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Ν ΠΣΤΞΙ ΚΗΝΠΟΛΙΣΙΚΗΝ

ΣΟΠΙΚΗΝ ΤΣΟ ΙΟΙΚΗΗ 
ΣΜΗΜ Ν Ν ΠΣΤΞΙ ΚΩΝΝ
ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΩΝ 

              γάθα,Ν9  ΙκυζέκυΝβί14 
              έΠ. 27576 

ΣαχέΝ ήθ β μΝ α έκυΝβι 
ΣαχέΝΚυ δεαμμΝ1ί1κγ,Ν γάθα 
Πζβλκφκλέ μμΝ λέ θ υθδκμΝΚαλίκτθβμ 
ΣβζΫφπθκ: 210 37 44 710 
Φαι: 210 37 44 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr  

Πλκμμ 
 
1)Ν πκε θ λπηΫθ μΝ δκδεά δμΝ 

ήθ δμΝ δκέεβ βμ 
β)Ν άηκυμΝεαδΝΠ λδφΫλ δ μΝ βμΝ
Χυλαμ 
 
 

Θ Μ μΝ3o Πλσΰλαηηα λΪ βμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝ κθΝ κηΫαΝ
βμ Τΰ έαμ, 2014-2020: Πλσ εζβ βΝ υπκίκζάμΝ πλκ Ϊ πθΝ ΰδαΝ βθΝ
πδ σ β βΝπλπ κίκυζδυθΝ ΝγΫηα αΝυΰ έαμ 

 
 
1έΝΓ θδεΪ 
 
ΟδΝ ΰ θδεκέΝ σξκδΝ κυΝ 3κυ ΠλκΰλΪηηα κμ λΪ βμΝ βμΝ Ν κθΝ κηΫαΝ βμΝ
Τΰ έαμ έθαδΝθαΝ υηπζβλυθ δ,ΝθαΝ βλέα δΝεαδΝθαΝπλκ γΫ δΝαιέαΝ δμΝπκζδ δεΫμΝ
πθ  ελα υθΝη ζυθΝπκυΝ κξ τκυθΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝυΰ έαμΝ πθΝπκζδ υθΝ βμΝ

Έθπ βμΝεαδΝ βΝη έπ βΝ πθΝαθδ κ ά πθΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝυΰ έαμ,ΝπλκΪΰκθ αμΝ
βθΝ εαζάΝ υΰ έα,Ν θγαλλτθκθ αμΝ βθΝ εαδθκ κηέαΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ υΰ έαμ,Ν

αυιΪθκθ αμΝ βΝίδπ δησ β αΝ πθΝ υ βηΪ πθΝυΰ έαμΝεαδΝπλκ α τκθ αμΝ κυμΝ
πκζέ μΝ βμΝΈθπ βμΝαπσΝ κίαλΫμΝ δα υθκλδαεΫμΝαπ δζΫμΝεα ΪΝ βμΝυΰ έαμέ 
 
Μ Ν υθκζδεσΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ ζζλέζΝ εα έΝ υλυ,Ν κδΝ ετλδκδΝ σξκδΝ κυΝ
ΠλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝ κδΝ ιάμ: 

 ζ έπ βΝ βμΝ υΰ έαμ,Ν πλσζβοβΝ α γ θ δυθΝ εαδΝ θγΪλλυθ βΝ
υπκ βλδξ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝΰδαΝυΰδάΝ δαίέπ βέ 

 Πλκ α έαΝπκζδ υθΝαπσΝ κίαλΫμΝ δα υθκλδαεΫμΝαπ δζΫμΝ βθΝυΰ έαέ 
 υθ δ φκλΪΝ βθΝ εαδθκ κηέα,Ν απκ κ δεσ β αΝ εαδΝ ίδπ δησ β αΝ πθΝ

υ βηΪ πθΝυΰ έαμέ 
 δ υεσζυθ βΝ βθΝ εαζτ λβΝ εαδΝ α φαζΫ λβΝ πλσ ία βΝ δμΝ

υπβλ έ μΝυΰ δκθκηδεάμΝπ λέγαζοβμΝΰδαΝ κυμΝπκζέ μΝ βμΝΈθπ βμέ 

 

 

Ε ην ή
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βέΝ σχκμΝ βμΝπλσ εζβ βμ 
 
