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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
         Αθήνα,      03-06-2021

         Αριθ. Πρωτ. : 62133 - 03-06-2021

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Μεσογείων 14-18
: 11510
: M. Κόνιαρης
: 213 1300094
: m.koniaris@gsrt.gr

ΘΕΜΑ: Τελικός Κατάλογος Δικαιούχων - Ένταξη πράξεων (έργων ΕΤΑΚ), έτους 2020, στη Δράση 
με τίτλο «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA: Δραστηριότητες που 
επιλέγονται κατόπιν διακρατικών, ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων που διοργανώνονται από το Ίδρυμα PRIMA και χρηματοδοτούνται από τους 
εθνικούς φορείς χρηματοδότησης των συμμετεχόντων στο PRIMA κρατών»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/ 22.04.2005).

2. Τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ133/Α/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης».

3. Τον ν. 4310/2014 (ΦΕΚ258/Α/8.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τον ν. 4623/2019 (ΦΕΚ134/Α/9.8.2019)  «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Β 83), όπως ισχύει
6. Τον ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/A/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Τον ν.4589/2019 (ΦΕΚ13/Α’/28.01.2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 37.

8. Τον ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α/13.9.2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 40.
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9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014), όπως 
ισχύει.

10. Τον ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’) και ειδικότερα την υποπαράγραφο Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων 
εντός και εκτός επικράτειας», όπως ισχύει και την με αρ. πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

11. Τον ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2104/25/ΕΕ), όπως ισχύει.

12. Τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

13. Τον ν.3697/08 (ΦΕΚ 194/25.09.2008) «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει.

14. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως 
ισχύει.

15. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α’/31.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

16. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/8.7.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και, ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 1, σύμφωνα με το οποίο η 
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας μεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων.

17. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/9.7.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

18. Το Π.Δ. 3/2021 (ΦΕΚ 3/Α΄/6.1.2021)  «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων και Μετονομασία Γενικών Γραμματειών».

19. Την Υ2/9.7.2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2901/Β’/9.7.2019).

20. Την με αριθ. 48 (ΦΕΚ 3100/Β΄/1.8.2019) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα»

21. Την υπ’ αριθ. 80327/01.08.2019 (ΦΕΚ 511/Υ.Ο.Ο.Δ./02.08.2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

22. Την υπ’ αριθ. 123476/29.11.2019 (ΦΕΚ 4452/Β’/4.12.2019) κοινή απόφαση του Υπουργού και 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα “Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με 
εντολή υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων”.

23. Την Κ.Υ.Α. 5439/85 «Σύσταση ειδικών λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από 
αυτό φορείς, για την αξιοποίηση των κονδυλίων έρευνας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις ΚΥΑ: α) 5056/20.5.87, β) 7401/11.5.88, γ) 570/19.1.94 και δ) 
12739/9.10.2000 (ΦΕΚ 1302/Β΄/30.10.2000), με την Απόφαση του Γ.Λ.Κ. 2091375/31.12.97, και 
με τους νόμους: α) 2579/98 (ΦΕΚ31Α/17.2.98) άρθρο 31, β) 2628/98 (ΦΕΚ151Α/6.7.98) άρθρο 
12, γ) 2685/99 (ΦΕΚ 35Α/18.2.99) άρθρο 27 και δ) 2771/99 (ΦΕΚ 280/Α/16.12.99.

24. Την υπ’ αριθ. 84833/Ι6/23.05.2018 (ΦΕΚ 1926/Β/30.05.2018) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγός Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης των κονδυλίων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας». 

25. Τ η ν  μ ε  αρ. πρωτ. 120136/12-11-2020 Κ Υ Α  ( Φ Ε Κ  5126/ Β /19.11.2020) τ ο υ  Υ π ο υ ρ γ ο ύ  
Επικρατείας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα» Συνεδρίαση των 
Επιτροπών της παρ. 10 του αρ.24 του ν.4310/2014 (Α258) με τηλεδιάσκεψη»
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26. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 και ισχύει.

27. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για 
την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C198/01).

28. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).

