη  ττηηςς  εεππίίδδοοσσηηςς  ττηηςς..  ΑΑππόό  ττοο  22000011  µµέέχχρριι  ττοο  

22000055  ηη  κκααττάάττααξξηη  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ππααρροουυσσίίαασσεε  σσυυννεεχχήή  ππττώώσσηη  µµεε  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  νναα  

φφττάάσσεειι  σστταα  εεππίίππεεδδαα  πποουυ  εείίχχεε  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  11999900..  ΌΌµµωωςς  ττοο  

22000066  ααννέέκκααµµψψεε  κκααιι  ββρρέέθθηηκκεε  σσττηηνν  3377η
η
  θθέέσσηη..    
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ΤΤόόσσοο  σσττοονν  δδεείίκκττηη  WWEEFF  όόσσοο  κκααιι  σσττοονν  δδεείίκκττηη  IIMMDD,,  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  

κκααττααττάάσσσσεεττααιι  ππρροοττεελλεευυττααίίαα  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  χχωωρρώώνν  ττηηςς  ΕΕΕΕ  ττωωνν  1155..  ΜΜόόννοο  ηη  ΙΙττααλλίίαα  

ββρρίίσσκκεεττααιι  ππιιοο  χχααµµηηλλάά,,  σσττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  θθέέσσηη..  ΕΕννώώ  χχώώρρεεςς  όόππωωςς  ηη  ΦΦιιλλααννδδίίαα  κκααιι  

ηη  ΣΣοουυηηδδίίαα  όόχχιι  µµόόννοο  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηηνν  κκοορρυυφφήή  ττηηςς  ΕΕΕΕ  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  οοµµάάδδαα  ττωωνν  

ππλλέέοονν  ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν  χχωωρρώώνν  σσεε  ππααγγκκόόσσµµιιοο  εεππίίππεεδδοο..      

ΠΠααρρααττηηρρώώννττααςς  ττοονν  ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα  δδιιααππιισσττώώννοουυµµεε  όόττιι  σσττηηνν  χχώώρραα  

µµααςς  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό  εεµµππόόρριιοο  έέχχεειι  µµιικκρρήή  σσχχεεττιικκάά  σσυυµµµµεεττοοχχήή..  ΜΜεε  ββάάσσηη  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  

ττηηςς  EEuurroossttaatt  οοιι  εεξξααγγωωγγέέςς  ααγγααθθώώνν  κκααιι  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ααπποοττεελλοούύνν  µµόόννοο  ττοο  2200%%  ττοουυ  

ΑΑΕΕΠΠ  εεννώώ  σσεε  χχώώρρεεςς  ππααρροοµµοοίίοουυ  µµεεγγέέθθοουυςς  ττοο  πποοσσοοσσττόό  ααυυττόό  κκυυµµααίίννεεττααιι  ααππόό  

2277%%  ((ΤΤοουυρρκκίίαα))  µµέέχχρριι  κκααιι  8844%%  ((ΙΙρρλλααννδδίίαα))..        

ΣΣυυµµππεερραασσµµααττιικκάά  λλοοιιππόόνν  µµπποορροούύµµεε  νναα  πποούύµµεε  όόττιι  ττοο  οοιικκοοννοοµµιικκόό  µµααςς  

µµέέλλλλοονν  ββρρίίσσκκεεττααιι  εεκκττόόςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς..  ΌΌλλοοιι,,  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  εερργγααζζόόµµεεννοοιι,,  

πποολλιιττιικκόόςς  κκόόσσµµοοςς,,  ηη  εελλλληηννιικκήή  οοιικκοοννοοµµίίαα  σσττοο  σσύύννοολλόό  ττηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  

σσττρρέέψψοουυµµεε  τταα  µµάάττιιαα  µµααςς  ππρροοςς  τταα  έέξξωω..  ∆∆ιιααφφοορρεεττιικκάά  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  θθαα  

υυπποοχχρρεεωωθθοούύνν  νναα  δδιιααππιισσττώώσσοουυνν  όόττιι  δδεενν  έέχχοουυνν  µµέέλλλλοονν,,  κκααθθώώςς  ηη  µµιικκρρήή  

εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά  δδεενν  ππααρρέέχχεειι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκάά  
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µµεεγγέέθθηη  κκααιι  ττααυυττοοχχρρόόννωωςς  θθαα  ββλλέέπποουυνν  µµοοιιρρααίίαα  νναα  χχάάννοουυνν  κκααιι  ττηη  θθέέσσηη  πποουυ  

εείίχχαανν  σσττηηνν  εεσσωωττεερριικκήή  ααγγοορράά  εεππεειιδδήή  ττοο  µµεερρίίδδιιόό  ττοουυςς  θθαα  ρροοκκααννίίζζοουυνν  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττεερρεεςς  εειισσααγγωωγγέέςς..  ΗΗ  ααννεερργγίίαα  θθαα  ααυυξξηηθθεείί  κκααιι  ττοο  εεππίίππεεδδοο  

εευυηηµµεερρίίααςς  θθαα  υυπποοννοοµµεευυττεείί..  

5.4 Έργα χρηµατοδοτούµενα από την Τράπεζα 

ΤΤαα  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεενναα  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  έέρργγαα  ,,  ααπποοττεελλοούύνν  γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  

ΕΕλλλληηννιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  µµιιαα  µµοοννααδδιικκήή  εευυκκααιιρρίίαα  γγιιαα  ααννάάππττυυξξηη..  ΣΣττοονν  ππααρραακκάάττωω  

ππίίνναακκαα  φφααίίννοοννττααιι  οοιι  ττοοµµεείίςς  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  κκααιι  οοιι  ααννάάλλοογγεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  

µµπποορροούύνν  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχοουυνν  σσεε  δδιιααγγωωννιισσµµοούύςς  πποουυ  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα..  

••  ΓΓεεωωρργγίίαα    
••  ΑΑγγρροοττοοββιιοοµµηηχχααννίίαα    
••  ΑΑεερροοδδρρόόµµιιαα  
••  ΚΚαατταασσκκεευυέέςς  
••  ΣΣύύµµββοουυλλοοιι  
••  ΦΦρράάγγµµαατταα  
••  ΜΜόόρρφφωωσσηη  //  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη    
••  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  
••  ΧΧρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  
••  ΑΑλλιιεείίαα  
••  ∆∆αασσοοκκοοµµίίαα  
••  ΥΥγγεείίαα  
••  ΣΣττέέγγαασσηη  
••  ΕΕιισσααγγωωγγέέςς  //  ΕΕξξααγγωωγγέέςς  
••  ΒΒιιοοµµηηχχααννίίαα  
••  ΤΤεεχχννοολλοογγίίαα  ττηηςς  
          ππλληηρροοφφοορρίίααςς  
••  ΥΥπποοδδοοµµέέςς  
••  ΆΆρρδδεευυσσηη  
••  ΜΜεεττααλλλλεείίαα  

••  ΠΠεεττρρέέλλααιιοο    
••  ΑΑγγωωγγοοίί  
••  ΛΛιιµµάάννιιαα  
••  ΕΕννέέρργγεειιαα  
••  ΑΑννάάππττυυξξηη  ΙΙδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα    
••  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ∆∆ηηµµόόσσιιοουυ  ΤΤοοµµέέαα    
••  ΣΣιιδδηηρρόόδδρροοµµοοιι  
••  ΑΑνναακκαατταασσκκεευυήή  //  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  
••  ∆∆ρρόόµµοοιι  
••  ΑΑγγρροοττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη    
••  ΚΚοοιιννωωννιικκόόςς  ΤΤοοµµέέααςς  
••  ∆∆ιιααρρθθρρωωττιικκήή  ΠΠρροοσσααρρµµοογγήή    
••  ΤΤηηλλεεππιικκοοιιννωωννίίεεςς  
••  ΤΤοουυρριισσµµόόςς  
••  ΜΜεεττααφφοορρέέςς  
••  ΑΑσσττιικκήή  ΑΑννάάππττυυξξηη    
••  ΠΠααρροοχχήή  ννεερροούύ  //  ΥΥγγιιεειιννήή    

ΌΌππωωςς  εείίδδααµµεε  σστταα  κκεεφφάάλλααιιαα  22  κκααιι  33  οοιι  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεεννοοιι  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  

δδιιααγγωωννιισσµµοοίί  ααφφοορροούύνν  γγεεννιικκάά  ττιιςς  ππρροοµµήήθθεειιεεςς  υυλλιικκώώνν  κκααιι  εερργγαασσιιώώνν  κκααθθώώςς  

εεππίίσσηηςς  κκααιι  ττηηνν  ππααρροοχχήή  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  ΌΌλλεεςς  οοιι  ππααρρααππάάννωω  

ππρροοµµήήθθεειιεεςς  γγίίννοοννττααιι  µµεε  ∆∆ιιεεθθννήήςς  ΜΜεειιοοδδοοττιικκοούύςς  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµοούύςς  ααλλλλάά  κκααιι  µµεε  

άάλλλλεεςς  µµεεθθόόδδοουυςς1
10033..  ΟΟιι  ΕΕλλλληηννιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  µµπποορροούύνν  νναα  εεγγγγρρααφφοούύνν  

                                                                                        
110033
  ΒΒλλέέππεε  ττµµήήµµαα  ΙΙΙΙΙΙ  κκεεφφάάλλααιιοο  22  κκααιι  33  
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σσυυννδδρροοµµηηττέέςς  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  UUNNDDBB1
10044  κκααιι  ττοουυ  ddgg  MMaarrkkeett  ααππόό  ττηηνν  οοπποοίίαα  

θθαα  µµπποορροούύνν  νναα  εεννηηµµεερρώώννοοννττααιι  γγιιαα  ττοουυςς  ππρροοκκηηρρύύξξεειιςς  δδιιααγγωωννιισσµµώώνν  σσεε  όόλλοο  ττοονν  

κκόόσσµµοο,,  εεππιιππλλέέοονν  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοιι  ((ΤΤρράάππεεζζαα,,  δδααννεειιοολλήήππττεεςς,,  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκ..αα))  

θθαα  µµπποορροούύνν  νναα  έέχχοουυνν  ππρρόόσσββαασσηη  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΜΜόόλλιιςς  

ππρροοκκηηρρυυχχθθεείί  έένναα  ννέέοο  έέρργγοο,,  ττόόττεε  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοο  µµεελλεεττήήσσοουυννεε  ππρροοσσεεκκττιικκάά  

ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  εεννττοοππίίσσοουυνν  ττιιςς  ααπποορρρρέέοουυσσεεςς  κκααιι  εεππιιββααλλλλόόµµεεννεεςς  

υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς,,  κκααιι  νναα  εεκκττιιµµήήσσοουυνν  ττιιςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  νναα  

ααννττααπποοκκρριιθθεείί  σσττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ  έέρργγοουυ..  ΣΣττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

εεκκδδηηλλώώσσοουυνν  εεννδδιιααφφέέρροονν  γγιιαα  ττηηνν  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττοονν  δδιιααγγωωννιισσµµόό  κκααιι  νναα  

υυπποοββάάλλλλοουυνν  ττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυςς  ((αανν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ππρροοµµήήθθεειιαα  υυλλιικκώώνν  ήή  

εερργγαασσιιώώνν))  ήή  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  ττιιςς  ττεεχχννιικκοο--οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ττοουυςς  ((αανν  

ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσυυµµββοούύλλωωνν))..  ΑΑνν  εεππιιλλεεγγεείί  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ττοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  

κκαατταακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  ττόόττεε  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοεεττοοιιµµαασσττοούύνν  γγιιαα  νναα  

δδιιααππρρααγγµµααττεευυθθοούύνν  µµααζζίί  µµεε  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..              
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  ΒΒλλέέππεε  ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ΗΗ  ((ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόό  έέννττυυπποο  εεγγγγρρααφφήήςς))  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  66  

ΗΗ  ΣΣηηµµαασσίίαα  ττοουυ  ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΠΠααρράάγγοονντταα  

66..11  ΓΓεεννιικκάά  

Το ανθρώπινο δυναµικό και  ο τρόπος που το διαχειριζόµαστε αποκτά στις 

µέρες µας όλο και µεγαλύτερη σηµασία, δεδοµένου ότι πολλές άλλες πηγές 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος έχουν γίνει λιγότερο σηµαντικές από ότι ήταν 

παλαιότερα. Οι παραδοσιακές πηγές επιτυχίας (τεχνολογία παραγωγής και 

τεχνολογία προϊόντος, προστατευµένες αγορές, πρόσβαση σε 

χρηµατοοικονοµικές πηγές, και οικονοµίες κλίµακος) συνεχίζουν ακόµα και 

σήµερα να προσφέρουν ανταγωνιστική µόχλευση, αλλά σε µικρότερο βαθµό 

από ότι στο παρελθόν. Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήµερα έχουν εύκολη 

πρόσβαση στην τεχνολογία, κατά συνέπεια αυτός ο παράγοντας σπανίως 

είναι αρκετός για να κάνει µια επιχείρηση να ξεχωρίσει και να διακριθεί. 

Μερικά χρόνια πριν οι προστατευµένες αγορές, έδιναν ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα στους εγχώριους κατασκευαστές. Στην σηµερινή όµως 

παγκόσµιοποιηµένη αγορά τέτοιου είδους προστατευτικά µέτρα έχουν παύσει 

να ισχύουν. Μια άλλη παραδοσιακή πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

ήταν η πρόσβαση στο κεφάλαιο. Σήµερα όµως οι χρηµατοοικονοµικές αγορές 

επιτρέπουν στο κεφάλαιο να κινείται ελεύθερα σε παγκόσµιο επίπεδο, και ως 

εκ τούτου υπάρχουν πάντα διαθέσιµοι επενδυτές για την χρηµατοδότηση µιας 

καλής ιδέας. 

Όλο και περισσότεροι ακαδηµαϊκοί αλλά και επιχειρηµατίες σήµερα 

αποδέχονται την σηµασία του ανθρώπου σαν αποφασιστικού παράγοντα για 

την απόκτηση και διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η επιτυχία 

που πηγάζει από την αποτελεσµατική διαχείριση του ανθρωπίνου δυναµικού 

δεν είναι τόσο εύκολα ανιχνεύσιµη και αντιληπτή. Αλλά και όταν γίνει 

αντιληπτή είναι δύσκολο να αντιγραφεί από του ανταγωνιστές γιατί 

αποτελείται από ένα σύνολο πολλών µικρών παραγόντων που όταν 

συνδυάζονται µεταξύ τους δηµιουργούν µια συνισταµένη που ονοµάζεται 

ηγεσία. Το παραπάνω, αποδεικνύεται από σωρεία επιχειρήσεων που 

προσπάθησαν να αντιγράψουν συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναµικού καταλήγοντας σε πλήρη αποτυχία.  
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6.2 ΕΕρργγαασσιιαακκάά  ΣΣυυσσττήήµµαατταα  ΥΥψψηηλλήήςς  ΑΑππόόδδοοσσηηςς 

ΗΗ  φφιιλλοοσσοοφφίίαα  ττηηςς  εεφφααρρµµοογγήήςς  εερργγαασσιιαακκώώνν  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  υυψψηηλλήήςς  

ααππόόδδοοσσηηςς  ξξεεκκίίννηησσεε  ααππόό  ττιιςς  ααρρχχέέςς  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  11999900..  ΠΠοολλλλοοίί  

αακκααδδηηµµααϊϊκκοοίί  εεξξύύµµννηησσαανν  τταα  ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  ,,ττηηςς  εενν  λλόόγγοο  ππρραακκττιικκήήςς,,  γγιιαα  δδύύοο  

ββαασσιικκοούύςς  λλόόγγοουυςς..  ΠΠρρώώττοονν  γγιιααττίί  οοιι  ππρραακκττιικκέέςς  ααυυττέέςς  θθεεωωρρήήθθηηκκαανν  σσαανν  

ππεερριισσσσόόττεερροο  ππααρρααγγωωγγιικκέέςς  ααππόό  τταα  ήήδδηη  υυππάάρρχχοονντταα  οορργγααννωωσσιιαακκάά  σσχχήήµµαατταα  

εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  ππιιοο  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήήςς  χχρρήήσσηηςς  ττοουυ  εερργγααττιικκοούύ  δδυυννααµµιικκοούύ  ττοουυςς  κκααιι  

εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  ιικκααννόόττηηττααςς  ττοουυςς  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύνν  ττιιςς  ιιδδέέεεςς  κκααιι  ττηηνν  

δδηηµµιιοουυρργγιικκόόττηητταα  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  ττοουυςς  ππρροοςς  όόφφεελλοοςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΚΚααιι  

δδεεύύττεερροονν  γγιιααττίί  ααυυττέέςς  οοιι  ππρραακκττιικκέέςς  φφααίίννεεττααιι  νναα  ππααρράάγγοουυνν  οοφφέέλληη  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  δδύύοο  

ππλλεευυρρέέςς,,  δδηηλλααδδήή  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  γγιιαα  ττοουυςς  εερργγααζζοοµµέέννοουυςς  σσεε  ααυυττέέςς..    

∆∆ύύοο  εείίννααιι  τταα  ββαασσιικκάά  εερρωωττήήµµαατταα  πποουυ  έέππρρεεππεε  νναα  ααππααννττηηθθοούύνν,,  ππρρώώττοονν  αανν  ηη  

ττάάσσηη  ττηηςς  εεφφααρρµµοογγήήςς  ττωωνν  εερργγαασσιιαακκώώνν  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  υυψψηηλλήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς  

σσυυννέέχχιιζζεε  νναα  εεξξααππλλώώννεεττααιι  ήή  όόχχιι  κκααιι  δδεεύύττεερροονν  αανν  τταα  κκέέρρδδηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

µµοοιιρράάζζοονντταανν  µµεε  ττοο  εερργγααττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  ήή  όόχχιι..    

ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  σσυυµµππεερράάσσµµαατταα  ττωωνν  εερρεευυννώώνν  πποουυ  έέλλααββαανν  χχώώρραα  

ααρρχχιικκάά,,  ααυυττέέςς  οοιι  κκααιιννοοττόόµµεεςς  εερργγαασσιιαακκέέςς  µµεεττααρρρρυυθθµµίίσσεειιςς  οοδδηηγγοούύσσαανν  σσεε  

υυψψηηλλόόττεερρηη  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηητταα  κκααιι  πποοιιόόττηητταα..  ΣΣυυννεεππώώςς  υυππήήρρχχεε  µµιιαα  εεκκττεεττααµµέέννηη  

κκααιι  ααιισσιιόόδδοοξξηη  ααννττίίλληηψψηη  όόττιι  ααυυττοούύ  ττοουυ  εείίδδοουυςς    εερργγαασσιιαακκέέςς  ππρραακκττιικκέέςς  

ββρρίίσσκκοονντταανν  σσεε  φφάάσσηη  εευυρρεείίααςς  ααπποοδδοοχχήήςς  ααππόό  ττηηνν  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκάά  κκοοιιννόόττηητταα  ττωωνν  

ΗΗΠΠΑΑ..  ΠΠααρρόόλλαα  ααυυττάά  ααυυττέέςς  οοιι  έέρρεευυννεεςς  ππρρώώττηηςς  γγεεννιιάάςς  άάφφηησσαανν  πποολλλλάά  

ααννααππάάννττηητταα  εερρωωττήήµµαατταα..    

ΤΤοο  ππρρώώττοο  ααφφοορράά  ττηηνν  εεξξάάππλλωωσσηη..  ΤΤηη  σσττιιγγµµήή  πποουυ  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  γγιιαα  τταα  

εερργγαασσιιαακκάά  σσυυσσττήήµµαατταα  υυψψηηλλήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς  έέφφττααννεε  σσττοο  ααπποοκκοορρύύφφωωµµαα  ττοουυ  

πποολλλλέέςς  ΑΑµµεερριικκααννιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  έέµµππααιινναανν  σσεε  µµιιαα  µµαακκρρόόχχρροοννηη  ππεερρίίοοδδοο  

ααννααττααρρααχχώώνν  ((πποουυ  δδεενν  έέχχεειι  λλήήξξεειι  αακκόόµµηη))  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  οοιι  

εερργγααζζόόµµεεννοοιι  ββίίωωσσαανν  µµεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ααννεερργγίίααςς,,  ττιιςς  ααπποολλύύσσεειιςς  

κκααιι  ττηηνν  αανναασσφφάάλλεειιαα  σσττοονν  εερργγαασσιιαακκόό  χχώώρροο..  ΠΠααρρααµµέέννεειι  λλοοιιππόόνν  ααννοοιικκττόό  ττοο  

εερρώώττηηµµαα  κκααττάά  ππόόσσοο  ηη  υυιιοοθθέέττηησσηη  εεννόόςς  εερργγαασσιιαακκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  υυψψηηλλήήςς  

ααππόόδδοοσσηηςς  µµπποορρεείί  νναα  εεξξααλλεείίψψεειι  ττιιςς  ππρροοααννααφφεερρθθεείίσσεεςς  εεππιιππττώώσσεειιςς..  ∆∆υυσσττυυχχώώςς  

όόµµωωςς  ηη  θθεεωωρρίίαα  δδεενν  εείίννααιι  σσεε  θθέέσσηη  νναα  µµααςς  δδιιεευυκκρριιννίίσσεειι,,  ττιι  αακκρριιββώώςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ππεερριιµµέέννοουυµµεε  σσττοο  µµέέλλλλοονν..    



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
115588

ΗΗ  δδεεύύττεερρηη  εερρώώττηησσηη  ααφφοορράά  ττοο  κκααττάά  ππόόσσοο  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  κκέέρρδδιισσαανν  ααππόό  

ααυυττήήνν  ττηηνν  υυιιοοθθέέττηησσηη..    ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εεππέέκκτταασσηηςς  ττοουυ  φφααιιννοοµµέέννοουυ  σσττιιςς  

ααρρχχέέςς  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  11999900   
 
οοιι  σσυυννοολλιικκέέςς  µµεεττρρήήσσεειιςς  ττηηςς  εευυηηµµεερρίίααςς  ττωωνν  

εερργγααζζοοµµέέννωωνν  δδεενν  έέδδεειιξξαανν  ααξξιιόόλλοογγάά  κκέέρρδδηη..    

ΜΜεε  σσκκοοππόό  νναα  ααππααννττηηθθοούύνν  ααυυττάά  τταα  δδύύοο  εερρωωττήήµµαατταα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  

µµιιαα  έέρρεευυνναα  σσεε  ΑΑµµεερριικκααννιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοο  11999922  ηη  οοπποοίίαα  εεππααννααλλήήφφθθηηκκεε  µµεε  

µµεεγγααλλύύττεερρηη  έέκκτταασσηη  ττοο  11999977  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  µµπποορροούύνν  νναα  εεξξααχχθθοούύνν  

σσυυµµππεερράάσσµµαατταα  σσεε  ββάάθθοοςς  χχρρόόννοουυ..  ΜΜεε  ααυυττόόνν  ττοονν  ττρρόόπποο  δδόόθθηηκκεε  ηη  εευυκκααιιρρίίαα  νναα  

δδιιααππιισσττωωθθεείί  ππρρώώττοονν  κκααττάά  ππόόσσοο  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  εεφφάάρρµµοοζζαανν  εερργγαασσιιαακκάά  

σσυυσσττήήµµαατταα  υυψψηηλλήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς  ττοο  11999922  ήήτταανν  σσεε  θθέέσσηη  νναα  τταα  δδιιααττηηρρήήσσοουυνν  γγιιαα  

µµιιαα  ππεεννττααεεττίίαα  κκααιι  δδεεύύττεερροονν  κκααττάά  ππόόσσοο  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  ααυυττώώνν  ττωωνν  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ααππόόκκττηησσαανν  µµιισσθθοολλοογγιικκάά  κκέέρρδδηη  ήή  ααιισσθθάάννθθηηκκαανν  ππεερριισσσσόόττεερροο  

αασσφφααλλήήςς  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  άάλλλλωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  δδεενν  

εεφφάάρρµµοοζζαανν  ππααρρόόµµοοιιεεςς  ππρραακκττιικκέέςς..      

 ΣΣυυµµππεερραασσµµααττιικκάά  µµπποορροούύµµεε  νναα  πποούύµµεε όόττιι  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  

11999900  µµιιαα  σσηηµµααννττιικκήή  µµεειιοοννόόττηητταα  ππρρωωττοοπποορριιαακκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  εείίχχεε  ξξεεκκιιννήήσσεειι  

νναα  εεφφααρρµµόόζζεειι  εερργγαασσιιαακκάά  σσυυσσττήήµµαατταα  υυψψηηλλήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς..  ΤΤοο  εερρώώττηηµµαα  πποουυ  

ττίίθθεεττααιι  ττώώρραα  εείίννααιι  ττιι  έέχχεειι  σσυυµµββεείί  ααππόό  ττόόττεε..  ∆∆εενν  εείίννααιι  ξξεεκκάάθθααρροο  κκααττάά  ππόόσσοο  ααυυττάά  

τταα  σσυυσσττήήµµαατταα  σσυυννέέχχιισσαανν  νναα  εεξξααππλλώώννοοννττααιι  κκααιι  κκααττάά  ππόόσσοο  δδιιααττηηρρήήθθηηκκαανν  ααππόό  

ττηηςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  ααρρχχιικκάά  τταα  εεφφάάρρµµοοσσαανν..    

 ΠΠοοιιεεςς  θθαα  µµπποορροούύσσαανν  λλοοιιππόόνν  νναα  εείίννααιι  οοιι  ππρροοσσδδοοκκίίεεςς  µµααςς  γγιιαα  ττοο  µµέέλλλλοονν;;  

ΥΥππάάρρχχοουυνν  δδύύοο  ββαασσιικκοοίί  λλόόγγοοιι  πποουυ  µµαα  κκάάννοουυνν  νναα  ππιισσττέέψψοουυµµεε  όόττιι  σσεε  µµιιαα  

ππεερρίίοοδδοο  ααννααδδιιοορργγααννώώσσεεωωνν  κκααιι  ααπποολλύύσσεεωωνν  ηη  ππεερρααιιττέέρρωω  εεξξάάππλλωωσσηη  ττωωνν  

εερργγαασσιιαακκώώνν  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  υυψψηηλλήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς  θθαα  σσττααµµααττήήσσεειι  κκααιι  εεννδδεεχχοοµµέέννωωςς  

νναα  αανναασσττρρααφφεείί..  ΟΟ  ππρρώώττοοςς  εείίννααιι  όόττιι  οοιι  οοµµάάδδεεςς  εερργγαασσίίααςς  ααππααιιττοούύνν  µµιιαα  σσττααθθεερρήή  

οορργγααννωωσσιιαακκήή  δδοοµµήή  έέττσσιι  ώώσσττεε  τταα  µµέέλληη  ττοουυςς  νναα  µµάάθθοουυνν  τταα  δδιικκάά  ττοουυςς  κκααθθήήκκοονντταα  

ααλλλλάά  κκααιι  ππώώςς  νναα  σσυυννεερργγάάζζοοννττααιι  µµεε  τταα  άάλλλλαα  µµέέλληη  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ττοουυςς..  ΑΑυυττόό  ττοο  

σσττααθθεερρόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα  δδηηµµιιοουυρργγηηθθεείί  σσεε  κκαατταασσττάάσσεειιςς  

ααββεεββααιιόόττηηττααςς  κκααιι  ααπποολλύύσσεεωωνν  µµεε  σσυυννέέππεειιαα  ττηηνν  µµηη  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  

ττωωνν  οοµµάάδδωωνν..  ΗΗ  ααννααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήή  ααυυττήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  οοµµάάδδωωνν  θθαα  οοδδηηγγήήσσεειι 

µµεε  µµααθθηηµµααττιικκήή  αακκρρίίββεειιαα  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσττηηνν  κκααττάάρργγηησσηη  ττοουυςς..  ΟΟ  δδεεύύττεερροοςς  

λλόόγγοοςς  εείίννααιι  ηη  δδέέσσµµεευυσσηη  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  σσττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  ΟΟιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  

ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ππρρόόθθυυµµοοιι  νναα  µµάάθθοουυνν,,  νναα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  ννέέεεςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς,,  νναα  

εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυνν  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  ιιδδέέεεςς  κκααιι  ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  νναα  εεννδδιιααφφέέρροοννττααιι  γγιιαα  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
115599

ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηητταα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  σσττηηνν  οοπποοίίαα  εερργγάάζζοοννττααιι  

σσαανν  νναα  ήήτταανν  δδιικκιιάά  ττοουυςς..  ΤΤοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  δδώώσσοουυνν  

σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  ττοουυςς  κκάάττιι  γγιιαα  ααννττάάλλλλααγγµµαα  ττηηςς  δδιικκήήςς  ττοουυςς  δδέέσσµµεευυσσηηςς,,  

όόππωωςς  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα  ττηηνν  εερργγαασσιιαακκήή  εεξξαασσφφάάλλιισσηη,,  ααπποοττεελλεείί  ππλλέέοονν  κκοοιιννόό  ττόόπποο.. 