ΗΝ παλκτ αΝ πλσ εζβ βΝ αφκλΪΝ βθΝ υπκίκζάΝ πλκ Ϊ πθΝ βΝ ίΪ βΝ λδυθΝ
γ ηα δευθΝπλκ λαδκ ά πθ,ΝπμΝ ιάμμ 
 

 ΠλκαΰπΰάΝ βμΝ υΰ έαμ,Ν πλσζβοβΝ α γ θ δυθΝ εαδΝ πλκυγβ βΝ
υπκ βλδε δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ ΰδαΝ υΰδ δθσΝ λσπκΝ απάμ,Ν ζαηίΪθκθ αμΝ
υπσοβΝ βθΝαλξάΝ«υΰ έαΝ Νσζ μΝ δμΝπκζδ δεΫμ»έ 

 υηίκζάΝ Νεαδθκ σηα,Ναπκ κ δεΪΝεαδΝίδυ δηαΝ υ άηα αΝυΰ έαμέ 
 δ υεσζυθ βΝ βμΝ πλσ ία βμΝ Ν εαζτ λβΝ εαδΝ α φαζΫ λβΝ

υΰ δκθκηδεάΝπ λέγαζοβΝΰδαΝ κυμΝπκζέ μΝ βμΝΈθπ βμ  

 
γέΝ πδζΫιδη μΝ λΪ δμ 

Μ Ν ίΪ βΝ δμΝ πδκΝ πΪθπΝ γ ηα δεΫμΝ πλκ λαδσ β μ,Ν κδΝ λΪ δμΝ πλκμΝ
ξλβηα κ σ β βΝ Ναυ άΝ βθΝπλσ εζβ β υπκίκζάμ πλκ Ϊ πθΝ έθαδΝκδ ιάμ: 

 Χλβ δηκπκέβ βΝ πθΝ υθα κ ά πθΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝΰδαΝ βθΝπλσζβοβΝ
εαδΝ δαξ έλδ βΝετλδπθΝξλσθδπθΝα γ θ δυθΝ( δαίά βμ,Νεαλ δαΰΰ δαεΫμΝ
παγά δμ)έ  

 Πλκυγβ βΝ βμΝ ΫΰεαδλβμΝ δΪΰθπ βμΝ εαδΝ πλκζβπ δεκτΝ ζΫΰξκυΝ ΰδαΝ
α γΫθ δ μΝπκυΝηπκλκτθΝθα πλκζβφγκτθέ 

 θΪπ υιβΝ εαδθκ σηπθΝ πλκ ΰΰέ πθΝ ΰδαΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ βμΝ
παΰΰ ζηα δεάμΝ παθΫθ αιβμΝ πθΝα σηπθΝπκυΝπΪ ξκυθΝαπσΝξλσθδ μΝ

α γΫθ δ μΝεαδΝί ζ έπ βΝ βμΝαπα ξκζβ δησ β ΪμΝ κυμέ 
 Τπκ άλδιβΝ Ν κη έμΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βΝ γ λαπ υ δεάΝ

υηησλφπ βΝ πθΝ α γ θυθΝ η Ν ηηκθά,Ν α υθαηέα,Ν κζκεζβλπηΫθβΝ
φλκθ έ αΝεαδΝπκζζαπζΫμΝξλσθδ μΝεα α Ϊ δμέ 

 Χλβηα κ κ δεάΝ άλδιβΝ ΰδαΝ α δ δεΪΝ κηΫθαΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ
δηκζσΰβ βμΝ πθΝφαληαε υ δευθΝπλκρσθ πθΝ αΝΚλΪ βΝΜΫζβέ 

 ΠλκμΝ ΫθαΝ ίδυ δηκΝ τ βηαΝ παλαεκζκτγβ βμΝ εαδΝ υπκίκζάμΝ
εγΫ πθέ 

 Νκ κεκη δαεΫμΝζκδηυι δμΝ– ΠλσζβοβΝεαδΝΫζ ΰξκμΝ ΝκέεκυμΝ υΰβλέαμΝ
εαδΝ ΝεΫθ λαΝηαελκξλσθδαμΝφλκθ έ αμέ 