29. Τις  49939/ΕΥΚΕ1942/13.05.2016 «Κρατικές  ενισχύσεις  και  δημόσια  χρηματοδότηση  
ερευνητικών  οργανισμών  – ερευνητικών  υποδομών» και  115970/ΕΥΚΕ203/13.11.2015 
«Κρατικές ενισχύσεις και RIS3» Εγκυκλίους, όπως ισχύουν.

30. Την  74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο  της  ΕΥΚΕ  «Οδηγίες  στους  Φορείς  που  
εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

31. To 42649/EYKE5351/10.04.2017 έγγραφο  της  EYKE «Διευκρινίσεις  σχετικά  με  ζητήματα  
εφαρμογής του Καν. 651/2014, ως προς το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής». 

32. To με  αρ. πρωτ. 122645/EYKE2260/27.11.2019 έγγραφο  της  EYKE «Δικαιολογητικά  που  
απαιτούνται για τον «έλεγχο προβληματικής επιχείρησης», εκτός των οικονομικών στοιχείων». 

33. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1291/2013 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου του 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την Ε&Κ 
(2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ.1982/2006/ΕΚ και ειδικότερα το άρθρο 26 
«Συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων».

34. Την απόφαση (ΕΕ) 2017/1324 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 
Ιουλίου 2017 σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της 
έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), την υλοποίηση της οποίας 
αναλαμβάνουν από κοινού πλείονα κράτη μέλη και ειδικότερα το άρθρο 4 (προϋποθέσεις 
συμμετοχής της Ένωσης στην PRIMA, άρθρο 5(3) (συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών 
στην PRIMA) και άρθρο 6(1) περ.β και 6(5). 

35. Την υπ’ αριθ. 95637/2017 (ΦΕΚ 2234/Β΄/29-06-2017) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομικών για συμμετοχή της Ελλάδας στο κοινό πρόγραμμα «Εταιρική 
Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (Partnership for 
Research and Innovation in the Mediterranean Area) PRIMA, με το ποσό των 10 εκ.€.

36. Την υπ’ αριθ. 39987/2018 (ΦΕΚ 943/Β΄/16-03-2018) ΚΥΑ των Αν. Υπουργών Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και Ανάπτυξης Καθορισμός των εθνικών κανόνων 
συμμετοχής των ελληνικών φορέων στην “Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία 
στην περιοχή της Μεσογείου» (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean 
Area) –PRIMA σχετικά με δραστηριότητες που επιλέγονται κατόπιν διακρατικών (πολυμερών) 
ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που οργανώνονται από το 
Ίδρυμα PRIMA ή τα συμμετέχοντα κράτη και χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς φορείς 
χρηματοδότησης των συμμετεχόντων κρατών. 

37. Τη σύσταση του Ιδρύματος PRIMA (PRIMA FOUNDATION) στις 19-06-2017 σύμφωνα με τον 
ισπανικό νόμο) με ιδρυτικά μέλη την Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία και έδρα την 
Βαρκελώνη της Ισπανίας, (αριθ. εγγράφου 4621/19-06-2017 σε συνδυασμό με το 6753/2-10-
2017) και με φορολογικό αριθ.: G67027904.

38. Την με αρ. πρωτ. 128128/27.07.2017 αίτηση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς τον Πρόεδρο του Ιδρύματος 
PRIMA (PRIMA Foundation) για συμμετοχή της Ελλάδας στο Ίδρυμα και ορισμό εκπροσώπου 
της ΓΓΕΤ στο Διοικητικό Συμβούλιο και την από 17/1 απόφαση του Δ.Σ., το οποίο ενέκρινε τη 
συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου στο Ίδρυμα PRIMA.

39. Την υπ’αριθ.144071/29-12-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την 
οποία εντάχθηκε το έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 013/2, 
με κωδικό ΜΙS 2017ΣΕ01320010 και προϋπολογισμό 10 εκ.€ για την περίοδο 2018-2028.
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40. Την από 11-02-2020 πρόσκληση του PRIMA για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Ενότητας 
2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2020.

41. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ιδρύματος PRIMA για το έτος 2020, όπως εγκρίθηκε από 
την Ε. Επιτροπή με την απόφαση C1-341959-PRIMA/10-02-2020 και το Παράρτημα C(2020) 728 
final αυτής και ειδικότερα την Ενότητα 2 (δραστηριότητες που επιλέγονται μετά από ανοικτές, 
διακρατικές, ανταγωνιστικές προκηρύξεις του ιδρύματος PRIMA και χρηματοδοτούνται από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές των συμμετεχόντων κρατών).

