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ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      ΓΓρρααφφεείίοο  ΥΥφφυυπποουυρργγοούύ  
ΝΝααυυττιιλλίίααςς  κκααιι  ΝΝηησσιιωωττιικκήήςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ::  ΣΣχχοολλιιαασσμμόόςς  κκααιι  θθέέσσεειιςς  ττοουυ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  εεππίί  ττοουυ  κκεειιμμέέννοουυ  ««ΚΚύύρριιοοιι  ΆΆξξοοννεεςς  γγιιαα  ττοο  
μμεεττααφφοορριικκόό  ιισσοοδδύύννααμμοο»»,,  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΝΝααυυττιιλλίίααςς  κκααιι  ΝΝηησσιιωωττιικκήήςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  --  ΓΓρρααφφεείίοο  
ΥΥφφυυπποουυρργγοούύ  ΝΝααυυττιιλλίίααςς  κκααιι  ΝΝηησσιιωωττιικκήήςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ττηηςς  0077..0033..22001188  

ΓΓεεννιικκόόςς  ΣΣχχοολλιιαασσμμόόςς  ΕΕιισσααγγωωγγιικκώώνν  ΠΠααρρααδδοοχχώώνν  

ΚΚααττάά  ττοο  ππρρόόσσφφααττοο  κκααιι  ααππώώττεερροο  ππααρρεελλθθόόνν,,  ττοο  ζζήήττηημμαα  ττοουυ  ««μμεεττααφφοορριικκοούύ  ιισσοοδδυυννάάμμοουυ»»  
ααπποοττέέλλεεσσεε  ππεεδδίίοο  μμεελλέέττηηςς,,  δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς,,  ππρροοττάάσσεεωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  ααννττιιππααρράάθθεεσσηηςς..  ΗΗ  ββάάσσηη  ττοουυ  
ζζηηττήήμμααττοοςς  εείίννααιι  ααρρκκεεττάά  σσηημμααννττιικκήή,,  ααφφοούύ  εείίννααιι  κκοοιιννάά  ππααρρααδδεεκκττόό  όόττιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  
εεππιιββααρρύύννοοννττααιι  οοιι  ννηησσιιώώττεεςς,,  εείίττεε  σσεε  ιιδδιιωωττιικκόό  εεππίίππεεδδοο  ((ιιδδιιωωττιικκήή  μμεεττααφφοορράά,,  εειισσιιττήήρριιοο)),,  εείίττεε  σσεε  
εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  εεππίίππεεδδοο  ((εειισσααγγωωγγεείίςς,,  εεξξααγγωωγγεείίςς,,  έέμμπποορροοιι)),,  εείίννααιι  σσηημμααννττιικκάά  δδιιααφφοορροοπποοιιηημμέέννοο  ααππόό  
ττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  //  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  ττηηςς  ηηππεειιρρωωττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς..  ΣΣττοο  ππααρρόόνν  εειισσηηγγηηττιικκόό  
σσηημμεείίωωμμαα  όόμμωωςς  δδιιαακκρρίίννεεττααιι  ηη  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς  μμοοννοομμεερρώώςς  κκααιι  μμόόννοο  σσεε  όόττιι  ααφφοορράά  ττηηνν  
εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  μμεεττααφφοορράά..  

ΤΤοο  εειισσααγγωωγγιικκόό  σσηημμεείίωωμμαα  θθίίγγεειι  οορρθθώώςς  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττωωνν  ννηησσιιωωττώώνν  νναα  ααπποολλααμμββάάννοουυνν  
μμεεττααφφοορριικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ααγγααθθώώνν  κκααιι  εεμμπποορρεευυμμάάττωωνν  ιισσοοδδύύννααμμοουυ  κκόόσσττοουυςς  μμεε  ααυυττέέςς  ττηηςς  
ηηππεειιρρωωττιικκήήςς  χχώώρρααςς,,  εεννώώ  ττίίθθεεττααιι  ππααρράάλλλληηλλαα  ττοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  μμεεττααφφοορράάςς  ππρροοσσώώππωωνν  μμεε  
ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ττιιμμοολλόόγγιιοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο  ττωωνν  χχεερρσσααίίοοιι  μμεεττααφφοορρώώνν..  ΕΕκκττόόςς  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς,,  ττοο  
εειισσααγγωωγγιικκόό  σσηημμεείίωωμμαα  θθέέττεειι  εεππίίσσηηςς  ζζηηττήήμμαατταα  σσυυχχννόόττηηττααςς  κκααιι  κκααννοοννιικκόόττηηττααςς  δδρροομμοολλοογγίίωωνν..  
ππααρράάγγοοννττααςς  κκααθθοορριισσττιικκόόςς  γγιιαα  ττηηνν  σσυυννοολλιικκήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς..  

