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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
         Αθήνα,      09-10-2020

         Αριθ. Πρωτ. : 106571 - 09-10-2020

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Μεσογείων 14-18
: 115 10
: Σ.Δημητροπούλου
: 213 130 0187
: 
: s.dimitropoulou@gsrt.gr

ΘΕΜΑ: Προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης: «Χρηματοδότηση ελληνικών 
φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Κοινής Επιχείρησης 
για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (European High Performance Computing Joint 
Undertaking – EuroHPC JU)» - Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας 2019 – Πυλώνας 2

Α Π Ο Φ Α Σ Η

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

«Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 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», όπως ισχύει.

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. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014).

9. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
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αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 … και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 15 παρ.5β και 28 παρ.4.

10. Τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 25.

11. Τον ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’) και ειδικότερα την υποπαράγραφο Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας».

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

13.  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.

14. 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.

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

16. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31) 
όπως ισχύει.

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

18. 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»

19. 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».

20. Την υπ’ αριθ. 123476/18.7.2019 (ΦΕΚ 3100/Β’/1.8.2019) κοινή απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 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”.

21. Την υπ. αριθ. 5439/85 ΚΥΑ «Σύσταση ειδικών λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς, για την αξιοποίηση των κονδυλίων έρευνας, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις κάτωθι κατά σειρά ΚΥΑ: α) 5056/20.5.87, β) 
7401/11.5.88, γ)570/19.1.94 και δ)12739/9.10.2000 (ΦΕΚ1302/Β/30.10.2000), με την Απόφαση 
του Γ.Λ.Κ. 2091375/31.12.97, καθώς επίσης 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 δ) 
2771/99 (ΦΕΚ 280/Α/16.12.99)

22. Την υπ’ αριθ. Υ84833/2016 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».

23. Tον 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.

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

25. 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).
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26. Τον Κανονισμό ΕΕ 2018/1488 του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τη 
σύσταση της κοινής επιχείρησης για την Ευρωπαϊκή Υπερ-υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων 
(EuroHPC).

27. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων
2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)»

28. Το με αρ.πρωτ. 179625/25-10-2018 έγγραφο του Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με την οποία ορίζεται ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο Διοίκησης 
(Governing Board) της EuroHPC όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το με αρ.πρωτ. 
129425/12-12-2019 έγγραφο.

29. Την υπ’αριθ. 38862/Ι4/13-3-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ1133/Β/5-4-2019) των Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Οικονομικών με την οποία εγκρίνεται η 
συμμετοχή της χώρας στην κοινή επιχείρηση EuroHPC και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα 
Έρευνας και Καινοτομίας (Πυλώνας 2).

30. Το υπ‘ αριθ. 99408/Β9/Φ.3/59435112/20-6-2019 Τεχνικό Δελτίο Έργου (κωδικός πρότασης 
epde: 5151).

31. Το με αρ.πρωτ.106045/18-10-2019 έγγραφο του Εθνικoύ Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ).

32. Την υπ’ αριθ. 21755/24-2-2020 (ΦΕΚ 808/Β/12-3-2020) ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Επικρατείας σχετικά με τη Θέσπιση γενικών 
όρων και διαδικασιών εκτέλεσης της Δράσης «Συμμετοχή της Ελλάδας στην Κοινή Επιχείρηση 
για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων ... – EuroHPC JU)- Πυλώνας 2: Πρόγραμμα 
Έρευνας & Καινοτομίας.

33.  Τις από 31.07.2019 και 23/7/2020 ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.
34.  Την υπ’ αριθ. 67692/26-6-2019 (ΑΔΑ: 78ΕΩ465ΧΙ8-ΘΒΣ) απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάσσεται σχετικό έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 013/2, με κωδικό 2019ΣΕ01320001 και προϋπολογισμό πέντε 
(5) εκ.€.

35. Την με αρ.πρωτ. 83108/4-8-2020 απόφαση με τίτλο «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων και 
Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης «Χρηματοδότηση έργων Ε&Κ στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Ε&Κ της Κοινής Επιχείρησης για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (European 
High Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC JU)».

36. Την με αρ.πρωτ. 97400/18-09-2020 απόφαση με θέμα «Ειδική πρόσκληση έτους 2019 της 
Δράσης «Χρηματοδότηση έργων Ε&Κ στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε&Κ της … EuroHPC JU)» -
Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας 2019 της EuroHPC – Πυλώνας 2.

37. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας έτους 2019 της EuroHPC όπως εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 9/2019
(12/7/2019) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ως προς το τμήμα που αφορά στον Πυλώνα 2 
(Πρόγραμμα Ε&Κ).

38. Την υπ.αριθ. 21/2020 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της EuroHPC για την έγκριση των 
προτάσεων που προκρίνονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης  H2020-JTI-
EuroHPC-2019-1 (αρ.πρωτ.ΥΠΑΝΕΠ 93240/8-9-2020).

39. Την υπ. αριθ. 4/2020 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της EuroHPC για την έγκριση των 
προτάσεων που προκρίνονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης H2020-JTI-
EuroHPC-2019-2 και την υπ.αριθ. 951732— EUROCC/H2020-JTI-EuroHPC-2019-2 [Ref 
Ares(2020) 4505599 - 31/08/2020] Συμφωνία Χρηματοδότησης (Grant Agreement).

40. Το με αρ.πρωτ. ΔΙΕ 323/22-6-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Διεθνούς Έ&Τ 
Συνεργασίας της ΓΓΕΤ με την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Ε&Τ.

41. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕ 013/2, με κωδικό 
2019ΣΕ01320001.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την αποδοχή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προσκλήσεων με κωδικούς H2020-JTI-
EuroHPC-2019-1 και H2020-JTI-EuroHPC-2019-2 [topics EuroHPC-2019-1, -2, -3 και -4 (RIA)] 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ.αριθ.21/2020 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης και 
την υπ.αριθ. 951732—EUROCC/H2020-JTI-EuroHPC-2019-2 συμφωνία χρηματοδότησης (Grant 
Agreement) της κοινοπραξίας των εθνικών Κέντρων Ικανοτήτων.
Οι εγκεκριμένες από την EuroHPC προτάσεις διακρατικών έργων με ελληνική συμμετοχή 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

2. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου που λειτουργούν στην Ελλάδα και 
συμμετέχουν στα διακρατικά έργα του Παραρτήματος Ι καλούνται να υποβάλουν αίτηση 
χρηματοδότησης ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ), και εντύπως (φυσικός φάκελος), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 7.1 
της υπ.αριθ. 83108/4-8-2020 απόφασης.

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 15η Οκτωβρίου και ώρα 13:00 
με καταληκτική ημερομηνία την 13η Νοεμβρίου και ώρα 15:00.

     
Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας ηλεκτρονικής 
υποβολής, ήτοι έως την 23η Νοεμβρίου και ώρα 15:00, υποβάλλεται στη ΓΓΕΤ φυσικός 
φάκελος με τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII (σημείο Β) της 
υπ.αριθ. 83108/4-8-2020 απόφασης. 

Κάθε φορέας που συμμετέχει στα διακρατικά έργα με α/α 1-8 του Παραρτήματος Ι υποβάλλει 
διακριτή αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ. 
Στην περίπτωση του έργου με α/α 9 και ακρωνύμιο «EUROCC» υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ μία 
αίτηση χρηματοδότησης με Συντονιστή το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΕΔΥΤΕ ΑΕ) και συν-δικαιούχους/συνεργαζόμενους φορείς τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου  
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ.αριθ. 951732 Συμφωνία Χρηματοδότησης της 
EuroHPC.

3. Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής 
Αίτησης Χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, 
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν 
επιτρέπεται μετά την καταληκτική ώρα και ημερομηνία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής 
υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης.

4. Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων 
ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων 
χρηματοδότησης. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται από τον Υπεύθυνο του έργου ηλεκτρονικά 
μέσω του ΠΣΚΕ (http://www.ependyseis.gr/mis). Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην 
παραίτηση των ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή τους και παρέχει τη δυνατότητα 
επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

5. Επιτρέπεται επίσης η αναίρεση της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση αναίρεσης της οριστικοποίησης εντός της ίδιας ως άνω 
αποκλειστικής προθεσμίας (έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση). Η αίτηση αναίρεσης της 
ορι-στικοποίησης υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή το Συντονιστή ηλεκτρονικά 

http://www.ependyseis.gr/mis
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μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis, μενού helpdesk). Με την επιλογή αυτή τα δεδομένα 
που έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣΚΕ για τη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης είναι 
διαθέσιμα για διόρθωση/τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν επανυποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης επιτρέπεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 

6. Η μέγιστη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της παρούσας 
απόφασης ανέρχεται στο ποσό των 4.900.000€ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ.πρωτ. 
97400/18-09-2020 απόφαση. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση η μέγιστη δημόσια δαπάνη δεν 
θα υπερβαίνει το ποσό των 700.000€ για κάθε δυνητικό δικαιούχο που συμμετέχει στα 
διακρατικά  έργα με α/α 1-8 του Παραρτήματος Ι και το ποσό των 900.000€ για το σύνολο των 
φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων (έργο EUROCC).

7. Η παρούσα απόφαση βασίζεται στα αποτελέσματα  αξιολόγησης που διενεργήθηκε με ευθύνη του 
κοινής επιχείρησης EuroHPC και δεν αφορά σε οριστική ένταξη/απόρριψη των αιτήσεων 
χρηματοδότησης. Κατά συνέπεια δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

8. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).

Συνημμένα:
Παράρτημα Ι: Πίνακας εγκεκριμένων διακρατικών έργων με ελληνική συμμετοχή στο πλαίσιο των 
προσκλήσεων H2020-JTI-EuroHPC-2019-1 και H2020-JTI-EuroHPC-2019-2.

    
     Ο Γενικός Γραμματέας
 Έρευνας και Τεχνολογίας

Αθανάσιος Κυριαζής
Εσωτερική Διανομή:

1. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γραμματεία)
2. Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γραμματεία)
3. Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας (Γραμματεία)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας εγκεκριμένων διακρατικών έργων με ελληνική συμμετοχή  (H2020-JTI-EuroHPC-2019-1 και 
H2020-JTI-EuroHPC-2019-2) 

α/α

Αριθμός 
διακρατικής 

πρότασης 
(EuroHPC)

Ακρωνύμιο 
πρότασης Θεματικός τομέας – υποτομέας 

Αριθμός συμμετεχόντων 
νομικών προσώπων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα

1 955776 RED-SEA EuroHPC – 2019-1-RIA/Topic 1c 2

2 955606 DEEP-SEA EuroHPC – 2019-1-RIA/ Topic 1d 1

3 956702 eProcessor EuroHPC – 2019-1-RIA/ Topic 1a 2

4 956201 DComΕΧ EuroHPC – 2019-1-RIA/ Topic 1e 2

5 956560 REGALE EuroHPC – 2019-2-IA/ Topic 2 4

6 955648 ACROSS EuroHPC – 2019-2-IA/ Topic 2 1

7 955739 OPTIMA EuroHPC – 2019-3-IA/ Topic 2 3

8 956416 exaFOAM EuroHPC – 2019-3-IA/ Topic 2 1

9 951732 EUROCC EuroHPC – 4-2019 (RIA) 5
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