42. Τα με αρ. πρωτ. ΚΜΚΕ 00146 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/17.05.2018  και  5394/14.01.2019 (ΚΜΚΕ 00010 ΕΞ 
2019 ΕΜΠ) έγγραφα της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

43. Την με αρ.πρωτ. ΥΠΑΝΕΠ 2910/12-1-2021 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών 
Ενισχύσεων

44. Την με αρ. πρωτ. 99113/I4/15.06.2018 (ΑΔΑ: 6Μ8Γ4653ΠΣ-8ΨΧ) απόφαση με θέμα: 
«Πρόσκληση υποβολής προτάσεων και Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης «Χρηματοδότηση 
φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις διακρατικές ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων της Ενότητας 2 του Προγράμματος PRIMA…», όπως ισχύει μετά τις με αρ. πρωτ. 
12825/28.01.2019 (ΑΔΑ:ΨΡ0Ο4653ΠΣ-4ΤΑ) και 7132/21.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΣΔ46ΜΤΛΡ-Γ6Θ) 
τροποποιήσεις της.

45. Την με αρ. πρωτ. 20418/20-02-2020 (ΑΔΑ: 9ΕΜΞ46ΜΤΛΡ-ΦΨΞ) απόφαση με θέμα: «Εθνικοί 
Κανόνες Συμμετοχής για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Ετήσιου 
Προγράμματος Εργασίας 2020 του PRIMA…», όπως ισχύει μετά τις με αρ.πρωτ.38852/14-4-
2020 (ΑΔΑ: 60ΖΘ46ΜΤΛΡ-Ψ4Ζ), 92073/4-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΕ4Δ46ΜΤΛΡ-ΟΛΦ) και 9253/26-01-
2021 (ΑΔΑ: ΩΚΘ446ΜΤΛΡ-728) τροποποιήσεις της. 

46. Την με αρ. πρωτ. 51370/22.05.2020 απόφαση με τίτλο: «Aπόφαση σύστασης/συγκρότησης 
επιτροπής προκαταρκτικού ελέγχου των προτάσεων που υποβάλλονται στο Ίδρυμα PRIMA για το 
πρώτο και δεύτερο στάδιο αξιολόγησης της πρόσκλησης για την Ενότητα 2 του Ετήσιου 
Προγράμματος  Εργασίας  2020: «Δραστηριότητες  που  επιλέγονται  κατόπιν  ανοικτών, 
διακρατικών, ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που οργανώνονται από το 
Ίδρυμα  PRIMA και  χρηματοδοτούνται  από  τους  εθνικούς  φορείς  χρηματοδότησης  των  
συμμετεχόντων κρατών».

47. Το με αρ. πρωτ. 60284/12.06.2020 Πρακτικό Α’ Φάσης όπως ισχύει μετά την με αρ. πρωτ. 
68160/01.07.2020 ορθή επανάληψή του και το με αρ. πρωτ. 129228/04.12.2020 Πρακτικό Β’ 
Φ ά σ η ς  τ η ς  Ε π ι τ ρ ο π ή ς  ε λ έ γ χ ο υ  ε π ι λ ε ξ ι μ ό τ η τ α ς  όπως εγκρίθηκαν με τα αρ. πρωτ. 
66709/26.06.2020 και 133598/15.12.2020 έγγραφα του  Γενικού  Γραμματέα  Έρευνας  και  
Τεχνολογίας. 

48. Τον  με  αρ . πρωτ . 9186/26-01-2021 τελικό  κατάλογο  των  έργων  της  Ενότητας  2 που  
προκρίθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έτους 
2020 του PRIMA.

49. Την με αρ. πρωτ. 16028/08-02-2021απόφαση με τίτλο: Προσωρινός κατάλογος α) δυνητικών 
δικαιούχων, β) μη χρηματοδοτούμενων και γ) μη-επιλέξιμων προτάσεων της Δράσης: … της 
Ενότητας 2 του PRIMA …του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2020».