ΤΤαα  ΜΜέέττρραα  πποουυ  εειισσηηγγεείίττααιι  όόμμωωςς  ττοο  υυππόό  εεξξέέλλιιξξηη  ννοομμοοσσχχέέδδιιοο  εεσσττιιάάζζοοννττααιι  σσττηηνν  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  ττιιμμήήςς  
ττωωνν  εεμμπποορρεευυμμάάττωωνν  κκααιι  ττηηνν  ααννττιισσττάάθθμμιισσηη  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  μμεε  ττηηνν  ααρρωωγγήή  ττοουυ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  
ΔΔηημμοοσσίίωωνν  ΕΕππεεννδδύύσσεεωωνν..  ΜΜεε  ττοονν  ττρρόόπποο  πποουυ  εειισσηηγγεείίττααιι  οο  ννοομμοοθθέέττηηςς  ττοο  ΜΜέέττρροο,,  ττοο  όόφφεελλοοςς  δδεενν  
ππρροοκκύύππττεειι  ωωςς  άάμμεεσσοο  όόφφεελλοοςς  σσττοονν  ννηησσιιώώττηη  κκααττααννααλλωωττήή  //  εεππιιχχεειιρρηημμααττίίαα,,  ααλλλλάά  ααφφοορράά  εεππιιλλεεκκττιικκάά  
ττηηνν  μμεείίωωσσηη  ττιιμμήήςς  σσττοονν  δδιιαακκιιννηηττήή  ααγγααθθώώνν,,  οο  οοπποοίίοοςς  μμεε  δδιικκήή  ττοουυ  εευυθθύύννηη  θθαα  μμεετταακκυυλλήήσσεειι  ττηηνν  
έέκκππττωωσσηη  σσττοονν  ττεελλιικκόό  κκααττααννααλλωωττήή..  ΣΣττηηνν  σσχχεεττιικκήή  εειισσήήγγηησσηη  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  οο  ττρρόόπποοςς  μμεε  ττοονν  
οοπποοίίοο  θθαα  εεππιιττεευυχχθθεείί  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ααυυττόό,,  εεννώώ  δδεενν  εειισσάάγγοοννττααιι  μμέέττρραα  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  ττηηςς  όόλληηςς  
δδιιααδδιικκαασσίίααςς,,  ώώσσττεε  νναα  ππρροοκκύύππττοουυνν  σσααφφήή,,  μμεεττρρήήσσιιμμαα  κκααιι  ββιιώώσσιιμμαα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ππρροοςς  όόφφεελλοοςς  ττοουυ  
σσυυννόόλλοουυ  ττωωνν  ννηησσιιωωττώώνν..  

II    SS    OO  
99000011 :: 22000088 

mailto:eepir@otenet.gr


ΘΘέέσσεειιςς  εεππίί  ττοουυ  ΚΚεειιμμέέννοουυ  ααννάά  ππααρράάγγρρααφφοο  ((ΒΒαασσιικκοοίί  ΚΚααννόόννεεςς))  

ΠΠααρρ..  11--33::  ΕΕννώώ  ηη  εειισσααγγωωγγιικκήή  ααννααφφοορράά  ααννααφφέέρρεειι  κκάάλλυυψψηη  κκόόσσττοουυςς  εεκκττόόςς  ττωωνν  εεμμπποορριικκώώνν  
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  μμεετταακκιιννήήσσεειιςς  φφυυσσιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν,,  ηη  ππρρώώττηη  ππααρράάγγρρααφφοοςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  
μμόόννοο  σσεε  εεππιιδδόόττηησσηη  ττωωνν  ΜΜΜΜΕΕ  κκααιι  μμάάλλιισστταα  μμεε  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττωωνν  δδιικκααιιοούύχχωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  νναα  
κκοοιιννοοπποοιιοούύνν  σσεε  εειιδδιικκήή  ππλλααττφφόόρρμμαα  ««δδεελλττίίοο  ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς  δδιιάάκκρριισσηηςς  κκόόσσττοουυςς»»,,  μμεε  σσύύγγκκρριισσηη  ττωωνν  
χχιιλλιιοομμέέττρρωωνν  χχεερρσσααίίααςς  μμεεττααφφοορράάςς  μμεε  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  θθααλλάάσσσσιιαα..  