ΑΑνν  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  ααυυττήή  ηη  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττόόττεε  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  δδεενν  θθαα  εείίννααιι  ππρρόόθθυυµµοοιι  

νναα  σσυυννεειισσφφέέρροουυνν  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα..    

 ΑΑππόό  ττηηνν  άάλλλληη  ππλλεευυρράά  υυππάάρρχχοουυνν  ππάάλλιι  δδύύοο  ββαασσιικκοοίί  λλόόγγοοιι  γγιιαα  ττοουυςς  

οοπποοίίοουυςς  εείίννααιι  ππιιθθααννόόνν  νναα  φφττάάσσοουυµµεε  σσττοο  ααννττίίθθεεττοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα..  ΟΟ  ππρρώώττοοςς  εείίννααιι  

όόττιι  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  ααππλλάά  ππρροοττιιµµοούύνν  νναα  εερργγάάζζοοννττααιι  σσεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  έέχχοουυνν  

υυιιοοθθεεττήήσσεειι  εερργγαασσιιαακκάά  σσυυσσττήήµµαατταα  υυψψηηλλήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς  κκααιι  κκααττάά  σσυυννέέππεειιαα  εείίννααιι  

δδιιααττεεθθεειιµµέέννοοιι  νναα  εερργγαασσττοούύνν  αακκόόµµαα  κκααιι  κκάάττωω  ααππόό  ααννττίίξξοοεεςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  

σσυυννθθήήκκεεςς..  ΟΟιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  υυπποοκκιιννοούύνν  κκάάθθεε  άάττοοµµοο  ξξεεχχωωρριισσττάά  εείίννααιι  εεννττεελλώώςς  

δδιιααφφοορρεεττιικκοοίί  κκααιι  γγιιαα  ααυυττόόνν  ττοονν  λλόόγγοο  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  νναα  κκααττηηγγοορριιοοπποοιιηηθθοούύνν..  

ΥΥππάάρρχχοουυνν  όόµµωωςς  σσηηµµααννττιικκέέςς  εεννδδεείίξξεειιςς  ,,σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς,,  µµεεγγάάλλοοςς  

ααρριιθθµµόόςς  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  εεππιιθθυυµµεείί  νναα  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττηηνν  λλήήψψηη  ααπποοφφάάσσεεωωνν  γγιιααττίί  

ααυυττόό  ττοουυ  δδίίννεειι  µµεεγγάάλληη  ιικκααννοοπποοίίηησσηη..  ΣΣττοο  σσηηµµεείίοο  ααυυττόό  ααξξίίζζεειι  νναα  σσηηµµεειιωωθθεείί  όόττιι  σσεε  

έέρρεευυνναα  πποουυ  έέγγιιννεε  σσεε  ιιδδιιωωττιικκέέςς  ΑΑµµεερριικκααννιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοο  7799%%  ττωωνν  

εερρωωττηηθθέέννττωωνν  δδήήλλωωσσεε  έέχχεειι  ωωφφεελληηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττέέττοοιιοουυ  εείίδδοουυςς  

ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν  δδεεδδοοµµέέννοουυ  όόττιι  µµπποορροούύσσεε  νναα  έέχχεειι  µµεεγγααλλύύττεερρηη  εεππιιρρρροοήή  σσττηη  

λλήήψψηη  ααπποοφφάάσσεεωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  µµεε  ττηηνν  εερργγαασσίίαα..  ΜΜεεγγάάλλοο  δδεε  πποοσσοοσσττόό  

εερργγααζζοοµµέέννωωνν  ((6644%%))  πποουυ  εερργγάάζζοοννττααιι  σσεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  χχωωρρίίςς  εερργγαασσιιαακκάά  

σσυυσσττήήµµαατταα  υυψψηηλλήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς  θθαα  εεππιιθθυυµµοούύσσεε  νναα  εερργγάάζζεεττααιι  σσεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  

πποουυ  έέχχοουυνν  υυιιοοθθεεττήήσσεειι  ττέέττοοιιεεςς  ππρραακκττιικκέέςς..  ΤΤαα  ππααρρααππάάννωω  εεξξηηγγοούύνν  σσεε  

ιικκααννοοπποοιιηηττιικκόό  ββααθθµµόό  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  ττηηςς  εεξξάάππλλωωσσηηςς  ππααρρόόµµοοιιωωνν  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  σσεε  

µµιιαα  ππεερρίίοοδδοο  ααννααδδιιοορργγααννώώσσεεωωνν  κκααιι  ααπποολλύύσσεεωωνν..  ΟΟ  δδεεύύττεερροοςς  λλόόγγοοςς  εείίννααιι  όόττιι  οοιι  

εερργγοοδδόόττεεςς  έέχχοουυνν  δδιιααππιισσττώώσσεειι  όόττιι  ωωφφεελλοούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττέέττοοιιωωνν  

σσυυσσττηηµµάάττωωνν  κκααιι  κκααττάά  σσυυννέέππεειιαα  εείίννααιι    δδιιααττεεθθεειιµµέέννοοιι  νναα  τταα    εεφφααρρµµόόσσοουυνν  αακκόόµµαα  

κκααιι  αανν  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  ααννττιιδδρροούύνν  σσττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττοουυςς..  ΕΕίίννααιι  ππαασσιιφφααννέέςς  όόττιι  ηη  

ιισσχχύύ  ττωωνν  εερργγοοδδοοττώώνν  έέχχεειι  ααυυξξηηθθεείί  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  µµεείίωωσσηηςς  ττηηςς  

δδυυννάάµµεεωωςς  ττωωνν  εερργγααττιικκώώνν  σσυυννδδιικκάάττωωνν..  ΟΟιι  λλόόγγοοιι  πποουυ  οοδδήήγγηησσαανν  σσττηηνν  µµεείίωωσσηη  

ττηηςς  δδυυννάάµµεεωωςς  ττωωνν  εερργγααττιικκώώνν  σσυυννδδιικκάάττωωνν  εείίννααιι  µµεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  ηη  ααββεεββααιιόόττηητταα,,  

ηη  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ααννεερργγίίααςς  κκααιι  ηη  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσµµοούύ  σσεε  δδιιεεθθννέέςς  εεππίίππεεδδοο..  

ΣΣττοονν  ββααθθµµόό  πποουυ  ααυυττόό  ααλληηθθεεύύεειι  εείίννααιι  ππιιθθααννόόνν  νναα  δδοούύµµεε  µµιιαα  σσηηµµααννττιικκήή  ααύύξξηησσηη  

ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  θθαα  εεφφααρρµµόόσσοουυνν  εερργγαασσιιαακκάά  σσυυσσττήήµµαατταα  υυψψηηλλήήςς  
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ααππόόδδοοσσηηςς..  ΤΤοο  κκααττάά  ππόόσσοο  ηη  εεφφααρρµµοογγήή  ττοουυςς  κκάάττωω  ααππόό  ττέέττοοιιοουυ  εείίδδοουυςς  

σσυυννθθήήκκεεςς  θθαα  εεππιιττύύχχεειι  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµαα  εείίννααιι  πποολλύύ  δδύύσσκκοολλοο  νναα  ααππααννττηηθθεείί..    

  ΈΈνναα  εεππίίσσηηςς  σσηηµµααννττιικκόό  εερρώώττηηµµαα  πποουυ  ααννααδδύύεεττααιι  ααππόό  τταα  µµέέχχρριι  ττώώρραα  

λλεεχχθθέένντταα  εείίννααιι  ττοο  κκααττάά  ππόόσσοο  οοιι  εερργγοοδδόόττεεςς  µµοοιιρράάζζοοννττααιι  τταα  ααπποοκκττηηθθέένντταα  κκέέρρδδηη  

ττοουυςς  ααππόό  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ππρραακκττιικκώώνν  µµεε  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς..  

ΚΚααττάά  ππόόσσοο  δδηηλλααδδήή  ααυυττέέςς  οοιι  ππρραακκττιικκέέςς  εείίννααιι  ααµµοοιιββααίίαα  κκεερρδδοοφφόόρρεεςς  έέττσσιι  ώώσσττεε  

νναα  υυπποοκκιιννοούύνν  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  νναα  σσυυννεεχχίίσσοουυνν  νναα  σσυυννεειισσφφέέρροουυνν..  ΜΜιιαα 

φφιιλλοοσσοοφφίίαα  πποουυ  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  εεµµππεερριιέέχχοονντταανν  σσττηηνν  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ττωωνν  

εερργγαασσιιαακκώώνν  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  υυψψηηλλήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς..  

 ΗΗ  λλοογγιικκήή  ααυυττώώνν  ττωωνν  ππρροοσσδδοοκκιιώώνν  εείίννααιι  δδιιππλλήή..  ΠΠρρώώττοονν  ααυυττέέςς  οοιι  

ππρραακκττιικκέέςς  ααυυξξάάννοουυνν  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκάά  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηητταα  κκααιι  κκααττάά  σσυυννέέππεειιαα  

υυππάάρρχχοουυνν  κκέέρρδδηη  γγιιαα  νναα  µµοοιιρραασσττοούύνν..  ∆∆εεύύττεερροονν,,  υυππάάρρχχεειι  µµιιαα  ππρροοκκααττάάλληηψψηη  σσεε  

ααυυττέέςς  ττιιςς  ππρραακκττιικκέέςς  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  ττοο  µµοοίίρραασσµµαα  ττωωνν  κκεερρδδώώνν  δδεεδδοοµµέέννοουυ  όόττιι  

ααυυττέέςς  λλεειιττοουυρργγοούύνν  κκααλλύύττεερραα  µµέέσσαα  σσεε  έένναα  ππεερριιββάάλλλλοονν  υυψψηηλλήήςς  δδέέσσµµεευυσσηηςς  ττωωνν  

εερργγααζζοοµµέέννωωνν..  ΑΑνν  όόµµωωςς  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  δδεενν  εείίννααιι  δδιιααττεεθθεειιµµέέννηη  νναα  δδεεσσµµεευυττεείί  κκααιι  

ααυυττήή  µµεε  ττηηνν  σσεειιρράά  ττηηςς  έέννααννττιι  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  θθεεωωρρεείίττααιι  σσχχεεδδόόνν  ββέέββααιιοο  όόττιι 

κκααιι  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  δδεενν  θθαα  σσυυννεειισσφφέέρροουυνν  σσττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ττιιςς  ιιδδέέεεςς  ττοουυςς  κκααιι  ττηηνν  

εεππιιππλλέέοονν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι..  ΑΑνν  κκααιι  ηη  ππααρρααππάάννωω  λλοογγιικκήή  εείίννααιι  ααρρκκεεττάά  

εευυλλοογγοοφφααννήήςς  ααννααττρρέέππεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεξξοουυσσίίαα  ττωωνν  εερργγοοδδοοττώώνν..  ∆∆ηηλλααδδήή  εείίννααιι  

δδυυννααττόόνν  πποολλλλέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  νναα  εεφφααρρµµόόζζοουυνν  εερργγαασσιιαακκάά  σσυυσσττήήµµαατταα  υυψψηηλλήήςς  

ααππόόδδοοσσηηςς  ααπποοκκοοµµίίζζοοννττααςς  όόλλαα  τταα  δδυυννααττάά  οοφφέέλληη  δδίίχχωωςς  νναα  τταα  µµοοιιρράάζζοοννττααιι  µµεε  

ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  ττοουυςς..    

ΕΕίίννααιι  εευυρρέέωωςς  ααπποοδδεεκκττόό  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  ηη  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  εερργγαασσιιαακκώώνν  

σσυυσσττηηµµάάττωωνν  υυψψηηλλήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς  ωωφφεελλεείί  κκααιι  ττιιςς  δδύύοο  ππλλεευυρρέέςς..  ∆∆ύύοο  εείίννααιι  οοιι  

ββαασσιικκοοίί  ππυυλλώώννεεςς  πποουυ  υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  ααυυττέέςς  ττιιςς  ππρροοσσδδοοκκίίεεςς..  ΠΠρρώώττοονν  ηη  

ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηηττααςς  εείίννααιι  ααρρκκοούύννττωωςς  υυψψηηλλήή  γγιιαα  νναα  δδηηµµιιοουυρργγήήσσεειι  

κκέέρρδδηη  πποουυ  µµπποορροούύνν  νναα  µµοοιιρραασσττοούύνν..  ΚΚααιι  δδεεύύττεερροονν  αανν  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  δδεενν  εείίννααιι  

δδιιααττεεθθεειιµµέέννηη  νναα  µµοοιιρραασσττεείί  τταα  κκέέρρδδηη  ττηηςς  µµεε  ττοουυςς  εερργγααζζοοµµέέννοουυςς  ττηηςς  εείίννααιι  

ααππίίθθααννοο  ααυυττοοίί  νναα  σσυυννεεχχίίσσοουυνν  νναα  ααπποοδδίίδδοουυνν  τταα  ααννααµµεεννόόµµεενναα  γγιιαα  ττηηνν  

ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..      

ΟΟ  PPaauull  OOsstteerrmmaann  ππεερρααττώώννοοννττααςς  ττηηνν  µµεελλέέττηη  ττοουυ  σσττιιςς  ΗΗΠΠΑΑ  κκααττέέλληηξξεε  σστταα  

ππααρραακκάάττωω  σσυυµµππεερράάσσµµαατταα::    

((αα))..  ΟΟ  ααρριιθθµµόόςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  εεφφααρρµµόόζζοουυνν  εερργγαασσιιαακκάά  

σσυυσσττήήµµαατταα  υυψψηηλλήήςς  ααππόόδδοοσσηηςς  θθαα  σσυυννεεχχίίσσεειι  νναα  ααυυξξάάννεεττααιι  τταα  εεππόόµµεενναα  χχρρόόννιιαα..    
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((ββ))..  ΟΟιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  δδεενν  φφααίίννεεττααιι  νναα  µµοοιιρράάζζοοννττααιι  τταα  κκέέρρδδηη  µµεε  

ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  

((γγ))..  ΥΥππάάρρχχεειι  άάµµεεσσηη  σσυυσσχχέέττιισσηη  µµεε  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  

ααννααδδιιοορργγάάννωωσσηηςς.. 

6.3 ΠΠρραακκττιικκέέςς  ΑΑννθθρρωωππίίννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  σσεε  ΕΕλλλληηννιικκέέςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  

Σήµερα πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι µεγάλες, έχουν 

συνειδητοποιήσει τον σηµαντικότατο ρόλο που παίζουν οι άνθρωποι στην 

ανάπτυξη τους. Συγκεκριµένα, οι Ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να 

υιοθετήσουν µεθόδους και τεχνικές που εφαρµόζονται ήδη από επιτυχηµένες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Ταυτόχρονα, εµφανίζεται µια ισχυρή τάση για την υιοθέτηση της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων στον δηµόσιο τοµέα. Ο συνεχώς αυξανόµενος 

ανταγωνισµός ανάγκασε τις Ελληνικές επιχειρήσεις να ψάξουν για νέους 

παράγοντες που θα τις έδιναν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η συνεχής 

εκπαίδευση των εργαζοµένων βοηθάει τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους 

σκοπούς τους, προσθέτοντας αξία στην κύρια πηγή αξίας τον ανθρώπινο 

παράγοντα. Κατά συνέπεια, η ανάγκη για προσωπικό µε µεγαλύτερες 

ικανότητες και δεξιότητες µετατρέπεται σε στρατηγικό παράγοντα, για τις 

επιχειρήσεις που επιθυµούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η 

δια βίου εκπαίδευση και η συνεχής ανάπτυξη των δεξιοτήτων αποτελούν τις 

νέες απαιτήσεις που επιβλήθηκαν από την σηµερινή κοινωνία της γνώσης. Τα 

παραδοσιακά µοντέλα εκπαίδευσης, που απαιτούσαν την απόκτηση ενός 

µόνο πτυχίου στην αρχή της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, δεν ισχύουν πια 

για τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµβαδίζουν µε τις τεκταινόµενες 

αλλαγές της αγοράς. Στην χώρα µας µερικές τυποποιηµένες πολιτικές 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων  όπως επιλογή, αξιολόγηση, και ανταµοιβή 

εργαζοµένων εφαρµόζονταν σε µεγάλες δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Παρόλα αυτά οι παραπάνω πολιτικές δεν 

βοήθησαν τα άτοµα να αναπτυχθούν ή να συνεισφέρουν σηµαντικά στην 

αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων που εργάζονταν. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 60 υπήρξε µια θεαµατική µεταβολή στην οικονοµία της χώρας 

µας σαν συνέπεια της συµφωνίας µας µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική 
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Κοινότητα και την εισβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων που επένδυσαν 

στην Ελλάδα. Οι ξένες επιχειρήσεις αποτέλεσαν πρόκληση για τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις αναφορικά µε τις πρακτικές της ∆ιοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

αλλά και της ∆ιοίκησης εν γένει. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις άρχισαν τότε να 

χρησιµοποιούν προηγµένες τεχνικές στελέχωσης, της οποίες οι Ελληνικές 

επιχειρήσεις αγνοούσαν την εποχή εκείνη. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 

80 οι Ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούσαν µε αργό ρυθµό. Έρευνες που 

πραγµατοποιήθηκαν τότε έδειξαν, ότι σε σύγκριση µε άλλες διοικητικές 

λειτουργίες η χρήση µοντέρνων πολιτικών στην διαχείριση ανθρωπίνων 

πόρων ήταν περιορισµένη. Το παραπάνω θεωρήθηκε σαν αιτία για την 

µειωµένη αποδοτικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων εκείνη την χρονική 

περίοδο. Από τις αρχές του 1980, και µε την πλήρη ένταξη της χώρας µας 

στην ΕΕ η κατάσταση άρχισε να αλλάζει καθώς κάποιες µεγάλες επιχειρήσεις 

πολιτικές ανθρωπίνων πόρων παρόµοιες µε αυτές των ξένων πολυεθνικών 

επιχειρήσεων.      

6.4 ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  ΑΑννθθρρωωππίίννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  ΑΑννααφφοορριικκάά  µµεε  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα 

Η Στρατηγική της επιχείρησης είναι αυτή που θα καθορίσει την φύση των 

δραστηριοτήτων της και τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση θα 

διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της. Η Στρατηγική επηρεάζει επίσης 

τον τρόπο που οι ∆ιευθυντές λαµβάνουν αποφάσεις συµπεριλαµβανοµένου 

και του ∆ιευθυντού Ανθρωπίνων Πόρων. Κατά την διαµόρφωση της 

Στρατηγικής των ανθρωπίνων πόρων οι Γενικοί ∆ιευθυντές πρέπει να λάβουν 

υπ’ όψη τους τρεις προκλήσεις. Η πρώτη αφορά την ανάγκη να υποστηριχθεί 

η προσπάθεια για την βελτίωση της παραγωγικότητας και της απόδοσης, στα 

πλαίσια µιας παγκοσµιοποίηµένης  και έντονα ανταγωνιστικής αγοράς. Η 

δεύτερη έχει να κάνει µε τον σηµαντικότατο ρόλο του ανθρώπου στις 

προσπάθειες βελτίωσης της απόδοσης. Στην πραγµατικότητα όλα τα ΕΣΥΑ 

(όπως για παράδειγµα  παραγωγή µε βάση την τεχνολογία, οµαδική εργασία, 

κύκλους ποιότητας, εναλλαγή καθηκόντων κ.α) απαιτούν υψηλά επίπεδα 

δεξιοτήτων και δέσµευσης προσωπικού. Τέλος η τρίτη πρόκληση, που 

πηγάζει από τις δύο προηγούµενες, αφορά την ενεργότερη συµµετοχή του 

τµήµατος ανθρωπίνων πόρων στην σχεδίαση της Στρατηγικής της εταιρίας.  
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Στην συνέχεια χρησιµοποιώντας τα επτά βήµατα για την µέτρηση της 

απόδοσης του προσωπικού θα καθορίσουµε την Στρατηγική ανθρωπίνων 

πόρων µιας Ελληνικής επιχείρησης που επιθυµεί να συµµετάσχει σε ∆ιεθνής 

διαγωνισµούς για έργα χρηµατοδοτούµενα από την Τράπεζα.   

(α). Καθορισµός της Στρατηγικής της επιχείρησης. Η εταιρική 

Στρατηγική της οποιαδήποτε Ελληνικής επιχείρησης στην περίπτωση µας θα 

είναι η οριζόντια ανάπτυξη µέσα από την επέκταση της στο εξωτερικό και την 

συµµετοχή της σε έργα χρηµατοδοτούµενα από την Τράπεζα.  

(β). Καθορισµός της αλυσίδας αξίας της εταιρίας. Για να 

πετύχει τους Στρατηγικούς της στόχους η εταιρία πρέπει να εµπλακεί σε 

ορισµένες, επιβαλλόµενες από την Στρατηγική της, δραστηριότητες. Κάθε 

τέτοια δραστηριότητα απαιτεί από το προσωπικό της εταιρίας µια ανάλογη 

συµπεριφορά. Στο σηµείο αυτό, η ανάλυση της αλυσίδας αξίας θα είναι πολύ 

χρήσιµη και θα βοηθήσει την εταιρία πρώτον να καθορίσει την πολιτική 

ανθρωπίνων πόρων που πρέπει να εφαρµοστεί και δεύτερον να εντοπίσει τις 

απαιτούµενες ικανότητες του προσωπικού. Στην περίπτωση µας, εάν η 

επιχείρηση είναι µια εταιρία συµβούλων τότε θα πρέπει να υλοποιήσει τα 

παρακάτω: 

I. Μελέτη της αναγγελίας του έργου 

II. Υποβολή αίτησης για προτάσεις 

III. Εκπόνηση µια πρότασης που θα ανταποκρίνεται 

πλήρως στις ανάγκες του πελάτη. 

IV. Υποβολή των τεχνικών και οικονοµικών φακέλων  

V. ∆ιαπραγµάτευση των όρων του συµβολαίου 

VI. Υλοποίηση του έργου και παράδοση του στον 

δανειολήπτη. 

(γ).Καθορισµός των απαιτούµενων Αποτελεσµάτων. Κάθε 

επιχείρηση πρέπει να παράγει τα απαιτούµενα Στρατηγικά αποτελέσµατα 

προκειµένου να πετύχει τους Στρατηγικούς της στόχους. Στην περίπτωση µας 

τα επιθυµητά αποτελέσµατα θα είναι η ανάπτυξη της επιχείρησης µε 

επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, διαφοροποίηση µε βάση 

την ποιότητα ή την τιµή ανάλογα µε την περίπτωση, και δηµιουργία καλής 

φήµης η οποία θα βοηθήσει στην σταθεροποίηση της ανάπτυξης.   
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(δ). Καθορισµός των ∆εξιοτήτων και Συµπεριφορών του 

Προσωπικού. Το ερώτηµα εδώ είναι «Ποιες δεξιότητες πρέπει να διαθέτει, 

και ποιες συµπεριφορές πρέπει να παρουσιάζει το προσωπικό µας 

προκειµένου η επιχείρηση µας να παράγει τα απαιτούµενα αποτελέσµατα και 

κατά συνέπεια να επιτύχει τους Στρατηγικούς στόχους. ∆εξιότητες και 

συµπεριφορές όπως προσωπική ευθύνη, επιδεκτικότητα στην αλλαγή, 

υποκίνηση, ευγενική συµπεριφορά, και η δέσµευση παράγουν Στρατηγικά 

αποτελέσµατα και κατά συνέπεια άγουν την οργανωσιακή απόδοση. Στην 

περίπτωση µας ο ∆ιευθυντής ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να αναλύσει την 

αλυσίδα αξίας και να ψάξει τις απαιτούµενες δεξιότητες και συµπεριφορές 

ανάλογα µε το έργο που πρόκειται να αναλάβει η επιχείρηση. Για παράδειγµα, 

το συγκεκριµένο έργο απαιτεί: 

I. Το προσωπικό να διαθέτει συγκεκριµένα ακαδηµαϊκά 

προσόντα και την ανάλογη εργασιακή εµπειρία105. 

II. Να εργαστεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός 

Ελλάδος, στην χώρα του δανειολήπτη 

III. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της 

γλώσσας του δανειολήπτη. 

IV. Υψηλό ηθικό 

(ε). Πολιτικές ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Αφής στιγµής 

ο ∆ιευθυντής προσωπικού καθορίσει τις απαιτούµενες δεξιότητες και 

συµπεριφορές, τότε µπορεί να περάσει στο επόµενο στάδιο και να καθορίσει 

τις πρακτικές και τις πολιτικές που θα βοηθήσουν στην δηµιουργία αυτών των 

δεξιοτήτων και συµπεριφορών. Στην περίπτωση µας ο ∆ιευθυντής 

προσωπικού θα πρέπει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήµατα: 

I. Ποιες πολιτικές στρατολόγησης, επιλογής και 

προσλήψεων θα πρέπει να εφαρµοστούν για να επιτευχθούν οι στόχοι της 

επιχείρησης; 

II. Ποιες πρακτικές ΕΣΥΑ πρέπει να εφαρµοστούν; 

III. Ποιες συµπεριφορές πρέπει να ενθαρρυνθούν;  

IV. Ποια θα είναι η πολιτική της εταιρίας αναφορικά µε την 

εκπαίδευση του προσωπικού; 

                                                                                        
110055
  ΒΒλλέέππεε  ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ΣΣΤΤ..99  
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V. Ποια θα είναι τα κίνητρα απόδοσης; Και ποιος θα 

αποφασίζει; 

Με άλλα λόγια, για να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης θα πρέπει 

ο ∆ιευθυντής να ευθυγραµµίσει την πολιτική  ανθρωπίνων πόρων µε την 

Στρατηγική της επιχείρησης. 

(στ). Σχεδιασµός του συστήµατος µέτρησης. Μετά τον 

καθορισµό των Στρατηγικών αποτελεσµάτων, των απαιτούµενων δεξιοτήτων 

– συµπεριφορών, και των πολιτικών – πρακτικών ανθρωπίνων πόρων θα 

πρέπει να βρεθεί ο τρόπος µε τον οποίο θα µετρηθούν όλα τα παραπάνω. Οι 

µετρήσεις εξυπηρετούν δύο λειτουργίες. Πρώτον, στον βαθµό που ο 

∆ιευθυντής µπορεί να ποσοτικοποιήσει κάθε ένα από τα παραπάνω 

οργανωσιακά αποτελέσµατα, τις δεξιότητες των εργαζοµένων, και τις 

πολιτικές ανθρωπίνων πόρων, οι µετρήσεις µπορούν να βοηθήσουν την 

εταιρία και τον ∆ιευθυντή ανθρωπίνων πόρων να εκτιµήσει ξεκάθαρα την 

απόδοση του προσωπικού. ∆εύτερον, µπορούν να βοηθήσουν στην µέτρηση 

της συνεισφοράς του ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη των τεθέντων 

στόχων.   

