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Θ ΜΑμΝ υλππαρεσΝ Πλσΰλαηηα-Πζαέ δκΝ «ΟΡΙ ΟΝΣΑΝ βίβί»Ν ΰδαΝ βθΝ
Έλ υθαΝ εαδΝ βθΝ Καδθκ κηέα,Ν βί14-2020: Πλκ εζά δμΝ υπκίκζάμΝ
πλκ Ϊ πθΝΰδαΝ βθΝΙ σ β αΝΦτζπθΝ βθΝΈλ υθαΝεαδΝ βθΝΚαδθκ κηέα,Ν
βθ
ια κηέε υ βΝ βμΝ Τΰ δκθκηδεάμήΙα λδεάμΝ Π λέγαζοβμ,Ν βθΝ
Καδθκ κηέαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝΤ Ϊ δθπθΝΠσλπθΝεαδΝ δμΝΣΠ
Χ ΣμΝ ΣαΝ υπ’αλδγέ11ιιβήβ1-3-2014, 27577/10-7-2014, 27900/11-7-2014,
28263/15-7-2014, 28264/15-7-2014, 28265/15-7-βί14ΝΫΰΰλαφΪΝηαμ
1έΝΓ θδεΪ
ΟΝ «Ολέακθ αμΝ βίβί»Ν Ϋξ δΝ πμΝ ΰ θδεσΝ σξκΝ βθΝ κδεκ σηβ βΝ ηδαμΝ εκδθπθέαμΝ
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 υηίΪζζ δΝ βθΝ κδεκ σηβ βΝ ηδαμΝ εκδθπθέαμΝ εαδΝ ηδαμΝ κδεκθκηέαμΝ
ία δαση θβμΝ βΝ ΰθυ βΝ εαδΝ βθΝ εαδθκ κηέαΝ 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 κηέαμ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ ( ΙΣ)Ν εα ΪΝ βθΝ
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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
θαΝ παλΪ ξ δΝ ξλβηα κ σ β βΝ ΰδαΝ εΪγ Ν
Ϊ δκΝ βμΝ δα δεα έαμ 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
βέΝΘ ηα δεΪΝπ

έαΝεαδΝ λΪ

δμ πθΝπλκ εζά

(α) θ πηά π β βμ Κκδθπθέαμ

πθ

βθ πδ άηβ εαδ

βθ Καδθκ κηέα

ΟΝ σξκμ κυΝ υπκ-πλκΰλΪηηα κμ «ΚκδθπθδεΫμΝ Πλκεζά δμ»
κΝ κπκέκΝ
θΪ
αδΝ βΝ παλκτ αΝ γ ηα δεά έθαδΝ βΝ κδεκ σηβ βΝ απκ ζ ηα δεάμΝ
υθ λΰα έαμΝ η αιτΝ βμΝ πδ άηβμΝ εαδΝ βμΝ εκδθπθέαμ,Ν βΝ πλκ Ϋζευ βΝ θΫκυΝ
αζαθ κτξκυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ βθΝ πδ άηβΝεαδΝκΝ υθ υα ησμΝ βμΝ
πδ βηκθδεάμΝαλδ έαμΝη Ν βθΝεκδθπθδεάΝ υαδ γβ κπκέβ βΝεαδΝ υγτθβ. ΣκΝ
αθαη θση θκΝ απκ Ϋζ ηαΝ πθΝ λΪ πθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμ,Ν κΝ
πζαέ δκΝ βμΝπαλκτ αμ πλσ εζβ βμΝ έθαδΝβΝί ζ έπ βΝ βμΝ θ πηΪ π βμΝ βμΝ
εκδθπθέαμΝ
βθΝ πδ άηβΝ εαδΝ βθΝ εαδθκ κηέαέ ΟδΝ πλκ Ϊ δμΝ πκυΝ γαΝ
υπκίΪζζκθ αδΝ Ν αυ άΝ βθΝ πλσ εζβ βΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αφκλκτθΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ
ιάμΝγΫηα αμ
 Παθ υλππαρεάΝ βησ δαΝ παφάμΝ εγΫ δμΝ εαδΝ εαφΫΝ πδ βηυθΝ η Ν βΝ
υηη κξάΝπκζδ υθΝ βθΝ πδ άηβ.
 Πκζέ μΝεαδΝπκζυη λάμΝ υηη κξάΝ βθΝεα Ϊ λπ βΝ θαλέπθ.
υθκζδεσμΝΠλκςπκζκΰδ ησμμΝ1ί,γίί,ίίί€έ
(ί) Πλκυγβ β βμ Ι σ β αμ πθ Φτζπθ