50. Τις Αιτήσεις Χρηματοδότησης και τους επισυναπτόμενους φακέλους δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν στην ΓΓΕΚ από τους δυνητικούς δικαιούχους του Προσωρινού Καταλόγου 
δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με την ως άνω απόφαση.

51. Την με αρ. πρωτ. 37562/ 30-03-2021 απόφαση σύστασης/συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης 
αιτήσεων χρηματοδότησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 
16028/08-02-2021 απόφασης -Ενότητα 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2020 του 
PRIMA.

52. Το με αρ. πρωτ. 57098/21-05-2021 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης το οποίο έγινε 
αποδεκτό με το με αρ. πρωτ. 60334/31-05-2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ε&Κ.

ΑΔΑ: 6ΧΙΩ46ΜΤΛΡ-ΦΤΦ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του με αρ. πρωτ. 57098/21-05-2021 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης που 
συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 37562/ 30-03-2021 απόφαση και την ένταξη πράξεων 
(έργων ΕΤΑΚ) συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.008.391,97€ στη Δράση με τίτλο 
«Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA: Δραστηριότητες που επιλέγονται κατόπιν διακρατικών, 
ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που διοργανώνονται από το 
Ίδρυμα PRIMA και χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης των 
συμμετεχόντων στο PRIMA κρατών» του έργου με κωδ. αριθ.2017ΣΕ01320010 του ΠΔΕ της 
ΓΓΕΚ.

Τα στοιχεία των πράξεων που εντάσσονται περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
απόφασης.

2. Στην απόφαση χρηματοδότησης που θα εκδοθεί για κάθε μία από τις ανωτέρω πράξεις, 
εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμα η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της Ενότητας 8.1 του 
Οδηγού Εφαρμογής, και στο επισυναπτόμενο σε αυτή Τεχνικό Παράρτημα θα περιγράφονται 
το φυσικό αντικείμενο του έργου, η χρονική διάρκεια, ο συνολικός προϋπολογισμός και το 
ύψος χρηματοδότησης συνολικά και ανά επιλέξιμη δραστηριότητα/κατηγορία δαπάνης, το 
ύψος της εγγυητικής επιστολής για την προκαταβολή (όπου απαιτείται), τα στάδια εκτέλεσης 
του έργου, τα παραδοτέα και η σύνθεση (ειδικότητα) του προσωπικού που θα το εκτελέσει, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. Το φυσικό αντικείμενο του 
χρηματοδοτούμενου έργου, περιλαμβανομένων των παραδοτέων αυτού, προσδιορίζεται 
συνδυαστικά από τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω απόφαση, και το περιεχόμενο της 
πρότασης που προκρίθηκε προς χρηματοδότηση σε επίπεδο PRIMA, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Στην απόφαση της παραγράφου 2 θα αναφέρονται επίσης οι υποχρεώσεις των δικαιούχων 
όπως αυτές απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο της δράσης.

4. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που συμμετείχαν στη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων 
χρηματοδότησης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της 
έκδοσής της. Η ένσταση υποβάλλεται μέσω ΠΣΚΕ και εντύπως στη ΓΓΕΚ σύμφωνα με την 
Ενότητα 8.2 της Γενικής Πρόσκλησης (Οδηγού Εφαρμογής) της Δράσης. 

5. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας θα ενημερώσει ηλεκτρονικά κάθε δικαιούχο 
ξεχωριστά για την ένταξή του έργου του και την προθεσμία υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης 
της Ενότητας 8.1 της Γενικής Πρόσκλησης (Οδηγού Εφαρμογής) της Δράσης.

6. Η παρούσα να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ http://www.gsrt.gr.

Συνημμένα: 
- Παράρτημα Ι: Στοιχεία εντασσόμενων πράξεων

    
          Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

http://www.gsrt.gr/
ΑΔΑ: 6ΧΙΩ46ΜΤΛΡ-ΦΤΦ
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Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γραμματεία)
2. Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας (Γραμματεία)
3. Υφυπουργός  Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αρμόδιος για Ε&Κ), (Γραμματεία)

ΑΔΑ: 6ΧΙΩ46ΜΤΛΡ-ΦΤΦ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στοιχεία εντασσόμενων πράξεων (έργων ΕΤΑΚ)

α/α
Κωδικός πράξης  (αρ. 