((ζζ))..  Περιοδική Αξιολόγηση του Συστήµατος Μέτρησης. Ο 

∆ιευθυντής ανθρωπίνου δυναµικού δεν θα πρέπει να περιµένει ότι το 

σύστηµα µετρήσεως θα είναι λειτουργικό επ’ άπειρο. Πολλές φορές θα 

χρειαστεί να προστεθούν νέοι παράγοντες ή να αφαιρεθούν ορισµένοι παλαιοί 

που δεν ισχύουν ποια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα να αξιολογεί την αξιοπιστία του συστήµατος.    

66..55  ∆∆ηηµµιιοουυρργγώώννττααςς  µµιιαα  ΕΕππιιττυυχχηηµµέέννηη  ΟΟµµάάδδαα  ΕΕρργγαασσίίααςς  

Οι Katzenbach και Smith στο βιβλίο τους «The wisdom of teams» (Η σοφία 

των οµάδων) δίνουν τον παρακάτω ορισµό για τις οµάδες: 

 ‘’ Οµάδα είναι ένας µικρός αριθµός ανθρώπων µε συµπληρωµατικές 

δεξιότητες οι οποίοι δεσµεύονται σε έναν κοινό σκοπό, σε µια υψηλή 

απόδοση και µια κοινή προσέγγιση ενώ ταυτόχρονα θεωρούν τους εαυτούς 

τους αµοιβαία υπεύθυνους για την επίτευξη των παραπάνω’’   

Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό είναι αναγκαίο να υπάρχει συσχέτιση 

µεταξύ της οµάδας και της ευθύνης απόδοσης. Όλα τα µέλη πρέπει να είναι 
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δεσµευµένα στην επίτευξη της απόδοσης. Επιπλέον, είναι σηµαντικό ο 

αριθµός των συµµετεχόντων να είναι σχετικά µικρός ώστε τα µέλη της οµάδας 

να αισθάνονται την παραπάνω ευθύνη. Τέλος είναι απαραίτητο τα µέλη της 

οµάδας να έχουν συµπληρωµατικές δεξιότητες. Η δηµιουργία µιας οµάδας µε 

το κατάλληλο µείγµα δεξιοτήτων αποτελεί ενδεχοµένως και το δυσκολότερο 

καθήκον του ηγέτη της οµάδας. 

Οι οµάδες υπάρχουν για να υλοποιήσουν κάποιο συγκεκριµένο σκοπό. 

Κατά συνέπεια είναι σηµαντικό να εργάζονται πάντα µε φάρο την επίτευξη 

αυτού του σκοπού. Εποµένως το πρώτο βήµα για την δηµιουργία µιας 

επιτυχηµένης οµάδας είναι ο καθορισµός του σκοπού ή των στόχων που 

πρέπει να επιτευχθούν. Το δεύτερο βήµα είναι η χωρίς προϋποθέσεις 

υποστήριξη από την ανώτατη ηγεσία της επιχείρησης. Εάν δεν υπάρξει η 

αµέριστη υποστήριξη εκ µέρους της ανώτατης ηγεσίας η οµάδα είναι 

καταδικασµένη να αποτύχει. Πολλές φορές οι ∆ιευθυντές αισθάνονται ότι 

απειλούνται από τις οµάδες και αποτυγχάνουν να συνειδητοποιήσουν ότι η 

αγαστή συνεργασία τους, µε τις οµάδες θα προωθήσει την αµοιβαία 

εµπιστοσύνη µεταξύ τους, και θα αυξήσει την φήµη τους σαν επιτυχηµένων 

στελεχών. Το τρίτο κατά σειρά στοιχείο για την επιτυχία είναι η πρόκληση. 

Όταν µια οµάδα αντιµετωπίζει µια πρόκληση, κάθε µέλος της θα αρχίσει να 

αισθάνεται σηµαντικό και αναντικατάστατο. Αυτή η ίδια η πρόκληση είναι που 

θα ωθήσει τα µέλη να καθορίσουν τους ρόλους για τους ίδιους τους εαυτούς 

τους. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε και την ύπαρξη των κινήτρων 

που παίζουν έναν σηµαντικότατο ρόλο στην απόδοση της οµάδας. Τα κίνητρα 

εµπνέουν την οµάδα να αγωνιστεί για την επίτευξη των κοινών στόχων. 

Γενικά, τα κίνητρα προέρχονται από την ∆ιεύθυνση και πρέπει να 

υποστηρίζονται από αυτήν. Χωρίς κίνητρα η οµάδα συνήθως αποτυγχάνει. 

Τέταρτο βήµα είναι οι κανόνες. Οι κανόνες ρυθµίζουν τον τρόπο µε τον οποίο 

η οµάδα θα εργαστεί. Οι κανόνες θα πρέπει να καθοριστούν από την αρχή, 

ενώ δεν θα πρέπει να αλλάζουν συχνά διότι θα προκαλέσουν σύγχυση στην 

λειτουργία της οµάδας. Ο ηγέτης της οµάδας καλείται να παίξει έναν 

σηµαντικότατο ρόλο στην ορθή εφαρµογή των κανόνων. Τέλος θα πρέπει να 

αναφερθούµε στην δέσµευση των µελών. Αποτελεί την βασικότερη ευθύνη 

του ηγέτη της οµάδας να εµπνεύσει στα µέλη του το οµαδικό πνεύµα και να 

κερδίσει την δέσµευση τους προς την οµάδα και τους στόχους της. Κάθε 
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µέλος της οµάδας θα κρίνεται µε βάση τις ικανότητες του και την επιθυµία του 

να συµµορφωθεί µε τους κανόνες της οµάδας. Καθώς τα µέλη της οµάδας θα 

µαθαίνουν να εργάζονται µαζί και να αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους η οµάδα 

θα καταστεί ικανή να επιτύχει µεγαλύτερους και δυσκολότερους στόχους.    
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  

ΑΑ..  ΕΕΠΠΑΑΝΝΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ  

ΑΑ..11  ΠΠρροογγρρααµµµµααττιισσµµόόςς  ττωωνν  ΠΠρροοµµηηθθεειιώώνν  

Η Τράπεζα θα επανεξετάσει τους προτεινόµενους από τον δανειολήπτη 

διακανονισµούς προµηθειών, οι οποίοι αναγράφονται στο σχέδιο 

προµηθειών, για την συµµόρφωση τους µε την συµφωνία δανείου και µε τις 

παρούσες οδηγίες. Το σχέδιο προµηθειών θα πρέπει να καλύπτει την αρχική 

περίοδο 18 τουλάχιστο µηνών. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να ενηµερώνει το 

σχέδιο προµηθειών σε ετήσια βάση ή όπως αυτό απαιτείται καλύπτοντας 

πάντα την περίοδο των επόµενων 18 µηνών της υλοποίησης του έργου. 

Οποιαδήποτε προτεινόµενη αναθεώρηση του σχεδίου προµηθειών, θα 

πρέπει προηγουµένως να υποβληθεί για έγκριση στην Τράπεζα.  

ΑΑ..22    ΠΠρρόόττεερρηη  ΕΕππααννεεξξέέτταασσηη  

Αναφορικά µε όλα τα συµβόλαια106 τα οποία υπόκεινται στην πρότερη 

εξέταση της τράπεζας: 

Α.2.1 Σε περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση της προέγκρισης, ο 

δανειολήπτης θα πρέπει, πριν την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών, 

να δώσει στην τράπεζα το προσχέδιο των εγγράφων που θα 

χρησιµοποιηθούν, συµπεριλαµβάνοντας το κείµενο της πρόσκλησης 

υποβολής δικαιολογητικών για την προέγκριση, το ερωτηµατολόγιο 

προέγκρισης, και την µεθοδολογία αξιολόγησης, µαζί µε την περιγραφή των 

διαφηµιστικών διαδικασιών που πρόκειται να ακολουθηθούν. Θα πρέπει 

επίσης να εισαγάγει ανάλογες τροποποιήσεις στις προαναφερθείσες 

διαδικασίες και έγγραφα, όπως η τράπεζα λογικά θα απαιτούσε. Η αναφορά 

αξιολόγησης των υποβληθέντων στον δανειολήπτη αιτήσεων, ο κατάλογος 

των προτεινόµενων για προέγκριση µειοδοτών, µαζί µε µια δήλωση των 

                                                                                        
110066
  ΓΓιιαα  σσυυµµββόόλλααιιαα  πποουυ  υυπποογγρράάφφττηηκκαανν  µµεε  ααππεευυθθεείίααςς  ααννάάθθεεσσηη  ((ββλλ  ΠΠααρράάγγρρααφφοο  22..33..66  κκααιι  22..33..77))  

οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλεειι  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  έένναα  ααννττίίγγρρααφφοο  ττωωνν  
ππρροοδδιιααγγρρααφφώώνν  κκααιι  ττοουυ  ππρροοσσχχεεδδίίοουυ  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..  
ΗΗ  εεφφααρρµµοογγήή  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  θθαα  ααρρχχίίσσεειι  µµόόννοο  ααφφοούύ  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  ττοο  εεγγκκρρίίννεειι,,  κκααιι  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  
ππααρρααγγρράάφφοουυ  ΑΑ..22..88  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρµµοοσσττοούύνν  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  υυππόό  εεκκττέέλλεεσσηη  σσυυµµββόόλλααιιοο..      
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προσόντων τους και των λόγων απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης, θα 

πρέπει να υποβληθεί από τον δανειολήπτη στην Τράπεζα για σχολιασµό, 

πριν την ενηµέρωση των υποψηφίων αναφορικά µε την απόφαση του 

δανειολήπτη, ενώ ταυτόχρονα ο δανειολήπτης θα πρέπει να κάνει τις 

ανάλογες προσθήκες, διαγραφές, ή τροποποιήσεις στον προαναφερθέντα 

κατάλογο σύµφωνα µε τις αιτιολογηµένες απαιτήσεις της Τράπεζας.     

Α.2.2 Πριν την προκήρυξη του διαγωνισµού, ο δανειολήπτης θα 

πρέπει να υποβάλει στην τράπεζα για σχολιασµό, τα προσχέδια των 

εγγράφων του διαγωνισµού, συµπεριλαµβάνοντας την προκήρυξη για τον 

διαγωνισµό, οδηγίες προς τους µειοδότες, συµπεριλαµβάνοντας την βάση για 

την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση του συµβολαίου, τους 

όρους του συµβολαίου και προδιαγραφές για δηµόσια έργα, προµήθεια 

υλικών, ή εγκατάσταση εξοπλισµού κ.τ.λ ανάλογα µε την περίσταση, µαζί µε 

µια περιγραφή των διαφηµιστικών διαδικασιών που θα ακολουθηθούν για τον 

διαγωνισµό (αν η προέγκριση δεν έχει χρησιµοποιηθεί), ενώ θα πρέπει να 

κάνει τις ανάλογες τροποποιήσεις στα προαναφερθέντα έγγραφα σύµφωνα µε 

τις αιτιολογηµένες απαιτήσεις της τράπεζας. Οποιαδήποτε επιπλέον 

τροποποίηση θα πρέπει να πάρει την έγκριση της Τράπεζας πριν να 

ανακοινωθεί στους επίδοξους µειοδότες.  

Α.2.3  Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των προσφορών, ο 

δανειολήπτης θα πρέπει, πριν από την τελική απόφαση κατακύρωσης του 

διαγωνισµού, να υποβάλει στην Τράπεζα, σε επαρκή χρόνο για τον έλεγχο 

της, µια λεπτοµερή αναφορά (προετοιµασµένη, εάν η Τράπεζα το ζητήσει, 

από ειδικούς αποδεκτούς από αυτήν), για την αξιολόγηση και την σύγκριση 

των παραληφθέντων προσφορών, µαζί µε προτάσεις για κατακύρωση και 

άλλες τέτοιες πληροφορίες ανάλογα µε τις απαιτήσεις της τράπεζας. Η 

Τράπεζα θα πρέπει, εάν εκτιµήσει ότι η κατακύρωση θα είναι αντιφατική µε 

την συµφωνία δανείου και το σχέδιο προµηθειών, να ενηµερώσει άµεσα τον 

δανειολήπτη εκφράζοντας τους λόγους που την οδήγησαν σε µια τέτοια 

εκτίµηση. ∆ιαφορετικά, η Τράπεζα θα δώσει την έγκριση της για την 

προτεινόµενη κατακύρωση του διαγωνισµού. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να 

κατακυρώσει το συµβόλαιο µόνο µετά την έγκριση από την Τράπεζα.  

Α.2.4 Εάν ο δανειολήπτης ζητήσει παράταση της εγκυρότητας των 

προσφορών για να ολοκληρώσει την διαδικασία της αξιολόγησης, να πάρει τις 
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αναγκαίες εγκρίσεις και άδειες, και για να κατακυρώσει τον διαγωνισµό, θα 

πρέπει να ζητήσει την πρότερη έγκριση από την Τράπεζα για την πρώτη 

παράταση, εάν αυτή είναι µεγαλύτερη από τέσσερις εβδοµάδες, και για όλες 

τις επόµενες αιτήσεις παράτασης ανεξάρτητα από την διάρκεια.  

Α.2.5 Εάν µετά την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της 

αξιολόγησης, ο δανειολήπτης παραλάβει διαµαρτυρίες ή παράπονα από τους 

µειοδότες, ένα αντίγραφο από τα παράπονα και ένα αντίγραφο από την 

απάντηση του δανειολήπτη θα πρέπει να αποσταλεί στην τράπεζα για 

ενηµέρωση της.  

Α.2.6 Εάν ως αποτέλεσµα της ανάλυσης µιας διαµαρτυρίας ο 

δανειολήπτης αλλάξει την πρόταση κατακύρωσης του συµβολαίου, οι λόγοι 

µιας τέτοιας απόφασης και µια αναθεωρηµένη αναφορά αξιολόγησης θα 

πρέπει να υποβληθούν για έγκριση, στην Τράπεζα. Ο δανειολήπτης θα 

πρέπει να αναδηµοσιεύσει την κατακύρωση του συµβολαίου όπως αυτή 

περιγράφεται στην Παράγραφο 2.2.60.  

Α.2.7 Οι όροι και οι περιορισµοί ενός συµβολαίου δεν θα πρέπει, 

χωρίς την πρότερη έγκριση της Τράπεζας, να διαφέρουν ουσιωδώς από 

αυτούς του διαγωνισµού ή από αυτούς της προέγκρισης των κατασκευαστών.  

Α.2.8 Ένα προσαρµοσµένο αντίγραφο συµβολαίου θα πρέπει να 

υποβληθεί στη Τράπεζα αµέσως µετά την επικύρωση του και πριν από την 

παράδοση στην Τράπεζα της πρώτης αίτησης ανάληψης κεφαλαίων από τον 

λογαριασµό δανείου για την πληρωµή του συµβολαίου. Όταν οι πληρωµές για 

το συµβόλαιο πρόκειται να υλοποιηθούν από έναν ειδικό λογαριασµό, ένα 

αντίγραφο του συµβολαίου θα πρέπει να υποβληθεί στην Τράπεζα πριν από 

την πραγµατοποίηση της πρώτης πληρωµής. 

Α.2.9 Όλες οι αναφορές αξιολόγησης θα πρέπει να συνοδεύονται 

από µια περίληψη της προµήθειας σε ένα συγκεκριµένο έντυπο, χορηγούµενο 

από την Τράπεζα. Η Τράπεζα µε την παραλαβή του υπογεγραµµένου 

αντιγράφου του συµβολαίου θα επιτρέψει την κοινοποίηση δεδοµένων όπως 

το ποσό του συµβολαίου, το όνοµα και την διεύθυνση του τελευταίου 

µειοδότη.       
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ΑΑ..33    ΤΤρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  

Στην περίπτωση των συµβολαίων που υπόκεινται σε πρότερο έλεγχο από 

την τράπεζα, πριν από την παραχώρηση µιας ουσιαστικής παράτασης πέραν 

του προκαθορισµένου χρόνου για την εκτέλεση του συµβολαίου, 

συµφωνώντας µε οποιαδήποτε τροποποίηση ή αποποίηση των όρων ενός 

τέτοιου συµβολαίου, συµπεριλαµβάνοντας την έκδοση οποιασδήποτε 

τροποποιητικής διάταξης ή διατάξεων κάτω από τέτοια συµβόλαια (εκτός από 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις) τα οποία θα µπορούσαν συνολικά να 

αυξήσουν το αρχικό ποσό του συµβολαίου πάνω από 15% της αρχικής τιµής, 

ο δανειολήπτης θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση της Τράπεζας για την 

προτεινόµενη παράταση, τροποποίηση ή τροποποιητική διάταξη. Εάν η 

Τράπεζα εκτιµήσει ότι η πρόταση θα ήταν αντιφατική µε τους όρους της 

συµφωνίας δανείου και/ ή του σχεδίου προµηθειών θα πρέπει άµεσα να 

ενηµερώσει τον δανειολήπτη και να εκφράσει τους λόγους που την οδήγησαν 

σε αυτήν την εκτίµηση. Ένα αντίγραφο όλων των τροποποιήσεων του 

συµβολαίου θα υποβληθεί στην Τράπεζα για αρχειοθέτηση.          

ΑΑ..44  ΜΜεεττααφφρράάσσεειιςς  

Εάν ένα συµβόλαιο κατακυρώθηκε µε διαδικασίες ∆Μ∆ υπόκειται σε 

προέλεγχο και είναι γραµµένο στην εθνική γλώσσα107 (ή την γλώσσα που 

χρησιµοποιείται ευρέως για εµπορικές συναλλαγές στην χώρα του 

δανειολήπτη) µια επικυρωµένη µετάφραση του συµβολαίου σε µια διεθνώς 

χρησιµοποιούµενη γλώσσα η οποία καθορίζεται στα έγγραφα του 

διαγωνισµού (Αγγλικά, Γαλλικά ή Ισπανικά) θα πρέπει να υποβληθεί στη 

Τράπεζα µαζί µε το προσαρµοσµένο αντίγραφο του συµβολαίου. Τέτοιες 

επικυρωµένες µεταφράσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθούν στην Τράπεζα, 

για οποιεσδήποτε µεταγενέστερες τροποποιήσεις συµβολαίων.     

ΑΑ..55  ΕΕκκ  ττωωνν  ΥΥσσττέέρρωωνν  ΈΈλλεεγγχχοοςς  

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να διατηρήσει όλα τα επίσηµα έγγραφα 

αναφορικά µε κάθε συµβόλαιο που δεν διέπεται από την παράγραφο 1.2 κατά 
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την διάρκεια της υλοποίησης του έργου και µέχρι δύο χρόνια από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας δανείου. Αυτά τα επίσηµα έγγραφα 

θα πρέπει να περιλαµβάνουν (αλλά δεν θα πρέπει να περιορίζονται µόνο σε 

αυτά) το πρωτότυπο υπογεγραµµένο συµβόλαιο, την ανάλυση των 

αντιστοίχων προτάσεων, και προτάσεις κατακύρωσης, για έλεγχο από την 

Τράπεζα ή τους συµβούλους της. Ο δανειολήπτης θα πρέπει επίσης να 

υποβάλει τέτοιου είδους έγγραφα στην Τράπεζα µόλις αυτό ζητηθεί. Εάν η 

Τράπεζα εκτιµήσει ότι τα υλικά, οι εργασίες ή οι υπηρεσίες δεν αγοράστηκαν 

σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες διαδικασίες, όπως αυτές καθορίζονται στην 

συµφωνία δανείου και αναπτύσσονται περαιτέρω στο εγκεκριµένο από την 

Τράπεζα σχέδιο προµηθειών, ή ότι το ίδιο το συµβόλαιο δεν είναι συνεπές µε 

τις προβλεπόµενες διαδικασίες, µπορεί να δηλώσει άστοχη προµήθεια όπως 

αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 2.1.12. Η Τράπεζα θα πρέπει άµεσα να 

κοινοποιήσει στον δανειολήπτη τους λόγους που οδήγησαν σε µια τέτοια 

εκτίµηση.      
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ΒΒ..  ΕΕΓΓΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΥΥΤΤΕΕΣΣ    

ΠΠρροοττιιµµήήσσεειιςς  γγιιαα  εεγγχχώώρριιαα  ΚΚαατταασσκκεευυαασσµµέένναα  ΠΠρροοϊϊόόνντταα      

ΒΒ..11  Ο δανειολήπτης είναι δυνατόν, µε την σύµφωνη γνώµη της 

Τράπεζας, να  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  µµιιαα  µµιικκρρήή  δδυυννααττόόττηητταα  ππρροοττίίµµηησσηηςς,,  κκααττάά  ττηηνν  

ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  πποουυ  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  µµεε  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ∆∆ΜΜ∆∆,,  γγιιαα  

ππρροοϊϊόόνντταα  πποουυ  κκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκαανν  σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  όότταανν  

σσυυγγκκρρίίννοοννττααιι  µµεε  ππρροοσσφφοορρέέςς  ππααρρόόµµοοιιωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  πποουυ  κκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκαανν  

οοπποουυδδήήπποοττεε  ααλλλλοούύ..  ΣΣεε  ττέέττοοιιεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  τταα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  θθαα  

ππρρέέππεειι  ξξεεκκάάθθααρραα  νναα  δδηηλλώώννοουυνν  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ππρροοττίίµµηησσηη  πποουυ  θθαα  

ππααρρααχχωωρρηηθθεείί  γγιιαα  εεγγχχώώρριιαα  κκαατταασσκκεευυαασσµµέένναα  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααιι  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  κκααττααλλλληηλλόόττηηττααςς  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς..  ΗΗ  

εεθθννιικκόόττηητταα  ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή  ήή  ττοουυ  ππρροοµµηηθθεευυττήή  δδεενν  ααπποοττεελλεείί  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  

γγιιαα  ττηηνν  κκααττααλλλληηλλόόττηητταα  ττοουυ..  ΟΟιι  µµέέθθοοδδοοιι  κκααιι  τταα  σσττάάδδιιαα  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  

ππααρραακκάάττωω  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρµµοοσσττοούύνν  κκααττάά  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  κκααιι  ττηηνν  σσύύγγκκρριισσηη  

ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν..                

ΒΒ..22    ΓΓιιαα  λλόόγγοουυςς  σσύύγγκκρριισσηηςς,,  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

κκααττηηγγοορριιοοπποοιιηηθθοούύνν  σσεε  µµιιαα  ααππόό  ττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  ττρρεειιςς  οοµµάάδδεεςς::  

((αα))  ΟΟµµάάδδαα  ΑΑ::  ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  ααφφοορροούύνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα    

κκαατταασσκκεευυαασσµµέένναα  σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  εεάάνν  οο  µµεειιοοδδόόττηηςς  ααπποοδδεείίξξεειι  σσττοονν  

δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  σσττηη  ΤΤρράάππεεζζαα  όόττιι  ::  

II..  ΕΕρργγαασσίίαα,,  ππρρώώττεεςς  ύύλλεεςς  κκααιι  σσυυσσττααττιικκάά  ααππόό  ττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  

δδααννεειιοολλήήππττηη  θθαα  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσττοο  3300%%  ήή  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο    ααππόό  ττηηνν  ττιιµµήή  EEXXWW  

ττοουυ  ππρροοσσφφεερρόόµµεεννοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  κκααιι  

IIII..  ΟΟιι  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  θθαα  

κκαατταασσκκεευυαασσττοούύνν  ήή  θθαα  σσυυννααρρµµοολλοογγηηθθοούύνν  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα··  κκαατταασσκκεευυάάζζοουυνν  ήή  

σσυυννααρρµµοολλοογγοούύνν  ττέέττοοιιαα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ααππόό  ττηηνν  ηηµµέέρραα  υυπποοββοολλήήςς  ττηηςς  

ππρροοσσφφοορράάςς..    

((ββ))  ΟΟµµάάδδαα  ΒΒ::  ΌΌλλεεςς  οοιι  άάλλλλεεςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ππρροοϊϊόόνντταα  

κκαατταασσκκεευυαασσµµέένναα  σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη..  
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((γγ))  ΟΟµµάάδδαα  ΓΓ::  ΠΠρροοσσφφοορρέέςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ππρροοϊϊόόνντταα  πποουυ  

κκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκαανν  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό  κκααιι  έέχχοουυνν  ήήδδηη  εειισσααχχθθεείί  ήή  θθαα  εειισσααχχθθοούύνν  

ααππεευυθθεείίααςς..      

ΒΒ..33  ΟΟιι    ττιιµµέέςς  πποουυ  κκααθθοορρίίσσττηηκκαανν  γγιιαα  ππρροοϊϊόόνντταα  σσεε  ππρροοσσφφοορρέέςς  ττωωνν  

οοµµάάδδωωνν  ΑΑ  κκααιι  ΒΒ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  όόλλοουυςς  ττοουυςς  δδαασσµµοούύςς  κκααιι  ττοουυςς  

φφόόρροουυςς  ππλληηρρωωθθέέννττεεςς  ήή  ππλληηρρωωττέέοουυςς  σσεε  ββαασσιικκάά  υυλλιικκάά  ήή  σσυυσσττααττιικκάά  

ααγγοορραασσθθέένντταα  σσττηηνν  εεγγχχώώρριιαα  ααγγοορράά  ήή  εειισσααχχθθέένντταα,,  ααλλλλάά  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  ττοουυςς  φφόόρροουυςς  εεππίί  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  κκααιι  άάλλλλοουυςς  ππααρρόόµµοοιιοουυςς  

φφόόρροουυςς  εεππίί  ττωωνν  ττεελλιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν..  ΟΟιι  ττιιµµέέςς  πποουυ  κκααθθοορρίίσσττηηκκαανν  σσεε  

ππρροοσσφφοορρέέςς  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ΓΓ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  CCIIPP,,  δδηηλλααδδήή  δδεενν  θθαα  

σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  ττεελλωωννεειιαακκοούύςς  δδαασσµµοούύςς  κκααιι  άάλλλλοουυςς  φφόόρροουυςς  εειισσααγγωωγγήήςς  

πποουυ  έέχχοουυνν  ήήδδηη  ππλληηρρωωθθεείί  ήή  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ππλληηρρωωθθοούύνν..      

ΒΒ..44    ΣΣαανν  ππρρώώττοο  ββήήµµαα,,  όόλλεεςς  οοιι  ααξξιιοολλοογγηηθθήήσσεεςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  σσεε  κκάάθθεε  

οοµµάάδδαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυγγκκρριιθθοούύνν  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  ππρροοσσδδιιοορριισσττεείί  ηη  χχααµµηηλλόόττεερρηη  

ππρροοσσφφοορράά  σσεε  κκάάθθεε  οοµµάάδδαα..  ΟΟιι  χχααµµηηλλόόττεερρεεςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  θθαα  σσυυγγκκρριιθθοούύνν  µµεεττααξξύύ  

ττοουυςς  κκααιι  αανν,,  σσαανν  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ααυυττήήςς  ττηηςς  σσυυγγκκρρίίσσεεωωςς,,  µµιιαα  ππρροοσσφφοορράά  ααππόό  ττηηνν  

οοµµάάδδαα  ΑΑ  ήή  ττηηνν  οοµµάάδδαα  ΒΒ  εείίννααιι  χχααµµηηλλόόττεερρηη,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιλλεεγγεείί  γγιιαα  

κκαατταακκύύρρωωσσηη..    