βθ Έλ υθα εαδ βθ Καδθκ κηέα

ΣκΝ αθαη θση θκΝ απκ Ϋζ ηαΝ πθΝ λΪ πθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμ,Ν
κΝπζαέ δκΝ βμΝπαλκτ αμΝπλσ εζβ βμΝ έθαδΝθαΝαυιβγ έΝβΝ υηη κξάΝ πθΝ
ΰυθαδευθΝ βθΝ Ϋλ υθα,Ν θαΝ ί ζ δπγ έΝ βΝ α δκ λκηέαΝ κυμ,Ν θαΝ πδ υξγ έΝ βΝ
δ κλλκπέαΝ η αιτΝ πθΝ φτζπθΝ βΝ δα δεα έαΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθΝ εαδΝ θαΝ
πλκπγβγ έΝ βΝ αλδ έαΝ βμΝ Ν ΤΝ ΚΝ η Ν βθΝ θ πηΪ π βΝ βμΝ δΪ α βμΝ κυΝ
φτζκυΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ βμΝ εαδθκ κηέαμέΝ ΟδΝ πλκ Ϊ δμΝπκυΝ γαΝ
υπκίΪζζκθ αδΝ Ναυ άθΝ βθΝπλσ εζβ βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαφκλκτθΝΫθαΝαπσΝ αΝ
ιάμΝγΫηα αμ
 Καδθκ σηκμΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ ΰδαΝ βθΝ πδεκδθπθέα,Ν θγαλλτθκθ αμΝ
ΰυθαέε μΝθαΝη ζ ά κυθ βθΝ πδ άηβέ
 ΟΝ αθ έε υπκμΝ βμΝ φυζ δεάμΝ πκζυηκλφέαμΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ βθΝ
εαδθκ κηέαέ
υθκζδεσμΝΠλκςπκζκΰδ ησμμΝλ,ηίί,ίίί€έ
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(ΰ) ια κηέε υ β βμ Τΰ δκθκηδεάμ εαδ Ια λδεάμ Π λέγαζοβμ
ΗΝ πλκ λαδσ β αΝ «ΚκδθπθδεΫμΝ Πλκεζά δμ»,Ν σπκυΝ θ Ϊ
αδΝ βΝ παλκτ αΝ
γ ηα δεά,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 υθαΝ εαδΝ εαδθκ κηέαΝ πκυΝ ξλ δΪακθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβ πθΝ σξπθΝ
πκζδ δεάμΝ βμΝ Έθπ βμέΝ ΟΝ κηΫαμΝ βμΝ παλκτ αμΝ πλσ εζβ βμΝ έθαδΝ βΝ
ια κηέε υ βΝ βμΝδα λδεάμΝπ λέγαζοβμέΝΟδΝπλκ Ϊ δμΝπκυΝγαΝυπκίΪζζκθ αδΝ
Ν αυ άΝ βθΝ πλσ εζβ βΝ γαΝ πλΫπ δΝη αιτΝΪζζπθΝ θαΝ αφκλκτθΝ Ν ΫθαΝ απσΝ
αΝ ιάμΝγΫηα αμΝ
 Πλκυγβ βΝ βμΝυΰ έαμΝεαδΝπλσζβοβΝα γ θ δυθ.
 ΝΫ μΝγ λαπ έ μΝΰδαΝ πΪθδ μΝα γΫθ δ μέ
 λΰαζ έαΝεαδΝ ξθκζκΰέ μΝΰδαΝπλκπγβηΫθ μΝγ λαπ έ μέ
 Πλκυγβ βΝ βμΝ δαθκβ δεάμΝυΰ έαμΝ κθΝπζβγυ ησΝ βμΝ λέ βμΝβζδεέαμέ
 θΪπ υιβΝθΫπθΝ δαΰθπ δευθΝ λΰαζ έπθΝεαδΝ ξθκζκΰδυθ.
 πκ ζ ηα δεΫμΝ υΰ δκθκηδεΫμΝ παλ ηίΪ δμΝ
κθΝ παδ δα λδεσΝ
πζβγυ ησέ
 ΝΫ μΝ πλκ ΰΰέ δμΝ ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ πλκζβπ δεκτΝ ζΫΰξκυΝ βμΝ
αθγλυπδθβμΝα φΪζ δαμέ
υθκζδεσμΝΠλκςπκζκΰδ ησμμΝ γίθ,ίίί,ίίί€έ
( ) Καδθκ κηέα

