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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Tμήμα Eυρωπαϊκής Ένωσης 
Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα 
Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης 
Τηλ.: 2131300094 
Ε-mail: m.koniaris@gsrt.gr 

                                                                                                                             Αθήνα, 21-03-2019 

 

                                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 44110/Ι4 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 104047/Ι4/22-06-2018 απόφασης με θέμα «Εθνικοί Κανόνες 
Συμμετοχής για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Ετήσιου Προγράμματος 
Εργασίας 2018 του PRIMA - Δράση “Χρηματοδότηση φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις 
διακρατικές ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Προγράμματος 
PRIMA» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

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.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α’/ 8.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τον ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.  

4. Τον ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/A’/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. 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. 

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

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

8. Τον ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’/14.08.2015) και ειδικότερα την υποπαράγραφο Δ9 «Δαπάνες 
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» καθώς και την με αριθ.πρωτ. 
2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

9. 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. 

10. Το π.δ.70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/ 22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού … Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 
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Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, …Ανάπτυξης και Τουρισμού», όπως 
τροποποιήθηκε από το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/4-11-2016). 

11. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Το π.δ.73/2015 (ΦΕΚ/116/Α’/23.09.2015), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 121/Α’/01.10.2015),  
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

13. Την Υ8 (ΦΕΚ 2109/Β’/29-9-2015) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του  
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Φωτάκη». 

14. Την με αριθ. 40023/Υ1/2018 (ΦΕΚ 867/Β’/12.03.2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού, με τίτλο: Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με 
εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων 
…, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, … , καθώς και ο ορισμός κύριων διατακτών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

15. Την με αρ. πρωτ. 221711/Γ2 (ΦΕΚ 731/Υ.Ο.Δ.Δ/30.12.2016) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Αποδοχή παραίτησης Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και διορισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

16. 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 (ΦΕΚ 1302/Β΄/30.10.2000)», με την Απόφαση του Γ.Λ.Κ. 2091375/31.12.97 
τους Νόμους: α) 2579/98 (ΦΕΚ31Α/17.2.98) άρθρο 31, β) 2628/98 (ΦΕΚ151/Α/6.7.98) άρθρο 12, γ) 
2685/99 (ΦΕΚ 35/Α/18.2.99) άρθρο 27 και δ) 2771/99 (ΦΕΚ 280/Α/16.12.99)  και την ΥΑ 84833/16 
(ΦΕΚ 1926/Β/30.5.2018). 

17. 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»  

18. 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 

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

20. 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) 

21. 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» 

22. 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) 
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23. 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.€. 

24. 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 

25. 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 

26. 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 

27. Tην 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 

28. Την από 06-2-2018 πρόσκληση του PRIMA για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Ενότητας 2 του 
Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2018 και τις από 22/01/2018 και 08/02/2018 σχετικές 
Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ 

29. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ιδρύματος PRIMA για το έτος 2018, όπως εγκρίθηκε από την Ε. 
Επιτροπή στις 24/1/2018, με ημερομηνία έναρξης 7.8.2017 και λήξης 31.12.2018 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) 

30. 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. 

31.  Την με αρ.πρωτ. 99113/I4/15.06.2018 (ΑΔΑ:6Μ8Γ4653ΠΣ-8ΨΧ) Πρόσκληση της Δράσης 
«Χρηματοδότηση φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις διακρατικές ανταγωνιστικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Προγράμματος PRIMA» και τον 
επισυναπτόμενο σε αυτή Οδηγό Εφαρμογής, όπως ισχύει μετά την με αρ.πρωτ. 
112825/28.01.2019 (ΑΔΑ: 6Μ8Γ4653ΠΣ-8ΨΧ) τροποποίησή της. 

32. Την με αρ.πρωτ. 55497/Ι4/4.4.2018 απόφασης με τίτλο: «Απόφαση συγκρότησης επιτροπής 

ελέγχου επιλεξιμότητας των υποβληθεισών προτάσεων ως προς το οικονομικό αντικείμενο της 

Ενότητας 2: «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» του 

Κοινού Προγράμματος PRIMA κατά την πρώτη και δεύτερη φάση υποβολής στο Ίδρυμα PRIMA, 

όπως ισχύει μετά την με αρ.πρωτ. 221692/Ι4/24-12-2018 τροποποίησή της. 

33. Το με αρ.πρ. 1497/Ι4/15-11-18 ενημερωτικό σημείωμα με την έγκριση της Γενικής Γραμματέως 
Έρευνας και Τεχνολογίας για την αύξηση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης για τη χρηματοδότηση 
των προτάσεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας 2018 – Ενότητα 2. 

34. Την με αρ.πρ. 3833/10-01-2019 λίστα επιλεγμένων έργων προς χρηματοδότηση όπως εστάλη από 
το Ίδρυμα PRIMA με  ηλεκτρονικό μήνυμα την 22/12/2018. 
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35. Την με αρ.πρωτ. 104047/Ι4/22-06-2018 απόφαση με θέμα «Εθνικοί Κανόνες Συμμετοχής για την 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2018 του 
PRIMA - Δράση “Χρηματοδότηση φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις διακρατικές 
ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Προγράμματος PRIMA”» 

36. 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 
2017ΣΕ01320010. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΜΕ 

 

1. Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104047/22-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΖ04653ΠΣ-ΡΝΤ) απόφασης ως 
προς τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
α) Άρθρο 1 
i) Παράγραφος 1Β «Επιλέξιμες δραστηριότητες – επιλέξιμες δαπάνες»  
Το σημείο (γ) αντικαθίσταται ως εξής: «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)». 
ii) Παράγραφος 1Γ) «Διαθέσιμη δημόσια δαπάνη – προϋπολογισμός και διάρκεια έργων»  
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Η δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί 
για τη χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης ανέρχεται σε 2.600.000 
εκ. € για το σύνολο των θεματικών περιοχών και χρηματοδοτείται από το έργο με κωδικό 
2017ΣΕ01320010 της ΣΑΕ 013/2 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).»  
 
β) Άρθρο 4 
Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η παρούσα να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 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: 
-Κόνιαρης Μάριος, τηλ: 213 1300094, e-mail: m.koniaris[at]gsrt.gr 
-Σταθοπούλου Αναστασία , τηλ: 2131300101, e-mail: a.stathopoulou[at]gsrt.gr» 
 

2. Τα λοιπά στοιχεία της με αρ. πρωτ. 104047/22-06-2018 απόφασης παραμένουν ως έχουν. 
 
 

  

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και 
Τεχνολογίας 

  

Δρ. Μ. Κυπριανίδου 
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