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ΘΕΜΑ: Προσωρινός κατάλογος α) δυνητικών δικαιούχων, β) μη χρηματοδοτούμενων και γ) μη 
επιλέξιμων προτάσεων της Δράσης: «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς 
στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA (Partnership for Research and 
Innovation in the Mediterranean Area): 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 Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2019.

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.
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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.

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

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 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.

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. 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.

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

26. 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».

27. 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). 

28. 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.€.

29. 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. 

30. 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.

31. 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.

32. 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.

33. Την από 17-12-2018 πρόσκληση του PRIMA για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Ενότητας 
2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2019 και τις από 24/12/2018, 22/02/2019 και 
04/09/2019 σχετικές Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.

34. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ιδρύματος PRIMA για το έτος 2019, όπως εγκρίθηκε από 
την Ε. Επιτροπή με την απόφαση C(2018)8734/13-12-2018 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).

35. 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.

36. 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 την με αρ. πρωτ. 
12825/28.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΡ0Ο4653ΠΣ-4ΤΑ) τροποποίησή της. 
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37. Την με αρ. πρωτ. 6634/16-01-2019 απόφαση με θέμα «Εθνικοί Κανόνες Συμμετοχής για την 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2019 
του PRIMA - Δράση «Χρηματοδότηση φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις διακρατικές 
ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Προγράμματος 
PRIMA…».

38. Την με αρ. πρωτ. 35358/Ι4/06.03.2019 απόφαση με τίτλο: «Απόφαση 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  2019: «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», 
όπως ισχύει μετά την με αρ. πρωτ. 98581/01-10-2019 τροποποίησή της.

39. Το με αρ. πρωτ. 40880/15-3-2019 Πρακτικό Α’ Φάσης όπως ισχύει μετά την με αρ.πρωτ. 
73153/10-5-2019 τροποποίησή του και το με αρ.πρωτ. 113827/6-11-2019 Πρακτικό Β’ Φάσης 
της Επιτροπής ελέγχου επιλεξιμότητας με την έγκριση τoυ Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας. 

40. Τον με αρ. πρωτ. 4024/15-01-2020 τελικό κατάλογο των έργων της Ενότητας 2 που 
προκρίθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έτους 
2019 του PRIMA.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την αποδοχή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρώτου και δεύτερου σταδίου που διενεργήθηκαν 
με ευθύνη του Ιδρύματος PRIMA και του καταλόγου των προτάσεων που προκρίνονται προς 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Ενότητας 2 του Προγράμματος Εργασίας 2019 του PRIMA 
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τον  με αρ. πρωτ. 4024/15-01-2020  κατάλογο ε π ι λ ε γ μ έ ν ω ν  έ ρ γ ω ν  π ρ ο ς  
χρηματοδότηση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος PRIMA.

2. Την έγκριση τoυ με αρ.πρωτ. 40880/15-3-2019 Πρακτικού Α’ Φάσης όπως ισχύει μετά την με 
αρ.πρωτ. 73153/10-5-2019 τροποποίησή του και του με αρ.πρωτ. 113827/6-11-2019 
Πρακτικού Β’ Φάσης της Επιτροπής ελέγχου επιλεξιμότητας. 

3. Την κατάρτιση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Δράσης «Χρηματοδότηση 
φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις διακρατικές ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων  της  Ενότητας  2 του  Προγράμματος  PRIMA…» με  δώδεκα (12) δυνητικούς  
δικαιούχους που συμμετέχουν ως εταίροι σε επτά (7) διακρατικά έργα της με αρ. πρωτ. 4024/15-
01-2020 λίστας. 
Η μέγιστη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω έργων ανέρχεται στο 
ποσό των 2.500.000,00€ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 6634/16-01-2019 απόφαση.

Ο προσωρινός κατάλογος των δυνητικών δικαιούχων (αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης 
στοιχείων στην πλατφόρμα της ΓΓΕΤ) και το ακρωνύμιο των διακρατικών έργων στα οποία 
συμμετέχουν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

4. Την κατάρτιση καταλόγου εβδομήντα μίας (71) μη-χρηματοδοτούμενων προτάσεων λόγω 
βαθμολογίας. Ο πίνακας των ανωτέρω προτάσεων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας.