ΘΘέέσσηη::  ΤΤοο  μμέέττρροο  ππρρέέππεειι  νναα  ααννττιιμμεεττωωππίίσσεειι  οολλιισσττιικκάά  ττοο  θθέέμμαα  ττοουυ  μμεεττααφφοορριικκοούύ  ιισσοοδδυυννάάμμοουυ..  ΣΣττοο  
εειισσααγγωωγγιικκόό  σσηημμεείίωωμμαα  εεξξοομμοοιιώώννεεττααιι  οο  χχοοννδδρρέέμμπποορροοςς  μμεε  ττοονν  λλιιααννέέμμπποορραα..  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  οοιι  
χχοοννδδρρέέμμπποορροοιι  νναα  εεππωωφφεελλοούύννττααιι  ααννααλλοογγιικκάά  ππεερριισσσσόόττεερροο..  ΟΟιι  λλιιααννέέμμπποορροοιι  εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  ππλλέέοονν  
εεξξααρρττηημμέέννοοιι  ααππόό  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ττωωνν  χχοοννδδρρεεμμππόόρρωωνν  οοιι  οοπποοίίοοιι  δδιιαακκιιννοούύνν  ττιιςς  μμεεγγααλλύύττεερρεεςς  
πποοσσόόττηηττεεςς  σστταα  ννηησσιιάά  ααπποολλααμμββάάννοοννττααςς  ήήδδηη  ιιδδιιααίίττεερρεεςς  εεκκππττώώσσεειιςς..  ΔΔεενν  γγίίννεεττααιι  μμννεείίαα  σσττιιςς  
μμεεττααφφοορρέέςς  εεμμπποορρεευυμμάάττωωνν  μμηη  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΓΓΕΕΜΜΗΗ  ((ππ..χχ..  ιιδδιιωωττιικκήή  μμεεττααφφοορράά)),,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσεε  
εεππιιββάάττεεςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααφφεερρθθεείί  λλεεππττοομμεερρώώςς  οο  μμηηχχααννιισσμμόόςς  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  ηη  μμεείίωωσσηη  ττοουυ  
μμέέσσοουυ  κκόόσσττοουυςς  θθαα  εεππιιφφέέρρεειι  μμεείίωωσσηη  σσττιιςς  ττιιμμέέςς  ττωωνν  ααγγααθθώώνν  ππρροοςς  όόφφεελλοοςς  ττωωνν  κκααττααννααλλωωττώώνν  κκααιι  
μμάάλλιισστταα  σσττοο  δδιιηηννεεκκέέςς..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοττυυππωωθθεείί  οο  μμηηχχααννιισσμμόόςς  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  ττωωνν  
ττιιμμώώνν,,  ώώσσττεε  νναα  δδιιααππιισσττώώννεεττααιι  ηη  μμεεττααββλληηττόόττηητταα  κκααιι  άάρραα  ηη  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηητταα  ττηηςς  εεππιιδδόόττηησσηηςς..  

ΠΠααρρ..  44::  ΑΑννααφφέέρρεεττααιι  σσττοονν  ττρρόόπποο  υυπποολλοογγιισσμμοούύ  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  κκόόσσττοουυςς  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  
ππρροοκκύύππττεειι  ηη  εεππιιδδόόττηησσηη  

ΘΘέέσσηη::  ΠΠρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  ααννττιιλληηππττήή  ηη  ιισσοοδδυυννααμμίίαα  χχεερρσσααίίααςς  --  θθααλλάάσσσσιιααςς  μμεεττααφφοορράάςς..  ΠΠοοιιοο  ττμμήήμμαα  
χχεερρσσααίίααςς  μμεεττααφφοορράάςς  θθαα  λλααμμββάάννεεττααιι  υυππ''  όόψψιινν  ωωςς  ββάάσσηη  γγιιαα  ττοονν  υυπποολλοογγιισσμμόό  ττηηςς  δδιιααφφοορράάςς  κκααιι  άάρραα  
ττηηςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς??  ΕΕίίννααιι  γγννωωσσττόό  όόττιι  ηη  έέννννοοιιαα  ««χχεερρσσααίίαα  μμεεττααφφοορράά»»  δδεενν  εείίννααιι  εεννιιααίίαα,,  οούύττεε  
οομμοοιιοογγεεννήήςς,,  οούύττεε  λλεειιττοουυρργγεείί  οο  εελλεεύύθθεερροοςς  ααννττααγγωωννιισσμμόόςς  εεννττόόςς  ττηηςς..  ΆΆρραα,,  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  
ππρροοκκύύψψοουυνν  ααννοομμοοιιοομμοορρφφίίεεςς  εεννώώ  ηη  εεππιιδδόόττηησσηη  θθαα  εεππηηρρεεάάσσεειι  ααρρννηηττιικκάά  ττοονν  ααννττααγγωωννιισσμμόό,,  ααφφοούύ  
κκάάθθεε  έέννννοοιιαα  εεππιιδδόόττηησσηηςς  δδύύννααττααιι  νναα  εεππιιφφέέρρεειι  ππεερρααιιττέέρρωω  σσττρρεεββλλώώσσεειιςς  σσττηηνν  ααγγοορράά..  

