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Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2020 του PRIMA - Δράση «Χρηματοδότηση φορέων που 
συμμετέχουν επιτυχώς στις διακρατικές ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της 
Ενότητας 2 του Προγράμματος PRIMA “Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην 
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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», 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. 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. 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. Την με αρ. πρωτ. 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».

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

26. 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).

27. 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».

28. 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). 

29. 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.€.

30. 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. 

31. 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.

32. 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 
ΠΡΙΜΑ (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.

33. 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.

34. Την από 11-02-2020 πρόσκληση του PRIMA για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Ενότητας 
2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2020.

35. 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 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).

36. 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.

37. 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 
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προτάσεων της Ενότητας 2 του Προγράμματος PRIMA…», όπως ισχύει μετά την με αρ. πρωτ. 
12825/28.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΡ0Ο4653ΠΣ-4ΤΑ) τροποποίησή της. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε τους Εθνικούς Κανόνες Συμμετοχής για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων της 
Ενότητας 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2020 του PRIMA σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 
99113/Ι4/15-06-2018 Απόφασης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων και Οδηγός 
Εφαρμογής της Δράσης “Xρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις 
διακρατικές ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Προγράμματος 
PRIMA - Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου 
(Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) για τη δεκαετία 2018-
2028», όπως ισχύει, ως εξής:

Α) Επιλέξιμοι δικαιούχοι – θεματικές περιοχές
Οι ενδιαφερόμενοι ελληνικοί φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων της 
Ενότητας 3 της ως άνω υπ’ αριθ. 99113/Ι4/15-06-2018 Απόφασης (Οδηγός Εφαρμογής Δράσης), 
όπως ισχύει, ήτοι (α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων β) επιχειρήσεις γ) λοιποί φορείς, 
μπορούν να συμμετέχουν στην υποβολή προτάσεων διακρατικών συνεργατικών έργων στο σύνολο 
των θεματικών περιοχών και υπο-περιοχών της πρόσκλησης του PRIMA για την Ενότητα 2 του 
Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών 2020 (http://prima-med.org/).
Η υποβολή των προτάσεων (συμπράξεις φορέων των συμμετεχόντων κρατών) γίνεται 
αποκλειστικά στο Ίδρυμα PRIMA το οποίο φέρει την ευθύνη για τη διενέργεια της αξιολόγησης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 2017/1324 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και εξειδικεύονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών για το 2020. 

Β) Επιλέξιμες δραστηριότητες – επιλέξιμες δαπάνες
α) Επιχειρήσεις  και  λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις (οικονομικές 
δραστηριότητες)

i) Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014) 
ii) Δραστηριότητες προώθησης της καινοτομίας για ΜμΕ (άρθρο 28 του Κανονισμού ΕΕ 

651/2014),
iii) Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014).

β) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως 
Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων στην περίπτωση μη οικονομικών δραστηριοτήτων

i) Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας 
ii) Δραστηριότητες κινητικότητας 

γ) Υποστηρικτικές δραστηριότητες επιλέξιμες και για τις δύο κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:  
Ενέργειες δημοσιότητας, προβολής του έργου και διάχυσης των αποτελεσμάτων του (στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό).
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες και οι επιλέξιμες δαπάνες ανά τύπο δραστηριότητας και δικαιούχου 
αναλύονται περαιτέρω στις Ενότητες 4 και 5 του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης και στα σχετικά 
παραρτήματα αυτού. 
Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης αποτελούν υποχρεωτικές δραστηριότητες για κάθε 
Έλληνα εταίρο του διακρατικού συνεργατικού έργου.

Γ) Διαθέσιμη δημόσια δαπάνη – προϋπολογισμός και διάρκεια έργων 
Η δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας 
απόφασης ανέρχεται σε 1.500.000€ για το σύνολο των θεματικών περιοχών της πρόσκλησης του 
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PRIMA για την Ενότητα 2 και χρηματοδοτείται από το έργο με κωδικό 2017ΣΕ01320010 της ΣΑΕ 
013/2 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 
H δημόσια χρηματοδότηση ανά έργο διεθνούς συνεργασίας δεν θα υπερβαίνει:
α)  το ποσό των 200.000€ για κάθε Έλληνα φορέα που συμμετέχει στο διακρατικό συνεργατικό 
έργο. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 250.000€ για τον Έλληνα εταίρο που 
είναι συντονιστής.
και 
β) το ποσό των 400.000€ για το σύνολο των ελληνικών φορέων που συμμετέχουν στο διακρατικό 
συνεργατικό έργο. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 450.000€ στην περίπτωση 
που Έλληνας εταίρος είναι  συντονιστής. 