5.  Την κατάρτιση καταλόγου έξι (6) μη επιλέξιμων προτάσεων οι οποίες κρίθηκαν μη επιλέξιμες 
στο πλαίσιο σχετικού ελέγχου που διενεργήθηκε (α) σε επίπεδο PRIMA και (β) σε εθνικό επίπεδο 
από την άνω Επιτροπή ελέγχου επιλεξιμότητας. Ο πίνακας των ανωτέρω προτάσεων 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

6. Οι δώδεκα (12) δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου της παραγράφου 2 της 
παρούσας (Παράρτημα Ι), θα πρέπει το αργότερο μέχρι την 12η Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00 να 
υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο 
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των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης. Η προθεσμία ισχύει 
και για την ηλεκτρονική υποβολή και για τον φυσικό φάκελο σύμφωνα με την παράγραφο 7 της 
παρούσας.

7. Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται: α) ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
στην ιστοσελίδα http://prima.gsrt.gr με συμπληρωμένα όλα τα πεδία και χωρίς καμία παράλειψη 
και β) έντυπα στη ΓΓΕΤ στη διεύθυνση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 
Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Α’ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λεωφ. Μεσογείων 14-
18, 11510 Αθήνα.

Ο φάκελος των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει τα έγγραφα που περιγράφονται 
στο Παράρτημα VII της Γενικής Πρόσκλησης (Οδηγός Εφαρμογής).

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου (κατά την έντυπη υποβολή 
τους), ο οποίος είναι μοναδικός και θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από τη ΓΓΕΤ για τη 
χρηματοδότηση των έργων.

Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την 
παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο πρωτόκολλο της ΓΓΕΤ (στην ως άνω διεύθυνση και 
Γραφείο) και η ημερομηνία πρωτοκόλλησης θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης 
υποβολής.

Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται 
στη  σφραγίδα  αποστολής  ταχυδρομείου  ή  στο  παραστατικό  αποστολής  της  εταιρείας  
ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της 
εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης 
χρηματοδότησης.

8. Δεν είναι παραδεκτή η αίτηση που υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή/και δεν συνοδεύεται από τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, ή σταλεί, με οποιονδήποτε άλλο από τον προαναφερόμενο τρόπο (π.χ. 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ κλπ).

Στην περίπτωση μη παραδεκτών αιτήσεων, η αρμόδια Δ/νση της ΓΓΕΤ εισηγείται προς τον 
Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας την απόρριψη τους.

Δικαιολογητικά που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν στον υποβληθέντα φάκελο των 
δικαιολογητικών και δεν επηρεάζουν τη διαδικασία ελέγχου των στοιχείων της Αίτησης 
Χρηματοδότησης  ή  και  επιπλέον  διευκρινίσεις  που  ζητούνται  από  τη  ΓΓΕΤ  σε  ήδη  
προσκομισθέντα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από τον δυνητικό δικαιούχο εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους από τη ΓΓΕΤ.

Στην  περίπτωση  που  κατά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  έγκρισης  της  Αίτησης  
Χρηματοδότησης διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση στοιχείων που αφορούν στις τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αναγράφονται παρακάτω, η αρμόδια Δ/νση της ΓΓΕΤ εισηγείται 
προς τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας την απόρριψη των συγκεκριμένων 
Αιτήσεων Χρηματοδότησης.

9. Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

«Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA»

Ακρωνύμιο Έργου (με το οποίο υποβλήθηκε η πρόταση)

Επωνυμία Φορέα «……………………………………………………………» ΑΦΜ «......................»
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10. Η παρούσα απόφαση βασίζεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης που διενεργήθηκε με ευθύνη 
του Ιδρύματος PRIMA και δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης/απόρριψης των αιτήσεων 
χρηματοδότησης και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

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

Συνημμένα:
1. Παράρτημα Ι: Προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων επιλέξιμων προτάσεων 

προς χρηματοδότηση
2. Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος προτάσεων που δεν θα χρηματοδοτηθούν
3. Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος μη επιλέξιμων προτάσεων