ΒΒ..55  ΕΕάάνν  σσαανν  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττηηςς  σσύύγγκκρριισσηηςς  κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω  

ππααρράάγγρρααφφοο,,  ηη  χχααµµηηλλόόττεερρηη  ααξξιιοολλοογγηηθθήήσσαα  ππρροοσσφφοορράά  ααννήήκκεειι  σσττηηνν  οοµµάάδδαα  ΓΓ,,  ηη  

ππρροοσσφφοορράά  ααυυττήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυγγκκρριιθθεείί  ππεερρααιιττέέρρωω  µµεε  ττηηνν  χχααµµηηλλόόττεερρηη  

ππρροοσσφφοορράά  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ΑΑ  µµεεττάά  ααππόό  ττηηνν  ππρρόόσσθθεεσσηη  σσττηηνν  ττιιµµήή  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  

ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ΓΓ,,  µµόόννοο  γγιιαα  ττοουυςς  σσκκοοπποούύςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  σσύύγγκκρριισσηηςς,,  µµιιααςς  πποοσσόόττηηττααςς  

ίίσσηηςς  ππρροοςς  ττοο  1155%%  ττηηςς  ττιιµµήήςς  CCIIPP..  ΗΗ  χχααµµηηλλόόττεερρηη  ααξξιιοολλοογγηηθθήήσσαα  ττιιµµήή  πποουυ  θθαα  

ππρροοκκύύψψεειι  ααππόό  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω  σσύύγγκκρριισσηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιλλεεγγεείί..    

ΒΒ..66  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ααττοοµµιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς  ήή  ττοουυ  εερργγοολλααββιικκοούύ  

σσυυµµββοολλααίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοµµήήθθεειιαα  ααρριιθθµµοούύ  ξξεεχχωωρριισσττώώνν  ααππάάρρττιιωωνν  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  

κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  υυππηηρρεεσσιιώώνν  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ήή  κκαατταασσκκεευυήήςς,,  δδεενν  εεφφααρρµµόόζζεεττααιι  

ττοο  ππεερριιθθώώρριιοο  ππρροοττίίµµηησσηηςς1
10088..  ΠΠααρρόόλλαα  ααυυττάά,,  εεάάνν  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  δδεενν  έέχχεειι  

ααννττίίρρρρηησσηη,,  δδιιααγγωωννιισσµµοοίί  γγιιαα  ττέέττοοιιαα  σσυυµµββόόλλααιιαα  µµπποορροούύνν  νναα  ππρροοκκηηρρυυχχθθοούύνν  κκααιι  

                                                                                        
110088
  ΑΑυυττόό  δδεενν  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττηηνν  ππρροοµµήήθθεειιαα  υυλλιικκώώνν  µµεε  εεππίίββλλεεψψηη  ττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  σσττοο  ίίδδιιοο  

σσυυµµββόόλλααιιοο  ττοο  οοπποοίίοο  θθεεωωρρεείίττααιι  σσυυµµββόόλλααιιοο  ππρροοµµήήθθεειιααςς  υυλλιικκώώνν  κκααιι  κκααττάά  σσυυννέέππεειιαα  κκααττάάλλλληηλλοο  
γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  εεγγχχώώρριιααςς  ππρροοττίίµµηησσηηςς  σστταα  σσυυσσττααττιικκάά  ττωωνν  υυλλιικκώώνν..        



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
117755

νναα  ααξξιιοολλοογγηηθθοούύνν  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ττιιµµήή  DDDDPP1
10099  γγιιαα  ππρροοϊϊόόνντταα  κκαατταασσκκεευυαασσµµέένναα  σσττοο  

εεξξωωττεερριικκόό..        

ΒΒ..77  ΠΠρροοττίίµµηησσηη  γγιιαα  εεγγχχώώρριιοουυςς  ΚΚαατταασσκκεευυαασσττέέςς    

ΓΓιιαα  σσυυµµββόόλλααιιαα  έέρργγωωνν  πποουυ  κκαατταακκυυρρώώννοοννττααιι  µµεε  ββάάσσηη  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ττοουυ  

∆∆ΜΜ∆∆,,  οοιι  δδααννεειιοολλήήππττεεςς  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν,,  µµεε  ττηηνν  σσύύµµφφωωννηη  γγννώώµµηη  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς,,  

νναα  ππααρρααχχωωρρήήσσοουυνν  έένναα  ππεερριιθθώώρριιοο  ππρροοττίίµµηησσηηςς  ττοουυ  77,,55%%  σσεε  εεγγχχώώρριιοουυςς  

κκαατταασσκκεευυαασσττέέςς1
11100,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  δδιιααττάάξξεειιςς::  

((αα))  ΑΑππόό  ττοουυςς  κκαατταασσκκεευυαασσττέέςς  πποουυ  ααιιττοούύννττααιι  ττηηνν  εεγγχχώώρριιαα  ππρροοττίίµµηησσηη  

θθαα  ζζηηττηηθθεείί  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν,,  σσαανν  µµέέρροοςς  ττωωνν  δδεεδδοοµµέέννωωνν  γγιιαα  κκααττάάττααξξηη1
11111,,  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  όόππωωςς,,  ιιδδιιοοκκττηησσιιαακκέέςς  λλεεππττοοµµέέρρεειιεεςς,,  γγιιαα  νναα  ππρροοσσδδιιοορριισσττεείί  κκααττάά  

ππόόσσοο,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  κκααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηη  πποουυ  δδηηµµιιοουυρργγήήθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  

δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  έέγγιιννεε  ααπποοδδεεκκττήή  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  έέννααςς  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοοςς  

κκαατταασσκκεευυαασσττήήςς  ήή  οοµµάάδδαα  κκαατταασσκκεευυαασσττώώνν  έέχχεειι  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  ππρροοσσόόνντταα  γγιιαα  

ττηηνν  εεγγχχώώρριιαα  ππρροοττίίµµηησσηη..  ΤΤαα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  θθαα  ππρρέέππεειι  ξξεεκκάάθθααρραα  νναα  

δδηηλλώώννοουυνν  ττηηνν  εεγγχχώώρριιαα  ππρροοττίίµµηησσηη  κκααιι  ττηηνν  µµέέθθοοδδοο  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  αακκοολλοουυθθηηθθεείί  

κκααττάά  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι  σσύύγγκκρριισσηηςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  

ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  υυλλοοπποοιιηηθθεείί  ττοο  µµέέττρροο  ττηηςς  ππρροοττίίµµηησσηηςς..  

((ββ))  ΜΜεεττάά  ττηηνν  ππααρρααλλααββήή  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  κκααιι  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττοουυςς  ααππόό  

ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  οοιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  πποουυ  ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  θθαα  κκααττηηγγοορριιοοπποοιιηηθθοούύνν  

σσττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  δδύύοο  οοµµάάδδεεςς::  

II  ΟΟµµάάδδαα  ΑΑ::  ΟΟιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  ττωωνν  εεγγχχώώρριιωωνν  κκαατταασσκκεευυαασσττώώνν  πποουυ  

εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοττίίµµηησσηη..  

IIII  ΟΟµµάάδδαα  ΒΒ::  ΠΠρροοσσφφοορρέέςς  ααππόό  άάλλλλοουυςς  κκαατταασσκκεευυαασσττέέςς..  

ΓΓιιαα  λλόόγγοουυςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι  σσύύγγκκρριισσηηςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν,,  έένναα  πποοσσόό  ίίσσοο  µµεε  ττοο  

77,,55%%  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσττεεθθεείί  σσττιιςς  

ππρροοττεειιννόόµµεεννεεςς  ττιιµµέέςς  ττωωνν  κκαατταασσκκεευυαασσττώώνν  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ΒΒ..    

                                                                                        
110099
  DDDDPP  ((DDeelliivveerreedd  DDuuttyy  PPaaiidd))  ΌΌτταανν  οο  ππωωλληηττήήςς  µµεεττααφφέέρρεειι  τταα  υυλλιικκάά  σσττοονν  ααγγοορραασσττήή,,  

ααππααλλλλααγγµµέένναα  ααππόό  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  εειισσααγγωωγγήήςς,,  ΒΒλλέέππεε  ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ΘΘ      
111100
  ΗΗ  ππρροοττίίµµηησσηη  γγιιαα  εεγγχχώώρριιοουυςς  κκαατταασσκκεευυαασσττέέςς  εεφφααρρµµόόζζεεττααιι  µµόόννοο  σσεε  χχώώρρεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  

εεππιιττρρέέπποουυνν  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή..    
111111
  ΚΚααττάά  ττοο  σσττάάδδιιοο  ττηηςς  ππρροοέέγγκκρριισσηηςς  κκααιι//  ήή  κκααττάά  ττοο  σσττάάδδιιοο  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ    
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ΓΓ..  ΟΟ∆∆ΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΕΕΙΙΟΟ∆∆ΟΟΤΤΕΕΣΣ  

ΓΓ..11  ΣΣκκοοππόόςς  

ΑΑυυττόό  ττοο  ππααρράάρρττηηµµαα  δδίίννεειι  οοδδηηγγίίεεςς  σσττοουυςς  εενν  δδυυννάάµµεειι  µµεειιοοδδόόττεεςς  πποουυ  

εεππιιθθυυµµοούύνν  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχοουυνν  σσεε  µµιιαα  ππρροοµµήήθθεειιαα  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεεννηη  ααππόό  ττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα..  

ΓΓ..22  ΕΕυυθθύύννηη  γγιιαα  ττηηνν  ΠΠρροοµµήήθθεειιαα    

ΗΗ  εευυθθύύννηη  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  κκααιι  κκααττάά  σσυυννέέππεειιαα  γγιιαα  ττηηνν  

ππλληηρρωωµµήή  ττωωνν  υυλλιικκώώνν,,  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  κκααιι  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  ααννήήκκεειι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  

σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα,,  ααππόό  ττηηνν  δδιικκιιάά  ττηηςς  ππλλεευυρράά,,  οοφφεείίλλεειι  ααππόό  ττηη  

σσυυµµφφωωννίίαα  δδααννεειισσµµοούύ  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  όόττιι  τταα  κκεεφφάάλλααιιαα  ππλληηρρώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοο  

δδάάννεειιοο  µµόόννοο  όότταανν  λλααµµββάάννοουυνν  χχώώρραα  οοιι  δδααππάάννεεςς..  ΗΗ  εεκκττααµµίίεευυσσηη  ααππόό  ττοονν  

λλοογγααρριιαασσµµόό  δδααννεείίοουυ  γγίίννεεττααιι  µµόόννοο  µµεεττάά  ααππόό  ααίίττηησσηη  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη..  

ΑΑπποοδδεειικκττιικκάά  έέγγγγρρααφφαα  όόττιι  τταα  κκεεφφάάλλααιιαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε  ααρρµµοοννίίαα  µµεε  ττηηνν  

σσυυµµφφωωννίίαα  δδααννεείίοουυ  κκααιι  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββλληηθθοούύνν  µµααζζίί  

µµεε  ττηηνν  ααίίττηησσηη  εεκκττααµµίίεευυσσηηςς  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΠΠλληηρρωωµµέέςς  µµπποορροούύνν  νναα  γγίίννοουυνν  

γγιιαα::  

((αα))  ΑΑππόόδδοοσσηη  χχρρηηµµάάττωωνν  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  γγιιαα  ππλληηρρωωµµέέςς  πποουυ  ήήδδηη  

έέχχεειι  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήσσεειι  ααππόό  δδιικκέέςς  ττοουυ  ππηηγγέέςς..  

((ββ))  ΆΆµµεεσσαα  σσεε  ττρρίίττοο  ππρρόόσσωωπποο  ((ωωςς  σσυυννήήθθωωςς  σσεε  έένναανν  ππρροοµµηηθθεευυττήή  ήή  

κκαατταασσκκεευυαασσττήή))  ήή  

((γγ))    ΣΣεε  εεµµπποορριικκήή  ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  δδααππάάννεεςς  έέννααννττιι  εειιδδιικκήήςς  δδέέσσµµεευυσσηηςς  

ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ηη  οοπποοίίαα  κκααλλύύππττεειι  ττηηνν  εεννέέγγγγυυοο  ππίίσσττωωσσηη  ττηηςς  εεµµπποορριικκήήςς  

ττρράάππεεζζααςς1
11122..    

ΌΌππωωςς  ττοοννίίζζεεττααιι  σσττηηνν  ΠΠααρράάγγρρααφφοο  22..11..22  ττωωνν  οοδδηηγγιιώώνν,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  εείίννααιι  

ννοοµµιικκάά  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττιιςς  ππρροοµµήήθθεειιεεςς..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  εείίννααιι  ααυυττόόςς  πποουυ  

ππρροοκκηηρρύύσσσσεειι  ττοουυςς  δδιιααγγωωννιισσµµοούύςς,,  ππααρρααλλααµµββάάννεειι  κκααιι  ααξξιιοολλοογγεείί  ττιιςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  

ττωωνν  µµεειιοοδδοοττώώνν,,  κκααιι  κκαατταακκυυρρώώννεειι  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο..  ΤΤοο  οοπποοίίοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  

                                                                                        
111122
  ΜΜιιαα  ππλλήήρρηη  ππεερριιγγρρααφφήή  ττωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  εεκκττααµµίίεευυσσηηςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  δδίίννεεττααιι  ααππόό  ττοο  

εεγγχχεειιρρίίδδιιοο  εεκκττααµµιιεεύύσσεεωωνν  ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιµµοο  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττηηςς  ττρράάππεεζζααςς  
hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//pprroojjeeccttss    
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σσυυννάάππττεεττααιι  µµεεττααξξύύ  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  ττοουυ  ππρροοµµηηθθεευυττήή  ήή  ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή..  

ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  δδεενν  ααπποοττεελλεείί  σσυυµµββααλλλλόόµµεεννοο  µµέέλλοοςς..    

ΓΓ..33  ΟΟ  ΡΡόόλλοοςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  

ΌΌππωωςς  δδιιααττυυππώώννεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  22..11..1111  ττωωνν  οοδδηηγγιιώώνν,,  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  

εελλέέγγχχεειι  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ππρροοµµηηθθεειιώώνν,,  τταα  έέγγγγρρααφφαα,,  ττιιςς  ααξξιιοολλοογγήήσσεειιςς  ττωωνν  

ππρροοσσφφοορρώώνν,,  ττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς,,  κκααιι  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  γγιιαα  νναα  

εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  όόττιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  υυλλοοπποοιιεείίττααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόµµεενναα,,  

όόππωωςς  ααυυττάά  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  σσυυµµφφωωννίίαα  δδααννεείίοουυ..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  

σσηηµµααννττιικκώώνν  σσυυµµββοολλααίίωωνν,,  τταα  έέγγγγρρααφφαα  εελλέέγγχχοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ππρριινν  ττηηνν  

έέκκδδοοσσηη  ττοουυςς,,  όόππωωςς  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττοο  ππααρράάρρττηηµµαα  ΑΑ..  ΕΕππίίσσηηςς,,  εεάάνν,,  σσεε  

οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρροοννιικκήή  σσττιιγγµµήή  κκααττάά  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττωωνν  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  ((αακκόόµµαα  κκααιι  

µµεεττάά  ττηηνν  κκαατταακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ)),,  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  ααπποοφφααννθθεείί  όόττιι  οοιι  

σσυυµµφφωωννηηµµέέννεεςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  δδεενν  εεφφααρρµµόόσσττηηκκαανν  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  

οουυσσιιαασσττιικκήή  λλεεππττοοµµέέρρεειιαα,,  έέχχεειι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  δδηηλλώώσσεειι  άάσσττοοχχηη  ππρροοµµήήθθεειιαα,,  

όόππωωςς  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  22..11..1122..  ΌΌµµωωςς,,  εεάάνν  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  έέχχεειι  

κκαατταακκυυρρώώσσεειι  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  µµεεττάά  ααππόό  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  δδήήλλωωσσηηςς  ««κκααµµίίαα  

ααννττίίρρρρηησσηη»»,,  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  δδηηλλώώσσεειι  άάσσττοοχχηη  ππρροοµµήήθθεειιαα  µµόόννοο  εεάάνν  ηη  δδήήλλωωσσηη  

««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»  εεκκδδόόθθηηκκεε  µµεε  ββάάσσηη  εελλλλιιππήήςς,,  αανναακκρριιββήήςς,,  ήή  ππααρρααππλλααννηηττιικκέέςς  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  δδόόθθηηκκαανν  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  

εεάάνν  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  εεκκττιιµµήήσσεειι  όόττιι  οοιι  ααννττιιππρρόόσσωωπποοιι  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  ήή  ττοουυ  µµεειιοοδδόόττηη  

εεφφάάρρµµοοσσαανν  δδιιεεφφθθααρρµµέέννεεςς  ήή  ααππααττεεωωννίίσσττιικκεεςς  ππρραακκττιικκέέςς,,  έέχχεειι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  

νναα  εεππιιββάάλλεειι  ττιιςς  κκυυρρώώσσεειιςς  πποουυ  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  22..11..1144..                  

ΓΓ..44    ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  έέχχεειι  εεκκδδώώσσεειι  ππρρόόττυυππαα  έέγγγγρρααφφαα  δδιιααγγωωννιισσµµώώνν  ((SSttaannddaarrdd  

BBiiddddiinngg  DDooccuummeennttss  SSBBDD))  γγιιαα  ττοουυςς  δδιιάάφφοορροουυςς  ττύύπποουυςς  ττωωνν  ππρροοµµηηθθεειιώώνν..  

ΌΌππωωςς  δδιιααττυυππώώννεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  22..22..1122  ττωωνν  οοδδηηγγιιώώνν,,  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκόό  

γγιιαα  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσεειι  ααυυττάά  τταα  έέγγγγρρααφφαα,,  µµεε  εελλάάχχιισσττεεςς  

ααλλλλααγγέέςς  γγιιαα  νναα  ααννττιιµµεεττωωππίίσσεειι  τταα  ιιδδιιααίίττεερραα  ππρροοββλλήήµµαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  

χχώώρραα  κκααιι  ττοο  έέρργγοο..  ΤΤαα  ππρροοκκρριιµµααττιικκάά  έέγγγγρρααφφαα  ααλλλλάά  κκααιι  τταα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  

δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  οορριισσττιικκοοπποοιιοούύννττααιι  κκααιι  εεκκδδίίδδοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..    
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ΓΓ..55  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  ΣΣχχεεττιικκάά  µµεε  ττοονν  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµόό    

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσχχεεττιικκέέςς  µµεε  ττιιςς  εευυκκααιιρρίίεεςς  ττοουυ  ∆∆ιιεεθθννοούύςς  ΜΜεειιοοδδοοττιικκοούύ  

∆∆ιιααγγωωννιισσµµοούύ  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιµµεεςς  σσττηηνν  ΓΓεεννιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµοούύ  ααλλλλάά  κκααιι  

σσττιιςς  εειιδδιικκέέςς  ππρροοκκηηρρύύξξεειιςς  όόππωωςς  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  σσττιιςς  ππααρρααγγρράάφφοουυςς  22..22..77  κκααιι  

22..22..88..  ΓΓεεννιικκέέςς  οοδδηηγγίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  σσυυµµµµεεττοοχχήή,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  έέγγκκααιιρρεεςς  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκέέςς  εευυκκααιιρρίίεεςς  πποουυ  θθαα  ππρροοκκύύψψοουυνν  ααππόό  τταα  

εεππεερρχχόόµµεενναα  έέρργγαα,,  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  σσυυλλλλεεχχθθοούύνν  ααππόό  ττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττηηςς  

ΤΤρράάππεεζζααςς1
11133  κκααιι  ααππόό  ττοο  IInnffoosshhoopp1

11144..  ΤΤαα  έέγγγγρρααφφαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ((PPrroojjeecctt  

AApppprraaiissaall  DDooccuummeennttss  PPAADD))  εείίννααιι  εεππίίσσηηςς  δδιιααθθέέσσιιµµαα  σσττοο  IInnffoosshhoopp  κκααιι  σσττηηνν  

ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  ααππόό  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  δδααννεείίοουυ..        

ΓΓ..66  ΟΟ  ΡΡόόλλοοςς  ττοουυ  ΜΜεειιοοδδόόττηη    

ΑΑππόό  ττηηνν  σσττιιγγµµήή  πποουυ  οο  µµεειιοοδδόόττηηςς  θθαα  ππααρρααλλάάββεειι  τταα  έέγγγγρρααφφαα  ππρροοέέγγκκρριισσηηςς  ήή  

τταα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  τταα  µµεελλεεττήήσσεειι  ππρροοσσεεκκττιικκάά  

ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  εεκκττιιµµήήσσεειι  εεάάνν  µµπποορρεείί  νναα  ααννττεεππεεξξέέλλθθεειι  σσττοουυςς  ττεεχχννιικκοούύςς,,  

εεµµπποορριικκοούύςς,,  κκααιι  σσυυµµββααττιικκοούύςς  όόρροουυςς,,  κκααιι  εεάάνν  µµπποορρεείί,,  νναα  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσττηηνν  

ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ττοουυ..  ΟΟ  µµεειιοοδδόόττηηςς  ττόόττεε  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

εεππααννεεξξεεττάάσσεειι  µµεε  κκρριιττιικκόό  µµάάττιι  τταα  έέγγγγρρααφφαα  γγιιαα  νναα  δδεειι  αανν  υυππάάρρχχεειι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  

αασσάάφφεειιαα,,  ππααρράάλλεειιψψηη,,  ήή  εεσσωωττεερριικκήή  ααννττίίφφαασσηη,,  ήή  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  

ττωωνν  ππρροοδδιιααγγρρααφφώώνν  ήή  άάλλλλοοιι  όόρροοιι  οοιι  οοπποοίίοοιι  εείίννααιι  αασσααφφήήςς  ήή  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι  

µµεερροολληηππττιικκοοίί  ήή  δδεεσσµµεευυττιικκοοίί,,  εεάάνν  κκάάττιι  ττέέττοοιιοο  σσυυµµββααίίννεειι,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ααννααζζηηττήήσσεειι  δδιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  εεγγγγρράάφφωωςς,,  µµέέσσαα  σσττοο  χχρροοννιικκόό  

δδιιάάσσττηηµµαα  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  τταα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..                  

ΓΓ..77  ΤΤαα  κκρριιττήήρριιαα  κκααιι  ηη  µµεεθθοοδδοολλοογγίίαα  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ττοουυ  µµεειιοοδδόόττηη  

ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  σστταα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ,,  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  σσττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  

γγιιαα  ττοουυςς  µµεειιοοδδόόττεεςς  κκααιι  σσττιιςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς..  ΕΕάάνν  δδεενν  εείίννααιι  ξξεεκκάάθθααρροο  ττόόττεε  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  ζζηηττηηθθοούύνν  δδιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..    

ΓΓ..88  ΣΣεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  εεννόόττηητταα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοννιισσττεείί  όόττιι  τταα  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  

έέγγγγρρααφφαα  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  πποουυ  εεκκδδόόθθηηκκαανν  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  δδιιέέπποουυνν  κκάάθθεε  

ππρροοµµήήθθεειιαα,,  όόππωωςς  δδιιααττυυππώώννεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  22..11  ττωωνν  οοδδηηγγιιώώνν..  ΕΕάάνν  οο  
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µµεειιοοδδόόττηηςς  εεκκττιιµµάά  όόττιι  κκάάπποοιιαα  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν  εείίννααιι  ααννττιιφφααττιικκήή  

µµεε  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  θθέέσσεειι  ττοο  θθέέµµαα  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..    

ΓΓ..99  ΕΕίίννααιι  εευυθθύύννηη  ττοουυ  µµεειιοοδδόόττηη  νναα  θθέέσσεειι  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  θθέέµµαα  αασσάάφφεειιααςς,,  

ααννττίίφφαασσηηςς,,  ππααρράάλλεειιψψηηςς,,  κκ..ττ..λλ  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ττοουυ,,  γγιιαα  

νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  υυπποοββοολλήή  µµιιααςς  ππρροοσσφφοορράάςς  πποουυ  νναα  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  ππλλήήρρωωςς  

σσττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  όόλλαα  τταα  ααππααιιττοούύµµεενναα  υυπποοσσττηηρριικκττιικκάά  

έέγγγγρρααφφαα  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  τταα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..  ΜΜηη  

σσυυµµµµόόρρφφωωσσηη  µµεε  σσηηµµααννττιικκέέςς  ((ττεεχχννιικκέέςς  ήή  εεµµπποορριικκέέςς))  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  θθαα  έέχχεειι  σσαανν  

ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττηηνν  ααππόόρρρριιψψηη  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς..  ΕΕάάνν  οο  µµεειιοοδδόόττηηςς  εεππιιθθυυµµεείί  νναα  

ππρροοττεείίννεειι  ααπποοκκλλίίσσεειιςς  ααππόό  µµηη  σσηηµµααννττιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς,,  ήή  νναα  ππρροοττεείίννεειι  µµιιαα  

εεννααλλλλαακκττιικκήή  λλύύσσηη,,  ττόόττεε  οο  µµεειιοοδδόόττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδώώσσεειι  ττιιµµήή,,  

σσυυµµµµοορρφφοούύµµεεννοοςς  ππλλήήρρωωςς  µµεε  ττηηςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  κκααιι  σσττηηνν  

σσυυννέέχχεειιαα  ξξεεχχωωρριισσττάά  νναα    υυπποοδδεείίξξεειι  ππρροοσσααρρµµοογγέέςς  σσττηηνν  ττιιµµήή  αανν  οοιι  ααπποοκκλλίίσσεειιςς  

γγίίννοουυνν  ααπποοδδεεκκττέέςς..  ΕΕννααλλλλαακκττιικκέέςς  λλύύσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσφφεερρθθοούύνν  µµόόννοο  

όότταανν  ααυυττόό  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ααππόό  τταα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ..  ΌΌτταανν  οοιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  

θθαα  έέχχοουυνν  ππααρρααλληηφφθθεείί  κκααιι  ααννοοιιχχττεείί  δδηηµµοοσσίίωωςς,,  δδεενν  θθαα  ζζηηττηηθθεείί  ααππόό  ττοουυςς  

µµεειιοοδδόόττεεςς  ααλλλλάά  κκααιι  δδεενν  θθαα  ττοουυςς  εεππιιττρρααππεείί  νναα  ααλλλλάάξξοουυνν  ττηηνν  ττιιµµήή  ήή  ττοο  

ππεερριιεεχχόόµµεεννοο  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς..    

ΓΓ..1100  ΕΕµµππιισσττεευυττιικκόόττηητταα    

ΌΌππωωςς  δδηηλλώώννεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  22..22..4477  ττωωνν  οοδδηηγγιιώώνν,,  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεµµππιισσττεευυττιικκήή  µµέέχχρριι  ττηηνν  

δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττηηςς  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..  ΑΑυυττόό  εείίννααιι  σσηηµµααννττιικκόό  γγιιαα  νναα  

κκαατταασσττήήσσεειι  ιικκααννοούύςς,,  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  ττοουυςς  εελλεεγγκκττέέςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  νναα  

ααπποοφφύύγγοουυνν  εείίττεε  ττηηνν  ππρρααγγµµααττιικκήή  εείίττεε  ττηηνν  φφααιιννοοµµεεννιικκήή  εεππέέµµββαασσηη..  ΕΕάάνν  σσεε  ααυυττόό  

ττοο  σσττάάδδιιοο  οο  µµεειιοοδδόόττηηςς  εεππιιθθυυµµεείί  νναα  δδώώσσεειι  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσττοονν  

δδααννεειιοολλήήππττηη,,  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ήή  κκααιι  σσττοουυςς  δδύύοο,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοο  κκάάννεειι  εεγγγγρράάφφωωςς..        