πρωτ. αρχικής 
Αίτησης χρημ/σης)

Ακρωνύμιο Τίτλος Θεματικός τομέας - 
υποτομέας

Δικαιούχος

(ΑΦΜ Δικαιούχου)
Δημόσια 
Δαπάνη

Ιδιωτική 
Συμμετοχή

Συνολικός 
Προϋπο-
λογισμός

1.
ΓΓPRM-0351798
(Κωδικός ΓΓΕΚ 
Prima2020-01)
31842/16.03.2021

LAB4SUPPLY

Πολύ-πρακτορικά 
αγροδιατροφικά ζωντανά 
εργαστήρια για νέα 
Μεσογειακά συστήματα 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Προς μια πιο βιώσιμη και 
ανταγωνιστική γεωργία που 
να ανταποκρίνεται στις 
προτιμήσεις των 
καταναλωτών και στις 
αλλαγές της αγοράς

Αλυσίδα αξίας 
γεωργικών προϊόντων 
διατροφής
Topic 2.3.1 (RIA) New 
optimized models of 
Agri-food supply chain 
systems offering fair 
price for consumers and 
reasonable profit share 
for producers

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
(ΑΦΜ: 090042767)

200.000,00€ 200.000,00€

2.
ΓΓPRM-0363124
(Κωδικός ΓΓΕΚ 
Prima2020-02)
34966/23.03.2021

Intel-IrriS

Ευφυές σύστημα άρδευσης 
για αυτόνομα, χαμηλού 
κόστους συστήματα 
διαχείρισης υδάτινων πόρων 
σε αγροκτήματα μικρής 
κλίμακας

Διαχείριση υδάτων
Topic 2.1.1 (RIA) Low-
cost, lean solutions for 
enhancing irrigation 
efficiency of smallholder 
farmers

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
(ΑΦΜ: 090042767)

183.300,00€ 183.300,00€

3.
ΓΓPRM-0354921
(Κωδικός ΓΓΕΚ 
Prima2020-03)
32128/17.03.2021

ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
(ΑΦΜ: 997028265)

53.700,00€ 53.700,00€

4.
ΓΓPRM-0356790
(Κωδικός ΓΓΕΚ 
Prima2020-04)
32951/18.03.2021

TRANSITION
Καινοτόμα ανθεκτικά 
γεωργικά συστήματα στα 
Mεσογειακά περιβάλλοντα

Γεωργικά συστήματα
Topic 2.2.1 (RIA) 
Redesign agro-livelihood 
systems to ensure 
resilience

EDGE IN EARTH 
OBSERVATION 
SCIENCES 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
(ΑΦΜ: 801049317)

52.860,00€ 35.240,00€ 88.100,00€

5.
ΓΓPRM-0356065
(Κωδικός ΓΓΕΚ 
Prima2020-05)
32630/17.03.2021

GourMed

Διακυβέρνηση της 
διατροφικής αλυσίδας για την 
εξισορρόπηση των τιμών και 
της κερδοφορίας υψηλό-
ποιοτικών και ασφαλών 

Αλυσίδα αξίας 
γεωργικών προϊόντων 
διατροφής
Topic 2.3.1 (RIA) New 
optimized models of 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΈΡΕΥΝΑΣ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΑΦΜ: 099785242)

200.000,00€ 200.000,00€

ΑΔΑ: 6ΧΙΩ46ΜΤΛΡ-ΦΤΦ
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α/α
Κωδικός πράξης  (αρ. 

πρωτ. αρχικής 
Αίτησης χρημ/σης)

Ακρωνύμιο Τίτλος Θεματικός τομέας - 
υποτομέας

Δικαιούχος

(ΑΦΜ Δικαιούχου)
Δημόσια 
Δαπάνη

Ιδιωτική 
Συμμετοχή

Συνολικός 
Προϋπο-
λογισμός

6.
ΓΓPRM-0361265
(Κωδικός ΓΓΕΚ 
Prima2020-06)
32767/18.03.2021

τροφίμων της Μεσογείου Agri-food supply chain 
systems offering fair 
price for consumers and 
reasonable profit share 
for producers

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ
(ΑΦΜ: 090264862)