ΠΠααρρ..  55::  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  εειισσηηγγηηττιικκόό  σσηημμεείίοο))μμαα..  ττοο  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήρριιοο  ΤΤιιμμώώνν  ττηηςς  ΓΓ..ΓΓ..ΕΕ  &&  ΠΠ..ΚΚ  θθαα  
εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοο  γγιιαα  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττωωνν  ττιιμμώώνν..  

ΘΘέέσσηη::  ΘΘαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρξξεειι  δδιιεευυκκρρίίννηησσηη  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττιιςς  ττιιμμέέςς  πποουυ  θθαα  ππααρραακκοολλοουυθθοούύννττααιι,,  μμεε  
σσααφφήή  δδιιάάκκρριισσηη  ααννάάμμεεσσαα  σσττιιςς  ττιιμμέέςς  ττωωνν  ββαασσιικκώώνν  ααγγααθθώώνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  ππρρόόββλλεεψψηη  μμεε  ααυυττάά  τταα  οοπποοίίαα  
δδεενν  θθαα  εείίννααιι  σσττοονν  κκααττάάλλοογγοο  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  ττοουυ  ππααρρααττηηρρηηττηηρρίίοουυ  ττιιμμώώνν..  ΣΣαανν  ππααρράάδδεειιγγμμαα  
ααννααφφέέρροοννττααιι  τταα  οοιικκοοδδοομμιικκάά  υυλλιικκάά  τταα  οοπποοίίαα  ααπποοττεελλοούύνν  εεννδδιιάάμμεεσσοο  κκόόσσττοοςς  μμιιααςς  εευυρρεείίααςς  
οοιικκοοννοομμιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  δδεενν  δδιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  οο  αακκρριιββήήςς  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  
ααφφοούύ  ηη  γγεεννιικκήή  μμεελλλλοοννττιικκήή  ααννααφφοορράά  σσττοονν  θθεεσσμμόό  κκααιι  ττηηνν  μμεεττεεξξέέλλιιξξηη  ττοουυςς,,  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  θθέέσσεειιςς  
εεππίί  ττωωνν  εερργγααλλεείίωωνν  κκααιι  μμέέσσωωνν  πποουυ  θθαα  έέχχοουυνν  ααυυττάά  σσττηηνν  δδιιάάθθεεσσηη  ττοουυςς..  ΘΘαα  υυππάάρρχχεειι  ααννττίίσσττοοιιχχηη  
σσύύγγκκρριισσηη  ττιιμμώώνν  μμεε  ππεερριιοοχχέέςς  ααννααφφοορράάςς  σσττηηνν  ηηππεειιρρωωττιικκήή  χχώώρραα??  ΠΠώώςς  θθαα  ππρροοκκύύππττεειι  ηη  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  
ττωωνν  ππόόρρωωνν  πποουυ  θθαα  δδιιααττεεθθοούύνν??  ΘΘαα  ααννααππττύύξξοουυνν  τταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήρριιαα  ΤΤιιμμώώνν  μμεε  
σσύύγγκκρριισσηη  μμέέσσοουυ  κκόόσσττοουυςς  μμεε  ααννάάλλοογγαα  ττιιμμοολλόόγγιιαα  ττηηςς  ηηππεειιρρωωττιικκήήςς  χχώώρρααςς??  

ΠΠααρρ..  66--77::  ΑΑννααφφοορράά  σσττηηνν  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ααννααττρροοφφοοδδοοττοούύμμεεννοουυ  ««έέξξυυππννοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς»»  λλήήψψηηςς  
ααπποοφφάάσσεεωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  μμέέττρροουυ..  