ΓΓ..1111  ΕΕννέέρργγεειιαα  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  

ΟΟιι  µµεειιοοδδόόττεεςς  εείίννααιι  εελλεεύύθθεερροοιι  νναα  σσττεείίλλοουυνν  ααννττίίγγρρααφφαα  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  

ααλλλληηλλοογγρρααφφίίααςς  ττοουυςς  µµεε  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  ((εερρωωττήήσσεειιςς  κκααιι  δδιιάάφφοορραα  άάλλλλαα  

θθέέµµαατταα))  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ήή    νναα  γγρράάψψοουυνν  ααππεευυθθεείίααςς  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  όότταανν  οο  

δδααννεειιοολλήήππττηηςς  δδεενν  ααππααννττάάεειι  άάµµεεσσαα,,  ήή  όότταανν  ηη  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ααπποοττεελλεείί  ττοονν  λλόόγγοο  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
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δδυυσσααρρέέσσκκεειιααςς  εεννάάννττιιαα  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΤΤέέττοοιιοουυ  εείίδδοουυςς  θθέέµµαατταα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοονν  υυππεεύύθθυυννοο  ττοουυ  έέρργγοουυ  ((TTaasskk  tteeaamm  lleeaaddeerr  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt)),,  µµεε  

έένναα  ααννττίίγγρρααφφοο  σσττοονν  ∆∆ιιεευυθθυυννττήή  ττηηςς  δδααννεειιοολλήήππττρριιααςς  χχώώρρααςς  κκααιι  σσττοονν  

ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  σσύύµµββοουυλλοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν..  ΤΤαα  οοννόόµµαατταα  ττωωνν  υυππεευυθθύύννωωνν  

ααννααγγρράάφφοοννττααιι  σσττοο  έέγγγγρρααφφοο  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ((PPrroojjeecctt  aapppprraaiissaall  

ddooccuummeenntt  ––PPAADD))..        

ΓΓ..1122  ΟΟιι  σσυυσσττααττιικκέέςς  εεππιισσττοολλέέςς  πποουυ  λλααµµββάάννεειι  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  ααππόό  ττοουυςς  εενν  

δδυυννάάµµεειι  µµεειιοοδδόόττεεςς,,  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  ππρροοθθεεσσµµίίααςς  υυπποοββοολλήήςς  

ππρροοσσφφοορρώώνν,,  θθαα  ααπποοσσττααλλοούύνν,,  εεάάνν  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλεεςς,,  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  µµααζζίί  µµεε  

τταα  σσχχόόλλιιαα  κκααιι  ττιιςς  σσυυµµββοουυλλέέςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς,,  γγιιαα  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυ  εεννέέρργγεειιεεςς  ήή  

ααππααννττήήσσεειιςς..    

ΓΓ..1133  ΗΗ  ππααρρααλληηφφθθεείίσσαα  ααππόό  ττοουυςς  µµεειιοοδδόόττεεςς  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα,,  µµεεττάά  ττοο  

άάννοοιιγγµµαα  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν,,  θθαα  δδιιααχχεειιρριισσττεείί  ωωςς  αακκοολλοούύθθωωςς..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  

ττωωνν  σσυυµµββοολλααίίωωνν  πποουυ  δδεενν  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  σσεε  ππρρόόττεερροο  έέλλεεγγχχοο  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  

θθαα  ααπποοσσττααλλεείί  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  γγιιαα  ττηηνν  δδέέοουυσσαα  µµεελλέέττηη  κκααιι  ττηηνν  κκααττάάλλλληηλληη  

εεννέέρργγεειιαα,,  εεάάνν  χχρρεειιάάζζεεττααιι..  ΤΤαα  ππααρρααππάάννωω  σσυυµµββόόλλααιιαα  θθαα  εελλεεγγχχθθοούύνν  ααππόό  ττοο  

ππρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  κκααττάά  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη  ττοουυ  έέρργγοουυ..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  

σσυυµµββοολλααίίωωνν  πποουυ  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  σσεε  ππρρόόττεερροο  έέλλεεγγχχοο  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  ηη  

ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα  θθαα  εεξξεετταασσττεείί  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  µµεε  ττηηνν  γγννωωµµοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  

δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΕΕάάνν  ααππααιιττηηθθοούύνν  εεππιιππλλέέοονν  δδεεδδοοµµέένναα  γγιιαα  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  

δδιιααδδιικκαασσίίααςς,,  ααυυττάά  θθαα  δδοοθθοούύνν  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΕΕάάνν  ααππααιιττηηθθοούύνν  εεππιιππλλέέοονν  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ήή  κκάάπποοιιεεςς  δδιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς  ααππόό  ττοονν  µµεειιοοδδόόττηη,,  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  ζζηηττήήσσεειι  

ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  νναα  ττιιςς  ββρρεειι  κκααιι  νναα  ττιιςς  σσχχοολλιιάάσσεειι  ήή  νναα  ττιιςς  εεννσσωωµµααττώώσσεειι,,  

όόππωωςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι,,  σσττηηνν  ααννααφφοορράά  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς..  ΟΟ  έέλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  δδεενν  

θθαα  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  µµέέχχρριι  νναα  εελλεεγγχχθθεείί  κκααιι  νναα  µµεελλεεττηηθθεείί  ππλλήήρρωωςς  ηη  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα..          

ΓΓ..1144  ΕΕκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  ββεεββααίίωωσσηη  λλήήψψηηςς  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  δδεενν  θθαα  εεµµππλλαακκεείί  σσεε  

σσυυζζηηττήήσσεειιςς  ήή  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα  µµεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  ααππόό  ττοουυςς  µµεειιοοδδόόττεεςς  κκααττάά  ττηηνν  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι  εελλέέγγχχοουυ  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ,,  µµέέχχρριι  ττηηνν  

δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττηηςς  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..        

ΓΓ..1155  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  

ΌΌππωωςς  δδιιααττυυππώώννεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  22..22..6655  ,,  εεάάνν  µµεεττάά  ααππόό  ττηηνν  

αανναακκοοίίννωωσσηη  ττηηςς  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ,,  οο  µµεειιοοδδόόττηηςς  εεππιιθθυυµµεείί  νναα  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
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εεξξαακκρριιββώώσσεειι  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ηη  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  δδεενν  εεππιιλλέέχχθθηηκκεε,,  

θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααππεευυθθυυννθθεείί  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΕΕάάνν  οο  µµεειιοοδδόόττηηςς  δδεενν  

ιικκααννοοπποοιιηηθθεείί  µµεε  ττιιςς  εεξξηηγγήήσσεειιςς  πποουυ  θθαα  ττοουυ  δδώώσσεειι  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  κκααιι  εεππιιθθυυµµεείί  

νναα  ζζηηττήήσσεειι  µµιιαα  σσυυννάάννττηησσηη  µµεε  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  ττοο  κκάάννεειι  

ααππεευυθθυυννόόµµεεννοοςς  σσττοονν  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  σσύύµµββοουυλλοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  γγιιαα  ττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  

δδααννεειιοολλήήππττηη,,  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  κκααννοοννίίσσεειι  µµιιαα  σσυυννάάννττηησσηη  σσττοο  κκααττάάλλλληηλλοο  εεππίίππεεδδοο  

κκααιι  µµεε  ττοο  κκααττάάλλλληηλλοο  ππρροοσσωωππιικκόό..  ΣΣεε  ααυυττήή  ττηηνν  σσυυζζήήττηησσηη,,  µµπποορρεείί  νναα  σσυυζζηηττηηθθεείί  

µµόόννοο  ηη  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  µµεειιοοδδόόττηη  κκααιι  όόχχιι  οοιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  ττωωνν  

άάλλλλωωνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν  µµεειιοοδδοοττώώνν..    

  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
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∆∆..  ΈΈλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  ΕΕππιιλλοογγήήςς  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  

ΠΠρροογγρρααµµµµααττίίζζοοννττααςς  ττηηνν  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  ΕΕππιιλλοογγήήςς  

∆∆..11  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  εελλέέγγξξεειι  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  

ττωωνν  ππρροοττεειιννόόµµεεννωωνν  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  σσυυµµββοούύλλωωνν,,  σσττοο  σσχχέέδδιιοο  

ππρροοµµηηθθεειιώώνν,,  γγιιαα  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  ττηηνν  σσυυµµµµόόρρφφωωσσηη  µµεε  ττηηνν  σσυυµµφφωωννίίαα  δδααννεείίοουυ  

κκααιι  µµεε  ττιιςς  ππααρροούύσσεεςς  οοδδηηγγίίεεςς..  ΤΤοο  σσχχέέδδιιοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααλλύύππττεειι  

µµιιαα  ααρρχχιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  1188  µµηηννώώνν  ττοο  λλιιγγόόττεερροο..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

εεννηηµµεερρώώννεειι  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  σσεε  εεττήήσσιιαα  ββάάσσηη,,  ήή  όόπποοττεε  ααππααιιττεείίττααιι  

κκααλλύύππττοοννττααςς  ππάάνντταα  ττοουυςς  εεππόόµµεεννοουυςς  1188  µµήήννεεςς  ττηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ..  

ΟΟπποοιιεεσσδδήήπποοττεε  ππρροοττεειιννόόµµεεννεεςς  ααννααθθεεωωρρήήσσεειιςς  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  ππρρόόττεερρηη  έέγγκκρριισσηη..    

ΠΠρρόόττεερροοςς  ΈΈλλεεγγχχοοςς  

∆∆..22  ΑΑννααφφοορριικκάά  µµεε  όόλλαα  τταα  σσυυµµββόόλλααιιαα  τταα  οοπποοίίαα  υυππόόκκεειιννττααιι  σσττοονν  ππρρόόττεερροο  

έέλλεεγγχχοο  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς::  

((αα))  ΠΠρριινν  ττηηνν  ππρρόόσσκκλληησσηη  γγιιαα  υυπποοββοολλήή  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  οο  

δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  υυπποοββάάλλεειι  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  έέκκδδοοσσηη  δδήήλλωωσσηηςς  

««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»    ττηηνν  ππρροοττεειιννόόµµεεννηη  εεκκττίίµµηησσηη  κκόόσσττοουυςς  κκααιι  ττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  

ππρροοττάάσσεειιςς  ((σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  ττοονν  σσύύννττοοµµοο  κκααττάάλλοογγοο))..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήσσεειι  ττιιςς  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  σσττοονν  σσύύννττοοµµοο  κκααττάάλλοογγοο  κκααιι  τταα  

έέγγγγρρααφφαα  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς..  ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  

ππεερρααιιττέέρρωω  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  θθαα  ααππααιιττήήσσεειι  ττηηνν  δδήήλλωωσσηη  ««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»  εεκκ  

µµέέρροουυςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ππρριινν  ττηηνν  ααπποοσσττοολλήή  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  σσττοουυςς  

σσυυµµββοούύλλοουυςς  ττοουυ  σσύύννττοοµµοουυ  κκααττααλλόόγγοουυ1
11155..    

((ββ))  ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  οο  

δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλεειι  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  δδίίννοοννττααςς  ττηηςς  εεππααρρκκήή  

χχρρόόννοο,,  γγιιαα  έέλλεεγγχχοο  µµιιαα  ααννααφφοορράά  ττεεχχννιικκήήςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ((ππρροοεεττοοιιµµαασσµµέέννηη,,  εεάάνν  ηη  

ΤΤρράάππεεζζαα  ττοο  ααππααιιττήήσσεειι,,  ααππόό  εειιδδιικκοούύςς  ααπποοδδεεκκττοούύςς  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα))  κκααιι  έένναα  

                                                                                        
111155
  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  σσυυµµββοολλααίίωωνν  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  κκαατταακκυυρρωωθθοούύνν  κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  

ππααρράάγγρρααφφοο  33..33..1122  όόπποουυ  µµιιαα  εεκκ  ννέέοουυ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  δδεενν  εείίννααιι  ππρραακκττιικκήή,,  οο  
δδααννεειιοολλήήππττηηςς  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  χχωωρρίίςς  ππρρώώττ’’  ααππ’’  όόλλαα  νναα  
υυπποοββάάλλεειι  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  ττηηνν  δδιικκήή  ττηηςς  εεκκττίίµµηησσηη  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  κκααιι  νναα  λλάάββεειι  
ττηηνν  δδήήλλωωσσηη  ««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  αακκοολλοουυθθήήσσεειι  ττιιςς  
ααππααιιττήήσσεειιςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  λλεεππττοοµµέέρρεειιεεςς..      
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ααννττίίγγρρααφφοο  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  εεάάνν  ααππααιιττηηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα..  ΕΕάάνν  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  

εεκκττιιµµήήσσεειι  όόττιι  ηη  ττεεχχννιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  εείίννααιι  αασσυυννεεππήήςς  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  

γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  άάµµεεσσαα  νναα  εεννηηµµεερρώώσσεειι  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  νναα  

δδηηλλώώσσεειι  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  πποουυ  ττηηνν  οοδδήήγγηησσαανν  σσεε  µµιιαα  ττέέττοοιιαα  εεκκττίίµµηησσηη,,  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  ηη  

ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεκκδδώώσσεειι  δδήήλλωωσσηη  ««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»  γγιιαα  ττηηνν  ττεεχχννιικκήή  

ααξξιιοολλόόγγηησσηη..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  εεππίίσσηηςς  νναα  ζζηηττήήσσεειι  ττηηνν  δδήήλλωωσσηη  ««κκααµµίίαα  

ααννττίίρρρρηησσηη»»  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  εεάάνν  ηη  ααννααφφοορράά  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ππρροοττεείίννεειι  ααππόόρρρριιψψηη  

όόλλωωνν  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν..      

((γγ))  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  µµπποορρεείί  νναα  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσττοο  άάννοοιιγγµµαα  ττωωνν  

οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  µµόόννοο  µµεεττάά  ττηηνν  ππααρρααλλααββήή  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ττηηςς  

δδήήλλωωσσηηςς  ««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»  γγιιαα  ττηηνν  ττεεχχννιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη..  ΌΌτταανν  ηη  ττιιµµήή  ααπποοττεελλεείί  

ππααρράάγγοονντταα  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  µµπποορρεείί  ττόόττεε  νναα  

ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  

ααίίττηησσηηςς  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  υυπποοββάάλλεειι  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  γγιιαα  

εεννηηµµέέρρωωσσηη  ττηηςς,,  ττηηνν  ττεελλιικκήή  ααννααφφοορράά  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  µµααζζίί  µµεε  ττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ττοουυ  

γγιιαα  ττηηνν  ννιικκήήττρριιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα    ππρρέέππεειι  νναα  εεννηηµµεερρώώσσεειι  ττηηνν  

εεππιιχχεείίρρηησσηη  πποουυ  έέλλααββεε  ττηηνν  υυψψηηλλόόττεερρηη  σσυυννοολλιικκήή  ββααθθµµοολλοογγίίαα  σσττηηνν  ττεελλιικκήή  

ααξξιιοολλόόγγηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόθθεεσσηη  ττοουυ  νναα  κκαατταακκυυρρώώσσεειι  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  σσεε  ααυυττήήνν  εεννώώ  

θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττηηνν  ππρροοσσκκααλλέέσσεειι  σσεε  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς..    

((δδ))  ΕΕάάνν  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  λλάάββεειι  ππααρράάπποονναα  ααππόό  σσυυµµββοούύλλοουυςς,,  έένναα  

ααννττίίγγρρααφφοο  ττωωνν  ππααρρααππόόννωωνν  κκααιι  έένναα  ααννττίίγγρρααφφοο  ααππόό  ττηηνν  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοσσττααλλοούύνν  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  ττηηνν  εεννηηµµέέρρωωσσηη  ττηηςς..    

((εε))  ΕΕάάνν  σσαανν  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττηηςς  ααννάάλλυυσσηηςς  ττωωνν  ππααρρααππόόννωωνν  ααλλλλάάξξεειι  

ττηηνν  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  γγιιαα  κκαατταακκύύρρωωσσηη,,  οοιι  λλόόγγοοιι  γγιιαα  µµιιαα  ττέέττοοιιαα  ααππόόφφαασσηη  κκααιι  ηη  

ααννααθθεεωωρρηηµµέέννηη  ααννααφφοορράά  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββλληηθθοούύνν  σσττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  δδήήλλωωσσηη  ««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

φφρροοννττίίσσεειι  γγιιαα  ττηηνν  εεππαανναα--δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττηηςς  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  µµεε  ττηηνν  

φφόόρρµµαα  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  33..22..2288..  

((σσττ))  ΜΜεεττάά  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεεωωνν,,  οο  

δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλεειι  σσττηη  ΤΤρράάππεεζζαα,,  δδίίννοοννττααςς  ττηηςς  εεππααρρκκήή  

χχρρόόννοο  γγιιαα  έέλλεεγγχχοο,,  έένναα  ααννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ  εεππιικκυυρρωωµµέέννοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  

δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεεωωνν..  ΕΕάάνν  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεεωωνν  κκααττααλλήήξξεειι  σσεε  

ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ββαασσιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν,,  ήή  σσεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααλλλλααγγήή  ττωωνν  

ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν  ((TTOORR))  κκααιι  ττοουυ  ααρρχχιικκάά  ππρροοττεειιννόόµµεεννοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  οο  
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δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποογγρρααµµµµίίσσεειι  ττιιςς  ααλλλλααγγέέςς  κκααιι  νναα  εεξξηηγγήήσσεειι  γγιιααττίί  

ααυυττέέςς  οοιι  ααλλλλααγγέέςς  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλεεςς  κκααιι  ααννααγγκκααίίεεςς..    

((ζζ))  ΕΕάάνν  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  εεκκττιιµµήήσσεειι  όόττιι  ηη  ττεελλιικκήή  ααννααφφοορράά  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς,,  

ηη  ππρρόότταασσηη  γγιιαα  κκαατταακκύύρρωωσσηη,,  κκααιι  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεεωωνν  εείίννααιι  

ααννττιιφφααττιικκάά  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  ((RRFFPP))  θθαα  ππρρέέππεειι  

ααµµέέσσωωςς  νναα  εεννηηµµεερρώώσσεειι  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  νναα  δδιιααττυυππώώσσεειι  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  πποουυ  

ττηηνν  οοδδήήγγηησσαανν  σσεε  ααυυττήή  ττηηνν  εεκκττίίµµηησσηη..  ∆∆ιιααφφοορρεεττιικκάά,,  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  δδώώσσεειι  ττηηνν  

έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  µµεε  µµιιαα  δδήήλλωωσσηη  ««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»  σσττηηνν  κκαατταακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  

σσυυµµββοολλααίίοουυ..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιββεεββααιιώώσσεειι  ττηηνν  κκαατταακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  

σσυυµµββοολλααίίοουυ  µµόόννοο  µµεεττάά  ττηηνν  λλήήψψηη  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  ««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»  ααππόό  ττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα..  

((ηη))  ΜΜεεττάά  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλεειι  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  έένναα  ααννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ  ττεελλιικκοούύ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  

ππρριινν  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ααίίττηησσηηςς  γγιιαα  εεκκττααµµίίεευυσσηη  χχρρηηµµάάττωωνν..  

((θθ))  ΗΗ  ππεερριιγγρρααφφήή  κκααιι  ττοο  πποοσσόό  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  µµααζζίί  µµεε  ττοο  όόννοοµµαα  

κκααιι  ττηηνν  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  θθαα  ααπποοκκααλλυυφφθθοούύνν  δδηηµµόόσσιιαα  ααππόό  ττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα  µµόόλλιιςς  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  ππααρρααλλάάββεειι  ττοο  υυπποογγεεγγρρααµµµµέέννοο  ααννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ  

σσυυµµββοολλααίίοουυ..  

∆∆..33  ΤΤρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  ττοουυ  υυπποογγεεγγρρααµµµµέέννοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  

ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  σσυυµµββοολλααίίωωνν  πποουυ  υυππόόκκεειιννττααιι  σσεε  ππρρόόττεερροο  έέλλεεγγχχοο  ααππόό  

ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  οουυσσιιαασσττιικκήήςς  ππααρράάτταασσηηςς  χχρρόόννοουυ  γγιιαα  

ττηηνν  εεκκππλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  ττηηνν  σσυυµµφφωωννίίαα  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  σσηηµµααννττιικκήή  

ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  σσκκοοπποούύ  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  ττηηνν  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ββαασσιικκοούύ  

ππρροοσσωωππιικκοούύ,,  ττηηνν  ππααρρααίίττηησσηη  ααππόό  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  ήή  ππρριινν  ααππόό  

ττηηνν  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααλλλλααγγήή  σσττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ααύύξξααννεε  σσυυννοολλιικκάά  ττοο  

ααρρχχιικκόό  πποοσσόό  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  1155%%,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  ζζηηττήήσσεειι  ττηηνν  δδήήλλωωσσηη  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»  γγιιαα  ττηηνν  

ππρροοττεειιννόόµµεεννηη  ππααρράάτταασσηη,,  ττρροοπποοπποοίίηησσηη,,  ααννττιικκααττάάσστταασσηη,,  ααπποοπποοίίηησσηη,,  ήή  

ααλλλλααγγήή..  ΕΕάάνν  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  εεκκττιιµµήήσσεειι  όόττιι  ηη  ππρρόότταασσηη  θθαα  µµπποορροούύσσεε  νναα  εείίννααιι  

αασσυυννεεππήήςς  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  σσυυµµφφωωννίίααςς  δδααννεείίοουυ  κκααιι//ήή  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  

ππρροοµµηηθθεειιώώνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  ααµµέέσσωωςς  νναα  εειιδδοοπποοιιήήσσεειι  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  νναα  

εεκκφφρράάσσεειι  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  πποουυ  ττηηνν  οοδδήήγγηησσαανν  σσεε  µµιιαα  ττέέττοοιιαα  εεκκττίίµµηησσηη..  ΈΈνναα  
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ααννττίίγγρρααφφοο  ααππόό  όόλλεεςς  ττιιςς  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

υυπποοββλληηθθεείί  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα..    

∆∆..44  ΜΜεεττααφφρράάσσεειιςς..  ΕΕάάνν  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  ππρρόόττεερροο  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  

εείίννααιι  γγρρααµµµµέέννοο  σσττηηνν  εεθθννιικκήή  γγλλώώσσσσαα  ((ήή  σσεε  γγλλώώσσσσαα  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  

εευυρρέέωωςς  σσττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  γγιιαα  εεµµπποορριικκέέςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς)),,  µµιιαα  

εεππιικκυυρρωωµµέέννηη  µµεεττάάφφρραασσηη  ττωωνν  ααννααφφοορρώώνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι  ττοουυ  εεππιικκυυρρωωµµέέννοουυ  

ππρροοσσχχεεδδίίοουυ  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  σσεε  µµιιαα  δδιιεεθθννώώςς  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύµµεεννηη  γγλλώώσσσσαα  πποουυ  

κκααθθοορρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  ((ΑΑγγγγλλιικκάά,,  ΓΓααλλλλιικκάά,,  ήή  ΙΙσσππααννιικκάά))  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββλληηθθεείί  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττοουυ  εελλέέγγχχοουυ..  

ΠΠααρρόόµµοοιιαα  εεππιικκυυρρωωµµέέννηη  µµεεττάάφφρραασσηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββλληηθθεείί  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  

γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  µµεεττααγγεεννέέσσττεερρεεςς  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  ττέέττοοιιωωνν  σσυυµµββοολλααίίωωνν..  

ΕΕκκ  ττωωνν  ΥΥσσττέέρρωωνν  ΈΈλλεεγγχχοοςς  

∆∆..55    ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ααλλλλάά  κκααιι  δδύύοο  χχρρόόννιιαα  

µµεεττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ηηµµέέρραα  ττηηςς  σσυυµµφφωωννίίααςς  δδααννεείίοουυ  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  δδιιααττηηρρήήσσεειι  όόλλαα  τταα  έέγγγγρρααφφαα  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  ττοο  κκάάθθεε  σσυυµµββόόλλααιιοο  τταα  οοπποοίίαα  δδεενν  

δδιιέέπποοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  ∆∆22..  ΑΑυυττάά  τταα  έέγγγγρρααφφαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  ((χχωωρρίίςς  νναα  ππεερριιοορρίίζζοοννττααιι  µµόόννοο  σσεε  ααυυττάά)),,  ττοο  ππρρωωττόόττυυπποο  

υυπποογγεεγγρρααµµµµέέννοο  σσυυµµββόόλλααιιοο,,  ττηηνν  ααννάάλλυυσσηη  ττωωνν  ααννττίίσσττοοιιχχωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  κκααιι  ττιιςς  

σσυυσσττάάσσεειιςς  γγιιαα  κκαατταακκύύρρωωσσηη,,  γγιιαα  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττοουυςς  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ήή  ααππόό  ττοουυςς  

σσυυµµββοούύλλοουυςς  ττηηςς,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ααυυττόό,,  γγιιαα  τταα  σσυυµµββόόλλααιιαα  πποουυ  κκαατταακκυυρρώώθθηηκκαανν  µµεε  

ββάάσσηη  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  µµοοννήήςς  ππηηγγήήςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  ττοο  ααρρχχεείίοο  ττηηςς  

δδιικκααιιοολλόόγγηησσηηςς,,  τταα  ππρροοσσόόνντταα  κκααιι  ττηηνν  εεµµππεειιρρίίαα  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν,,  κκααιι  ττοο  

ππρρωωττόόττυυπποο  υυπποογγεεγγρρααµµµµέέννοο  σσυυµµββόόλλααιιοο..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωµµέέννοοςς  

νναα  υυπποοββάάλλεειι  ααυυττάά  τταα  έέγγγγρρααφφαα  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  µµόόλλιιςς  ααυυττόό  ζζηηττηηθθεείί..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα,,  

εεάάνν  εεκκττιιµµήήσσεειι  όόττιι  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  δδεενν  κκαατταακκυυρρώώθθηηκκεε  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  

ππρροοσσυυµµφφωωννηηµµέέννεεςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς,,  όόππωωςς  ααννττιικκααττοοππττρρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  σσυυµµφφωωννίίαα  

δδααννεείίοουυ  κκααιι  ααννααππττύύσσσσεεττααιι  ππεερρααιιττέέρρωω  σσττοο  εεγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  

σσχχέέδδιιοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  ήή  όόττιι  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  δδεενν  εείίννααιι  σσυυννεεππέέςς  µµεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  

δδιιααδδιικκαασσίίεεςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεννηηµµεερρώώσσεειι  άάµµεεσσαα  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  όόττιι  ηη  

ππααρράάγγρρααφφοοςς  33..11..1177  θθαα  εεφφααρρµµοοσσττεείί  κκααιι  νναα  εεκκφφρράάσσεειι  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  πποουυ  ττηηνν  

οοδδήήγγηησσαανν  σσεε  ααυυττήή  ττηηνν  εεκκττίίµµηησσηη..    
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ΕΕ..  ΕΕννττοολλέέςς  ππρροοςς  ττοουυςς  ΣΣυυµµββοούύλλοουυςς  

ΕΕ..11  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσεειι  ττηηνν  ππρρόόττυυππηη  ααίίττηησσηη  γγιιαα  

ππρροοττάάσσεειιςς  ηη  οοπποοίίαα  εεκκδδόόθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  κκααιι  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  

γγιιαα  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς,,  κκααλλύύππττοοννττααςς  ττηηνν  ππλλεειιοοννόόττηητταα  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν..  ΕΕάάνν  κκάάττωω  

ααππόό  αασσυυννήήθθιισσττεεςς  ππεερριισσττάάσσεειιςς,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  εεκκττιιµµάά  όόττιι  ππρρέέππεειι  νναα  

ττρροοπποοπποοιιήήσσεειι  ττιιςς  ππρρόόττυυππεεςς  οοδδηηγγίίεεςς,,  µµπποορρεείί  νναα  ττοο  κκάάννεειι  δδιιααµµέέσσοουυ  ττοουυ  φφύύλλοουυ  

ττεεχχννιικκώώνν  δδεεδδοοµµέέννωωνν  κκααιι  όόχχιι  ττρροοπποοπποοιιώώννττααςς  ττοο  κκυυρρίίωωςς  κκεείίµµεεννοο..  ΟΟιι  οοδδηηγγίίεεςς  

ππρροοςς  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  εεππααρρκκήήςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  

γγιιαα  τταα  ππααρραακκάάττωω  ζζηηττήήµµαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  εερργγαασσίίαα::    

((αα))  ΜΜιιαα  πποολλύύ  σσύύννττοοµµηη  ππεερριιγγρρααφφήή  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  

((ββ))  ΠΠρρόόττυυππεεςς  φφόόρρµµεεςς  γγιιαα  ττιιςς  ττεεχχννιικκέέςς  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  

((γγ))  ΤΤαα  οοννόόµµαατταα  κκααιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ααξξιιωωµµααττοούύχχοουυςς  µµεε  ττοουυςς  

οοπποοίίοουυςς  µµπποορροούύνν  νναα  έέρρθθοουυνν  σσεε  εεππααφφήή  γγιιαα  δδιιεευυκκρριιννήήσσεειιςς  κκααιι  µµεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  

οοιι  ααννττιιππρρόόσσωωπποοιι  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  µµπποορροούύνν  νναα  σσυυννααννττηηθθοούύνν  αανν  ππααρραασσττεείί  

ααννάάγγκκηη..  