150.000,00€ 150.000,00€

7.
ΓΓPRM-0363364
(Κωδικός ΓΓΕΚ 
Prima2020-07)
33521/19.03.2021

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ
(ΑΦΜ: 090087411)

245.000,00€ 245.000,00€

8.
ΓΓPRM-0355385
(Κωδικός ΓΓΕΚ 
Prima2020-08)
32632/17.03.2021

RESCHEDULE

Βελτίωση της 
Προσαρμοστικότητας των 
Μεσογειακών Γεωργικών 
Συστημάτων στην Κλιματική 
Αλλαγή: Ανάδειξη του Ρόλου 
της Αποκατάστασής της 
Ποιότητας του Εδάφους και 
του Μικροβιώματος

Γεωργικά συστήματα
Topic 2.2.1 (RIA) 
Redesign agro-livelihood 
systems to ensure 
resilience ZEN AGRO ΙΚΕ

(ΑΦΜ: 801055060) 21.600,00€ 14.400,00€ 36.000,00€

9.
ΓΓPRM-0357186
(Κωδικός ΓΓΕΚ 
Prima2020-09)
32984/18.03.2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ
(ΑΦΜ: 998219694)

200.000,00€ 200.000,00€

10.
ΓΓPRM-0357185
(Κωδικός ΓΓΕΚ 
Prima2020-10)
31559/16.03.2021

BioPesticides

Ανάπτυξη βιο-
φυτοφαρμάκων και -
ζιζανιοκτόνων για βιώσιμη 
γεωργική παραγωγή

Γεωργικά συστήματα
Topic 2.2.1 (RIA) 
Redesign agro-livelihood 
systems to ensure 
resilience

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ
(ΑΦΜ: 999975749)

170.000,00€ 170.000,00€

11.
ΓΓPRM-0362988
(Κωδικός ΓΓΕΚ 
Prima2020-11)
31557/16.03.2021

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΑΦΜ: 090049627)

110.000,00€ 110.000,00€

12.
ΓΓPRM-0352264
(Κωδικός ΓΓΕΚ 
Prima2020-12)
33527/19.03.2021

MED-LINKS

Επιχειρηματικά μοντέλα και 
διασυνδέσεις αγοράς για την 
ενίσχυση της δημιουργίας 
αξίας και της αλυσίδας 
διανομής μεσογειακών 
φρούτων και λαχανικών

Αλυσίδα αξίας 
γεωργικών προϊόντων 
διατροφής
Topic 2.3.1 (RIA) New 
optimized models of 
Agri-food supply chain 
systems offering fair 
price for consumers and 
reasonable profit share 
for producers

ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΑΦΜ: 997015012)

80.000,00€ 80.000,00€

13. ΓΓPRM-0351520 SafeAgroBee Διασφάλιση της Γεωργικά συστήματα TERRA SPATIUM 112.500,00€ 37.500,00€ 150.000,00€

ΑΔΑ: 6ΧΙΩ46ΜΤΛΡ-ΦΤΦ
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α/α
Κωδικός πράξης  (αρ. 

πρωτ. αρχικής 
Αίτησης χρημ/σης)

Ακρωνύμιο Τίτλος Θεματικός τομέας - 
υποτομέας

Δικαιούχος

(ΑΦΜ Δικαιούχου)
Δημόσια 
Δαπάνη

Ιδιωτική 
Συμμετοχή

Συνολικός 
Προϋπο-
λογισμός

(Κωδικός ΓΓΕΚ 
Prima2020-13)
31561/16.03.2021

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΑΦΜ: 095471169)

14.
ΓΓPRM-0357251
(Κωδικός ΓΓΕΚ 
Prima2020-14)
33516/19.03.2021

ελαστικότητας των 
γεωργικών οικοσυστημάτων 
υπό την κλιματική αλλαγή 
μέσω της αποτελεσματικής 
επικονίασης και της 
βιώσιμης μελισσοκομίας

Topic 2.2.1 (RIA) 
Redesign agro-livelihood 
systems to ensure 
resilience

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑ
(ΑΦΜ: 997604027)

229.431,97€ 229.431,97€

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 2.008.391,97 € 87.140,00 € 2.095.531,97 €

ΑΔΑ: 6ΧΙΩ46ΜΤΛΡ-ΦΤΦ
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