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Διαδικασία Δ.1: Ενεργοποίηση προγράμματος και έκδοση πρόσκλησης 
για υποβολή προτάσεων  

 

1. Σκοπός 
Ο σκοπός της Διαδικασίας είναι η κατά το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά 
με τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται μέσω του Τομεακού ή Περιφερειακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) με πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ).   

2. Πεδίο εφαρμογής 
Η παρούσα Διαδικασία εφαρμόζεται για την έκδοση πρόσκλησης προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις 
(αιτήσεις χρηματοδότησης), στις δράσεις που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το  ΠΑ (ΤΠΑ ή ΠΠΑ), πλην 
των δράσεων κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικότητας. Το παρόν πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει και 
την ανακοίνωση της πρόθεσης χρηματοδότησης (εφεξής «πρόσκληση» και για την ανακοίνωση 
πρόθεσης χρηματοδότησης) που αφορά κυρίως συγκεκριμένα έργα (όπως ονοματισμένα έργα ή έργα 
μεγάλου π/υ κατά την έννοια της παρ. 10 του αρ. 119 ν.4635/2019), τα οποία έχουν περιγραφεί ρητώς στο 
ΠΑ (ΤΠΑ ή ΠΠΑ), έργα στρατηγικής σημασίας, κατά την έννοια της παρ.9 του αρ. 119 ν.4635/2019, έργα για 
τα οποία ο Δικαιούχος είναι συγκεκριμένος, λόγω αποκλειστικής αρμοδιότητας υλοποίησης, καθώς και έργα 
Τεχνικής Βοήθειας και επαναλαμβανόμενες δράσεις ανάλογα με την φύση τους. 

Έργα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ, χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και στα οποία υπάρχει 
νομική δέσμευση (σύμβαση ή άλλη ισοδύναμη πράξη, όπως απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα) ή 
βρίσκονται στη φάση κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού (διαγωνιστική διαδικασία σε 
εξέλιξη), ή τουλάχιστον έχει εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης των 
Τευχών Διακήρυξης, πριν από την ημερομηνία έναρξης της πρώτης Προγραμματικής Περιόδου του ΕΠΑ 
2021-2025, μεταφέρονται στο ΕΠΑ ως συνεχιζόμενα έργα, σύμφωνα με τη Διαδικασία 3: «Μεταφορά 
συνεχιζόμενων έργων που είναι ενταγμένα στο ΠΔΕ (μετάπτωση) και ένταξή τους στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης». Μέσω της Διαδικασίας 3 μεταφέρονται αυτόματα στο ΕΠΑ και συνεχιζόμενα έργα, τα οποία 
αφορούν επαναλαμβανόμενες δράσεις με ομοειδές αντικείμενο, ανεξαρτήτως της κατάστασης προόδου των 
υποέργων τους.  

Επιπλέον, δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση πρόσκλησης, για έργα υποστήριξης προγραμμάτων του Άξονα 
Προτεραιότητας 6.1. Διοικητική Υποστήριξη είτε του Άξονα Προτεραιότητας 6.2. Τεχνική Βοήθεια, τα οποία 
αφορούν είτε μικρό πλήθος αποδεκτών είτε συγκεκριμένο αποδέκτη, έργα φυσικών καταστροφών ή κρατικής 
αρωγής, έργα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, έργα εφαρμογής νομοθετικών ρυθμίσεων, έργα 
ωρίμανσης/προετοιμασίας για μεταφορά στο ΕΣΠΑ, έργα ΣΔΙΤ και έργα που δεν βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του ΕΠΑ (π.χ. Ταμείο Παρακαταθηκών, Ειδικός Λογαριασμός Πυροπλήκτων, 
Χρηματοδότηση από ΕΤΕπ, κλπ).   

3. Θεσμικό Πλαίσιο 
● Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019)/ ΜΕΡΟΣ IΗ:ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

o Άρθρο 129, παρ. Α στοιχείο 1,  
o Άρθρο 132, παράγραφος 3, στοιχεία α) και η). 

● Η με αρ. πρωτ. 62564/7.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - 
Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025». 
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4. Περιγραφή  

4.1 Προαπαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση της πρόσκλησης 

Η Υπηρεσία Διαχείρισης (ΥΔ), προκειμένου να εκδώσει πρόσκληση χρηματοδότησης για υποβολή 
προτάσεων, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει μία σειρά ενεργειών, όπως: 

● Η έγκριση του ΤΠΑ ή ΠΠΑ, στο οποίο έχει περιληφθεί σχετικός Άξονας Προτεραιότητας. 

● Ο προγραμματισμός των προσκλήσεων.  

● Η περαιτέρω εξειδίκευση, εφόσον απαιτείται. 

● Ο καθορισμός της μεθοδολογίας και των ειδικότερων κριτηρίων επιλογής. 

4.2 Κατάρτιση Πρόσκλησης 
Η ΥΔ προβαίνει στην κατάρτιση της Πρόσκλησης  για την υποβολή προτάσεων για έργα, τα οποία δύνανται 
να περιληφθούν στο ΠΑ (ΤΠΑ ή ΠΠΑ) ανάλογα με τους Άξονες Προτεραιότητας που έχουν περιληφθεί στο 
ΠΑ και στους οποίους εμπίπτουν [Έντυπο  Δ1 Ε1].  

Το περιεχόμενο της Πρόσκλησης περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δικαιούχων 
που έχουν την αρμοδιότητα υλοποίησης των έργων αυτών, σχετικά με τους όρους χρηματοδότησής τους 
από το ΤΠΑ/ΠΠΑ. Η πρόσκληση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Ονομαστικά τον φορέα/ή τους φορείς στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.  
2. Τους στόχους (περιγραφή, αναμενόμενες τιμές δεικτών), στους οποίους συνεισφέρει η πρόταση που θα 

υποβληθεί.  
3. Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης.  
4. Τους όρους χρηματοδότησης έργων (κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών, κλπ). 
5. Τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων, τις σχετικές προθεσμίες και τα δικαιολογητικά/ έγγραφα, τα 

οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Έργου. 
6. Τους αρμόδιους επικοινωνίας που μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με την 

πρόσκληση/ανακοίνωση.  
7. Τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένης και της δυνητικής ενημέρωσης του κοινού 

σχετικά με το σκοπό του έργου και τη χρηματοδότησή του από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.  

Η Πρόσκληση  αποτελείται από το βασικό κείμενο και το Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων (αποτελεί 
και Παράρτημα της Απόφασης Ένταξης) και αναφέρει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή των 
προτάσεων, τα οποία, κατά περίπτωση, επιστρέφονται συμπληρωμένα από το φορέα υλοποίησης, και είναι 
τουλάχιστον τα εξής: 

1) Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου [Έντυπο Δ1 Ε2] και οδηγίες συμπλήρωσης [Οδηγός Δ1 Οδ1]. 
2) Μεθοδολογία αξιολόγησης – Κριτήρια Επιλογής Έργων [Οδηγός Δ1 Οδ2]. 
3) Δελτίο/α Ταυτότητας Δείκτη/των. 
4) Έντυπο  «Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Έργου» [Έντυπο Δ1 Ε3]. 
5) Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 62564/7.6.2021 (Β’ 2442) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - 

Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025».    
 

Κατά περίπτωση συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα, όπως: 

1. Έγγραφα που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει το έργο. 
2. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας ή/και συντήρησης του έργου  και των αντίστοιχων 

αρμοδιοτήτων του.  
3. Έγγραφο αρμοδίου οργάνου για την υποβολή της πρότασης,   
4. Σχέδιο εγγράφου (όπως σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης), μεταξύ του δικαιούχου (φορέα 

υλοποίησης) και του κυρίου του έργου, όπου θα αποτυπώνεται η σχετική συμφωνία περί εκτέλεσης του 
έργου αντ΄αυτού.  
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5. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα1 [Έντυπο Δ1 Ε4].   
6. Λοιπά έγγραφα, που κατά την κρίση της ΥΔ απαιτούνται για την υποβολή προτάσεων, όπως 

χρηματοοικονομική ανάλυση στην περίπτωση έργου υποδομής κρατικής ενίσχυσης, κλπ. [σαφώς 
προσδιορισμένα στην πρόσκληση]. 