ΘΘέέσσηη::  ΗΗ  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττωωνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  ττωωνν  χχοοννδδρρεεμμππόόρρωωνν,,  οο  μμηηχχααννιισσμμόόςς  ααππόόδδοοσσηηςς  ττηηςς  
εεππιιδδόόττηησσηηςς,,  ηη  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττηηςς  οορρθθήήςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ΜΜέέττρροουυ  εείίννααιι  σσηημμααννττιικκάά  ζζηηττήήμμαατταα  
κκααιι  οο  λλεεγγόόμμεεννοοςς  ««ααυυττόόμμααττοοςς  ττρρόόπποοςς  δδιιόόρρθθωωσσηηςς  ττωωνν  δδυυσσλλεειιττοουυρργγιιώώνν»»,,  χχωωρρίίςς  σσααφφήή  ααννααφφοορράά  σσεε  
μμεεθθοοδδοολλοογγίίαα,,  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εεγγγγυυηηθθεείί  σσωωσσττόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα..  ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  
μμέέττρροουυ  ααππόό  11//11//22001199  σσεε  όόλληη  ττηηνν  ννηησσιιωωττιικκήή  εεππιικκρράάττεειιαα  ααππααιιττεείί  οορργγάάννωωσσηη  σσεε  μμέέσσαα..  ππρροοσσωωππιικκόό  
κκααιι  μμηηχχααννιισσμμοούύςς  πποουυ  σσήήμμεερραα  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν,,  εεννώώ  ττοο  χχρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  ααννάάππττυυξξηηςς  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  
ππλλααττφφόόρρμμααςς  δδεενν  εείίννααιι  ππρροοφφααννέέςς..  



ΓΓεεννιικκόόττεερρηη  ΘΘέέσσηη::  ΧΧρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  δδιιεευυκκρριιννιισσττεείί  ηη  οοιικκοοννοομμοοττεεχχννιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ττοουυ  ζζηηττήήμμααττοοςς..  
ΠΠρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  ααννααφφοορράά  σσεε  δδεεδδοομμέένναα  ττοουυ  ζζηηττήήμμααττοοςς,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  ττωωνν  δδιιααττιιθθέέμμεεννοοιι  
ππόόρρωωνν,,  πποοσσοοττιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  σσττόόχχωωνν,,  μμεεθθοοδδοολλοογγίίαα  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  κκααιι  ααπποοττύύππωωσσηηςς  ττοο))νν  
ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττοουυ  ΜΜέέττρροουυ,,  εεκκττίίμμηησσηη  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  //  οοφφέέλλοουυςς  ααννάά  κκααττηηγγοορρίίαα  δδιικκααιιοούύχχωωνν  
((χχοοννδδρρέέμμπποορροοιι,,  λλιιααννέέμμπποορροοιι,,  ιιδδιιώώττεεςς  μμεεττααφφοορρεείίςς,,  ιιδδιιωωττιικκήή  μμεετταακκίίννηησσηη,,  κκλλππ))..  ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα  
ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσεεχχθθεείί  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  υυππάάρρχχεειι  αασσάάφφεειιαα  σσττοο  σσηημμεείίοο  πποουυ  ααννααφφέέρρεεττααιι  όόττιι  ααππόό  κκοοιιννοούύ  τταα  
ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  μμεε  ττοο  ΥΥΝΝΑΑΝΝΠΠ  θθαα  κκααθθοορρίίσσοουυνν  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  πποουυ  θθαα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  ττοο  ΜΜέέττρροο..  

