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                                              Μ ΝόAXΝΤΝϋ-MAIL 

ΛΛ ΝΙΚ Ν ΜΟΚΡ ΣΙ  
ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ ΩΣ ΡΙΚΩΝΝ 
Γ ΝέΝ ήΝ ΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΝ
ΤΠ Ρ ΙΩΝΝ 

ήΝ ΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΚ ΙΝ
Ν ΠΣΤΞΙ Κ ΝΠΟΛΙΣΙΚ Ν

ΣΟΠΙΚ Ν ΤΣΟ ΙΟΙΚ   
ΣΜ Μ Ν Ν ΠΣΤΞΙ ΚΩΝΝ
ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΩΝ 

              γάθα,Ν10 ΙκυζέκυΝβί14 
              έΠ. 27577 

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 μΝ υλππαρεσΝ Πλσΰλαηηα-Πζαέ δκ «ΟΡΙ ΟΝΣ Ν βίβί» ΰδαΝ βθΝ
Έλ υθαΝ εαδΝ βθΝ Καδθκ κηέα,Ν βί14-βίβίμΝ Πλσ εζβ βΝ υπκίκζάμΝ
πλκ Ϊ πθΝΰδαΝ αΝΠλΪ δθαΝΟχάηα αΝβί14 
 
1έΝΓ θδεΪ 
 
ΟΝ«Ολέακθ αμΝβίβί»ΝΫξ δΝπμΝΰ θδεσΝ σξκΝ βθΝκδεκ σηβ βΝηδαμΝεκδθπθέαμΝ
εαδΝ παΰεκ ηέπμΝ πλπ κπσλαμΝ κδεκθκηέαμΝ ία δαση θβμΝ βΝ ΰθυ βΝ εαδΝ βθΝ
εαδθκ κηέαΝ Ν κζσεζβλβΝ βθΝ Έθπ β,Ν υηίΪζζκθ αμΝ παλΪζζβζαΝ βΝ
ίδυ δηβΝ αθΪπ υιβέΝ ΘαΝ βλέι δΝ βΝ λα βΰδεάΝ « υλυπβΝ βίβί»Ν εαδΝ Ϊζζ μΝ
πκζδ δεΫμΝ βμΝ Έθπ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ πέ υιβΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ

υλππαρεκτΝΧυλκυΝΈλ υθαμΝ( Χ )έΝΟΝΰ θδεσμΝ σξκμΝ κυΝΟλέακθ αΝβίβίΝ
έθαδΝ θαΝ υηίΪζ δΝ βθΝ κδεκ σηβ βΝ ηδαμΝ εκδθπθέαμΝ εαδΝ ηδαμΝ κδεκθκηέαμΝ

ία δαση θβμΝ βΝ ΰθυ βΝ εαδΝ βθΝ εαδθκ κηέα Ν κζσεζβλβΝ βθΝ Έθπ β,Ν
πλκ ζετκθ αμΝ πδπζΫκθΝ Ϋλ υθα,Ν αθΪπ υιβΝ εαδΝ ξλβηα κ σ β βΝ βθΝ
εαδθκ κηέαΝ εαδΝ υηίΪζζκθ αμΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ σξπθΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ
βμΝαθΪπ υιβμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝ σξκυΝ κυΝγΣΝ κυΝ ΠΝΰδαΝ βθΝ

Ϋλ υθαΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ Ν κζσεζβλβΝ βθΝ Έθπ βΝ ΫπμΝ κΝ βίβίέΝ Έ δΝ γαΝ
βλέα δΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ λα βΰδεάμΝ υλυπβΝ βίβίΝ εαδΝ πθΝ ΪζζπθΝ

πκζδ δευθΝ βμΝ Έθπ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ πέ υιβΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ
υλππαρεκτΝΧυλκυΝΈλ υθαμΝ(ϋRχ)έ 

 