 
4έΝ πδζΫιδηκδΝφκλ έμ 
 
ΗΝ πλσ εζβ βΝ απκίζΫπ δΝ βθΝ πδζκΰάΝ υηπλΪι πθΝ πκυΝ γαΝ απκ ζκτθ αδΝ
απσΝ 3 αθ ιΪλ β μΝ θκηδεΫμΝ κθ σ β μΝ βηκ έκυΝ άΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ πκυΝ
λα βλδκπκδκτθ αδΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ υΰ έαμΝ απσΝ κυζΪξδ κθΝ 3 δαφκλ δεΫμΝ
υηη Ϋξκυ μΝξυλ μέ 

 
ηέΝΠλκςπκζκΰδ ησμ 

ΟΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ βμΝ παλκτ αμΝ πλσ εζβ βμΝ αθΫλξ αδΝ υθκζδεΪΝ αΝ
12.300.000 υλυΝεαδΝ κΝηΫΰδ κΝπκ σΝ πδ σ β βμΝ έθαδ γέίίίέίίίΝ υλυέΝΗΝ

Ν εκδθκ δεάΝ υθ λκηάΝ φγΪθ δΝ κΝ θίΣΝ πθΝ πδζΫιδηπθΝ απαθυθ,Ν θυΝ κΝ
πκ κ σΝ αυ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθΫζγ δΝ Ν κίΣΝ Ν π λδπ υ δμΝ ιαδλ δεάμΝ
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ξλβ δησ β αμ,Ν σππμΝ αυ ΫμΝ εαγκλέακθ αδΝ κΝ ΠαλΪλ βηαΝ VIIΝ κυΝ
ΠλκΰλΪηηα κμΝ λΰα έαμΝΰδαΝ κΝΫ κμΝβί1ζέ 

6έΝΠλκγ ηέαΝεαδΝπ λδ σ λ μΝΠζβλκφκλέ μ 
 
ΟδΝπλκ Ϊ δμΝπλΫπ δΝθαΝυπκίζβγκτθΝβζ ε λκθδεΪΝηΫξλδΝ δμΝ25  π ηίλέκυΝ
2014, θυΝ κΝ πζάλ μΝ ε έη θκΝ βμΝ πλσ εζβ βμΝ υπκίκζάμΝ πλκ Ϊ πθ,Ν κΝ
Ϋθ υπκΝ βμΝ αέ β βμΝ εαγυμΝ εαδΝ π λδ σ λ μΝ πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ
αθπ ΫλπΝ πλσΰλαηηαΝ ηπκλ έ Ν θαΝ αθααβ ά Ν βθΝ δ κ ζέ αΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμμΝ 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti

es/3hp/calls/hp-pj-2014.html 
 

πέ βμ,Ν κδΝ θ δαφ λση θκδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ απ υγτθκυθΝ αΝ λπ άηα ΪΝ κυμΝ κθΝ
ε ζ δεσΝ Ολΰαθδ ησΝ ΰδαΝ κυμΝ Κα αθαζπ Ϋμ,Ν βθΝ Τΰ έαΝ εαδΝ αΝ ΣλσφδηαΝ

(Chafea) βθΝ ιάμΝβζ ε λκθδεάΝ δ τγυθ βμ 
 

CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu 
 

Π λαδ Ϋλπ,Ν αμΝ υπ θγυηέακυη Ν σ δΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξά αμΝ κΝ αθπ ΫλπΝ
πλσΰλαηηα,Ν φσ κθΝπλκςπκ έγ αδΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ άΝ κυΝ αδλδεάΝ ξΫ βΝη Ν
αθ έ κδξκυμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν πλΫπ δΝ θαΝ βλκτθ αδΝ κδΝ
πλκςπκγΫ δμΝ κυΝΪλγλκυΝβ1λΝπαλέγΝ κυΝθέγζθγήβίίθΝ(ΰδαΝ κυμΝ άηκυμ)ΝεαδΝ
δμΝ σηκδ μΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βίγΝ παλέ1Ν κυΝ θέγκηβήβί1ίΝ (ΰδαΝ δμΝ

π λδφΫλ δ μ)έ 
 
ΠαλαηΫθκυη Ν βΝ δΪγ άΝ αμΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝ δ υελδθέ δμέ 
 
. 