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. 

Δ) Προκαταρκτικός έλεγχος
Παράλληλα με την υποβολή των προτάσεων στο ίδρυμα PRIMA, στοιχεία για την πρόταση 
υποβάλλονται σε κάθε στάδιο και στη ΓΓΕΤ. 
Η υποβολή πραγματοποιείται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της 
υποβολής των προτάσεων στο Ίδρυμα PRIMA και περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την 
υποβληθείσα πρόταση με έμφαση στο αντικείμενο του έργου που θα εκτελέσουν οι ίδιοι, καθώς 
και στα αναμενόμενα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του έργου για τον συμμετέχοντα ελληνικό 
φορέα, για τη χώρα και την περιοχή της Μεσογείου γενικότερα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των 
κοινών προκλήσεων στην διαχείριση των υδάτων, στα συστήματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
στην αγρο-διατροφική αλυσίδα αξίας και έμμεσα στην κλιματική αλλαγή, μετανάστευση κ.λπ. 

Οι προθεσμίες υποβολής είναι οι ακόλουθες: 

Προθεσμία υποβολής 
πρότασης στο PRIMA 

Προθεσμία υποβολής στοιχείων 
στη ΓΓΕΤ 

Α’ Φάση υποβολής 
προτάσεων 

15 Απριλίου 2020 4 Μαΐου 2020

Β’ Φάση υποβολής 
προτάσεων

16 Σεπτεμβρίου 2020 30 Σεπτεμβρίου 2020

Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας είναι αργία, η καταληκτική ημερομηνία 
μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής 
προτάσεων στο PRIMA παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής σε εθνικό επίπεδο.
Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα συμπληρώνοντας τη 
σχετική ηλεκτρονική φόρμα. 
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω στοιχείων έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα 
http://prima.gsrt.gr. Στην ίδια διεύθυνση μπορεί να πραγματοποιηθεί και εγγραφή στην 
πλατφόρμα. 
Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στην πλατφόρμα υποβολής καθώς και για την 
υποβολή ερωτημάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
«primaApp[at]gsrt.gr».
Κάθε Έλληνας εταίρος υποβάλλει χωριστό έντυπο με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου ο 
οποίος θα πρέπει να μεριμνήσει για την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή, καθώς και για την 
πληρότητα των στοιχείων.
Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες στη ΓΓΕΤ προτάσεις θα αποτελέσουν τη βάση για τον 
προκαταρκτικό έλεγχο επιλεξιμότητας των ελληνικών φορέων που συμμετέχουν στις συμπράξεις 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης. 
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2. Μετά το πέρας της αξιολόγησης σε επίπεδο PRIMA η ΓΓΕΤ θα εκδώσει απόφαση με τον 
προσωρινό κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν εντός της 
προθεσμίας που θα προσδιορίζεται στη σχετική εγκριτική επιστολή Αίτηση Χρηματοδότησης 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Ενότητα 7.2 του Οδηγού Εφαρμογής της 
Δράσης.

3. Η χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων στο πλαίσιο των διακρατικών έργων που θα 
επιλεχθούν προς χρηματοδότηση στην Ενότητα 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2020 του 
PRIMA, διέπεται από την παρούσα απόφαση και την ως άνω υπ’ αριθ.99113/Ι4/15-06-2018 
Απόφαση, όπως ισχύει,  στην οποία περιγράφονται αναλυτικά, οι διαδικασίες υποβολής και 
έγκρισης σε εθνικό επίπεδο, οι επιλέξιμες δαπάνες, το χρηματοδοτικό σχήμα, ο τρόπος καταβολής 
της δημόσιας δαπάνης, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των 
ερευνητικών έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

4. Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ 
http://www.gsrt.gr
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τα παρακάτω στελέχη του Τμήματος Ε. 
Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας της ΓΓΕΤ:
- Δρ. Κόνιαρης Μάριος, τηλ: 213 1300094, e-mail: m.koniaris[at]gsrt.gr
-Σταθοπούλου Αναστασία, τηλ: 213 1300101, e-mail: a.stathopoulou[at]gsrt.gr

    
     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
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