    
     Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και 

Τεχνολογίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

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

ΑΔΑ: 99ΨΠ46ΜΤΛΡ-Δ57



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων επιλέξιμων προτάσεων προς χρηματοδότηση

(οι αριθμοί πρωτοκόλλου αντιστοιχούν στην καταχώριση στοιχείων στην πλατφόρμα της ΓΓΕΤ ανά 
Έλληνα εταίρο της πρότασης που υποβλήθηκε στο PRIMA)

α/α Ακρωνύμιο 
πρότασης

Αριθμός 
πρωτοκόλλου 
καταχώρισης 

στην πλατφόρμα 
της ΓΓΕΤ ανά 

Έλληνα εταίρο 
της πρότασης

Θεματικός τομέας - υποτομέας

1 Biodiversify 95012-23/9/2019

2. Γεωργικά συστήματα
2.2.2. Χρήση και διαχείριση της βιοποικιλότητας 
ως βασικός μοχλός βιωσιμότητας στα γεωργικά 
συστήματα

2 FRUALGAE 95018-23/9/2019

3 FRUALGAE 95047-23/9/2019

4 FRUALGAE 94945-23/9/2019

3. Αλυσίδα αξίας γεωργικών προϊόντων διατροφής
2.3.1 Διεύρυνση της διάρκειας ζωής των ευπαθών 
μεσογειακών προϊόντων διατροφής

5 HubIS 95019-23/9/2019

6 HubIS 94986-23/9/2019

1. Διαχείριση υδάτων
2.1.1 Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ δυναμικής 
και πραγματικής απόδοσης άρδευσης στη 
Μεσόγειο  

7 VALUEFARM 94783-23/9/2019

8 VALUEFARM 95051-23/9/2019

2. Γεωργικά συστήματα
2.2.1 Καινοτομία γεωργικών συστημάτων μικρής 
κλίμακας

9 CerealMed 94965-23/9/2019

2. Γεωργικά συστήματα
2.2.2 Χρήση και διαχείριση της βιοποικιλότητας ως 
βασικός μοχλός βιωσιμότητας στα γεωργικά 
συστήματα

10 PulpING 95055-23/9/2019

11 PulpING 95049-23/9/2019

3. Αλυσίδα αξίας γεωργικών προϊόντων διατροφής
2.3.2 Ενίσχυση της οριζόντιας και κατακόρυφης 
ολοκλήρωσης των αλυσίδων αξίας των 
μεσογειακών γεωργικών προϊόντων διατροφής

12 SUPERTROUT 94976-23/9/2019
2. Γεωργικά συστήματα
2.2.1 Καινοτομία γεωργικών συστημάτων μικρής 
κλίμακας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κατάλογος προτάσεων που δεν θα χρηματοδοτηθούν

(οι αριθμοί πρωτοκόλλου αντιστοιχούν στην καταχώριση στοιχείων στην πλατφόρμα της ΓΓΕΤ ανά 
Έλληνα εταίρο της πρότασης που υποβλήθηκε στο PRIMA) 

α/α

Αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης 
στην πλατφόρμα της ΓΓΕΤ ανά Έλληνα 
εταίρο της πρότασης που υποβλήθηκε 

στο PRIMA α/α

Αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης 
στην πλατφόρμα της ΓΓΕΤ ανά Έλληνα 
εταίρο της πρότασης που υποβλήθηκε 

στο PRIMA
1 35531 - 06/03/2019 37 38311 - 12/03/2019
2 35520 - 06/03/2019 38 95007 - 23/09/2019
3 34936 - 06/03/2019 39 94970 - 23/09/2019
4 34926 - 06/03/2019 40 94947 - 23/09/2019
5 36709 - 07/03/2019 41 94958 - 23/09/2019
6 38201 - 12/03/2019 42 94974 - 23/09/2019
7 34778 - 05/03/2019 43 94971 - 23/09/2019
8 38211 - 12/03/2019 44 94973 - 23/09/2019
9 38308 - 12/03/2019 45 94999 - 23/09/2019