Ειδικότερα, οι Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Έργων, για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων 
μεμονωμένων ωφελουμένων, συνοδεύονται από το έντυπο «Ειδικές υποχρεώσεις δικαιούχων», το 
περιεχόμενο του οποίου οριστικοποιείται από την ΥΔ, κατά την κατάρτιση της Πρόσκλησης/Ανακοίνωσης ή, 
εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, κατά την ένταξη των έργων, προκειμένου η Απόφαση Ένταξης να περιλαμβάνει 
τις τελικά διαμορφωμένες Ειδικές Υποχρεώσεις Δικαιούχων στην ενότητα «Ειδικοί Όροι» (Παράρτημα Ι). 

Τα στοιχεία της Πρόσκλησης θα καταχωρίζονται απευθείας στο ΠΣ – ΕΠΑ με βάση υπόδειγμα που είναι 
αναρτημένο στο ΠΣ, προκειμένου να δημιουργηθεί το προς υπογραφή έγγραφο. 

4.3 Έκδοση και Δημοσίευση Πρόσκλησης 
Η Πρόσκληση εκδίδεται από το αρμόδιο Όργανο που προΐσταται της ΥΔ. 

Η Πρόσκληση  αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια και η ΥΔ προβαίνει σε δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα 
του φορέα. Στην περίπτωση της ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης, η ανακοίνωση επιπλέον 
αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στους δικαιούχους.  

Η ΥΔ δύναται να εκδώσει τροποποίηση της Πρόσκλησης (δημιουργώντας νέα έκδοση αυτής) στην 
περίπτωση που τροποποιούνται στοιχεία, όπως η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, ή η προθεσμία υποβολής 
πρότασης, καθώς και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος αυτής. Η ΥΔ ενημερώνει τους 
δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά με μέσο αντίστοιχο με αυτό της αρχικής δημοσίευσης.  

Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν, μετά την έκδοση της Πρόσκλησης και πριν την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης, τα κριτήρια επιλογής του έργου να τροποποιηθούν. Η πρόσκληση δεν δύναται να 
τροποποιηθεί μετά τη λήξη της. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε τροποποίηση της πρόσκλησης είναι σκόπιμο να τροποποιείται και το 
χρονοδιάγραμμα υποβολής των προτάσεων. 

5. Σχετικά έντυπα 
 

Κωδικός Περιγραφή 

Δ1 Ε1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων  

Δ1 Ε2 Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) 

Δ1 Ε3 Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Έργου 

Δ1 Ε4 Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα 

Δ1 Οδ1 Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Έργου 

Δ1 Οδ2 Οδηγός Αξιολόγησης Προτάσεων 

 
1  Διευκρινίζεται ότι απαιτείται στις περιπτώσεις όπου περιλαμβάνεται υποέργο αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών, ενώ δεν 

απαιτείται όταν η πρόσκληση αφορά σε δράσεις τεχνικής βοήθειας. 
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6. Διάγραμμα Ροής 
 
Η παρούσα Διαδικασία αποτυπώνεται στο Διάγραμμα Ροής ΔΓ1. 
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Έναρξη 
Διαδικασίας

Ολοκλήρωση Προαπαιτούμενων Ενεργειών
1) Έγκριση του ΤΠΑ ή ΠΠΑ, στο οποίο έχει 

περιληφθεί σχετικός Άξονας Προτεραιότητας. 
2) Ο προγραμματισμός των προσκλήσεων.
3) Η περαιτέρω εξειδίκευση, εφόσον απαιτείται.
4) Ο καθορισμός της μεθοδολογίας και των 

ειδικότερων κριτηρίων επιλογής.

Τέλος Διαδικασίας

Διαδικασία Δ.1: Ενεργοποίηση προγράμματος και έκδοση Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων 

Έκδοση Πρόσκλησης / 
Ανακοίνωσης πρόθεσης 

χρηματοδότησης

Κατάρτιση Πρόσκλησης / Ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης Έκδοση και δημοσίευση Πρόσκλησης / Ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης

Σχετικό έντυπο

Οδηγός

Ανάρτηση της Πρόσκλησης / Ανακοίνωσης 
πρόθεσης χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσίευσή της Πρόσκλησης/ 
Ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης 

στην ιστοσελίδα του φορέα 1/

Κατάρτιση Πρόσκλησης / Ανακοίνωσης πρόθεσης 
χρηματοδότησης:

1) Διαμόρφωση περιεχομένου
2) Καταχώρηση των στοιχείων της 

Πρόσκλησης/Ανακοίνωσης πρόθεσης 
χρηματοδότησης στο ΠΣ – ΕΠΑ  (βάσει 
υποδείγματος).

3) Δημιουργία από το ΠΣ – ΕΠΑ του προς 
υπογραφή εγγράφου.

1/ Στην περίπτωση της ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης, η ανακοίνωση 
επιπλέον αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στους δικαιούχους. 
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Διαδικασία Δ.1: Περίπτωση τροποποίησης της Πρόσκλησης / Ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης 

Τροποποίηση της Πρόσκλησης / Ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης

Σχετικό έντυπο

Οδηγός

Έναρξη 
Διαδικασίας

Τέλος Διαδικασίας

Ανάρτηση της νέας Έκδοσης 
Πρόσκλησης / Ανακοίνωσης πρόθεσης 

χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 
Διαύγεια

Δημοσίευσή της νέας Έκδοσης Πρόσκλησης / 
Ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης στην 

ιστοσελίδα του φορέα 1/

Δημιουργία νέας έκδοσης Πρόσκλησης / 
Ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης:

1) Τροποποίηση περιεχομένου Πρόσκλησης / 
Ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης.

2) Καταχώρηση τροποποιημένων στοιχείων στο 
ΠΣ – ΕΠΑ.

3) Δημιουργία από το ΠΣ – ΕΠΑ του προς 
υπογραφή εγγράφου.

Νέα Έκδοση Πρόσκλησης / 
ανακοίνωσης πρόθεσης 

χρηματοδότησης

Ανάγκη  τροποποίησης της 
Πρόσκλησης / Ανακοίνωσης 
πρόθεσης χρηματοδότησης 

(στην περίπτωση που 
τροποποιούνται στοιχεία, όπως η 
διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ή η 

προθεσμία υποβολής πρότασης)

1/ Στην περίπτωση της ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης αποστέλλεται 
και ηλεκτρονικά στους δικαιούχους. 
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Έναρξη 
Διαδικασίας

Τέλος Διαδικασίας

Διαδικασία Δ.1: Περίπτωση ανάκληση ισχύος της Πρόσκλησης / Ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης

Ανάκληση ισχύος της Πρόσκλησης / Ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης

Σχετικό έντυπο

Οδηγός

Ανάγκη ανάκλησης ισχύος 
της Πρόσκλησης / 

Ανακοίνωσης πρόθεσης 
χρηματοδότησης

Διαμόρφωση εγγράφου 
ανάκλησης ισχύος 

Έκδοση ανάκλησης  ισχύος της 
Πρόσκλησης / Ανακοίνωσης 
πρόθεσης χρηματοδότησης

Ανάρτηση της απόφασης 
ανάκλησης ισχύος της 

Πρόσκλησης/ Ανακοίνωσης 
πρόθεσης χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσίευσή της απόφασης 
ανάκλησης ισχύος της Πρόσκλησης/ 

Ανακοίνωσης πρόθεσης 
χρηματοδότησης στην ιστοσελίδα του 

φορέα 1/ 

1/ Στην περίπτωση Ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης αποστέλλεται και
ηλεκτρονικά στους δικαιούχους.
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Διαδικασία Δ.2: Επιλογή και έγκριση έργου 
 

1. Σκοπός 
Ο σκοπός της Διαδικασίας είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στην επιλογή για 
χρηματοδότηση έργων, σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα εγκεκριμένα από το αρμόδιο όργανο 
κριτήρια επιλογής έργων. 