ΟΝ Ολέακθ αμΝ βίβίΝ έθαδΝ ΫθαΝ κζκεζβλπηΫθκΝ πλσΰλαηηαΝ πκυΝ εαζτπ δΝ κΝ
τθκζκΝ βμΝ ξλβηα κ σ β βμΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ βμΝ εαδθκ κηέαμΝ πκυΝ

παλ έξ κΝ ηΫ πΝ κυΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ Πζαδ έκυΝ ΰδαΝ βθΝ Έλ υθαΝ εαδΝ βθΝ
Σ ξθκζκΰδεάΝ θΪπ υιβ,Ν βθΝ θ αΰπθδ δεσ β αΝεαδΝ βθΝΚαδθκ κηέαΝ(ωIP)ΝεαδΝ
κΝ υλππαρεσΝ Ιθ δ κτ κΝ Καδθκ κηέαμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ ( ΙΣ)Ν εα ΪΝ βθΝ

πλκβΰκτη θβΝ Πλκΰλαηηα δεάΝ Π λέκ κΝ βίίι-βί1γέΝ ΟδΝ δΪφκλκδΝ τπκδΝ
ξλβηα κ σ β βμΝπκυΝπαλΫξκθ αθΝαπσΝ αΝπλκβΰκτη θαΝπλκΰλΪηηα αΝΫξ δΝ

υΰε θ λπγ έΝ ΝΫθαΝ θδαέκΝεαδΝ υθ ε δεσ,Ν υΫζδε κΝπζαέ δκΝπκυΝ σξκΝΫξ δΝ

Ε ην ή

mailto:a.karvounis@ypes.gr


ΕΞ.ΝΕΠΕΙΓΟΝ- 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΝΝ28/8/2014 

 

 2 

θαΝ παλΪ ξ δΝ ξλβηα κ σ β βΝ ΰδαΝ εΪγ Ν Ϊ δκΝ βμΝ δα δεα έαΝ βμΝ
εαδθκ κηέαμΝ απσΝ βΝ ία δεάΝ Ϋλ υθαΝ βθΝ αφκηκέπ βΝ απσΝ βθΝ αΰκλΪέΝ ΣκΝ
πλσΰλαηηαΝΟλέακθ αμΝβίβίΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝαεσζκυγαΝηΫλβμ   

 πδ άηβΝ λδ έαμέ 
 δκηβξαθδεάΝυπ λκξάέ 
 ΚκδθπθδεΫμΝΠλκεζά δμέ 

δ δεσ λα,Ν βΝ πλκ λαδσ β αΝ «ΚκδθπθδεΫμΝ Πλκεζά δμ»,Ν βθΝ κπκέαΝ
θ Ϊ αδΝ βΝ παλκτ αΝ πλσ εζβ β,Ν αθ απκελέθ αδΝ Ϊη αΝ δμΝ πκζδ δεΫμΝ

πλκ λαδσ β μΝ εαδΝ δμΝ εκδθπθδεΫμΝ πλκεζά δμΝ πκυΝ πλκ δκλέ βεαθΝ βΝ
λα βΰδεάΝ « υλυπβΝ βίβί»Ν εαδΝ απκ εκπκτθΝ βθΝ σθπ βΝ βμΝ ελέ δηβμΝ

ηΪααμΝ πλκ παγ δυθΝ βθΝ Ϋλ υθα εαδΝ εαδθκ κηέαΝ πκυΝ ξλ δΪακθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ
πέ υιβΝ πθΝ σξπθΝπκζδ δεάμΝ βμΝΈθπ βμέΝΗΝξλβηα κ σ β βΝεΪ πΝαπσΝ

αυ άΝ βθΝ πλκ λαδσ β αΝ πδε θ λυθ αδΝ κυμΝ αεσζκυγκυμΝ δ δεκτμΝ
σξκυμμ 
 Τΰ έα,Ν βηκΰλαφδεάΝαζζαΰάΝεαδΝ υ ιέαέ 
 πδ δ δ δεάΝα φΪζ δα,Νίδυ δηβΝΰ πλΰέα εαδΝ α κεκηέα,ΝΫλ υθαΝ κθΝ