β δαξ έλδ β Τ ά δθπθ Πσλπθ

ΟδΝπλκ Ϊ δμΝπκυΝγαΝυπκίΪζζκθ αδΝ Ναυ άθΝ βθΝπλσ εζβ βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
αφκλκτθΝΫθαΝαπσΝ αΝ ιάμΝγΫηα αμ
 πέ διβήπκζδ δεΫμΝ λΪ δμέ
 ΟζκεζβλπηΫθ μΝ πλκ ΰΰέ δμΝ ΰδαΝ βθΝ Ν πδ δ δ δεάΝ α φΪζ δα,Ν β
ξαηβζάΝεα αθΪζπ βΝ δκι δ έκυΝ κυΝΪθγλαεα,Ν βθΝα δφσλκΝ δαξ έλδ βΝ
υ Ϊ δθπθΝ πσλπθ,Ν εαδΝ κθΝ π λδκλδ ησΝ πθΝ πδπ υ πθΝ βμΝ
εζδηα δεάμΝαζζαΰάμέ
 θΪπ υιβΝ ξθκζκΰέαμ,Ν υ βηΪ πθΝ εαδΝ λΰαζ έπθΝ ΰδαΝ βθΝ παλκξάΝ
τ λ υ βμΝεαδΝαπκξΫ υ βμέ
υθκζδεσμΝΠλκςπκζκΰδ ησμμ 7η,ίίί,ίίί€έ
( ) Απσίζβ αμ Έθαμ Πσλκμ ΰδα αθαετεζπ β,
αθάε β β πλυ πθ υζυθ