2. Πεδίο εφαρμογής 
Η παρούσα Διαδικασία εφαρμόζεται για την αξιολόγηση των προτάσεων (αιτήσεων χρηματοδότησης), οι 
οποίες έχουν υποβληθεί μετά από την έκδοση Πρόσκλησης/ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης προς 
τους δυνητικούς δικαιούχους, για την επιλογή και ένταξη των προς χρηματοδότηση έργων στο σχετικό 
ΤΠΑ/ΠΠΑ. 

Επιπλέον, η παρούσα Διαδικασία εφαρμόζεται και για έργα που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ και δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της Διαδικασίας 3: «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων που είναι ενταγμένα στο ΠΔΕ 
(μετάπτωση) και ένταξή τους στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης»,  και άρα δεν μεταφέρονται αυτομάτως στο ΕΠΑ.  

Έργα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, είναι ήδη συμβασιοποιημένα ή βρίσκονται 
στη φάση κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού (διαγωνιστική διαδικασία σε εξέλιξη), ή 
τουλάχιστον έχει εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης των Τευχών 
Διακήρυξης ή ισοδύναμη πράξη (πχ. απόφαση υλοποίησης πράξης με ίδια μέσα), πριν από την ημερομηνία 
έναρξης της πρώτης Προγραμματικής Περιόδου του ΕΠΑ 2021-2025, και αντιστοιχούν στην περιγραφή ενός 
Άξονα Προτεραιότητας του ΠΑ (ΤΠΑ/ΠΠΑ), μεταφέρονται στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2025 ως 
συνεχιζόμενα, οπότε για τα έργα αυτά δεν εφαρμόζεται η παρούσα Διαδικασία.     

Πλην των ανωτέρω έργων, αυτόματα στο ΕΠΑ μεταφέρονται και συνεχιζόμενα έργα, τα οποία αφορούν  
επαναλαμβανόμενες δράσεις με ομοειδές αντικείμενο, ανεξαρτήτως της κατάστασης προόδου των 
υποέργων τους, οπότε για τα έργα αυτά δεν εφαρμόζεται η παρούσα Διαδικασία.   

3. Θεσμικό Πλαίσιο 

● Νόμος 4635/2019: άρθρα 118 έως 141 

● Η με αρ. πρωτ. 62564/7.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - 
Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025».    

4. Περιγραφή  

4.1 Υποβολή προτάσεων 
Οι προτάσεις, ήτοι το ΤΔΕ [Έντυπο Δ1 Ε2] με συνημμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά έχουν 
προσδιοριστεί στην Πρόσκληση, υποβάλλονται κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται στην Πρόσκληση από τους 
δυνητικούς δικαιούχους, εντός της προθεσμίας που προσδιορίζεται από την ΥΔ στην Πρόσκληση. Κατά την 
κρίση της ΥΔ και για διευκόλυνση του έργου της, δύναται να ζητηθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, η 
υποβολή συγκεκριμένων εγγράφων και σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, όσα συνημμένα της πρότασης δεν είναι 
τεχνικά εφικτό να υποβληθούν/επισυναφθούν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ ΕΠΑ, αποστέλλονται στην ΥΔ σε 
έντυπη μορφή  εντός της προθεσμίας που προσδιορίζεται από την ΥΔ στην Πρόσκληση.  

Ο δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΠΣ ΕΠΑ. 

Όλες οι προτάσεις (δηλ. το ΤΔΕ με συνημμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα) αρχειοθετούνται/τηρούνται στο 
ΠΣ ΕΠΑ. 
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4.2 Αξιολόγηση προτάσεων 
Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιείται από την ΥΔ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
129, ν. 4635/2019, με βάση κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην Πρόσκληση/ανακοίνωση της πρόθεσης 
χρηματοδότησης και κατηγοριοποιούνται κατ΄ ελάχιστον στις ακόλουθες ομάδες κριτηρίων α) πληρότητα και 
σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και τήρηση του θεσμικού πλαισίου, β) σκοπιμότητα/αναγκαιότητα 
του έργου, γ) ωριμότητα του έργου και δ) επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου. 

Αν η ΥΔ το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να αναζητήσει τη συνδρομή αξιολογητών εγγεγραμμένων είτε σε 
Μητρώο Αξιολογητών που συστήνεται για το σκοπό αυτό με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, είτε στο 
Μητρώο των Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ ή σε άλλο υφιστάμενο Μητρώο. 

Για όλους τους αξιολογητές (προσωπικό ΥΔ, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες) διασφαλίζεται ότι: 

✔ διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων 
στην ΥΔ, η οποία και τηρεί το σχετικό αρχείο ανά πρόσκληση. Στην περίπτωση εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη σύμβαση που συνάπτεται με την ΥΔ. 

✔ διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε 
αξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων ολοκληρώνεται σε δύο διαδοχικά και διακριτά μέρη και πραγματοποιείται με 
βάση τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής έργων που εγκρίθηκαν αρμοδίως: 

α) Μέρος Α: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης και  

β) Μέρος Β: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων.  

Η αξιολόγηση δύναται να είναι άμεση ή συγκριτική σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον «Οδηγό Αξιολόγησης 
Προτάσεων» [Δ1 Οδ2].  

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης (άμεση ή συγκριτική), η ΥΔ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε μέρος 
της αξιολόγησης την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή/και διευκρινίσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην πρόσκληση. 

Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω 
παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και έχουν εκδοθεί πριν την υποβολή της πρότασης ή υποβλήθηκε 
αίτηση έκδοσης πριν την υποβολή της πρότασης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον/τους 
αξιολογητή/τες με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του 
περιεχομένου της πρότασης.  

Ειδικά για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, η ΥΔ ενημερώνει το δυνητικό δικαιούχο, με τη χρήση 
του Εντύπου Δ2 Ε1 «Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση της πρότασης». 
Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας που τίθεται από την ΥΔ (βλέπε κατευθύνσεις στον «Οδηγό Αξιολόγησης 
Προτάσεων» [Δ1 Οδ2]). Εφόσον τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η πρόταση 
απορρίπτεται. Στην περίπτωση άμεσης αξιολόγησης, η πρόταση αξιολογείται με βάση την ημερομηνία 
παραλαβής των συμπληρωματικών στοιχείων.  

Διευκρινίζεται ότι, το αίτημα για υποβολή διευκρινίσεων δεν επηρεάζει τη σειρά με την οποία αξιολογείται η 
πρόταση στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης. Επιπλέον, η μη υποβολή των αιτουμένων διευκρινίσεων 
από την πλευρά του δικαιούχου δεν αποτελεί αποκλειστικό λόγο απόρριψης της πρότασης αλλά, ανάλογα 
με τη φύση της διευκρίνισης, δύναται να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της πρότασης (π.χ. στη 
βαθμολόγηση της 1ης ομάδας κριτηρίων που αφορούν την πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης).  

Τα αποτελέσματα του κάθε μέρους της αξιολόγησης και η σχετική τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας και της αξιολόγησης της πρότασης ανά κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων 
καταγράφονται αναλυτικά στο Φύλλο Αξιολόγησης Έργου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής 
Έργων, όπως αυτά διαμορφώνονται στην σχετική Πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης. 



  

 
Διαδικασία: Δ2  
Έκδοση: 1η_1.7.2021                                                      3 
 
 

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δυνητικού δικαιούχου από την αρμόδια 
ΥΔ προσδιορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση. Το διάστημα πρέπει να  είναι εύλογο και σύντομο και πρέπει 
να προσδιορίζεται στην Πρόσκληση. Το διάστημα υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης 
από το δυνητικό δικαιούχο στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης ή από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προτάσεων στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι, στην 
περίπτωση που ζητηθούν από την ΥΔ συμπληρωματικά στοιχεία, δεν προσμετράται στην προθεσμία 
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του δυνητικού δικαιούχου, μέσω 
της αποστολής του Εντύπου Δ2 Ε1 «Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση 
της πρότασης», μέχρι την εμπρόθεσμη λήψη των συμπληρωματικών στοιχείων. 

i. Μέρος Α’ : Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

Στην πλήρη του ανάπτυξη το ΠΣ ΕΠΑ θα κάνει έναν αρχικό έλεγχο συμβατότητας της πρότασης με τον οποίο 
θα ελέγχονται στοιχεία, όπως η ημερομηνία υποβολής της πρότασης, η επαρκής συμπλήρωση του Τεχνικού 
Δελτίου Έργου κλπ., προκειμένου να επιτραπεί ή όχι η υποβολή της πρότασης. 