10 36593 - 07/03/2019 46 94996 - 23/09/2019
11 37003 - 08/03/2019 47 94995 - 23/09/2019
12 37027 - 08/03/2019 48 95010 - 23/09/2019
13 37022 - 08/03/2019 49 95023 - 23/09/2019
14 36749 - 07/03/2019 50 94959 - 23/09/2019
15 37031 - 08/03/2019 51 94994 - 23/09/2019
16 35962 - 07/03/2019 52 94988 - 23/09/2019
17 35951 - 07/03/2019 53 94949 - 23/09/2019
18 36766 - 07/03/2019 54 95057 - 23/09/2019
19 34780 - 05/03/2019 55 95053 - 23/09/2019
20 34744 - 05/03/2019 56 95050 - 23/09/2019
21 35954 - 07/03/2019 57 95001 - 23/09/2019
22 36751 - 07/03/2019 58 94991 - 23/09/2019
23 35741 - 06/03/2019 59 95015 - 23/09/2019
24 36729 - 07/03/2019 60 94993 - 23/09/2019
25 36765 - 07/03/2019 61 94990 - 23/09/2019
26 36874 - 08/03/2019 62 94943 - 23/09/2019
27 35936 - 07/03/2019 63 94982 - 23/09/2019
28 36704 - 07/03/2019 64 94948 - 23/09/2019
29 36588 - 07/03/2019 65 95040 - 23/09/2019
30 34748 - 05/03/2019 66 94985 - 23/09/2019
31 38726 - 13/03/2019 67 94980 - 23/09/2019
32 35940 - 07/03/2019 68 94978 - 23/09/2019
33 35941 - 07/03/2019 69 95027 - 23/09/2019
34 36873 - 08/03/2019 70 95036 - 23/09/2019
35 34788 - 05/03/2019 71 95032 - 23/09/2019
36 34939 - 06/03/2019
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κατάλογος μη επιλέξιμων προτάσεων

(ο αριθμός πρωτοκόλλου αντιστοιχεί στην καταχώριση στοιχείων στην πλατφόρμα της ΓΓΕΤ ανά 
Έλληνα εταίρο ή της επιστολής της ΓΓΕΤ προς τον Έλληνα εταίρο της πρότασης που υποβλήθηκε 

στο PRIMA)

α/α Αριθμός 
πρωτοκόλλου Παρατηρήσεις

1 53229 - 05/04/2019
Μη επιλέξιμη πρόταση σύμφωνα με τον προκαταρκτικό έλεγχο 
που διενήργησε η αρμόδια Επιτροπή της ΓΓΕΤ (μη εμπρόθεσμη 
υποβολή στοιχείων στην πλατφόρμα της ΓΓΕΤ)

2 53207 - 05/04/2019
Μη επιλέξιμη πρόταση σύμφωνα με τον προκαταρκτικό έλεγχο 
που διενήργησε η αρμόδια Επιτροπή της ΓΓΕΤ (μη εμπρόθεσμη 
υποβολή στοιχείων στην πλατφόρμα της ΓΓΕΤ)

3 53229 - 05/04/2019
Μη επιλέξιμη πρόταση σύμφωνα με τον προκαταρκτικό έλεγχο 
που διενήργησε η αρμόδια Επιτροπή της ΓΓΕΤ (μη εμπρόθεσμη 
υποβολή στοιχείων στην πλατφόρμα της ΓΓΕΤ)

4 53229 - 05/04/2019
Μη επιλέξιμη πρόταση σύμφωνα με τον προκαταρκτικό έλεγχο 
που διενήργησε η αρμόδια Επιτροπή της ΓΓΕΤ (μη εμπρόθεσμη 
υποβολή στοιχείων στην πλατφόρμα της ΓΓΕΤ)

5 53245 - 05/04/2019
Μη επιλέξιμη πρόταση σύμφωνα με τον προκαταρκτικό έλεγχο 
που διενήργησε η αρμόδια Επιτροπή της ΓΓΕΤ (μη εμπρόθεσμη 
υποβολή στοιχείων στην πλατφόρμα της ΓΓΕΤ)

6 94953 - 23/09/2019
Μη επιλέξιμος δυνητικός δικαιούχος (φυσικό πρόσωπο) 
σύμφωνα με τον προκαταρκτικό έλεγχο που διενήργησε η 
αρμόδια Επιτροπή της ΓΓΕΤ
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