κηΫαΝ βμΝγΪζα αμ,Ν βμΝθαυ δζέαμ,ΝεαδΝ πθΝ π λδευθΝυ Ϊ πθ,ΝεαδΝ
ίδκκδεκθκηέαέ 

 φαζάμ,ΝεαγαλάΝεαδΝαπκ κ δεάΝ θΫλΰ δαέ 
 Έιυπθ μ,ΝκδεκζκΰδεΫμΝεαδΝ θκπκδβηΫθ μΝη αφκλΫμέ 
 λΪ βΝΰδαΝ κΝεζέηα,Νπ λδίΪζζκθ,Ναπκ κ δεσ β αΝπσλπθΝεαδΝπλυ μΝ

τζ μέ 
 ΗΝ υλυπβΝ ΝΫθαΝη αίαζζση θκΝεσ ηκΝ- πκζυ ε δεΫμ,Νεαδθκ ση μΝ

εαδΝ κξα δεΫμΝεκδθπθέ μέ 
 φαζ έμΝ εκδθπθέ μΝ - ΠλκΪ πδ βΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝ εαδΝ ΰΰτβ βΝ βμΝ

α φΪζ δαμΝ βμΝ υλυπβμΝεαδΝ πθΝπκζδ υθΝ βμέ 
 

βέΝ σχκμΝ βμΝπλσ εζβ βμ 

 

ΗΝ παλκτ αΝ πλσ εζβ βΝ αθ δπλκ ππ τ δΝ ηδαΝ κυ δα δεάΝ υθδ υ αΝ βμΝ
Ϋλ υθαμΝεαδΝ βμΝεαδθκ κηέαμΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝκ δευθΝη αφκλυθέΝΠ λδζαηίΪθ δΝ
βθΝΫλ υθα,Ν βθΝ ξθκζκΰδεάΝαθΪπ υιβ,Ν βθΝεαδθκ κηέαΝεαδΝ βθΝ πέ διβΝυπΫλΝ
βμΝί ζ έπ βμΝ βμΝ θ λΰ δαεάμΝαπσ κ βμΝ πθΝκξβηΪ πθΝκ δευθΝη αφκλυθΝ

εαδΝ βΝξλά βΝ πθΝθΫπθΝ τππθΝηβΝ υηία δευθΝπβΰυθΝ θΫλΰ δαμΝ δμΝκ δεΫμΝ
η αφκλΫμ,Ν σππμΝ βΝ βζ ε λδεάΝ θΫλΰ δα,Ν κΝ υηπδ ηΫθκΝ φυ δεσΝ αΫλδκ,Ν κΝ
υΰλκπκδβηΫθκΝφυ δεσΝαΫλδκΝεαδΝ αΝαθαθ υ δηαΝεαδΝπλκ αληκ ηΫθαΝεατ δηαέ 

 

γέΝ πδζΫιδη μΝ λΪ δμ 

 

ΟδΝπλκ Ϊ δμΝπκυΝγαΝυπκίΪζζκθ αδΝ Ναυ άΝ βθΝπλσ εζβ βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
αφκλκτθΝΫθαΝαπσΝ αΝ ιάμΝγΫηα α: 
 

 πση θβμΝ ΰ θδΪμΝ αθ αΰπθδ δεΫμΝ ηπα αλέ μΝ τπκυΝ Li-ion ΰδαΝ βθΝ
δεαθκπκέβ βΝ πθΝπλκ κεδυθΝ κυΝεα αθαζα άέ 