Στη συνέχεια εξετάζεται η πληρότητα και επιλεξιμότητα της πρότασης ως προς τα κριτήρια του Μέρους Α’. 

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της εξέτασης του Μέρους Α’, η ΥΔ είτε προχωρά στην περαιτέρω αξιολόγηση 
της πρότασης (Μέρος Β’), είτε η πρόταση απορρίπτεται. Στην περίπτωση απόρριψης, η ΥΔ συντάσσει το 
Έντυπο Δ2 Ε2 «Απόφαση Απόρριψης Πρότασης», στο οποίο τεκμηριώνονται οι λόγοι της απόρριψης. Η 
Απόφαση Απόρριψης Πρότασης υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο μετά από ενημέρωση της ΥΔ. Ο 
δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται με την αποστολή της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης. Οι δυνητικοί 
δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της παρούσας Διαδικασίας. 

ii. Μέρος Β’: Αξιολόγηση της πρότασης ανά κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων 

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται, για τις προτάσεις που έχουν κριθεί θετικά ως προς την πληρότητα και 
επιλεξιμότητα τους (Μέρος Α’), με βάση τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής έργων. Για 
την αξιολόγηση, χρησιμοποιείται το Φύλλο Αξιολόγησης Έργου, το οποίο θα συμπληρώνεται από την ΥΔ 
στο ΠΣ ΕΠΑ κατά την πλήρη λειτουργία του. 

Κατά κανόνα, επιλέγονται από την ΥΔ για χρηματοδότηση έργα έως το ύψος της δημόσιας δαπάνης της 
Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης η ΥΔ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης 
του ΠΑ, καθώς και τη φύση του έργου, δύναται να ξεπεράσει το ύψος της δημόσιας δαπάνης που τίθεται 
στην Πρόσκληση έως προκαθορισμένου ποσοστού, το οποίο επίσης έχει προσδιοριστεί στην Πρόσκληση. 
Σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο προϋπολογισμού προς διάθεση, η ΥΔ μπορεί, επίσης, στο πλαίσιο 
της ορθής διαχείρισης, να εντάξει και την επόμενη θετικά αξιολογηθείσα πρόταση. Σε καμία περίπτωση, 
πάντως, το σύνολο των εντάξεων που αφορούν στο ΠΑ δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε υπέρβαση του 
οριζόμενου ορίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. Α, σημείο 4 του άρθρου 129 του ν. 4635/2019. 

Στην περίπτωση άμεσης αξιολόγησης κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς, με σειρά προτεραιότητας, 
η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της, ως προς τη συμμόρφωσή 
της ανά κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων αξιολόγησης. 

Στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης, η αξιολόγηση των προτάσεων αρχίζει μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής προτάσεων, όπως ορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση και οι προτάσεις αξιολογούνται 
ως προς τη συμμόρφωσή τους ανά κριτήριο/ομάδα κριτηρίων αξιολόγησης και κατατάσσονται σε φθίνουσα 
σειρά με βάση τη βαθμολογία τους. Ο Προσωρινός Πίνακας κατάταξης των προτάσεων που αξιολογήθηκαν 
[Έντυπο Δ2 Ε3] (ο οποίος σε πλήρη λειτουργία του ΠΣ ΕΠΑ θα παράγεται από το ΠΣ), εγκρίνεται από την 
ΥΔ και αποστέλλεται ταυτόχρονα σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, των οποίων οι προτάσεις 
εξετάστηκαν κατά το στάδιο αυτό. Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.4 της παρούσας διαδικασίας. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων προκύπτει ο 
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Θετικά Αξιολογημένων Προτάσεων [Έντυπο Δ2 Ε3], ο οποίος υπογράφεται 
από το αρμόδιο όργανο μετά από εισήγηση της ΥΔ.  

Ο οριστικός Πίνακας αποστέλλεται εκ νέου σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, των οποίων οι προτάσεις 
εξετάστηκαν κατά το στάδιο αυτό για να λάβουν γνώση της τελικής κατάταξης.  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης (άμεση ή συγκριτική) και εφόσον: 
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⮚ Η αξιολόγηση αποβεί θετική, η ΥΔ οριστικοποιεί στο ΠΣ ΕΠΑ τα εγκεκριμένα στοιχεία του κάθε έργου. 
Μέσω του ΠΣ ΕΠΑ θα παράγονται: 

▪ η Απόφαση Ένταξης Έργου [Έντυπο Δ2 Ε4], η οποία περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τον τίτλο, τον 
προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, συνοπτική περιγραφή του 
αντικειμένου του έργου, τις υποχρεώσεις του δικαιούχου  και άλλους ειδικούς όρους, όταν 
απαιτείται. Η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο. Ο δικαιούχος ενημερώνεται με την 
αποστολή της Απόφασης Ένταξης. 

▪ το οριστικοποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (που περιλαμβάνει και το/τα Δελτίο/α Υποέργου).  

Η Απόφαση Ένταξης αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

⮚ Η αξιολόγηση αποβεί αρνητική, η πρόταση απορρίπτεται. Μέσω του ΠΣ ΕΠΑ (σε πλήρη λειτουργία) θα 
παράγεται: 

● στην περίπτωση όπου η πρόταση είναι ελλιπής, η «Απόφαση Απόρριψης Πρότασης» [Έντυπο 
Δ2 Ε2], 

● η οριστική λίστα των δικαιούχων «Πίνακας κατάταξης θετικά αξιολογημένων προτάσεων 
(Προσωρινός/ Οριστικός)» [Έντυπο Δ2 Ε3]. 

Σημειώνεται πως στις περιπτώσεις όπου προτάσεις, είτε δεν αξιολογήθηκαν από την ΥΔ λόγω εξαντλήσεως 
του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης (περίπτωση άμεσης αξιολόγησης), είτε παρόλο που 
αξιολογήθηκαν θετικά βάσει και του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης (περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης), δεν 
προτάθηκαν τελικά προς ένταξη στο ΠΑ, λόγω εξαντλήσεως και πάλι της συνολικής προς διάθεση δημόσιας 
δαπάνης της Πρόσκλησης, οι προτάσεις αυτές δεν απορρίπτονται και δεν εκδίδεται σχετική Απόφαση 
Απόρριψης Πρότασης [Έντυπο Δ2 Ε2]. 

Οι εν λόγω προτάσεις δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το ΤΠΑ/ΠΠΑ, σε περιπτώσεις μη ένταξης κάποιων 
εκ των αξιολογημένων προτάσεων που είχαν επιλεγεί αρχικά προς χρηματοδότηση, ή σε περιπτώσεις 
αύξησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης από την ΥΔ.  
Η  Απόφαση Απόρριψης Πρότασης [Έντυπο Δ2 Ε2] υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο, μετά από σχετική 
ενημέρωση της ΥΔ. Ο δικαιούχος ενημερώνεται με την αποστολή της «Απόφασης Απόρριψης Πρότασης» 
[Έντυπο Δ2 Ε2]. Ειδικά στην περίπτωση άμεσης αξιολόγησης, οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να 
υποβάλουν ένσταση επί αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της παρούσας Διαδικασίας. 

4.3 Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης 
Η Απόφαση Ένταξης αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 

4.4 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων 
Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ΥΔ σχετικά με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων 
ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι της Απόφασης 
Απόρριψης Πρότασης [Έντυπο Δ2 Ε2] (κατά την άμεση αξιολόγηση) ή του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης 
[Έντυπο Δ2 Ε3] (κατά την συγκριτική αξιολόγηση).  

Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από το δικαιούχο.  

Η ΥΔ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των 
ενστάσεων εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που έχει εκδώσει τις αρχικές αποφάσεις και κοινοποιούνται 
στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
έγκριση των αποτελεσμάτων από την ΥΔ και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.  

Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
ένστασης. Στην επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι εκτός της ΥΔ. 

Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΥΔ που συμμετείχαν στη 
διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης, την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της 
υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων. 
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το χρονικό διάστημα υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων μπορεί να 
διαφοροποιείται. 

4.5 Συμπλήρωση στοιχείων Υποέργων 

Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης του Έργου, ο δικαιούχος συμπληρώνει σταδιακά και υποβάλει για 
κάθε άλλο υποέργο το «Δελτίο Υποέργου» που αποτελεί μέρος του ΤΔΕ μετά από σύμφωνη γνώμη της ΥΔ.  

5. Σχετικά έντυπα 
 

Κωδικός Περιγραφή 

Δ2 Ε1 Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση της 

πρότασης. 

Δ2 Ε2 Απόφαση απόρριψης πρότασης  

Δ2 Ε3 Πίνακας κατάταξης θετικά αξιολογημένων προτάσεων (Προσωρινός/ 

Οριστικός) 

Δ2 Ε4 Απόφαση ένταξης  

 

Στη Διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται και το τυποποιημένο έντυπο της Διαδικασίας Δ 1: «Ενεργοποίηση 
προγράμματος και έκδοση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων» 

 
Δ1 Ε2 Τεχνικό Δελτίο Έργου 

Δ1 Οδ2 Οδηγός Αξιολόγησης Προτάσεων 

 

6. Διάγραμμα Ροής 
Η παρούσα Διαδικασία αποτυπώνεται στο Διάγραμμα Ροής ΔΓ2. 
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Τέλος Διαδικασίας

Μέρος Α: Έλεγχος Πληρότητας και Επιλεξιμότητας πρότασης Μέρος Β: Άμεση αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων

Υποβολή πρότασης κατά τον 
τρόπο που υποδεικνύεται στην 

Πρόσκληση 

Αρχειοθέτηση της πρότασης στο 
ΠΣ ΕΠΑ και ενημέρωση του 

δυνητικού δικαιούχου

Μέρος Α: Έλεγχος 
Πληρότητας & 
Επιλεξιμότητας 

πρότασης 1/

Υπάρχει ανάγκη 
υποβολής 

συμπληρωματικών 
στοιχείων;

Υποβάλλει 
εμπρόθεσμα τα 

συμπληρωματικά 
στοιχεία;

Είναι πλήρης 
και επιλέξιμη 
η πρόταση;

Ενημέρωση του 
δυνητικού δικαιούχου

Σχέδιο απόφασης  
απόρριψης της 

πρότασης

Απόρριψη της 
πρότασης

Ενημέρωση 
δυνητικού 
δικαιούχου

Υποβάλλει 
ένσταση ο 
δυνητικός 

δικαιούχος;

Παραλαβή 
ενστάσεων

Έγινε 
δεκτή;

Ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης του έργου

Θετικό το 
αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης;

Αυτοδίκαιη εγγραφή στο 
ΠΔΕ, ενημέρωση 

δικαιούχου (αποστολή της 
απόφασης ένταξης) και 

ανάρτηση στο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Διαδικασία Δ.2 : Επιλογή και έγκριση έργου – Περίπτωση 1: Άμεση αξιολόγηση

Έναρξη 
Διαδικασίας

1/ Για την αξιολόγηση της πρότασης, 
αν η ΥΔ το κρίνει απαραίτητο, μπορεί 
να αναζητήσει τη συνδρομή 
αξιολογητών.

Σχετικό έντυπο

Οδηγός

Ναι

Όχι

Ναι

Οριστικοποιούνται στο ΠΣ ΕΠΑ τα
εγκεκριμένα στοιχεία του κάθε έργου.
Μέσω του ΠΣ ΕΠΑ παράγονται:
1.Απόφαση ένταξης έργου
2.Οριστικοποιημένο ΤΔΕ

Μέσω του ΠΣ ΕΠΑ (σε πλήρη
λειτουργία) θα παράγονται:

1. Απόφαση απόρριψης πρότασης
2. Πίνακας κατάταξης θετικά 

αξιολογημένων προτάσεων 

Όχι

Ναι

Μέρος Β: Άμεση αξιολόγηση των 
προτάσεων με βάση την ημερομηνία 
παραλαβής των συμπληρωματικών 

στοιχείων 2/

2/ Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης προσδιορίζεται 
στην Πρόσκληση. Το διάστημα υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της 
πρότασης από το δυνητικό δικαιούχο. Κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς, με 
σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της 
ηλεκτρονικής υποβολής της. Στην περίπτωση κατάθεσης συμπληρωματικών 
στοιχείων, η πρόταση αξιολογείται με βάση την ημερομηνία παραλαβής τους. 

Υποβάλλει 
ένσταση ο 
δυνητικός 

δικαιούχος;

Υπάρχει 
διαθέσιμος 

π/υ;

Η πρόταση: 
• δεν απορρίπτεται 
• δεν εκδίδεται σχετική Απόφαση
• δύνανται να χρηματοδοτηθεί σε 

μεταγενέστερο χρόνο υπό 
προϋποθέσεις

Παραλαβή 
ενστάσεων

Έγινε 
δεκτή;
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Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Απόφαση ένταξης 
έργου 3/

3/ Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου, ο δικαιούχος συμπληρώνει 
σταδιακά και υποβάλει για κάθε άλλο υποέργο το «Δελτίο Υποέργου» που 
αποτελεί μέρος του ΤΔΕ μετά από σύμφωνη γνώμη της ΥΔ.

Ενημέρωση 
δυνητικού 
δικαιούχου
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Τέλος Διαδικασίας

Μέρος Α: Έλεγχος Πληρότητας και Επιλεξιμότητας πρότασης Μέρος Β: Συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων

Υποβολή πρότασης κατά τον 
τρόπο που υποδεικνύεται στην 

Πρόσκληση 

Αρχειοθέτηση της πρότασης στο 
ΠΣ ΕΠΑ και ενημέρωση του 

δυνητικού δικαιούχου

Υποβάλλει 
εμπρόθεσμα τα 

συμπληρωματικά 
στοιχεία;

Είναι πλήρης 
και επιλέξιμη 
η πρόταση;

Ενημέρωση του 
δυνητικού δικαιούχου

Σχέδιο απόφασης  
απόρριψης της 

πρότασης

Απόρριψη της 
πρότασης

Υποβάλλει 
ένσταση ο 
δυνητικός 

δικαιούχος;

Παραλαβή 
ενστάσεων

Έγινε 
δεκτή;

Ενημέρωση 
δυνητικού 
δικαιούχου

Έγινε 
δεκτή;

Ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης

Θετικό το 
αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης;

Διαδικασία Δ.2 : Επιλογή και έγκριση έργου – Περίπτωση 2: Συγκριτική αξιολόγηση 

Έναρξη 
Διαδικασίας

Σχετικό έντυπο

Οδηγός
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όδ
ιο
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ργ
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Ναι

Ναι

Μέρος Β: Συγκριτική αξιολόγηση 
των προτάσεων μετά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής 
προτάσεων

Υποβάλλει 
ένσταση ο 
δυνητικός 

δικαιούχος;

Έκδοση προσωρινού 
πίνακα κατάταξης και 

έγκριση

Έκδοση οριστικού 
πίνακα κατάταξης και 

έγκριση

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Μέσω του ΠΣ ΕΠΑ παράγονται:
1. Απόφαση ένταξης έργου
2. Οριστικοποιημένο ΤΔΕ

Μέσω του ΠΣ ΕΠΑ (σε πλήρη λειτουργία) θα 
παράγονται:
• Απόφαση απόρριψης πρότασης
• Πίνακας κατάταξης θετικά αξιολογημένων 

προτάσεων 

Όχι
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Ανήκει στις 
προτάσεις που δεν 
προτείνονται λόγω 
εξαντλήσεως της 

προς διάθεση 
δημόσιας 
δαπάνης;

Η πρόταση: 
• δεν απορρίπτεται 
• δεν εκδίδεται σχετική απόφαση 

απόρριψης
• δύνανται να χρηματοδοτηθεί σε 

μεταγενέστερο χρόνο υπό 
προϋποθέσεις

Ναι

Όχι

1/ Για την αξιολόγηση της πρότασης, αν η ΥΔ το κρίνει απαραίτητο, μπορεί 
να αναζητήσει τη συνδρομή αξιολογητών.