παθαξλβ δηκπκέβ β εαδ

ΗΝπαλκτ αΝπλσ εζβ βΝεαζτπ δΝ κΝαά βηαΝ πθΝαπκίζά πθΝπμΝπσλκυΝΰδαΝ
βθΝ αθαετεζπ β,Ν βθΝ παθαξλβ δηκπκέβ βΝ εαδΝ βθΝ αθΪε β βΝ πλυ πθΝ
υζυθέΝ ΟδΝ πλκ Ϊ δμΝ πκυΝ γαΝ υπκίΪζζκθ αδΝ Ν αυ άΝ βθΝ πλσ εζβ βΝ γαΝ
πλΫπ δΝθαΝαφκλκτθΝ ΝΫθαΝαπσΝ αΝ ιάμΝγΫηα αμ
 Οδεκ-εαδθκ κηδεΫμΝζτ δμέ
 Οδεκ-εαδθκ κηδεΫμΝ λα βΰδεΫμέ
 δα φΪζδ βΝ βμΝ α δφσλκυΝ ξλά βμΝ πθΝ ΰ πλΰδευθΝ απκίζά πθΝ εαδΝ
υπκ-πλκρσθ πθέ
υθκζδεσμΝΠλκςπκζκΰδ ησμμ ηζ,ίίί,ίίί€έ
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( ) ΣΠ βί14 – Σ ξθκζκΰέ μ Πζβλκφκλδεάμ εαδ πδεκδθπθδυθ
ΗΝ« δκηβξαθδεάΝΤπ λκξά»ΝσπκυΝ θ Ϊ
αδΝβΝ θΝζσΰπΝγ ηα δεάΝαπκ εκπ έΝ
κΝθαΝ πδ αξτθ δΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝ ξθκζκΰδυθΝεαδΝ πθΝεαδθκ κηδυθΝπκυΝ
γαΝ βλέικυθΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ κυΝηΫζζκθ κμΝεαδΝθαΝίκβγά δΝ δμΝεαδθκ ση μΝ
υλππαρεΫμΝ ΜΜ Ν θαΝ η ι ζδξγκτθΝ Ν παΰεκ ηέπμΝ πλπ κπσλ μΝ αδλέ μέ
ΟδΝπλκ Ϊ δμΝπκυΝγαΝυπκίΪζζκθ αδΝ Ναυ άθ βθΝπλσ εζβ βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
αφκλκτθΝ τθγ βΝ υπκ κηάΝ δε τκυΝ ηύΝ ΰδαΝ κΝ ηΫζζκθΝ κυΝ δα δε τκυέΝ ΟδΝ
η ζζκθ δεΫμΝ ζτ δμΝ ΰδαΝ δμΝ η ΰΪζ μΝ εκδθπθδεΫμΝ πλκεζά δμΝ γαΝ απαδ ά κυθΝ
βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ ετλδπθΝ ξθκζκΰδυθΝ ΰ θδεάμΝ φαληκΰάμ,Ν υ α δευθΝ
κδξ έπθΝ εαδΝ
υ βηΪ πθΝ
πθΝ Σ ξθκζκΰδυθΝ ΠζβλκφκλδυθΝ εαδΝ
πδεκδθπθδυθΝ
(ΣΠ ),Ν
εαδΝ
βθΝ
πδεκδθπθδαεάΝ
υπκ κηάΝ
( υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝ δα άηα κμ)έΝ ΟδΝ λα βλδσ β μΝ κ πζαέ δκΝ
βμΝ παλκτ αμΝ πλσ εζβ βμΝ γαΝ αθαπ τικυθΝ π λαδ ΫλπΝ δμΝ ξθκζκΰέ μΝ ΰδαΝ
υπκ ξση θ μΝ ζτ δμΝ
Ν βηαθ δεκτμΝ κη έμΝ εαδΝ φαληκΰΫμΝ ΰδαΝ βθΝ
αθ δη υπδ βΝ εκδθπθδευθΝ πλκεζά πθ,Ν ια φαζέακθ αμΝ σ δΝ βΝ ίδκηβξαθέαΝ
βμΝ
Ν παλαηΫθ δΝ δ ξυλάΝ δμΝ ία δεΫμΝ ξθκζκΰέ μΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ βΝ
ίΪ βΝ πθΝη ζζκθ δευθΝαζυ έ πθΝαιέαμ,ΝεαδΝ κξ τκθ αμΝ βθ πλσκ κΝπκυΝ
γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδ υξγ έΝ εαδΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ π λαδ ΫλπΝ δμΝ αθ έ κδξ μΝ
αζυ έ μΝαιέαμέ
υθκζδεσμΝΠλκςπκζκΰδ ησμμΝ1βη,ίίί,ίίί€έ
3έΝΠλκγ
ΟδΝπλκ Ϊ

ηέ μ υπκίκζάμΝπλκ Ϊ

πθΝεαδΝπ λδ

δμΝπλΫπ δΝθαΝυπκίζβγκτθΝβζ ε λκθδεΪΝ

σ λ μΝπζβλκφκλέ μ
δμΝεΪ πγδΝβη λκηβθέ μμ

 βΝ Οε πίλέκυ ( θ πηΪ π βΝ ΚκδθπθέαμΝ βθΝ πδ άηβΝ εαδΝ βθΝ
Καδθκ κηέα,Ν Πλκυγβ βΝ βμΝ Ι σ β αμΝ πθΝ ΦτζπθΝ βθΝ Έλ υθαΝ εαδΝ
βθΝΚαδθκ κηέα),Ν
 14Ν Οε πίλέκυ
Π λέγαζοβμ),ΝΝ