((δδ))  ΛΛεεππττοοµµέέρρεειιεεςς  σσχχεεττιικκέέςς  µµεε  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς  πποουυ  

ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  αακκοολλοουυθθηηθθεείί,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς::  

II..  ΜΜιιαα  ππεερριιγγρρααφφήή  ττηηςς  µµεεθθόόδδοουυ  ττωωνν  δδύύοο  σσττααδδίίωωνν,,  εεάάνν  

εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλληη..  

IIII..  ΈΈνναα  κκααττάάλλοογγοο  µµεε  τταα  κκρριιττήήρριιαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττηηςς  ττεεχχννιικκήήςς  

ππρρόότταασσηηςς  κκααιι  ττοουυςς  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  σσττάάθθµµιισσηηςς  γγιιαα  κκάάθθεε  κκρριιττήήρριιοο..  

IIIIII..  ΛΛεεππττοοµµέέρρεειιεεςς  γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη    

IIVV..  ΤΤοουυςς  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  σσττάάθθµµιισσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ττοο  

κκόόσσττοοςς  γγιιαα  εεππιιλλοογγήή  µµεε  ττηηνν  µµέέθθοοδδοο  ∆∆ΕΕΠΠΚΚ..    

VV..  ΤΤηηνν  εελλάάχχιισσττηη  ββααθθµµοολλοογγίίαα  εεππιιττυυχχίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα..  

VVII..  ΛΛεεππττοοµµέέρρεειιεεςς  γγιιαα  ττοο  δδηηµµόόσσιιοο  άάννοοιιγγµµαα  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  

ππρροοττάάσσεεωωνν..  

((εε))  ΜΜιιαα  εεκκττίίµµηησσηη  ττοουυ  εεππιιππέέδδοουυ  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ββαασσιικκοούύ  

ππρροοσσωωππιικκοούύ  ((σσεε  µµήήννεεςς  εεππιιττεελλιικκήήςς  εερργγαασσίίααςς))  πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  ααππόό  ττοουυςς  

σσυυµµββοούύλλοουυςς  ήή  ττοονν  σσυυννοολλιικκόό  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ααλλλλάά  όόχχιι  κκααιι  τταα  δδύύοο..      

((σσττ))  ΕΕννδδεείίξξεειιςς  εελλάάχχιισσττηηςς  εεµµππεειιρρίίααςς,,  αακκααδδηηµµααϊϊκκώώνν  εεππιιττεευυγγµµάάττωωνν,,  

κκααιι  οούύττωω  κκααθθ’’  εεξξήήςς,,  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  ααππόό  ττοο  ββαασσιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό..    
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((ζζ))  ΛΛεεππττοοµµέέρρεειιεεςς  κκααιι  κκααττάάσστταασσηη  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  εεξξωωττεερριικκήήςς  

χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς..  

((ηη))  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττιιςς  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς,,  τταα  οοιικκοοννοοµµιικκάά  κκααιι  

άάλλλλεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  θθαα  ζζηηττήήσσεειι  ηη  εεππιιλλεεχχθθεείίσσαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  κκααττάά  ττηηνν  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεεωωνν  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..    

((θθ))  ΤΤηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  λλήήξξεεωωςς  υυπποοββοολλήήςς  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  

((ιι))    ΝΝόόµµιισσµµαα  ήή  ννοοµµίίσσµµαατταα  µµεε  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  εεκκφφρραασσττεείί,,  θθαα  

σσυυγγκκρριιθθεείί,,  κκααιι  θθαα  ππλληηρρωωθθεείί  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..    

((κκ))    ΠΠααρρααπποοµµππέέςς  σσεε  ΝΝόόµµοουυςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  οοιι  

οοπποοίίοοιι  ππιιθθααννόόνν  νναα  εείίννααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  σσχχεεττιικκοοίί  µµεε  ττοο  ππρροοττεειιννόόµµεεννοο  σσυυµµββόόλλααιιοο..    

((λλ))  ΜΜιιαα  δδήήλλωωσσηη  όόττιι  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  κκααιι  οοπποοιιοοσσδδήήπποοττεε  ααππόό  ττοουυςς  

σσυυννεερργγάάττεεςς  ττηηςς  θθαα  ααπποοκκλλεειισσττεείί  ααππόό  ττηηνν  ππρροοµµήήθθεειιαα  υυλλιικκώώνν  σσττιιςς  ππρροοςς  τταα  κκάάττωω  

εερργγαασσίίεεςς,,  ήή  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  εεάάνν  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς,,  ττέέττοοιιεεςς  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  σσυυννιισσττοούύνν  σσύύγγκκρροουυσσηη  σσυυµµφφεερρόόννττωωνν  µµεε  ττιιςς  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  έέρργγοο  

ππααρρεεχχόόµµεεννεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..      

((µµ))  ΤΤηηνν  µµέέθθοοδδοο  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββλληηθθοούύνν  οοιι  

ππρροοττάάσσεειιςς,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  ττηηνν  ααππααίίττηησσηη  οοιι  ττεεχχννιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  κκααθθώώςς  

εεππίίσσηηςς  κκααιι  οοιι  ππρροοττάάσσεειιςς  ττιιµµώώνν  νναα  σσφφρρααγγιισσττοούύνν  κκααιι  νναα  υυπποοββλληηθθοούύνν  ξξεεχχωωρριισσττάά  

µµεε  ττρρόόπποο  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  όόττιι  ηη  ττεεχχννιικκήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  δδεενν  θθαα  

εεππηηρρεεαασσττεείί  ααππόό  ττηηνν  ττιιµµήή..      

((νν))  ΜΜιιαα  ααππααίίττηησσηη  ααππόό  ττηηνν  ππρροοσσκκλληηθθεείίσσαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  όόττιι  

II..  ΘΘαα  ββεεββααιιώώσσεειι  ττηηνν  ππααρρααλλααββήή  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  

IIII..  ΘΘαα  εεννηηµµεερρώώσσεειι  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  εεάάνν  θθαα  υυπποοββάάλλεειι  ήή  όόχχιι  

ππρρόότταασσηη..  

((ξξ))  ΟΟ  σσύύννττοοµµοοςς  κκααττάάλλοογγοοςς  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  πποουυ  ππρροοσσκκααλλοούύννττααιι  

νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  εεάάνν  κκααιι  κκααττάά  ππόόσσοο  οοιι  σσυυννεερργγαασσίίεεςς  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  

σσυυµµββοούύλλωωνν  εείίννααιι  ααπποοδδεεκκττέέςς..  

((οο))  ΗΗ  ππεερρίίοοδδοοςς  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  οοιι  ππρροοττάάσσεειιςς  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  θθαα  

εείίννααιι  έέγγκκυυρρεεςς  κκααιι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  οοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  δδεεσσµµεεύύοοννττααιι  νναα  

δδιιααττηηρρήήσσοουυνν,,  χχωωρρίίςς  ααλλλλααγγέέςς,,  ττοο  ππρροοττεειιννόόµµεεννοο  ββαασσιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό,,  εεννώώ  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααττηηρρήήσσοουυνν  τταα  ππρροοττεειιννόόµµεενναα  πποοσσοοσσττάά  κκααιι  ττηηνν  ππρροοττεειιννόόµµεεννηη  

σσυυννοολλιικκήή  ττιιµµήή..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ππααρράάτταασσηηςς  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εεγγκκυυρρόόττηηττααςς  ττωωνν  

ππρροοττάάσσεεωωνν  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  νναα  µµηηνν  δδιιααττηηρρήήσσοουυνν  ττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  

ττοουυςς..      
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((ππ))    ΤΤηηνν  ππρροοσσδδοοκκώώµµεεννηη  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  οο  εεππιιλλεεχχθθεείίςς  

σσύύµµββοουυλλοοςς  ααννααµµέέννεεττααιι  νναα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ττηηνν  εερργγαασσίίαα..  

((ρρ))  ΜΜιιαα  δδήήλλωωσσηη  πποουυ  θθαα  δδεείίχχννεειι::  

II..  ΕΕάάνν  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  ττοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  κκααιι  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  θθαα  

εείίννααιι  ααφφοορροολλόόγγηητταα  ήή  όόχχιι,,  εεάάνν  όόχχιι  

IIII..  ΠΠοοιιοο  θθαα  εείίννααιι  ττοο  ππιιθθααννόό  φφοορροολλοογγιικκόό  ββάάρροοςς  ήή  ααππόό  πποούύ  

µµπποορρεείί  κκάάπποοιιοοςς  νναα  ααννττλλήήσσεειι  ααυυττέέςς  ττιιςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  έέγγκκααιιρραα;;  ΚΚααιι  µµιιαα  δδήήλλωωσσηη  

µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  ααππααιιττεείί  ααππόό  ττοονν  σσύύµµββοουυλλοο  νναα  ππεερριιλλάάββεειι  σσττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ττοουυ  

ππρρόότταασσηη  έένναα  ξξεεχχωωρριισσττόό  πποοσσόό  ξξεεκκάάθθααρραα  ππρροοσσδδιιοορριισσµµέέννοο  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  

φφόόρρωωνν..    

((σσ))  ΕΕάάνν  δδεενν  ππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι  σσττιιςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  ((TTOORR)),,  ήή  σσττοο  

ππρροοσσχχέέδδιιοο  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  λλεεππττοοµµέέρρεειιεεςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  εευυκκοολλίίεεςς,,  

εεξξοοππλλιισσµµόόςς,,  κκααιι  ππρροοσσωωππιικκόό  πποουυ  θθαα  χχοορρηηγγηηθθοούύνν  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..  

((ττ))  ΣΣττααδδιιαακκήή  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς,,  εεάάνν  ααυυττόό  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλοο  

κκααιι  ηη  ππιιθθααννόόττηητταα  νναα  αακκοολλοουυθθήήσσοουυνν  άάλλλλαα  έέρργγαα..  

((υυ))  ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  γγιιαα  ττοονν  χχεειιρριισσµµόό  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκώώνν  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττιιςς  

ππααρρεεχχόόµµεεννεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς,,  κκααιι    

((φφ))  ΌΌρροοιι  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάθθεεσσηη  µµέέρροουυςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  σσεε  ττρρίίττοουυςς..    
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ΣΣΤΤ..  ΟΟδδηηγγίίεεςς  σσττοουυςς  ΣΣυυµµββοούύλλοουυςς  

          ΣΣκκοοππόόςς  

ΣΣΤΤ..11  ΑΑυυττόό  ττοο  ππααρράάρρττηηµµαα  δδίίννεειι  οοδδηηγγίίεεςς  σσεε  σσύύµµββοουυλλοουυςς  πποουυ  εεππιιθθυυµµοούύνν  νναα  

ππααρράάσσχχοουυνν  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  κκααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  

χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεεννεεςς  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ήή  ααππόό  ttrruusstt  ffuunnddss..  

ΕΕυυθθύύννηη  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕππιιλλοογγήή  ττωωνν  ΣΣυυµµββοούύλλωωνν  

ΣΣΤΤ..22    ΗΗ  εευυθθύύννηη  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  κκααιι  κκααττάά  σσυυννέέππεειιαα  γγιιαα  ττιιςς  

σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  έέρργγοο,,  ααννήήκκεειι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  σσττοονν  

δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα,,  ααππόό  ττηηνν  δδιικκήή  ττηηςς  ππλλεευυρράά,,  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωµµέέννηη  ααππόό  

τταα  άάρρθθρραα  ττηηςς  σσυυµµφφωωννίίααςς  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  όόττιι  τταα  κκεεφφάάλλααιιαα  ππλληηρρώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοο  

ΤΤρρααππεεζζιικκόό  δδάάννεειιοο  µµόόννοο  όότταανν  ππρρααγγµµααττοοπποοιιοούύννττααιι  οοιι  δδααππάάννεεςς..  ΗΗ  εεκκττααµµίίεευυσσηη  

ττωωνν  χχρρηηµµάάττωωνν  ττοουυ  δδααννεείίοουυ  ήή  ττηηςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  γγίίννεεττααιι  µµόόννοο  κκααττόόππιινν  

ααιιττήήσσεεωωςς  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη1
11166..  ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκάά  έέγγγγρρααφφαα  πποουυ  ααπποοδδεειικκννύύοουυνν  όόττιι  

τταα  κκεεφφάάλλααιιαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε  ααρρµµοοννίίαα  µµεε  ττηηνν  σσυυµµφφωωννίίαα  δδααννεείίοουυ  κκααιι//ήή  ττοο  

σσχχέέδδιιοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  ((ήή  ττηηνν  σσυυµµφφωωννίίαα  ttrruusstt  ffuunndd))  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββλληηθθοούύνν  

µµααζζίί  µµεε  ττηηνν  ααίίττηησσηη  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  γγιιαα  εεκκττααµµίίεευυσσηη..  ΠΠλληηρρωωµµέέςς  µµπποορροούύνν  νναα  

γγίίννοουυνν  γγιιαα  νναα::      

((αα))  ΑΑπποοζζηηµµιιωωθθεείί  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  γγιιαα  ππλληηρρωωµµέέςς  πποουυ  έέχχεειι  ήήδδηη  

κκάάννεειι  ααππόό  δδιικκέέςς  ττοουυ  ππηηγγέέςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς..  

((ββ))  ΆΆµµεεσσαα  σσεε  έένναα  ττρρίίττοο  µµέέρροοςς  ((γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα  σσττοονν  σσύύµµββοουυλλοο))..  

((γγ))  ΣΣεε  µµιιαα  εεµµπποορριικκήή  ττρράάππεεζζαα  γγιιαα  δδααππάάννεεςς  έέννααννττιι  µµιιααςς  εειιδδιικκήήςς  

δδέέσσµµεευυσσηηςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  πποουυ  κκααλλύύππττεειι  ττρρααππεεζζιικκήή  εεννέέγγγγυυοο  ππίίσσττωωσσηη  ((µµιιαα  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  ηη  οοπποοίίαα  εείίννααιι  αασσυυννήήθθιισσττηη  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν))..  

ΌΌππωωςς  υυπποογγρρααµµµµίίζζεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  33..11..44,,  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  εείίννααιι  

υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  κκααιι  ππρρόόσσλληηψψηη  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν..  ΑΑυυττόόςς  ζζηηττάάεειι,,  

ππααρρααλλααµµββάάννεειι,,  ααξξιιοολλοογγεείί  ττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  κκαατταακκυυρρώώννεειι  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο..  ΤΤοο  

σσυυµµββόόλλααιιοο  σσυυννάάππττεεττααιι  µµεεττααξξύύ  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  ττοουυ  σσύύµµββοουυλλοουυ..  ΗΗ  

ΤΤρράάππεεζζαα  δδεενν  ααπποοττεελλεείί  σσυυµµββααλλλλόόµµεεννοο  µµέέλλοοςς..    
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  ΜΜιιαα  ππλλήήρρηη  ππεερριιγγρρααφφήή  ττωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  εεκκττααµµίίεευυσσηηςς  δδίίννεεττααιι  σσττοο  εεγγχχεειιρρίίδδιιοο  εεκκττααµµιιεεύύσσεεωωνν  

ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιµµοο  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//pprroojjeeccttss      



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
119900

ΟΟ  ΡΡόόλλοοςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς        

ΣΣΤΤ..33  ΌΌππωωςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  ππααρράάρρττηηµµαα  ∆∆  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  εελλέέγγχχεειι  ττηηνν  ααίίττηησσηη  

γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς,,  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  κκααιι  ττοο  σσυυµµββόόλλααιιοο  γγιιαα  νναα  

εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  όόττιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεφφααρρµµόόζζεεττααιι  σσεε  ααρρµµοοννίίαα  µµεε  ττιιςς  

ππρροοσσυυµµφφωωννηηµµέέννεεςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς,,  όόππωωςς  ααππααιιττεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  σσυυµµφφωωννίίαα  δδααννεείίοουυ  

κκααιι  ααννααππττύύσσσσεεττααιι  ππεερρααιιττέέρρωω  σσττοο  σσχχέέδδιιοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν..  ΓΓιιαα  όόλλαα  τταα  σσυυµµββόόλλααιιαα  

πποουυ  υυππόόκκεειιννττααιι  σσεε  ππρρόόττεερροο  έέλλεεγγχχοο  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  εελλέέγγχχεειι  τταα  

έέγγγγρρααφφαα  ππρριινν  ααυυττάά  εεκκδδοοθθοούύνν,,  όόππωωςς  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττοο  ππααρράάρρττηηµµαα  ∆∆..  ΕΕππίίσσηηςς,,  

εεάάνν  σσεε  οοιιοοννδδήήπποοττεε  χχρρόόννοο  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  εεππιιλλοογγήήςς  ((αακκόόµµαα  

κκααιι  µµεεττάά  ττηηνν  κκαατταακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ))  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  ααπποοφφααννθθεείί  όόττιι  οοιι  

ππρροοσσυυµµφφωωννηηµµέέννεεςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  δδεενν  αακκοολλοουυθθήήθθηηκκαανν  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  

οουυσσιιαασσττιικκήή  λλεεππττοοµµέέρρεειιαα,,  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  µµπποορρεείί  νναα  δδηηλλώώσσεειι  άάσσττοοχχηη  ππρροοµµήήθθεειιαα,,  

όόππωωςς  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  33..11..1177..  ΌΌµµωωςς,,  εεάάνν  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  

κκαατταακκύύρρωωσσεε  έένναα  σσυυµµββόόλλααιιοο  µµεεττάά  ααππόό  ττηηνν  δδήήλλωωσσηη  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ««κκααµµίίαα  

ααννττίίρρρρηησσηη»»,,  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  δδηηλλώώσσεειι  άάσσττοοχχηη  ππρροοµµήήθθεειιαα  µµόόννοο  εεάάνν  ηη  δδήήλλωωσσηη  

««κκααµµίίαα  ααννττίίρρρρηησσηη»»  εεκκδδόόθθηηκκεε  µµαα  ββάάσσηη  εελλλλιιππεείίςς,,  αανναακκρριιββεείίςς,,  ήή  ππααρρααππλλααννηηττιικκέέςς  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  δδόόθθηηκκαανν  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  εεάάνν  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  

ααπποοφφαασσίίσσεειι  όόττιι  εεφφααρρµµόόσσττηηκκαανν  δδιιεεφφθθααρρµµέέννεεςς  ήή  ααππααττεεωωννίίσσττιικκεεςς  ππρραακκττιικκέέςς  ααππόό  

ττοουυςς  ααννττιιππρροοσσώώπποουυςς  ήή  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  µµπποορρεείί  νναα  

εεππιιββάάλλεειι  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  κκυυρρώώσσεεωωνν  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  

33..11..2222..  

ΣΣΤΤ..44  ΗΗ  ΤΤρράάππεεζζαα  δδηηµµοοσσιιεεύύεειι  ππρρόόττυυππεεςς  ααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  

σσυυµµββόόλλααιιαα  γγιιαα  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς  ττύύπποουυςς  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  ΌΌππωωςς  

ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττιιςς  ππααρρααγγρράάφφοουυςς  33..22..99  κκααιι  33..22..1122,,  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκόό  γγιιαα  ττοονν  

δδααννεειιοολλήήππττηη  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσεειι  ααυυττάά  τταα  έέγγγγρρααφφαα,,  µµεε  εελλάάχχιισσττεεςς  ααλλλλααγγέέςς  

ααπποοδδεεκκττέέςς  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  γγιιαα  νναα  ααννττιιµµεεττωωππίίσσεειι  ττιιςς  ιιδδιιααιιττεερρόόττηηττεεςς  ττοουυ  

σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  έέρργγοουυ..  ΟΟ  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  οολλοοκκλληηρρώώννεειι  κκααιι  εεκκδδίίδδεειι  ααυυττάά  τταα  

έέγγγγρρααφφαα  σσαανν  µµέέρροοςς  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς..    

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ΣΣυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  

ΣΣΤΤ..55  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  

κκααιι  µµιιαα  µµιικκρρήή  ππεερριιγγρρααφφήή  ττηηςς  φφύύσσηηςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  χχρροοννοοδδιιάάγγρρααµµµµαα,,  

εεκκττιιµµώώµµεεννοο  κκόόσσττοοςς,,  ssttaaffff--mmoonntthh,,  κκααιι  οούύττωω  κκααθθ’’  εεξξήήςς,,  θθαα  σσυυµµππεερριιλληηφφθθοούύνν  κκααττ’’  
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ααρρχχήήνν  σσττοο  έέγγγγρρααφφοο  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  ττοουυ  έέρργγοουυ  ((PPrroojjeecctt  IInnffoorrmmaattiioonn  DDooccuummeenntt  ––  

PPIIDD)),,  ττοο  οοπποοίίοο  ππεερριιγγρράάφφεειι  έέρργγαα  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  σσττάάδδιιοο  ττηηςς  

ππρροοεεττοοιιµµαασσίίααςς..  ΤΤααυυττόόχχρροονναα,,  ππααρρόόµµοοιιεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  θθαα  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  

εεππίίσσηηςς  σσττηηνν  ππεερριιγγρρααφφήή  κκάάθθεε  έέρργγοουυ  σσττηηνν  µµηηννιιααίίαα  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκήή  σσύύννοοψψηη  

((MMoonntthhllyy  OOppeerraattiioonnaall  SSuummmmaarryy  ––  MMOOSS))..  ΤΤέέττοοιιεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  θθαα  

εεννηηµµεερρώώννοοννττααιι  σσυυννέέχχεειιαα..  ΚΚάάθθεε  έέρργγοο  ααππααιιττεείί  ττηηνν  δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  µµιιααςς  ααννααγγγγεελλίίααςς  

γγεεννιικκώώνν  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  UUNNDDBB  κκααιι  ddgg  MMaarrkkeett,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  

ππεερριιλλααµµββάάννεειι  µµιιαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  λλεεππττοοµµεερρήή  ππεερριιγγρρααφφήή  ττωωνν  ααππααιιττοούύµµεεννωωνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  ττηηνν  ααννττιιππρροοσσωωππεείίαα  ττοουυ  ππεελλάάττηη,,  κκααιι  ττοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµέέννοο  κκόόσσττοοςς..  

ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  σσυυµµββοολλααίίωωνν  µµεεγγάάλληηςς  ααξξίίααςς1
11177,,  ααυυττόό  θθαα  αακκοολλοουυθθηηθθεείί  

ααππόό  µµιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  ααννααγγγγεελλίίαα  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  εεππιιδδιιώώκκεειι  ττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  

εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  UUNNDDBB  κκααιι  ddgg  MMaarrkkeett..  ΤΤοο  έέγγγγρρααφφοο  

ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ((TThhee  PPrroojjeecctt  AApppprraaiissaall  DDooccuummeenntt  ––  PPAADD))  θθαα  δδίίννεειι  

αακκόόµµαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  λλεεππττοοµµεερρεείίςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς..    

ΣΣΤΤ..66  ΤΤοο  έέγγγγρρααφφοο  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  ττοουυ  έέρργγοουυ  ((PPIIDD))  κκααιι  ηη  µµηηννιιααίίαα  

εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκήή  σσύύννοοψψηη  ((MMOOSS))  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιµµαα  σσττοο  δδιιαα--δδίίκκττυυοο  κκααιι  σσττοο  

iinnffoosshhoopp1
11188  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς..  ΤΤοο  έέγγγγρρααφφοο  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ((PPAADD))  

κκααθθίίσσττααττααιι  δδιιααθθέέσσιιµµοο  µµεεττάά  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  δδααννεείίοουυ..  ΗΗ  UUNNDDBB  κκααιι  ddgg  MMaarrkkeett  

εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιµµεεςς  µµεε  σσυυννδδρροοµµήή  µµέέσσωω  δδιιαα--δδιικκττύύοουυ..      

ΟΟ  ΡΡόόλλοοςς  ττοουυ  ΣΣυυµµββοούύλλοουυ  

ΣΣΤΤ..77  ΌΌτταανν  οοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  ππααρρααλλάάββοουυνν  ττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς,,  κκααιι  εεάάνν  

µµπποορροούύνν  νναα  ααννττααπποοκκρριιθθοούύνν  σσττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττωωνν  ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν  ((TTOORR))  κκααιι  

σσττοουυςς  εεµµπποορριικκοούύςς  κκααιι  σσυυµµββοολλααιιοογγρρααφφιικκοούύςς  όόρροουυςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  κκάάννοουυνν  ττιιςς  

ααννααγγκκααίίεεςς  δδιιεευυθθεεττήήσσεειιςς  γγιιαα  νναα  ππρροοεεττοοιιµµάάσσοουυνν  µµιιαα  ππρρόότταασσηη  πποουυ  νναα  

ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ((γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα,,  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  

χχώώρραα  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  ααννααζζήήττηησσηη  σσυυννεερργγααττώώνν,,  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  εεγγγγρράάφφωωνν,,  

οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ττηηςς  ππρροοππααρραασσκκεευυαασσττιικκήή  οοµµάάδδααςς))..  ΕΕάάνν  οοιι  

σσύύµµββοουυλλοοιι  ββρροουυνν  σστταα  έέγγγγρρααφφαα  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  ((ιιδδιιααίίττεερραα  όόσσοονν  

ααφφοορράά  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς  κκααιι  τταα  κκρριιττήήρριιαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς))  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  

αασσάάφφεειιαα,,  ααοορριισσττίίαα,,  ππααρράάλλεειιψψηη  ήή  εεσσωωττεερριικκήή  ααννττίίφφαασσηη,,  ήή  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  
                                                                                        
111177
  ΤΤαα  σσυυµµββόόλλααιιαα  ααννααµµέέννεεττααιι  νναα  κκοοσσττίίσσοουυνν  ππάάννωω  ααππόό  220000000000  UUSS$$..    

111188
  TToo  iinnffoosshhoopp  σσττεεγγάάζζεεττααιι  σσττοονν  ίίδδιιοο  χχώώρροο  µµεε  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  κκααιι  ηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  εείίννααιι::  11881188  HH  

ssttrreeeett,,  NN..WW..,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..,,  2200443333,,  UUSSAA..ΗΗ  ββάάσσηη  δδεεδδοοµµέέννωωνν  ττωωνν  έέρργγωωνν  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιµµηη  
σσττηηνν  ππααρραακκάάττωω  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  δδιιεεύύθθυυννσσηη::    hhttttpp::////wwwwww44..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//sspprroojjeeccttss//      
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χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  σσυυγγκκεεχχυυµµέέννοο  ήή  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  µµεερροολληηππττιικκόό  ήή  

ππεερριιοορριισσττιικκόό,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααζζηηττήήσσοουυνν  γγρρααππττέέςς  δδιιεευυκκρριιννήήσσεειιςς  ααππόό  ττοονν  

δδααννεειιοολλήήππττηη,,  µµέέσσαα  σσττηηνν  ππρροοββλλεεππόόµµεεννηη  χχρροοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  πποουυ  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  γγιιαα  

ααυυττόόνν  ττοονν  σσκκοοππόό  σσττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς..      