2/ Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου, ο δικαιούχος συμπληρώνει 
σταδιακά και υποβάλει για κάθε άλλο υποέργο το «Δελτίο Υποέργου» που 
αποτελεί μέρος του ΤΔΕ μετά από σύμφωνη γνώμη της ΥΔ.

Απόφαση ένταξης 
έργου 2/

Αυτοδίκαιη εγγραφή στο ΠΔΕ, ενημέρωση 
δικαιούχου (αποστολή της απόφασης ένταξης) 

και ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Μέρος Α: Έλεγχος 
Πληρότητας & 
Επιλεξιμότητας 

πρότασης 1/

Υπάρχει ανάγκη 
υποβολής 

συμπληρωματικών 
στοιχείων; Ενημέρωση 

δυνητικού 
δικαιούχου

Ενημέρωση 
δυνητικού 
δικαιούχου

Όχι

Ενημέρωση 
δυνητικού 
δικαιούχου
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Διαδικασία Δ 3: Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων που είναι ενταγμένα 
στο ΠΔΕ και ένταξή τους στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

 

1. Σκοπός 
Ο σκοπός της Διαδικασίας είναι η διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης ένταξης έργων, ήδη εγγεγραμμένων 
στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2021, στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του 
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025. 
2. Πεδίο εφαρμογής 
Η παρούσα Διαδικασία εφαρμόζεται για τα έργα, τα οποία την 30η Ιουνίου 2021 πληρούν σωρευτικά τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

● είναι εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ 2021  
● έχει αναληφθεί νομική δέσμευση («ΝοΔε» - σύμβαση ή άλλη ισοδύναμη πράξη, όπως απόφαση 

υλοποίησης με ίδια μέσα) ή βρίσκονται στη φάση κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού 
(διαγωνιστική διαδικασία σε εξέλιξη), ή τουλάχιστον έχει εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη του 
αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης των Τευχών Διακήρυξης πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
πρώτης Προγραμματικής Περιόδου του ΕΠΑ 2021-2025. 

Σημειώνεται πώς εφόσον η υλοποίηση ενός ενταγμένου έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ πραγματοποιείται 
με ένα ή περισσότερα υποέργα, τότε αρκεί να έχει αναληφθεί νομική δέσμευση ή να βρίσκεται στη φάση 
κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού (διαγωνιστική διαδικασία σε εξέλιξη), ή τουλάχιστον να 
έχει εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης των Τευχών Διακήρυξης ή 
ισοδύναμη πράξη, πριν από την ημερομηνία έναρξης της πρώτης Προγραμματικής Περιόδου του ΕΠΑ 2021-
2025, για ένα υποέργο. 

● αντιστοιχούν στην περιγραφή ενός Άξονα Προτεραιότητας του ΠΑ (ΤΠΑ/ΠΠΑ). 

Τα έργα αυτά μεταφέρονται στο ΕΠΑ ως συνεχιζόμενα έργα, χωρίς την έκδοση Πρόσκλησης ή Ανακοίνωσης 
Πρόθεσης Χρηματοδότησης, και εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του φορέα 
χρηματοδότησής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκρίσεις του ΠΔΕ 2021.  

Πλην των ανωτέρω έργων, μέσω της παρούσας διαδικασίας, μεταφέρονται στο ΕΠΑ και εν εξελίξει 
(συνεχιζόμενα) έργα τα οποία αφορούν σε επαναλαμβανόμενες δράσεις με ομοειδές αντικείμενο, δηλαδή 
που εμπίπτουν στον ίδιο Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ), ανεξαρτήτως της κατάστασης προόδου των υποέργων 
τους. 

3. Θεσμικό Πλαίσιο 
● Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019)/ ΜΕΡΟΣ IΗ:ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
● Η με αρ. πρωτ. 62564/7.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

- Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025».  
● Η με αρ. πρωτ. 64957/16.6.2021 (Β’ 2548) Υπουργική Απόφαση «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων 

εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις 
χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων». 

4. Περιγραφή 
4.1 Προαπαιτούμενες ενέργειες για τη μεταφορά και την ένταξη συνεχιζόμενων έργων 
Οι ΥΔ ορίζουν τα προτεινόμενα για μεταφορά έργα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, 
και αποστέλλουν, μέχρι τις 12 Ιουλίου 2021 στην Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
(Δι.Δι.Ε.Π.) μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (στις διευθύνσεις: ddepde@mnec.gr, και protokollo@mnec.gr), 
τον Πίνακα του Παραρτήματος της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 64957/16.6.2021 (Β’ 2548) 
«Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-
2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», με αναλυτικά στοιχεία ανά έργο που 
περιλαμβάνουν: 

 

 

mailto:didiep@mnec.gr
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● τον τίτλο του έργου και τον ενάριθμο κωδικό εγγραφής του έργου στο ΠΔΕ 
● το συνολικό προϋπολογισμό εγγραφής του έργου στο ΠΔΕ 
● τον προϋπολογισμό της Διακήρυξης ή το ποσό της/ των ΝοΔε. 
● το ποσό πληρωμών ΠΔΕ που έχουν πραγματοποιηθεί για το έργο, έως και την 30η Ιουνίου 2021  
● τον προϋπολογισμό του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑ 
● τον Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος Ανάπτυξης, στον οποίο δύναται να ενταχθεί το έργο. 

 

Σημειώνεται ότι: 

Α) στις περιπτώσεις συνεχιζόμενων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί ΝοΔε πριν από την ημερομηνία 
έναρξης της πρώτης Προγραμματικής Περιόδου του ΕΠΑ 2021-2025, η μεταφορά θα γίνει βάσει του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου των έργων (συνολικό ποσό ΝοΔε μείον πληρωμές μέχρι και 30η Ιουνίου 2021). 

Β) στις περιπτώσεις συνεχιζόμενων έργων, για τα οποία δεν έχει αναληφθεί ΝοΔε πριν από την ημερομηνία 
έναρξης της πρώτης Προγραμματικής Περιόδου του ΕΠΑ 2021-2025, αλλά βρίσκονται στη φάση 
κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού (διαγωνιστική διαδικασία σε εξέλιξη), ή για τα οποία 
τουλάχιστον έχει εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης των Τευχών 
Διακήρυξης ή ισοδύναμη πράξη, η μεταφορά στο ΠΣ ΕΠΑ θα γίνει βάσει του συνολικού προϋπολογισμού 
εγγραφής του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ ή του προϋπολογισμού των Τευχών Διακήρυξης. 

Γ) στις περιπτώσεις συνεχιζόμενων έργων με πολλά υποέργα, όπου έχει αναληφθεί τουλάχιστον  μία ΝοΔΕ, 
που δεν αντιστοιχεί στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, το έργο εντάσσεται προς χρηματοδότηση από 
το ΕΠΑ με προϋπολογισμό ίσο με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ΝοΔε και το υπόλοιπο ποσό του μη 
συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού των υπόλοιπων υποέργων. 

Ειδική Περίπτωση 

Ειδική κατηγορία συνεχιζόμενων έργων αποτελούν έργα, τα οποία αφορούν επαναλαμβανόμενες 
δράσεις, με μεγάλο πλήθος υποέργων (όπως έργα συντηρήσεων οδικού – δασικού δικτύου, έργα σχολικών 
υποδομών, έργα καταπολέμησης κουνουπιών, μυοκτονίες, ηλεκτροφωτισμός έργων, καθαρισμός ρεμάτων 
κ.ο.κ.), που υλοποιούνται από πολλούς δικαιούχους και συχνά αφορούν ετερόκλητο θεματικό αντικείμενο. 