( ια κηέε υ βΝ

Τΰ δκθκηδεάμΝ

εαδΝ

Ια λδεάμΝ

 1θΝ Οε πίλέκυ (Καδθκ κηέαΝ
βΝ δαξ έλδ βΝ Τ Ϊ δθπθΝ Πσλπθ,Ν
πσίζβ αμΝ ΈθαμΝ ΠσλκμΝ ΰδαΝ αθαετεζπ β,Ν παθαξλβ δηκπκέβ βΝ εαδΝ
αθΪε β βΝπλυ πθΝυζυθ),
 βηΝΟε πίλέκυ (ΣΠ Νβί1ζ)
θυΝ αΝπζάλβΝε έη θαΝ πθΝαθπ ΫλπΝπλκ εζά πθ εαγυμΝεαδΝπ λδ σ λ μΝ
πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝη Ν κΝαθπ ΫλπΝπλσΰλαηηαΝηπκλ έ ΝθαΝαθααβ ά
Ν
βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμμΝ
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/call_updates.html
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πέ βμ,ΝκδΝ θ δαφ λση θκδΝηπκλκτθΝ θαΝ απ υγτθκυθΝ αΝ λπ άηα ΪΝ κυμΝ αΝ
αλησ δαΝ γθδεΪΝ βη έαΝ παφάμ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝπκυΝ έθαδΝ δαγΫ δηαΝ κΝ
δε υαεσΝ εσηίκΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθμ
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I474I1218I646I494494
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

ΟΝΓ ΝΙΚΟΝ Ι ΤΘΤΝΣ 

ΘέΝΟΙΚΟΝΟΜΟΤ

ΚΟΙΝΟΠΟΙ  :
1) Γ θδεάΝΓλαηηα έαΝΈλ υθαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμ
Μ κΰ έπθΝ1ζ-1κ,ΝΣέΚέ11η1ί γάθα
(E-mail: mkoutr@gsrt.gr)
β)Ν Ο ΝΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΑ
τλπθκμΝβλ,ΝΣέΚέΝ1ίηηκΝ γάθα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
γ)Ν Ο Ν ΤΞ ΙΝ ΝΠΟΛ
έΝΠΫ λκυζαΝγ,ΝΣΚΝ1γγζ1ΝΆθπΝΛδσ δα
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) Π Ν βμΝΧυλαμ
η)ΝΚέ έ έ έ
εα βηέαμΝθηΝεαδΝΓ θα έκυΝκ,ΝΣέΚΝ1ίθικΝ γάθα
(E-mail: info@kedke.gr),
θ)Ν έΝέΠέ έ
Μ κΰ έπθΝ1η,ΝΣέΚΝ11ηβθΝ γάθα
(E-mail: info@enpe.gr)
7) ζζβθδεάΝ αδλ έαΝΣκπδεάμΝΝΝ
ΑθΪπ υιβμΝΤΝΑυ κ δκέεβ βμΝ( ΣΑΑΝΝΝΑ έ),
ΜυζζΫλκυΝιγ-77, ΣέΚΝ1ίζΝγθΝ ΘΗΝ
(E-mail: info@eetaa.gr)
8)ΝΑθ δπλκ ππ έαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ
α έκφέαμΝβ,ΝΣέΚΝ1ίθιζΝ γάθαΝ

βθΝ ζζΪ α
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(α)Ν θαπζβλπ άΝ πδε φαζάμΝ βμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ
πδ λκπάμΝ βθΝ ζζΪ α,ΝεέΝΆέΝΠ λκυζΪεβΝ
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
(ί)Ν πδε φαζάμΝυθ κθδ ηκτΝ δε τπθΝ υλππαρεάμΝΠζβλκφσλβ βμΝϋuropeΝ
ϊirect,ΝεαΝΚέΝσεκζβΝ(ϋ-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu)
9)ΝΓλαφ έκΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ βθΝ ζζΪ α
Λ πφέΝ ηαζέαμΝκ,ΝΣέΚΝ1ίηηιΝ γάθα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
(α)ΝΠλκρ Ϊη θκΝεαδΝ πδε φαζάμΝ κυΝΓλαφ έκυ,ΝεέΝΛέΝ θ πθαεσπκυζκΝΝΝΝ
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
(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 μθβη λυ δμ- θαεκδθυ δμ)
7.
ήθ βΝ ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ
θαπ υιδαεάμΝ Πκζδ δεάμΝ ΣκπδεάμΝ
υ κ δκέεβ βμ
 ΣηάηαΝ θαπ υιδαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθ
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