ΣΣΤΤ..88  ΣΣεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  εεννόόττηητταα,,  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοννιισσττεείί  όόττιι  ηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  ααίίττηησσηη  

γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  πποουυ  εεκκδδόόθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  ρρυυθθµµίίζζεειι  κκάάθθεε  εεππιιλλοογγήή,,  

όόππωωςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  33..11..22..  ΕΕάάνν  οοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  ααιισσθθααννθθοούύνν  όόττιι  

οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς  εείίννααιι  αασσυυννεεππήήςς  µµεε  

ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  θθέέσσοουυνν  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ζζήήττηηµµαα  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..  

ΣΣΤΤ..99    ΟΟιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεγγγγυυηηθθοούύνν  όόττιι,,  θθαα  υυπποοββάάλλοουυνν  µµιιαα  

ππρρόότταασσηη  πποουυ  θθαα  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  ππλλήήρρωωςς  σσττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  

σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  όόλλαα  τταα  υυπποοσσττηηρριικκττιικκάά  έέγγγγρρααφφαα  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  ααππόό  

ττηηνν  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ππρροοττάάσσεειιςς..  ΕΕίίννααιι  σσηηµµααννττιικκόό  νναα  εεγγγγυυηηθθοούύνν  ττηηνν  αακκρρίίββεειιαα  ττωωνν  

ββιιοογγρρααφφιικκώώνν  σσηηµµεειιωωµµάάττωωνν  γγιιαα  ττοο  ββαασσιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό..  ΤΤαα  ππααρρααππάάννωω  

ββιιοογγρρααφφιικκάά  σσηηµµεειιώώµµαατταα  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  µµααζζίί  µµεε  ττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς,,  εεννώώ  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  υυπποογγρρααφφττοούύνν  ααππόό  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  κκααιι  ααππόό  τταα  ίίδδιιοουυςς  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς,,  

ααννααγγρράάφφοοννττααςς  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  υυπποογγρρααφφήήςς..  ΜΜηη  σσυυµµµµόόρρφφωωσσηη  µµεε  ββαασσιικκέέςς  

ααππααιιττήήσσεειιςς  θθαα  έέχχεειι  σσαανν  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττηηνν  ααππόόρρρριιψψηη  ττηηςς  ππρρόότταασσηηςς..  ΑΑφφήήςς  

σσττιιγγµµήήςς  οοιι  ττεεχχννιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ππααρρααλληηφφθθοούύνν  κκααιι  ααννοοιιχχττοούύνν,,  δδεενν  θθαα  ζζηηττηηθθεείί  

ααππόό  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  ααλλλλάά  οούύττεε  κκααιι  θθαα  ττοουυςς  εεππιιττρρααππεείί  νναα  ααλλλλάάξξοουυνν  ττοο  

ππεερριιεεχχόόµµεεννοο  ήή  ττηηνν  σσηηµµαασσίίαα  ττοουυ  κκεειιµµέέννοουυ,,  ττοο  ββαασσιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό,,  κκ..ττ..λλ..  

ΠΠααρροοµµοοίίωωςς,,  ααφφήήςς  σσττιιγγµµήήςς  θθαα  ππααρρααλληηφφθθοούύνν  οοιι  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς,,  δδεενν  θθαα  

ζζηηττηηθθεείί  ααππόό  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  ααλλλλάά  οούύττεε  κκααιι  θθαα  ττοουυςς  εεππιιττρρααππεείί  νναα  ααλλλλάάξξοουυνν  

ττιιςς  κκααθθοορριισσµµέέννεεςς  ττιιµµέέςς  κκ..ττ..λλ,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ττωωνν  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεεωωνν  

πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθοούύνν  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  γγιιαα  

ππρροοττάάσσεειιςς..  ΕΕάάνν  µµιιαα  ππααρράάτταασσηη  ττηηςς  εεγγκκυυρρόόττηηττααςς  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  γγίίννεειι  ηη  ααιιττίίαα  

ττοο  ββαασσιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  νναα  µµηηνν  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιµµοο  γγιιαα  µµιιαα  εεττααιιρρίίαα,,  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  

ααλλλλααγγήή  ττοουυ  µµεε  άάλλλλοο  ιισσοοδδύύννααµµωωνν  ήή  κκααλλύύττεερρωωνν  ππρροοσσόόννττωωνν..    

ΕΕµµππιισσττεευυττιικκόόττηητταα  

ΣΣΤΤ..1100  ΌΌππωωςς  ααννααγγρράάφφεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  33..22..3311,,  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  

ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεµµππιισσττεευυττιικκήή  µµέέχχρριι  ττηηνν  

δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττηηςς  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  ααπποοκκάάλλυυψψηη  
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ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  σσηηµµεείίωωνν  όόππωωςς  δδηηλλώώννεεττααιι  σσττιιςς  ππααρρααγγρράάφφοουυςς  33..22..2200  κκααιι  33..22..2277..  

ΗΗ  εεµµππιισσττεευυττιικκόόττηητταα,,  εεππιιττρρέέππεειι  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  ααλλλλάά  κκααιι  σσττοουυςς  εεππιιθθεεωωρρηηττέέςς  

ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  νναα  ααπποοφφύύγγοουυνν  εείίττεε  ττηηνν  ππρρααγγµµααττιικκήή  εείίττεε  ττηηνν  φφααιιννοοµµεεννιικκήή  

εεππέέµµββαασσηη..  ΕΕάάνν,,  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς,,  οοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  

εεππιιθθυυµµήήσσοουυνν  νναα  δδώώσσοουυνν  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  ττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα  ήή  κκααιι  σσττοουυςς  δδύύοο,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοο  κκάάννοουυνν  γγρρααππττώώςς..                            

ΕΕννέέρργγεειιαα  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  

ΣΣΤΤ..1111  ΕΕάάνν  οοιι  σσύύµµββοουυλλοοιι  εεππιιθθυυµµοούύνν  νναα  θθέέσσοουυνν  ζζηηττήήµµαατταα  ήή  εερρωωττήήµµαατταα  

σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς,,  µµπποορροούύνν  νναα  σσττεείίλλοουυνν  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  

ααννττίίγγρρααφφαα  ττηηςς  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίααςς  ττοουυςς  µµεε  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  ήή  µµπποορροούύνν  νναα  

γγρράάψψοουυνν  ααππεευυθθεείίααςς  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  όότταανν  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  δδεενν  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  

άάµµεεσσαα  ήή  όότταανν  ττοο  ζζήήττηηµµαα  ααφφοορράά  ππααρράάπποονναα  κκααττάά  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΌΌλληη  ηη  

ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα  ττέέττοοιιοουυ  ττύύπποουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  σσττοονν  ttaasskk  tteeaamm  

lleeaaddeerr  γγιιαα  ττοο  έέρργγοο,,  µµεε  έένναα  ααννττίίγγρρααφφοο  σσττοονν  ∆∆ιιεευυθθυυννττήή  χχώώρρααςς  γγιιαα  ττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  

δδααννεειιοολλήήππττηη  κκααιι  σσττοονν  ππεερριιφφεερρεειιαακκόό  σσύύµµββοουυλλοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν..  ΤΤαα  οοννόόµµαατταα  ττωωνν  

ttaasskk  tteeaamm  lleeaaddeerr  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιµµαα  σσττοο  έέγγγγρρααφφοο  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ..    

ΣΣΤΤ..1122  ΟΟιι  σσυυσσττααττιικκέέςς  εεππιισσττοολλέέςς  πποουυ  έέλλααββεε  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  ααππόό  ττοουυςς  

σσυυµµββοούύλλοουυςς  ττοουυ  σσύύννττοοµµοουυ  κκααττααλλόόγγοουυ,,  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  ππρροοθθεεσσµµίίααςς  

υυπποοββοολλήήςς  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  εεάάνν  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλεεςς,,  θθαα  ααπποοσσττααλλοούύνν,,  σσττοονν  

δδααννεειιοολλήήππττηη  µµααζζίί  µµεε  τταα  σσχχόόλλιιαα  κκααιι  ττιιςς  σσυυµµββοουυλλέέςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς,,  γγιιαα  ττιιςς  δδιικκέέςς  

ττοουυ  εεννέέρργγεειιεεςς  ήή  ααππααννττήήσσεειιςς..    

ΣΣΤΤ..1133  ΗΗ  ππααρρααλληηφφθθεείίσσαα  ααππόό  ττοουυςς  σσυυµµββοούύλλοουυςς  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα,,  µµεεττάά  ττοο  

άάννοοιιγγµµαα  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  θθαα  δδιιααχχεειιρριισσττεείί  ωωςς  αακκοολλοούύθθωωςς..  ΣΣττηηνν  

ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  σσυυµµββοολλααίίωωνν  πποουυ  δδεενν  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  σσεε  ππρρόόττεερροο  έέλλεεγγχχοο  ααππόό  

ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  ααπποοσσττααλλεείί  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  γγιιαα  ττηηνν  δδέέοουυσσαα  µµεελλέέττηη  κκααιι  ττηηνν  

κκααττάάλλλληηλληη  εεννέέρργγεειιαα,,  εεάάνν  χχρρεειιάάζζεεττααιι..  ΗΗ  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη  θθαα  εελλεεγγχχθθεείί  

ααππόό  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  κκααττάά  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη  ττοουυ  έέρργγοουυ..  ΣΣττηηνν  

ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  σσυυµµββοολλααίίωωνν  πποουυ  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  σσεε  ππρρόόττεερροο  έέλλεεγγχχοο  ααππόό  ττηηνν  

ΤΤρράάππεεζζαα,,  ηη  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα  θθαα  εεξξεετταασσττεείί  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  µµεε  ττηηνν  

γγννωωµµοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΕΕάάνν  ααππααιιττηηθθοούύνν  εεππιιππλλέέοονν  δδεεδδοοµµέένναα  γγιιαα  ττηηνν  

οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς,,  ααυυττάά  θθαα  ζζηηττηηθθοούύνν  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη..  ΕΕάάνν  

ααππααιιττηηθθοούύνν  εεππιιππλλέέοονν  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ήή  κκάάπποοιιεεςς  δδιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς  ααππόό  ττοονν  
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σσύύµµββοουυλλοο,,  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  θθαα  ζζηηττήήσσεειι  ααππόό  ττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  νναα  ττιιςς  ββρρεειι  κκααιι  νναα  ττιιςς  

σσχχοολλιιάάσσεειι  ήή  νναα  ττιιςς  εεννσσωωµµααττώώσσεειι,,  όόππωωςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι,,  σσττηηνν  ααννααφφοορράά  

ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς..  ΟΟ  έέλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  δδεενν  θθαα  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  µµέέχχρριι  νναα  εελλεεγγχχθθεείί  

κκααιι  νναα  µµεελλεεττηηθθεείί  ππλλήήρρωωςς  ηη  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα..          

ΣΣΤΤ..1144  ΕΕκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  ββεεββααίίωωσσηη  λλήήψψηηςς  ττηηςς  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίααςς  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  δδεενν  

θθαα  εεµµππλλαακκεείί  σσεε  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  ήή  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα  µµεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  ααππόό  ττοουυςς  

σσυυµµββοούύλλοουυςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  εεππιιλλοογγήήςς  κκααιι  εελλέέγγχχοουυ,,  µµέέχχρριι  

ττηηνν  δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττηηςς  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ..        

ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  

ΣΣΤΤ..1155  ΕΕάάνν  µµεεττάά  ααππόό  ττηηνν  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττηηςς  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ,,  

οο  σσύύµµββοουυλλοοςς  εεππιιθθυυµµεείί  νναα  εεξξαακκρριιββώώσσεειι  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ηη  

ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  δδεενν  εεππιιλλέέχχθθηηκκεε,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααππεευυθθυυννθθεείί  σσττοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη,,  

όόππωωςς  δδιιααττυυππώώννεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο    33..22..2299..  ΕΕάάνν  οο  σσύύµµββοουυλλοοςς  δδεενν  

ιικκααννοοπποοιιηηθθεείί  µµεε  ττιιςς  εεξξηηγγήήσσεειιςς  πποουυ  θθαα  ττοουυ  δδώώσσεειι  οο  δδααννεειιοολλήήππττηηςς  κκααιι  εεππιιθθυυµµεείί  

νναα  ζζηηττήήσσεειι  µµιιαα  σσυυννάάννττηησσηη  µµεε  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  ττοο  κκάάννεειι  

ααππεευυθθυυννόόµµεεννοοςς  σσττοονν  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  σσύύµµββοουυλλοο  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  γγιιαα  ττηηνν  χχώώρραα  ττοουυ  

δδααννεειιοολλήήππττηη,,  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  κκααννοοννίίσσεειι  µµιιαα  σσυυννάάννττηησσηη  σσττοο  κκααττάάλλλληηλλοο  εεππίίππεεδδοο  

κκααιι  µµεε  ττοο  κκααττάάλλλληηλλοο  ππρροοσσωωππιικκόό..  ΣΣεε  ααυυττήή  ττηηνν  σσυυζζήήττηησσηη,,  µµπποορρεείί  νναα  σσυυζζηηττηηθθεείί  

µµόόννοο  ηη  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  σσυυµµββοούύλλοουυ  κκααιι  όόχχιι  οοιι  ππρροοττάάσσεειιςς  ττωωνν  

άάλλλλωωνν  ααννττααγγωωννιισσττώώνν  σσυυµµββοούύλλωωνν..          
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ΖΖ  ΧΧώώρρεεςς  µµεε  ΈΈρργγαα  σσεε  ΕΕξξέέλλιιξξηη  

ΠΠοοσσάά  πποουυ  εεκκττααµµιιεεύύττηηκκαανν,,  ήή  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  εεκκττααµµιιεευυττοούύνν  σστταα  εεππόόµµεενναα  έέττηη,,  γγιιαα  

δδιιάάφφοορραα  έέρργγαα  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  ααννάά  ττοονν  κκόόσσµµοο..  ΤΤαα  πποοσσάά  

ααννααγγρράάφφοοννττααιι  σσεε  εεκκααττ  $$..    

  

ΑΑ//ΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΧΧΩΩΡΡΑΑ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ    
ΠΠΟΟΣΣΟΟ  

ΠΠΟΟΣΣΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ    
ΕΕΚΚΤΤΑΑΜΜΙΙΕΕΥΥΤΤΗΗΚΚΕΕ  
ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  ΤΤΩΩΡΡΑΑ  

ΠΠΟΟΣΣΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ∆∆ΕΕΝΝ  
ΕΕΚΚΤΤΑΑΜΜΙΙΕΕΥΥΤΤΗΗΚΚΕΕ  
ΑΑΚΚΟΟΜΜΑΑ  

ΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΘΘΕΕΝΝ 
ΠΠΟΟΣΣΟΟ  

11 ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΟΟ        2255  1155..9955  99..0055  00  

22 ΑΑΦΦΡΡΙΙΚΚΗΗ      553377..66  4433..2233  447799..7777  99..3333  

33 ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΦΦΡΡΙΙΚΚΗΗ      3399..4477  00  3388..6677  00..88  

44 ΑΑΦΦΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΓΓΚΚΟΟΛΛΑΑ  228866..9999  4488..7766  223355..9999  33..1188  

55 BBEENNIINN  221133..6611  5577..4444  115511..7777  22..7722  

66 BBUURRKKIINNAA  FFAASSOO  552244..5588  112255..11  339911..6611  66..4455  

77 ΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΟΟΥΥΝΝΤΤΙΙ  441155..99  118866..7777  221188..3355  55..1144  

88 ΚΚΑΑΜΜΕΕΡΡΟΟΥΥΝΝ  221188..99  8800..6611  113333..9922  33..4433  

99 CCAAPPEE  VVEERRDDEE  6600..4444  2255..6688  3355..33  11..7722  

1100 
ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΑΑΦΦΡΡΙΙΚΚΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ  
∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

2211..3366  11..9944  1199..4411  00  

1111 ΤΤΣΣΑΑΝΝΤΤ  333333..5577  115588..2233  116622..8866  77..2244  

1122 CCOOMMOORROOSS  1133..7733  22..66  1100..66  00..66  

1133 ΚΚΟΟΝΝΓΓΚΚΟΟ  11668855..4488  550022..2299  11118833..6699  66..5511  

1144 ΕΕΡΡΥΥΘΘΡΡΑΑΙΙΑΑ  338822..99  117755..1144  220022..4477  11..9999  

1155 ΑΑΙΙΘΘΙΙΟΟΠΠΙΙΑΑ  11882233  770099..2222  11006611..9944  66..4477  

1166 ΓΓΚΚΑΑΜΜΠΠΙΙΑΑ  7766..6677  4422..2244  2288..9933  44..1111  

1177 ΓΓΚΚΑΑΝΝΑΑ  11224400..4499  553300..0011  558822..4488  88..3399  

1188 ΓΓΟΟΥΥΙΙΝΝΕΕΑΑ  225588..0055  112200..8899  113300..5533  33..4466  

1199 GGUUIINNEEAA  BBIISSSSAAUU  6655..6655  2266..6611  3322..2244  55..4422  

2200 ΚΚΕΕΝΝΥΥΑΑ  664433..8899  116699..1177  446677..4433  33..2211  

2211 LLEESSOOTTHHOO  113399..0099  5511..3399  6644..99  1122..99  

2222 ΜΜΑΑ∆∆ΑΑΓΓΑΑΣΣΚΚΑΑΡΡΗΗ  992211..1188  448844..8855  441133..3311  1111..2222  

2233 ΜΜΑΑΛΛΑΑΟΟΥΥΙΙ    339999..8844  117700..9955  221199..5566  55..0099  

2244 MMAALLII  448811..8866  220033..5544  226688..6655  66..1199  

2255 ΜΜΑΑΥΥΡΡΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ  330044..8822  7788..9911  221188..9922  55..9988  

2266 MMAAUURRIITTIIUUSS  1144..1111  88..0055  55..33  00..7766  

2277 ΜΜΟΟΖΖΑΑΜΜΒΒΙΙΚΚΗΗ  999999..5566  337700..0033  661111..6688  1100..5566  

2288 ΝΝΑΑΜΜΙΙΜΜΠΠΙΙΑΑ  77..44  00..8866  66..5544  00  

2299 ΝΝΙΙΓΓΗΗΡΡΑΑΣΣ  330033..0055  111177..3311  117799  66..3366  

3300 ΝΝΙΙΓΓΗΗΡΡΙΙΑΑ  11664411..9944  330022..1177  11332222..8833  1177..5533  

3311 ΡΡΟΟΥΥΑΑΝΝΤΤΑΑ  331144..9911  111100..8899  119977..2277  44..9988  

3322 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ    
ΕΕΡΡΓΓΑΑ  

SSAAOO  TTOOMM  &&  PPRRIINNCCIIPPEE  1133..6622  22..1122  1100..9977  00..9944  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
119966

3333 ΣΣΕΕΝΝΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  770077..1177  332277..3366  336633..3377  1122..5555  

3344 ΣΣΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΛΛΕΕΟΟΝΝΕΕ  223300..1144  7744..44  115500..3388  22..9944  

3355 ΝΝΟΟΤΤΙΙΑΑ  ΑΑΦΦΡΡΙΙΚΚΗΗ  3388..44  1100..3377  2277..9999  00..0022  

3366 ΤΤΑΑΝΝΖΖΑΑΝΝΙΙΑΑ  11448866..3322  554477..6699  883344..99  8800..77  

3377 ΟΟΥΥΓΓΚΚΑΑΝΝΤΤΑΑ  11115599..2233  441122..3344  772277..3311  88..5555  

3388 ΖΖΑΑΜΜΒΒΙΙΑΑ    554422..1111  330011..0044  222200..55  1100..6644  

3399 
ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ      

2222..6611  99..1111  1133..4477  00..0033  

4400 ΚΚΑΑΜΜΠΠΟΟΤΤΖΖΗΗ  225533..1155  6600..5544  118855..5533  55..9955  

4411 ΚΚΙΙΝΝΑΑ  1122664411..8844  66558899..4466  55226655..0099  770088..8822  

4422 ΙΙΝΝ∆∆ΟΟΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑ  22991166..8866  11009977..6677  11773355..55  7733..9944  

4433 ΛΛΑΑΟΟΣΣ  118866..8811  6655..2299  111177..9988  11..0011  

4444 ΜΜΑΑΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΑΑ  2255  1133..55  1111..55  00  

4455 ΜΜΟΟΝΝΓΓΚΚΟΟΛΛΙΙΑΑ  115555..5533  6666..2211  8888..1155  00..0055  

4466 ΠΠΑΑΠΠΟΟΥΥΑΑ  ΝΝΕΕΑΑ  ΓΓΟΟΥΥΙΙΝΝΕΕΑΑ  8822..7733  3311..7733  5511  00  

4477 ΦΦΙΙΛΛΙΙΠΠΠΠΙΙΝΝΕΕΣΣ  11225566..4488  449922..3322  666622..6622  110022..0055  

4488 ΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΣΣΟΟΛΛΟΟΜΜΩΩΝΝ  44..5588  22..8844  11..4488  00..1177  

4499 ΤΤΑΑΪΪΛΛΑΑΝΝ∆∆ΗΗ  112299..2299  3344..4488  9944..8811  00  

5500 ΤΤΙΙΜΜΟΟΡΡ  7755..3344  3355..3355  4400..1166  00  

5511 ΤΤΟΟΓΓΚΚΑΑ  2200..8855  77..5555  1133..0077  00..0011  

5522 ΒΒΙΙΕΕΤΤΝΝΑΑΜΜ  33994422..5544  11008822..9955  22779900..5566  1199..9988  

5533 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ    
ΕΕΡΡΓΓΑΑ  

∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΉΉ  ΣΣΑΑΜΜΟΟΑΑ  2288..8899  99..0055  1199..9988  00..0044  

    ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΙΙΑΑ      
4422..33  1111..3355  3300..9955  00  

5544 ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΛΛΒΒΑΑΝΝΙΙΑΑ  
226600..0088  6655..6622  119922..1155  22..0099  

5555 ΑΑΡΡΜΜΕΕΝΝΙΙΑΑ  228877..9966  112288..8822  114444..9944  99..3311  

5566 ΑΑΖΖΕΕΡΡΜΜΠΠΑΑΪΪΤΤΖΖΑΑΝΝ  445544..6611  119900..6666  224488..1199  55..1166  

5577 BBEELLAARRUUSS  2244..7722  77..2266  1166..3344  11..0055  

5588 ΒΒΟΟΣΣΝΝΙΙΑΑ  ΕΕΖΖΕΕΡΡΓΓΟΟΒΒΙΙΝΝΗΗ  338800..9966  111199..7766  225599..8866  00..2255  

5599 ΒΒΟΟΥΥΛΛΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑ  443388..1144  112244..2288  330099..6633  00..0055  

6600 ΚΚΡΡΟΟΑΑΤΤΙΙΑΑ  446633..5599  112255..1144  333344..0022  33..3388  

6611 ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑ  338899..33  117711..7766  220000..0088  88..2288  

6622 ΟΟΥΥΓΓΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑ  3355..77  2211..5588  99..7722  00  

6633 ΚΚΑΑΖΖΑΑΚΚΣΣΤΤΑΑΝΝ  552277..0011  330011..33  222211..2255  44..4466  

6644 ΚΚΟΟΣΣΟΟΒΒΟΟ  3333..0066  99..99  2233..2277  00  

6655 ΚΚΥΥΡΡΚΚΙΙΖΖΙΙΑΑ  228888..7722  112277..5599  115500..1122  44..5555  

6666 ΛΛΑΑΤΤΙΙΒΒΑΑ  22..2222  11..7777  00..4455  00  

6677 ΛΛΙΙΘΘΟΟΥΥΑΑΝΝΙΙΑΑ  110033..5511  7722..0066  3300..8855  00..44  

6688 ΣΣΚΚΟΟΠΠΙΙΑΑ  111166..7766  3355..7722  7799..9933  00..4411  

6699 ΜΜΟΟΛΛ∆∆ΑΑΒΒΙΙΑΑ  118866..0022  6655..1144  111122..1144  66..6655  

7700 ΠΠΟΟΛΛΩΩΝΝΙΙΑΑ  11228855..44  996622..3399  228866..1155  00..0044  

7711 ΡΡΟΟΥΥΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑ  11442244..9944  229977..5544  11112277..3311  00..66  

7722 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ    
ΕΕΡΡΓΓΑΑ  

ΡΡΩΩΣΣΙΙΑΑ  22116644..1166  550066..1199  11449977..5599  116600..1188  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
119977

7733 ΣΣΕΕΡΡΒΒΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΕΕΝΝΕΕΓΓΚΚΡΡΟΟ  
229900..3322  4444..3388  224444..6688  22..2233  

7744 ΣΣΛΛΟΟΒΒΑΑΚΚΙΙΑΑ  112244..4444  2266..8899  9966..0077  11..8811  

7755 ΤΤΑΑΤΤΖΖΙΙΚΚΙΙΣΣΤΤΑΑΝΝ    117700..3388  6699..2266  9988..0055  11..8811  

7766 ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΑΑ  55990044..2222  22110022..9999  33776611..2211  3399..88  

7777 ΟΟΥΥΚΚΡΡΑΑΝΝΙΙΑΑ  884466..11  9944..2233  770077..5544  4444..3333  

7788 ΟΟΥΥΖΖΜΜΠΠΕΕΚΚΙΙΣΣΤΤΑΑΝΝ  331166..7766  8866..2266  220088..4455  2222..2233  

7799 ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ      2222..6688  77..3333  1155..3355  00  

8800 ΛΛΑΑΤΤΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ        2255..7733  66..7755  1188..9988  00  

8811 OOEECCSS      66..7722  00..3388  66..2299  00..0055  

8822 ΚΚΑΑΡΡΑΑΪΪΒΒΙΙΚΚΗΗ      1144..2255  11..9944  1122..3322  00  

8833 ΑΑΡΡΓΓΕΕΝΝΤΤΙΙΝΝΗΗ  44773388..7744  22663366..0055  22001122..5588  110022..0044  

8844 ΒΒΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΝΝΤΤΟΟΣΣ  1155..1155  77..5566  77..5599  00  

8855 ΜΜΠΠΕΕΛΛΙΙΖΖ  1133  1111..7722  11..2288  00  

8866 ΒΒΟΟΛΛΙΙΒΒΙΙΑΑ  559955..5544  333377..8855  222266..2233  1111..8822  

8877 ΒΒΡΡΑΑΖΖΙΙΛΛΙΙΑΑ  55448833..6655  11776655..9999  33339966..8833  337777..4433  

8888 ΧΧΙΙΛΛΗΗ  222255..2211  4477..3366  115522..3322  22..1155  

8899 ΚΚΟΟΛΛΟΟΜΜΒΒΙΙΑΑ  11446611..0022  223333..0022  11114477..5511  8800..4488  

9900 ΚΚΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΡΡΙΙΚΚΑΑ  8877..2211  3311..5522  5522..6666  00..0044  

9911 
∆∆ΟΟΜΜΙΙΝΝΗΗΑΑΚΚΗΗ    
∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