 ζ δ κπκδβηΫθβΝ εαδΝ υ βηα δεάΝ θ λΰ δαεάΝ δαξ έλδ βΝ αΝ
βζ ε λδεΪΝκξάηα αέ 
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 Μ ζζκθ δεκέΝ εδθβ άλ μΝ φυ δεκτΝ α λέκυΝ εαδΝ ιαλ βηΪ πθΝ ΰδαΝ
αυ κεέθβ αΝεαδΝφκλ βΰΪέ 

 Τίλδ δεΪΝ ζαφλΪΝεαδΝίαλδΪΝκξάηα αέ 
 Ηζ ε λδεΪΝ έευεζαΝεαδΝθΫ μΝΫθθκδ μΝ ζαφλυθΝκξβηΪ πθέ 
 Μ ζζκθ δεκέΝ εδθβ άλ μΝ θαζζαε δευθΝ εαυ έηπθΝ εαδΝ ιαλ βηΪ πθ ΰδαΝ

ίαλδΪΝκξάηα αέ 
 

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 πθΝη αφκλυθέ 

 

ηέΝΠλκςπκζκΰδ ησμ 

ΟΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ βμΝ παλκτ αμΝ πλσ εζβ βμΝ αθΫλξ αδΝ υθκζδεΪΝ αΝ
1βλΝ εα έ υλυ εαδΝ κδΝ πδ κ ά δμΝ ευηαέθκθ αδΝ απσΝ γΝ ΫπμΝ βίΝ εα έΝ υλυΝ
(αθαζσΰπμΝ κΝ έ κμΝ βμΝ λΪ βμ)έ 
 

6έΝΠλκγ ηέαΝυπκίκζάμΝπλκ Ϊ πθΝεαδΝπ λδ σ λ μΝπζβλκφκλέ μ 

ΟδΝπλκ Ϊ δμΝπλΫπ δΝθαΝυπκίζβγκτθΝβζ ε λκθδεΪΝηΫξλδΝ δμΝβκΝ υΰκτ κυΝ
2014, θυΝ κΝ πζάλ μΝ ε έη θκ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ λΰα έαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ
π λδ σ λ μΝπζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝη Ν κΝαθπ ΫλπΝπλσΰλαηηαΝηπκλ έ ΝθαΝ
αθααβ ά Ν βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμμΝ 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti

es/h2020/calls/h2020-gv-2014.html#tab1 

 

πέ βμ,ΝκδΝ θ δαφ λση θκδΝηπκλκτθΝθαΝαπ υγτθκυθΝ αΝ λπ άηα ΪΝ κυμΝ κΝ
γθδεσΝβη έκΝ παφάμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ(Γ θδεάΝΓλαηηα έαΝ δκηβξαθέαμΝ

εαδΝ Έλ υθαμ,Ν υπσοδθΝ εαμΝ ΜαλέαμΝ Κκυ λκεσβ,Ν βζέμ 210 7458 094, e-mail: 
mkoutr@gsrt.gr). 
 
Π λαδ Ϋλπ,Ν αμΝ υπ θγυηέακυη Ν σ δΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ 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 

  ΝΣΜ Μ Σ ΡΧ  
 
 

               Σ ΝΜΠ ΙΟΤ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙ  : 
1) Γ θδεάΝΓλαηηα έαΝ δκηβχαθέαμΝεαδΝΈλ υθαμ 

γθδεσΝβη έκΝ παφάμΝΰδαΝ κΝ υλππαρεσΝΠλσΰλαηηαΝHORIZON 2020 
Μ κΰ έπθΝ1ζ-1κ,ΝΣέΚέ11η10 γάθα 
(ΤπσοδθΝεαμ ΜαλέαμΝΚκυ λκεσβ) 
β)Ν Ο Ν ΜΦΙΚΣΤΟΝΙ  

τλπθκμΝβλ,ΝΣέΚέΝ1ίηηκΝ γάθα 
γ)Ν Ο Ν ΤΞ ΙΝ ΝΠΟΛ  
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 υιβμΝΤΝ 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 
 