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο ένταξης έργων στο ΕΠΑ θα πρέπει να υπάρχει συνάφεια του φυσικού 
αντικειμένου του έργου/υποέργων με τους στόχους και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ΠΑ, η διαδικασία 
μεταφοράς και ένταξης των υφιστάμενων επαναλαμβανόμενων έργων στο ΕΠΑ θα έχει ως εξής: 

Δ) Για τα υφιστάμενα επαναλαμβανόμενα έργα με ομοειδή υποέργα που εμπίπτουν σε ένα Άξονα 
Προτεραιότητας του ΤΠΑ/ΠΠΑ, εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο ΕΠΑ το υπόλοιπο του 
προϋπολογισμού τους, ήτοι ο συνολικός προϋπολογισμός έργου μείον τις συνολικές πληρωμές ΠΔΕ έως και 
την 30η Ιουνίου 2021. Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός ένταξης των έργων αυτών στο ΕΠΑ δεν μπορεί 
να είναι μικρότερος από τη διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού των ΝοΔε και του συνολικού ποσού 
πληρωμών ΠΔΕ. 

Ε) Για τα υφιστάμενα επαναλαμβανόμενα έργα με υποέργα που εμπίπτουν σε παραπάνω από ένα Άξονα 
Προτεραιότητας του ΤΠΑ/ΠΠΑ, τροποποιείται ο προϋπολογισμός, ώστε να ισούται με το συνολικό ποσό των 
ΝοΔε ή με το συνολικό ποσό πληρωμών ΠΔΕ. Στο ΕΠΑ εντάσσεται προς χρηματοδότηση έργο με 
προϋπολογισμό ίσο με το άθροισμα των ΝοΔε μείον τις πληρωμές του ΠΔΕ, που έλαβαν χώρα το αργότερο 
έως και την 30η Ιουνίου 2021. Στην περίπτωση που η διαφορά αυτή είναι μηδενική ή αρνητική, το έργο δεν 
εντάσσεται στο ΕΠΑ, ενώ συνεχίζει να πληρώνεται από τις υφιστάμενες πληρωμές ΠΔΕ. Το έργο θα ενταχθεί 
στον ΑΠ του ΤΠΑ/ΠΠΑ που συνάδει με τη στοχοθεσία του Υποέργου με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό. 
Για την ένταξη των υποέργων που δεν εμπίπτουν στην μεταφορά, οι ΥΔ ενεργοποιούν τη διαδικασία 
πρόσκλησης / ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης για ένταξη νέων έργων, μεριμνώντας για τη 
διασφάλιση της αντιστοιχίας έργων και υποέργων με στόχους και Άξονες Προτεραιότητας του ΤΠΑ/ΠΠΑ.  
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Μετά την παραλαβή του Πίνακα με τα προτεινόμενα έργα προς μεταφορά, η Δι.Δι.Ε.Π. επιβεβαιώνει τα 
στοιχεία, και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων ολοκληρώνει τη μεταφορά των έργων 
στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΠΑ και ενημερώνει την αρμόδια ΥΔ. 
Η αρμόδια ΥΔ του Προγράμματος Ανάπτυξης, για τα έργα που μεταφέρθηκαν στο Πρόγραμμα ευθύνης της, 
προκειμένου να εκδώσει αποφάσεις ένταξης, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
μεταφοράς κάθε έργου στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΠΑ, μεριμνά για τη: 

● Συμπλήρωση του συνόλου των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Έργου [Έντυπο Δ1 Ε2, Οδηγός Δ1 
Οδ1] και υφιστάμενων Υποέργων. 

● Συγκέντρωση λοιπών εγγράφων που κατά την κρίση της ΥΔ απαιτούνται για την απρόσκοπτη και 
ομαλή παρακολούθηση του συνεχιζόμενου έργου στην ΠΠ 2021-2025.  

4.2 Ένταξη έργων 
Μετά την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων ενεργειών της Ενότητας 4.1, μέσω του ΠΣ ΕΠΑ θα 
παράγονται:  

● η Απόφαση Ένταξης Έργου [΄Εντυπο Δ2 Ε4], η οποία περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τον τίτλο, τον 
προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου 
του έργου, τις υποχρεώσεις του δικαιούχου  και άλλους ειδικούς όρους, όταν απαιτείται. Η απόφαση 
εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο. Ο δικαιούχος ενημερώνεται με την αποστολή της Απόφασης 
Ένταξης. 

● το οριστικοποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (που περιλαμβάνει και το/τα Δελτίο/α Υποέργου/ων).  

Εφόσον, δεν καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων ενεργειών της Ενότητας 4.1, η ΥΔ 
εξετάζει την ανάκληση του έργου από το ΕΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος και ο φορέας πρότασης 
ενημερώνονται εγγράφως.  

4.3 Δημοσιοποίηση απόφασης ένταξης 

Η Απόφαση Ένταξης αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 

4.4 Συμπλήρωση στοιχείων Υποέργων 

Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης του Έργου, ο δικαιούχος συμπληρώνει σταδιακά και υποβάλει για 
κάθε νέο υποέργο το «Δελτίο Υποέργου». 

4.5. Έργα που δεν μεταφέρονται αυτοδικαίως στο ΕΠΑ 

Τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης Διαδικασίας, 
δεν μεταφέρονται στο ΕΠΑ.  

Για τα έργα αυτά, οι ΥΔ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ή της Περιφέρειας, 
οφείλουν σε εύλογο χρονικό διάστημα να προβούν σε αξιολόγηση της πραγματικής ανάγκης υλοποίησης του 
έργου, σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος. 

Σε περίπτωση που ο φορέας αποφασίσει την ένταξη των έργων αυτών στο ΤΠΑ/ΠΠΑ, τότε πρέπει να 
ακολουθήσει την Διαδικασία Δ1 «Ενεργοποίηση προγράμματος και έκδοση πρόσκλησης για υποβολή 
προτάσεων», μέσω της έκδοσης πρόσκλησης ή ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης.  

5. Σχετικά έντυπα 
Στη Διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται και τυποποιημένα έντυπα/οδηγοί της Διαδικασίας 1: 

«Ενεργοποίηση Προγράμματος και Έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης» 

 
Κωδικός Περιγραφή 

Δ1 Ε2 Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) 

Δ1 Οδ1 Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Έργου 
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Στη Διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται και το τυποποιημένο έντυπο της Διαδικασίας 2: «Επιλογή και έγκριση 
έργου» 

 
Δ2 Ε4 Απόφαση Ένταξης 

 

6. Διάγραμμα Ροής 
Η παρούσα Διαδικασία αποτυπώνεται στο Διάγραμμα Ροής ΔΓ3. 
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Διαδικασία Δ.3: Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων που είναι ενταγμένα στο ΠΔΕ και ένταξή τους στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

Ορισμός των προτεινόμενων προς 
μεταφορά έργων και ηλεκτρονική 

αποστολή Πίνακα έργων στη 
Δι.Δι.Ε.Π έως 12/7/2021

Έχει αναληφθεί 
ΝοΔε πριν από την 

ημερομηνία 
έναρξης της 

πρώτης ΠΠ του 
ΕΠΑ 2021-2025;

Μεταφορά στο ΕΠΑ βάσει του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου του έργου 

(συνολικό ποσό ΝοΔε μείον πληρωμές  
έως και την 30ή Ιουνίου 2021) 2/

Για συνεχιζόμενα έργα που βρίσκονται 
στη φάση κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του Διαγωνισμού 
(διαδικασία σε εξέλιξη), ή για τα οποία 

τουλάχιστον έχει εκδοθεί η σχετική 
διοικητική πράξη του αρμοδίου οργάνου 
περί έγκρισης των Τευχών Διακήρυξης ή 
ισοδύναμη πράξη, η μεταφορά στο ΠΣ 
ΕΠΑ γίνεται βάσει του συνολικού π/υ 