338866..4455  9999..4433  228844..0055  22..9966  

9922 ΕΕΚΚΟΟΥΥΑΑ∆∆ΟΟΡΡ  331144..5555  8866..6622  222200..5566  77..44  

9933 ΕΕΛΛ  ΣΣΑΑΛΛΒΒΑΑ∆∆ΟΟΡΡ  447788..77  114455..3399  333311..3344  11..9977  

9944 ΓΓΡΡΕΕΝΝΑΑ∆∆ΑΑ  3377..9944  1166..3311  2222..9955  00..0033  

9955 ΓΓΟΟΥΥΑΑΤΤΕΕΜΜΑΑΛΛΑΑ  550055..9999  226611..6611  224422..11  22..2288  

9966 ΓΓΟΟΥΥΙΙΝΝΕΕΑΑ  1155..9911  22..7777  1122..2299  00..8888  

9977 ΟΟΝΝ∆∆ΟΟΥΥΡΡΑΑ    550044..6633  228866..7766  220033..6611  55..7788  

9988 ΤΤΖΖΑΑΜΜΑΑΙΙΚΚΑΑ  111111..1199  2211..5522  8899..0066  00..6611  

9999 ΜΜΕΕΞΞΙΙΚΚΟΟ  22884455..2211  11229900..2299  11555522..6622  11..8888  

110000 ΝΝΙΙΚΚΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΥΥΑΑ  442299..3388  225588..88  116600..4433  33..5533  

110011 ΠΠΑΑΝΝΑΑΜΜΑΑΣΣ  9944..55  3333..0077  6600..3333  11..11  

110022 ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΥΥΑΑΗΗ  115533..0077  7766..11  7777..4422  00..1155  

110033 ΠΠΕΕΡΡΟΟΥΥ  445522..2244  117700..6677  227799..2277  22..44  

110044 SSTT..  KKIITTTTIISS  &&  NNEEVVIISS  1133..55  44..2211  99..2233  00..0055  

110055 SSTT  LLUUCCIIAA  4455  88..2211  3366..33  00..2266  

110066 
SSTT  VVIINNCCEENNTT  &&  
GGRREENNAADDIINNEESS  

2233..6688  44..66  1199..0022  00  

110077 TTRRIINNIIDDAADD  &&  TTOOBBAAGGOO  3366..2222  99..7766  2211..6699  44..7777  

110088 ΟΟΥΥΡΡΟΟΥΥΓΓΟΟΥΥΑΑΗΗ  666600..8877  226688..3355  338855..0011  77..55  

110099 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ    
ΕΕΡΡΓΓΑΑ  

ΒΒΕΕΝΝΕΕΖΖΟΟΥΥΕΕΛΛΑΑ  111144..3333  3333..8866  4411..3377  3377..5577  

111100 
ΜΜΕΕΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΗΗ  &&  ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ  
ΑΑΦΦΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΛΛΓΓΕΕΡΡΙΙΑΑ  

334499..6655  9999..5522  223388..1155  1111..9988  

111111 ΤΤΖΖΙΙΜΜΠΠΟΟΥΥΤΤΙΙ  6611..7722  2277..3388  3300..5533  22..7766  

111122 ΑΑΙΙΓΓΥΥΠΠΤΤΟΟΣΣ  11115555..1188  339944..1199  775500..11  00..0022  

111133 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ    
ΕΕΡΡΓΓΑΑ  

ΙΙΡΡΑΑΝΝ  11335577..4488  110099..2277  11224488..1188  00..0022  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
119988

111144 ΙΙΡΡΑΑΚΚ  335555  1199..1133  333355..8877  00  

111155 ΙΙΟΟΡΡ∆∆ΑΑΝΝΙΙΑΑ  228833..1111  110055..7766  117777..2266  00..0088  

111166 ΛΛΙΙΒΒΑΑΝΝΟΟΣΣ  332233..5511  9911..8877  223311..44  00..2288  

111177 ΜΜΑΑΡΡΟΟΚΚΟΟ  447766..1199  5599..3366  338899..5544  2255..2255  

111188 ΤΤΥΥΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑ  993377..9944  333333..4411  557766..88  88..33  

111199 ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΚΚΤΤΗΗ  &&  ΓΓΑΑΖΖΑΑ  116699..11  9922..7744  7766..1188  00  

112200 ΥΥΕΕΜΜΕΕΝΝΗΗ  882277..1133  118899..88  660099..2299  2233..1111  

112211 ΝΝΟΟΤΤΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΦΦΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΤΤΑΑΝΝ  886644..77  338877..8811  448800..3355  00  

112222 ΜΜΠΠΑΑΓΓΚΚΛΛΑΑΝΝΤΤΕΕΣΣ  22663388..1199  991100..5588  11662233..1188  111144..7722  

112233 BBHHUUTTAANN  8844..8888  3366..1199  4477..0033  00..0077  

112244 ΙΙΝΝ∆∆ΙΙΑΑ  1133882288..1177  55009922..1166  88005588..55  557777..6677  

112255 ΜΜΑΑΛΛΒΒΙΙ∆∆ΕΕΣΣ  2299..9977  88..0011  1122..11  1100..5511  

112266 ΝΝΕΕΠΠΑΑΛΛ  445544..77  112211..0011  333300..1188  33..1155  

112277 ΠΠΑΑΚΚΙΙΣΣΤΤΑΑΝΝ  11224499..2211  224477..0011  999999..2222  77..4499  

112288 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ    
ΕΕΡΡΓΓΑΑ  

ΣΣΡΡΙΙ  ΛΛΑΑΝΝΚΚΑΑ  992299..77  338822..7722  550011..0088  2255..2222  

    ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ      110033116633..77  3388883377..7766  6600771155..7766  22997744..9966  

  

  

  

  

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
119999

HH..  ΈΈννττυυπποο  ΕΕγγγγρρααφφήήςς  ΣΣττοονν  ∆∆ιικκττυυαακκόό  ΤΤόόπποο  ττοουυ  UUNNDDBB  

  

  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
220000

  
  
ΘΘ..  ∆∆ιικκττυυαακκοοίί  ΤΤόόπποοιι  ΓΓιιαα  ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς..  

WWoorrlldd  BBaannkk  

∆∆άάννεειιαα::  hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//llooaannssaannddccrreeddiittss    

ΈΈρργγαα,,  ΠΠοολλιιττιικκέέςς  κκααιι  ΣΣττρρααττηηγγιικκέέςς::  hhttttpp::////wwwwww44..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//sspprroojjeeccttss    

ΦΦάάσσεειιςς  ττοουυ  ΚΚύύκκλλοουυ  ΈΈρργγωωνν::    

hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//iinnffoosshhoopp//pprroojjeeccttccyyccllee..hhttmm    

ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκέέςς  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίεεςς::  hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg..ooppmmaannuuaall    

ΣΣττρρααττηηγγιικκέέςς  ΒΒοοήήθθεειιααςς  ΚΚρρααττώώνν::  hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//ccaass  

ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκάά  ΈΈγγγγρρααφφαα::    

hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//iinnffoosshhoopp//pprroojjiinnffoo..hhttmm  

ΠΠοολλιιττιικκέέςς  ΓΓιιαα  ττηηνν  ΜΜεείίωωσσηη  ττηηςς  ΦΦττώώχχιιααςς::    

hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//ppoovveerrttyy//ssttrraatteeggiieess  

ΚΚέέννττρραα  ΠΠλληηρροοφφοορριιώώνν  γγιιαα  ττοο  ΚΚοοιιννόό::  hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//ppiiccss  

ΠΠοολλιιττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη  ΠΠλληηρροοφφοορριιώώνν::  

  hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//ddiisscclloossuurree  

ΤΤµµήήµµαα  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς::  hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//ooeedd  

ΟΟµµάάδδαα  ΕΕππιιθθεεωωρρήήσσεεωωνν::  hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//iinnssppeeccttiioonnppaanneell    

  

ΟΟρργγααννιισσµµόόςς  ΕΕγγγγύύηησσηηςς  ∆∆ιιεεθθννώώνν  ΕΕππεεννδδύύσσεεωωνν  ((MMIIGGAA))  

ΈΈρργγαα  πποουυ  αασσφφααλλίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΟΟΕΕ∆∆ΕΕ::  

  hhttttpp::////wwwwww..mmiiggaa..oorrgg//ssccrreeeennss//pprroojjeeccttss//pprroojjeeccttss..hhttmm  

ΠΠοολλιιττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη  ΠΠλληηρροοφφοορριιώώνν::    

hhttttpp::////wwwwww..mmiiggaa..oorrgg//ssccrreeeennss//ppoolliicciieess//ddiisscclloossee//ddiisscclloossee..hhttmm  

  

∆∆ιιεεθθννέέςς  ΚΚέέννττρροο  ∆∆ιιεευυθθέέττηησσηηςς  ΕΕππεεννδδυυττιικκώώνν  ∆∆ιιααφφωωννιιώώνν  ((IICCSSIIDD))  

ΠΠεερριιππττώώσσεειιςς::  hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//iiccssiidd//ccaasseess//ccaasseess..hhttmm  

  

∆∆ιιεεθθννήήςς  ΧΧρρηηµµααττοοδδοοττιικκόόςς  ΟΟρργγααννιισσµµόόςς  ((IIFFCC))  

ΈΈρργγαα::  hhttttpp::////wwwwww..iiffcc..oorrgg//pprroojjeeccttss  

  

  

  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
220011

  

II..  ΕΕυυρρεεττήήρριιοο  ΕΕλλλληηννιικκώώνν  ΌΌρρωωνν  

ΑΑµµοοιιββήή  υυππόό  ααίίρρεεσσηη..  ((CCoonnttiinnggeenntt  ffeeee))  ΑΑµµοοιιββήή  πποουυ  σσυυµµφφωωννεείίττααιι  νναα  

κκααττααββλληηθθεείί  εεφφόόσσοονν  µµιιαα  υυππόόθθεεσσηη  ττεελλεειιώώσσεειι  µµεε  εεππιιττυυχχίίαα,,  όόππωωςς  ππχχ  ηη  ααµµοοιιββήή  

δδιικκηηγγόόρροουυ  πποουυ  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  σσυυννήήθθωωςς  σσεε  οορριισσµµέέννοο  πποοσσοοσσττόό,,  εεππίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  

πποουυ  θθαα  εειισσππρράάξξεειι  οο  ππεελλάάττηηςς,,  εεφφόόσσοονν  κκεερρδδιιθθεείί  ηη  δδίίκκηη..    

∆∆αασσµµόόςς..  ΟΟιι  δδαασσµµοοίί  ααπποοττεελλοούύνν  εειιδδιικκοούύςς  φφόόρροουυςς  πποουυ  εεππιιββάάλλλλεειι  έένναα  κκρράάττοοςς  σσεε  

οορριισσµµέέννεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ήή  σσεε  οορριισσµµέέννεεςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς..  

ΕΕιισσφφοορράά..  ΧΧρρέέωωσσηη  πποουυ  εεππιιββάάλλεειι  ττοο  κκρράάττοοςς  γγιιαα  δδιιάάφφοορρεεςς  εεµµπποορριικκέέςς  κκααιι  µµηη  

εεµµπποορριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  --  CCaappiittaall  lleevvyy..  ΦΦόόρροοςς  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  --  IImmppoorrtt  lleevvyy..  

ΦΦόόρροοςς  εεξξααγγωωγγώώνν  --  LLeevviieess  oonn  lluuxxuurryy  iitteemmss..  ΦΦόόρροοςς  πποολλυυττεελλεείίααςς..  

ΕΕξξααρρττηηµµέένναα  δδάάννεειιαα..  ((SSuubboorrddiinnaatteedd  llooaann))  ∆∆άάννεειιοο  µµεε  µµεειιωωµµέέννεεςς  εεξξαασσφφααλλίίσσεειιςς,,  

δδάάννεειιοο,,  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ηη  εεξξόόφφλληησσηη  έέππεεττααιι  άάλλλλωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

εεκκκκααθθααρρίίσσεεωωςς  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς..  

ΕΕππέέννδδυυσσηη  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ::  ((EEqquuiittyy  iinnvveessttmmeennttss))  ∆∆ιιάάθθεεσσηη  πποοσσώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ίίδδρρυυσσηη  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  όόχχιι  ππααρροοχχήή  δδααννεείίωωνν..        

ΟΟρργγααννιισσµµόόςς  εεξξααγγωωγγιικκώώνν  ππιισσττώώσσεεωωνν..  ΕΕίίννααιι  έέννααςς  οορργγααννιισσµµόόςς  οο  οοπποοίίοοςς  

εεξξεειιδδιικκεεύύεεττααιι  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  ππίίσσττωωσσηηςς  γγιιαα  ττηη  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττωωνν  εεξξααγγωωγγώώνν  ήή  

σσττηηνν  αασσφφάάλλιισσηη  ττωωνν  εεξξααγγωωγγιικκώώνν  ππιισσττώώσσεεωωνν..  

  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
220022

KK..  ΕΕυυρρεεττήήρριιοο  ΑΑγγγγλλιικκώώνν  ΌΌρρωωνν  

BBrraanndd  NNaammee  [[ΕΕππώώννυυµµοο  ππρροοϊϊόόνν]]..  ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττηηνν  κκααττοοχχυυρρωωµµέέννηη  εεµµπποορριικκήή  

ππρροοσσωωννυυµµίίαα  εεννόόςς  ππρροοϊϊόόννττοοςς  πποουυ  ππααρράάγγεειι  µµιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ((µµάάρρκκαα))..  

CCIIPP  --  CCaarrrriiaaggee  aanndd  IInnssuurraannccee  PPaaiidd  TToo  ––  ΟΟ  ττίίττλλοοςς  κκααιι  οο  κκίίννδδυυννοοςς  

µµεεττααββιιββάάζζεεττααιι  σσττοονν  ααγγοορραασσττήή  όότταανν  ππααρρααδδοοθθεείί  ααππόό  ττοονν  ππωωλληηττήή  σσττοονν  

µµεεττααφφοορρέέαα..  ΟΟ  ππωωλληηττήήςς  ππλληηρρώώννεειι  τταα  µµεεττααφφοορριικκάά  κκααιι  αασσφφααλλιισσττιικκάά  έέξξοοδδαα  µµέέχχρριι  

ττηηνν  άάφφιιξξηη  ττοουυςς  σσττοονν  ππρροοοορριισσµµόό  ττοουυςς..  Χρησιµοποιείται για οποιοδήποτε µέσο 

µεταφοράς.    

CCrreeddiitt  GGuuaarraanntteeee  [[ΕΕγγγγύύηησσηη  ππιισσττώώσσεεωωνν]]..  ΗΗ  εεγγγγύύηησσηη  πποουυ  ππααρρέέχχεειι  µµιιαα  

υυππηηρρεεσσίίαα  ππααρροοχχήήςς  δδααννεειιαακκώώνν  εεγγγγυυήήσσεεωωνν  σσεε  έένναα  δδααννεειιοολλήήππττηη  πποουυ  ππααρρ''  όόλλοο  

πποουυ  εείίννααιι  ααξξιιόόππιισσττοοςς  ααππόό  κκάάθθεε  άάπποοψψηη  ααδδυυννααττεείί  νναα  λλάάββεειι  ττρρααππεεζζιικκόό  δδάάννεειιοο  

εεππεειιδδήή  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειι  τταα  ααππααιιττοούύµµεενναα  εεχχέέγγγγυυαα..  ΗΗ  υυππηηρρεεσσίίαα  

χχοορρήήγγηησσηηςς  δδααννεειιαακκώώνν  εεγγγγυυήήσσεεωωνν  θθαα  εεππιιττρρέέψψεειι  σσεε  έένναανν  ττέέττοοιιοονν  δδααννεειιοολλήήππττηη  

νναα  λλάάββεειι  ττρρααππεεζζιικκόό  δδάάννεειιοο  ππααρρέέχχοοννττααςς  τταα  εεχχέέγγγγυυαα  γγιιαα  ττοονν  σσκκοοππόό  ααυυττόό.. 

DDDDPP  --  DDeelliivveerreedd  DDuuttyy  PPaaiidd  ––  ΠΠααρρααδδοοττέέοο  δδαασσµµοοίί  ππλληηρρωωµµέέννοοιι..  ΟΟ  ππωωλληηττήήςς  

ππααρρααδδίίδδεειι  τταα  υυλλιικκάά  σσττοονν  ααγγοορραασσττήή  ααππααλλλλααγγµµέένναα  ααππόό  δδαασσµµοούύςς  εεννώώ  δδεενν  

ααννααλλααµµββάάννεειι  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  τταα  ξξεεφφοορρττώώσσεειι  ααππόό  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  µµεεττααφφοορριικκόό  

µµέέσσοο  σσττοονν  κκααθθοορριισσµµέέννοο  ττόόπποο  ππρροοοορριισσµµοούύ..  ΟΟ  ππωωλληηττήήςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωµµέέννοοςς  

νναα  ααννααλλάάββεειι  όόλλαα  τταα  έέξξοοδδαα  κκααιι  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  πποουυ  εεννέέχχοοννττααιι  σσττηηνν  µµεεττααφφοορράά  

ττωωνν  υυλλιικκώώνν,,  οοπποοιιοουυσσδδήήπποοττεε  δδαασσµµοούύςς  εειισσααγγωωγγήήςς  σσττηηνν  χχώώρραα  ππρροοοορριισσµµοούύ,,  κκααιι  

ττοο  ξξεεφφόόρρττωωµµαα  σσττηηνν  ττοοπποοθθεεσσίίαα  ππρροοοορριισσµµοούύ  σσαανν  ττµµήήµµαα  εερργγοολλααββιικκοούύ  

σσυυµµββοολλααίίοουυ..  ΣΣεε  χχώώρρεεςς  πποουυ  ααππααλλλλάάσσσσοουυνν  ααππόό  ττοουυςς  δδαασσµµοούύςς  µµεειιοοδδόόττεεςς  πποουυ  

εειισσάάγγοουυνν  υυλλιικκάά,,  µµεε  σσυυµµββόόλλααιιαα  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεενναα  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα,,  ηη  

σσύύγγκκρριισσηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  χχωωρρίίςς  νναα  υυπποολλοογγιισσττεείί  ηη  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  ττοουυςς  

δδαασσµµοούύςς  γγιιαα  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  υυλλιικκώώνν  πποουυ  κκαατταασσκκεευυάάσσττηηκκαανν  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό..  ΣΣτταα  

έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  όόττιι  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  

υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ,,  οο  ααγγοορραασσττήήςς  κκααιι  οο  ννιικκηηττήήςς  µµεειιοοδδόόττηηςς  θθαα  

κκααθθοορρίίσσοουυνν  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ππλληηρρωωττέέωωνν  φφόόρρωωνν  γγιιαα  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  ττωωνν  υυλλιικκώώνν..    

EExx  FFaaccttoorryy  [[ΑΑππόό  ττοο  εερργγοοσσττάάσσιιοο]]..  ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  λλααττιιννιικκόό  όόρροο  πποουυ  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  σσττιιςς  µµεεττααφφοορρέέςς  κκααιι  σσηηµµααίίννεειι  όόττιι  ττηηνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  εευυθθύύννηη  κκααιι  

ττοο  κκόόσσττοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααλλααββήή  κκααιι  µµεεττααφφοορράά  ττωωνν  ααγγααθθώώνν  ααππόό  ττοο  εερργγοοσσττάάσσιιοο  ήή  

ττηηνν  ααπποοθθήήκκηη  ττοουυ  ππωωλληηττήή  φφέέρρεειι  οο  ααγγοορραασσττήήςς..  



  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  --  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  --  
220033

EEXXWW  --  EExx  WWoorrkkss  ––  ΟΟ  ττίίττλλοοςς  κκααιι  οο  κκίίννδδυυννοοςς  µµεεττααββιιββάάζζοοννττααιι  σσττοονν  ααγγοορραασσττήή  

σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααςς  ττηηνν  ππλληηρρωωµµήή  όόλλωωνν  ττωωνν  µµεεττααφφοορριικκώώνν  κκααιι  ττωωνν  

αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  εεξξόόδδωωνν  ααππόό  ττηηνν  ππόόρρτταα  ττοουυ  ππωωλληηττήή..  ΧΧρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  γγιιαα  

οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  µµέέσσοο  µµεεττααφφοορράάςς..    

JJooiinntt  VVeennttuurree  ((ΚΚοοιιννοοππρρααξξίίαα))  ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  δδύύοο  ήή  ππεερριισσσσοοττέέρρωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

σσεε  έένναα  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόό  σσχχέέδδιιοο..  ΣΣυυχχννάά  µµιιαα  µµεεγγάάλληη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  µµεε  υυψψηηλλήή  

ττεεχχννοογγννωωσσίίαα  κκααιι  εευυχχέέρρεειιαα  άάννττλληησσηηςς  κκεεφφααλλααίίωωνν,,  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  µµεε  µµιιαα  µµιικκρρήή  

εεππιιχχεείίρρηησσηη  πποουυ  µµπποορρεείί  νναα  έέχχεειι  γγννώώσσηη  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  ααγγοορράάςς,,  ππρροοοοππττιικκέέςς  

ααννάάππττυυξξηηςς  ήή  κκάάπποοιιοο  άάλλλλοο  ππλλεεοοννέέκκττηηµµαα  σσεε  µµίίαα  ννέέαα  εεππέέννδδυυσσηη..  ΌΌτταανν  

ααννααφφεερρόόµµαασσττεε  σσεε  δδιιεεθθννέέςς  εεππίίππεεδδοο  εεννννοοοούύµµεε  σσυυννήήθθωωςς  ττηη  σσυυννεερργγαασσίίαα  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ααππόό  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  χχώώρρεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηη  µµιιααςς  

εεππέέννδδυυσσηηςς  σσεε  µµίίαα  ααππόό  ααυυττέέςς  ττιιςς  χχώώρρεεςς..  

LLeetttteerr  ooff  CCrreeddiitt  [[ΤΤρρααππεεζζιικκήή  εεννέέγγγγυυοοςς  ππίίσσττωωσσηη]]..  ΗΗ  σσύύµµββαασσηη  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  µµιιαα  

ττρράάππεεζζαα  σσυυµµφφωωννεείί  µµεε  έένναα  ππρρόόσσωωπποο  ((οοφφεειιλλέέττηη))  νναα  ααννοοίίξξεειι  ππίίσσττωωσσηη  υυππέέρρ  

ττρρίίττοουυ  δδιικκααιιοούύχχοουυ  ((ππωωλληηττήή)),,  ααννααλλααµµββάάννοοννττααςς  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  κκααττααββάάλλεειι  

ττοο  πποοσσόόνν  ττηηςς  ππίίσσττωωσσηηςς  σσττοο  δδιικκααιιοούύχχοο,,  µµεεττάά  ααππόό  ττηηνν  εεµµφφάάννιισσηη  κκααιι  ππααρράάδδοοσσηη  

ααππόό  ττοονν  ττεελλεευυττααίίοο  σσττηηνν  ττρράάππεεζζαα  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  φφοορρττωωττιικκώώνν  εεγγγγρράάφφωωνν,,  

δδηηλλααδδήή  ττιιµµοολλοογγίίοουυ,,  φφοορρττωωττιικκήήςς,,  αασσφφααλλιισσττηηρρίίοουυ  κκααιι  ττυυχχόόνν  άάλλλλωωνν  

σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκώώνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  εεππαακκρριιββώώςς  κκααθθοορριισσµµέέννωωνν  όόρρωωνν..    

LLuummpp  SSuumm  [[ΕΕφφάάππααξξ  πποοσσόό]]..  ΧΧρρηηµµααττιικκόό  πποοσσόό  πποουυ  ππααρρέέχχεεττααιι  εειιςς  οολλόόκκλληηρροονν  

κκααιι  όόχχιι  σσεε  ππεερριιοοδδιικκέέςς  κκααττααββοολλέέςς..  ΤΤέέττοοιιαα  µµοορρφφήή  έέχχοουυνν  ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς  

ππρροοεερρχχόόµµεεννεεςς  ααππόό  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  εεττααιιρρίίεεςς  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  ΖΖωωήήςς  ήή  

ΖΖηηµµιιώώνν  ((lluummppssuumm  aawwaarrdd)),,  κκααττααββοολλέέςς  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν  ααφφεεττηηρρίίαα  

σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηηςς  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  κκλλππ..  

OOnn  lleennddiinngg  ΜΜεετταασσττρροοφφήή  δδααννεείίωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  εείίχχαανν  ααρρχχιικκώώςς  χχοορρηηγγηηθθεείί  ππρροοςς  

ττηηνν  κκεεννττρριικκήή  ττρράάππεεζζαα  ήή  ττοο  ∆∆ηηµµόόσσιιοο,,  σσεε  δδάάννεειιαα  ππρροοςς  ηηµµιι--κκρρααττιικκοούύςς  

οορργγααννιισσµµοούύςς  ήή  ττοονν  ιιδδιιωωττιικκόό  ττοοµµέέαα..    

TTOORR..  ΌΌρροοιι  ήή  δδιιααττάάξξεειιςς  πποουυ  κκααθθοορρίίζζοουυνν  ττηηνν  δδιικκααιιοοδδοοσσίίαα  κκααιι  ττιιςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς  

ππρροοσσώώπποουυ  ήή  εεππιιττρροοππήήςς..    

TTrruusstt  FFuunndd  11..  ΚΚααλλοούύννττααιι  έέττσσιι  τταα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα,,  τταα  κκεεφφάάλλααιιαα  πποουυ  

ααννήήκκοουυνν  σσεε  έένναα  κκααττααππίίσσττεευυµµαα  ((ttrruusstt))..  22..  ΕΕίίννααιι  τταα  χχρρήήµµαατταα  ττοουυ  ∆∆ιιεεθθννοούύςς  

ΝΝοοµµιισσµµααττιικκοούύ  ΤΤααµµεείίοουυ  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  MMoonneettaarryy  FFuunndd))  ααππόό  τταα  οοπποοίίαα  

ππααρρέέχχοοννττααιι  δδάάννεειιαα  σσεε  ααννααππττυυσσσσόόµµεεννεεςς  χχώώρρεεςς..  
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TTuurrnnkkeeyy..  ΧΧααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  έέττσσιι  έένναα  κκαατταασσκκεευυαασσττιικκόό  σσχχέέδδιιοο  ήή  εεξξοοππλλιισσµµόόςς  πποουυ  

ππααρρααδδίίδδεεττααιι  ααππόό  ττοονν  κκαατταασσκκεευυαασσττήή  ήή  ττοονν  ππωωλληηττήή  σσττοονν  ααγγοορραασσττήή  ττοουυ  

ααπποολλύύττωωςς  έέττοοιιµµοο  γγιιαα  άάµµεεσσηη  χχρρήήσσηη..  

VVeennttuurree  CCaappiittaall  [[ΚΚααιιννοοττοοµµιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο]]..  ΕΕίίδδοοςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  εεννέέχχοουυνν  ααυυξξηηµµέέννοο  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόό  κκίίννδδυυννοο  ((ππ..χχ..  

ννεεοοσσύύσσττααττηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ππρροοσσωωππιικκήή  ήή  εεττααιιρριικκήή))..  ΩΩςς  κκυυρριιόόττεερρεεςς  ππηηγγέέςς  ττέέττοοιιοουυ  

εείίδδοουυςς  κκεεφφααλλααίίωωνν  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι  οοιι  λλεεγγόόµµεεννεεςς  εεττααιιρρεείίεεςς  κκααιιννοοττοοµµιικκώώνν  

κκεεφφααλλααίίωωνν,,  µµεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  ααπποοκκόόµµιισσηη  ααµµοοιιββήήςς  µµεε  ττηηνν  µµοορρφφήή  κκεεφφααλλααιιαακκώώνν  

κκεερρδδώώνν  ((ccaappiittaall  ggaaiinnss)),,  ππρροοννοοµµιιοούύχχωωνν  µµεεττοοχχώώνν  ((pprreeffeerrrreedd  ssttoocckkss))  ήή  

δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  ((rrooyyaallttiieess))  εεππίί  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  ττωωνν  χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεεννωωνν  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  
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