ΠΠααλλααιιόόττεερρεεςς  ΜΜεελλέέττεεςς  εείίχχαανν  ααννααδδεείίξξεειι  ττοο  θθέέμμαα  ττοουυ  ΜΜεεττααφφοορριικκοούύ  ιισσοοδδυυννάάμμοουυ  κκυυρρίίωωςς  ωωςς  
ααννααγγκκααιιόόττηητταα  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  ττοουυ  αακκττοοππλλοοϊϊκκοούύ  εειισσιιττηηρρίίοουυ,,  εεννώώ  μμεε  ττιιςς  ππρρόόσσφφααττεεςς  αανναακκααττααττάάξξεειιςς  
σσττοονν  χχώώρροο  ττηηςς  αακκττοοππλλοοΐΐααςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  ττοο  ζζήήττηημμαα  ««ΜΜεεττααφφοορριικκόό  ΙΙσσοοδδύύννααμμοο»»  κκααιι  ««ΑΑκκττοοππλλοοϊϊκκόό  
ΖΖήήττηημμαα»»  νναα  δδιιαασσυυννδδεεθθεείί  κκααιι  νναα  ααπποοττεελλέέσσεειι  ααννττιικκεείίμμεεννοο  σσυυννδδυυαασσττιικκήήςς  μμεελλέέττηηςς  ώώσσττεε  νναα  
ππρροοκκύύψψεειι  πποοσσοοττιικκοοπποοιιηημμέέννηη  ααννάάλλυυσσηη  ΚΚόόσσττοουυςς  //  ΟΟφφέέλλοουυςς..  
ΣΣττηηνν  ααννττίίθθεεττηη  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ττοο  ππρροοττεειιννόόμμεεννοο  ΜΜέέττρροο  θθαα  κκρριιθθεείί  ωωςς  ααπποοσσππαασσμμααττιικκόό,,  μμηη  δδυυννάάμμεεννοο  νναα  
εεππιιφφέέρρεειι  ττοο  θθεεττιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  πποουυ  οο  εειισσηηγγηηττήήςς  ττοουυ  εεππιικκααλλεείίττααιι,,  εεννώώ  ηη  δδααππάάννηη  ττοουυ  ΠΠΔΔΕΕ  θθαα  
κκαατταασσττεείί  μμηη  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή..  

ΤΤοο  ΕΕΕΕΠΠ  θθαα  εείίννααιι  ααρρωωγγόόςς  σσεε  μμιιαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα  δδιιααλλόόγγοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρρωωττίίσσττωωςς  ααππααιιττεείί  σσυυννεεννννόόηησσηη  κκααιι  
έέγγκκααιιρρηη  εεννηημμέέρρωωσσηη  ππρροοθθέέσσεεωωνν  κκααιι  εεννεερργγεειιώώνν,,  ώώσσττεε  νναα  εεξξοορρθθοολλοογγιισσττεείί  ττοο  ππρροοττεειιννόόμμεεννοο  ΜΜέέττρροο,,  
νναα  κκααλλύύψψεειι  σσφφααιιρριικκάά  ττοο  θθέέμμαα  κκααιι  νναα  εεππέέλλθθοουυνν  οουυσσιιαασσττιικκάά  οοφφέέλληη  σσττοουυςς  ννηησσιιώώττεεςς  σσυυννοολλιικκάά  κκααιι  
όόχχιι  μμόόννοο  σσττοουυςς  χχοοννδδρρεεμμππόόρροουυςς,,  εεννώώ  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  όόφφεελλοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααμμοοιιρραασσττεείί  σσττιιςς  
ννηησσιιωωττιικκέέςς  κκοοιιννωωννίίεεςς  ιισσόόττιιμμαα,,  μμεε  ββιιώώσσιιμμοο  ττρρόόπποο..  

ΙΙδδιιααίίττεερραα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσεεχχθθεείί  ώώσσττεε  ηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  ππλλααττφφόόρρμμαα  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  γγιιαα  ττηη  
κκααττααγγρρααφφήή  ττηηςς  ««δδιιααφφοορράάςς  κκόόσσττοουυςς»»  νναα  εείίννααιι  φφιιλλιικκήή  ππρροοςς  ττοουυςς  χχρρήήσσττεεςς  κκααιι  νναα  δδιιαασσφφααλλίίζζεειι  ττηηνν  
εεύύρρυυθθμμηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς..  ΗΗ  ππίίσσττωωσσηη  ττοουυ  πποοσσοούύ  πποουυ  ααφφοορράά  ττηη  ««δδιιααφφοορράά  κκόόσσττοουυςς»»  νναα  
γγίίννεεττααιι  σσεε  τταακκττιικκόό  κκααιι  σσύύννττοομμοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα..  ΣΣττοο  σσηημμεείίοο  ααυυττόό  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσεεχχθθεείί  ττοο  
ζζήήττηημμαα  ττωωνν  κκαατταασσχχεεμμέέννωωνν  λλοογγααρριιαασσμμώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  γγιιαα  οοφφεειιλλέέςς  σσττοο  
δδηημμόόσσιιοο  κκααιι  νναα  υυππάάρρχχεειι  ηη  ππρρόόββλλεεψψηη  εείίττεε  ττοο  πποοσσόό  ααυυττόό  νναα  εείίννααιι  αακκααττάάσσχχεεττοο,,  εείίττεε  νναα  γγίίννεεττααιι  
άάμμεεσσοοςς  σσυυμμψψηηφφιισσμμόόςς  μμεε  ττοονν  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  ήή  ττιιςς  οοφφεειιλλέέςς..  
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