                                             H Ι ΤΘΤΝΣΡΙ  
                                              εέαέαέ 

  ΗΝΣΜΗΜ Σ ΡΧΗ 
 

 
 

               ΣΗΝΜΠ ΙΟΤ 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1) Τπκυλΰ έκΝΤΰ έαμ 

γθδεσΝβη έκΝ παφάμΝΰδαΝ 
κΝ3κ ΠλσΰλαηηαΝ λΪ βμΝ βμΝ υλππαρεάμ 

Έθπ βμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝΤΰ έαμ,Νβί1ζ-2020 
λδ κ ΫζκυμΝ1ι,ΝΣέΚέ1ί1κι γάθα 

β)Ν Ο Ν ΜΦΙΚΣΤΟΝΙ  
τλπθκμΝβλ,ΝΣέΚέΝ1ίηηκΝ γάθα 

3) Ο Ν ΤΞ ΙΝΗΝΠΟΛΗ 

mailto:CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
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έΝΠΫ λκυζαΝγ,ΝΣΚΝ1γγζ1ΝΆθπΝΛδσ δα 
4) Π Ν βμΝΧυλαμ 
η)ΝΚέ έ έ έ 

εα βηέαμΝθηΝεαδΝΓ θα έκυΝκ,ΝΣέΚΝ1ίθικΝ γάθα 
θ)Ν έΝέΠέ έ 
Μ κΰ έπθΝ1η,ΝΣέΚΝ11ηβθΝ γάθα 
7) Παθ πδ άηδα-Σ Ι 
κ)Ν πδη ζβ άλδαΝ βμΝΧυλαμ 
9) ζζβθδεάΝ αδλ έαΝΣκπδεάμΝΝΝ 

θΪπ υιβμ ΤΝ υ κ δκέεβ βμΝ( Σ ΝΝΝ έ),  
ΜυζζΫλκυΝιγ-77, ΣέΚΝ1ίζΝγθΝ ΘΗΝ  
1ί)Ν θ δπλκ ππ έαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ βθΝ ζζΪ α 

α έκφέαμΝβ,ΝΣέΚΝ1ίθιζΝ γάθαΝ 
(α)Ν θαπζβλπ άΝ πδε φαζάμΝ βμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ

πδ λκπάμΝ βθΝ ζζΪ α,ΝεέΝΆέΝΠ λκυζΪεβΝ 
(ί)Ν πδε φαζάμΝυθ κθδ ηκτΝ δε τπθΝ υλππαρεάμΝΠζβλκφσλβ βμΝϋuropeΝ
ϊirect,ΝεαΝΚέΝσεκζβΝ 
11)ΝΓλαφ έκΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ βθΝ ζζΪ α 
Λ πφέΝ ηαζέαμΝκ,ΝΣέΚΝ1ίηηιΝ γάθα 
(α)ΝΠλκρ Ϊη θκΝεαδΝ πδε φαζάμΝ κυΝΓλαφ έκυ,ΝεέΝΛέΝ θ πθαεσπκυζκ 
(ί)Ν θαπζβλπ άΝ πδε φαζάμΝ κυΝΓλαφ έκυ,ΝεέΝ έΝΚαρζά 
 

π λδεάΝ δαθκηάμ 
1. Γλαφ έκΝεέΝΤπκυλΰκτΝΝ 
2. Γλαφ έκΝεέΝ θαπζβλπ άΝΤπκυλΰκτ 
3. Γλαφ έκΝεέΝΤφυπκυλΰκτ 
4. Γλαφ έκΝεέΝΓ θδεκτΝΓλαηηα Ϋα 
5. Γλαφ έκΝεέΝΓ θδεκτΝ δ υγυθ άΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθ 
6. ήθ βΝΜβξαθκλΰΪθπ βμΝεαδΝΗέ έέΝ(η Ν βθΝπαλΪεζβ βΝθαΝαθαλ βγ έΝ

κΝ site κυΝ Τπκυλΰ έκυ,Ν βΝ δα λκηάμΝ To Τπκυλΰ έκ-Πκζδ δεΫμΝ εαδΝ
λΪ δμ- δ γθάΝεαδΝ υλππαρεΪΝΘΫηα αΝΟΣ -ΠλκΰλΪηηα αΝΤΝυθ λΰα έ μ- 
θβη λυ δμ- θαεκδθυ δμ) 

7. ήθ βΝ ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ θαπ υιδαεάμΝ Πκζδ δεάμΝ ΣκπδεάμΝ
υ κ δκέεβ βμ 

 ΣηάηαΝ θαπ υιδαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθ 
 