εγγραφής του έργου στο εθνικό σκέλος 
του ΠΔΕ ή του π/υ των Τευχών 

Διακήρυξης 1/

Ανήκουν στην ειδική 
κατηγορία συνεχιζόμενων 

έργων (επαναλαμβανόμενες 
δράσεις);

Για τα έργα που μεταφέρθηκαν στο 
Πρόγραμμα ευθύνης της, ολοκλήρωση 
προ-απαιτούμενων ενεργειών για την 

έκδοση απόφασης ένταξης 
(εντός 6 μηνών από την ημερομηνία 
μεταφοράς κάθε έργου στο ΠΣ ΕΠΑ)

Εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο ΕΠΑ το 
υπόλοιπο του π/υ τους (συνολικός π/υ έργου 
μείον συνολικές πληρωμές ΠΔΕ έως και  την 

30ή Ιουνίου 2021). 
Έχουν ομοειδή 

υποέργα (εμπίπτουν 
σε έναν ΑΠ του 

ΤΠΑ/ΠΠΑ);

Ολοκληρώθηκαν οι 
προ-απαιτούμενες 

ενέργειες;

Α
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Έκδοση απόφασης 
ένταξης έργου 

Σταδιακή συμπλήρωση και 
υποβολή «Δελτίου 

Υποέργου» για κάθε νέο 
υποέργο. 

Ένταξη έργων Προαπαιτούμενες ενέργειες για τη μεταφορά και την ένταξη συνεχιζόμενων έργων 

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Έχει αναληφθεί  
τουλάχιστον μία 
ΝοΔε, που δεν 

αντιστοιχεί στον 
συνολικό π/υ του 

έργου (περιπτώσεις 
έργων με πολλά 

υποέργα); Το έργο εντάσσεται προς χρηματοδότηση 
από το ΕΠΑ με π/υ ίσο με το ανεκτέλεστο 

υπόλοιπο των ΝοΔε και το υπόλοιπο 
ποσό του μη συμβασιοποιημένου π/υ των 

υπόλοιπων υποέργων. 3/
Ναι

Όχι

Ναι

Τροποποίηση του π/υ τους στο ΠΔΕ, ώστε να 
ισούται με το συνολικό ποσό των ΝοΔε ή με το 

συνολικό ποσό πληρωμών ΠΔΕ (εάν αυτό 
είναι μεγαλύτερο). 

Συνολικό ποσό ΝοΔε 
μείον συνολικό ποσό 

πληρωμών ΠΔΕ (έως και 
30ή Ιουνίου 2021) ≤ 0;

Το έργο δεν εντάσσεται στο 
ΕΠΑ, ενώ συνεχίζει να 

πληρώνεται από τις 
υφιστάμενες πληρωμές ΠΔΕ. 

Το  έργο εντάσσεται στον ΑΠ του 
ΤΠΑ/ΠΠΑ που συνάδει με τη 

στοχοθεσία του υποέργου με τον 
μεγαλύτερο π/υ. 4/

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Τέλος Διαδικασίας

Έναρξη 
Διαδικασίας

Σχετικό έντυπο

Οδηγός

Στο ΠΣ ΕΠΑ παράγονται:
1. Απόφαση ένταξης έργου
2. Οριστικοποιημένο Τεχνικό Δελτίο 

Έργου

Ενημέρωση 
Δικαιούχου για την 
έκδοση απόφασης 

ένταξης έργου 

Έκδοση απόφασης 
ανάκλησης του έργου

Ενημέρωση 
Δικαιούχου για την 

ανάκληση του έργου 

Η απόφαση ένταξης 
αναρτάται στο 

πρόγραμμα Διαύγεια. 

Ενημέρωση 
αρμοδίου οργάνου 

για έκδοση 
απόφασης ένταξης 

έργου 

Ανάκληση του 
έργου από το 

ΕΠΑ;

Όχι

Ναι

Ενημέρωση αρμοδίου 
οργάνου

1/ Περίπτωση Β, Ενότητας 4.1. της Διαδικασίας 3
2/ Περίπτωση Α, Ενότητας 4.1. της Διαδικασίας 3
3/ Περίπτωση Γ, Ενότητας 4.1. της Διαδικασίας 3

Ολοκλήρωση προ-
απαιτούμενων 

ενεργειών για έκδοση 
απόφασης ένταξης

Εξέταση ανάκλησης του έργου 
από το ΕΠΑ

4/ Για την ένταξη των υποέργων που δεν εμπίπτουν στη μεταφορά, ενεργοποιείται η
διαδικασία πρόσκλησης/ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης διασφαλίζοντας
την αντιστοιχία έργων και υποέργων με στόχους και ΑΠ του ΤΠΑ/ΠΠΑ
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Διαδικασία Δ.4: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων  
 

1. Σκοπός 
Ο σκοπός της Διαδικασίας είναι η εκ μέρους των Υπηρεσιών Διαχείρισης παρακολούθηση της πορείας 
υλοποίησης των ενταγμένων έργων στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και η λήψη των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ολοκλήρωσή τους, με βάση την απόφαση ένταξης. 

2. Πεδίο εφαρμογής 
Η παρούσα Διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων που είναι ενταγμένα στα ΤΠΑ/ΠΠΑ του ΕΠΑ. 

3. Θεσμικό Πλαίσιο 
● Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019)/ ΜΕΡΟΣ IΗ:ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

o Άρθρο 129, παρ. Α στοιχείο 5 και παρ. Β,  
o Άρθρο 132, παράγραφος 3, στοιχεία στ) και θ). 

● Η με αρ. πρωτ. 62564/7.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - 
Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025».  

4. Περιγραφή  

4.1. Παρακολούθηση και αξιολόγηση προόδου υλοποίησης έργων  

Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των έργων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης αποτελεί 
συνεχή και συνθετική εργασία προκειμένου να πιστοποιηθεί η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, να 
επιβεβαιωθεί η πρόοδος της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων και να 
διαπιστωθούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα, ώστε να αναληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 

Η διαμόρφωση άποψης από την ΥΔ για την πορεία υλοποίησης ενός έργου συντελείται κυρίως μέσω: 

● της συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης της προόδου των βασικών στοιχείων του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου των έργων/υποέργων, όπως αυτά δηλώθηκαν στο Τεχνικό Δελτίο Έργου 
(ΤΔΕ) [Έντυπο Δ1 Ε2] και στα Δελτία Υποέργων και επικαιροποιούνται στο Δελτίο Παρακολούθησης 
Προόδου Υλοποίησης Έργου  [Έντυπο Δ4 Ε1], 

● της άντλησης και επεξεργασίας στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΠΑ 
● της παρακολούθησης των δεικτών εκροών κάθε έργου 

Επιπλέον, οι ΥΔ κατά την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης των έργων, λαμβάνουν 
υπόψη τους τα αποτελέσματα των διοικητικών επαληθεύσεων ή των επιτόπιων επιθεωρήσεων, ή λοιπών 
ελέγχων που διενεργήθηκαν στα έργα, ενώ  δύνανται να επικοινωνούν και με τους δικαιούχους, προκειμένου 
να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία ή την  ανάληψη/τροποποίηση 
ΝοΔε ή την υλοποίηση των έργων, ώστε να διαμορφώσουν μία πληρέστερη εικόνα για την πρόοδό τους και 
την συμβατότητά τους με την απόφαση ένταξης. 

Εφόσον κριθεί σκόπιμο, οι ΥΔ δύνανται να καλούν τους δικαιούχους σε τεχνικές συναντήσεις με αντικείμενο 
αφενός την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων ή δυσκολιών που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση 
των έργων, και αφετέρου την υποστήριξη των δικαιούχων στην υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών. 
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4.2. Υποβολή Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Υλοποίησης Έργου 

Οι δικαιούχοι εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, καθώς και κάθε φορά που προκύπτουν σημαντικές 
αλλαγές στην πορεία υλοποίησης των έργων ή υποέργων (όπως ολοκλήρωση ενεργειών ωρίμανσης 
απαραίτητες για την υλοποίηση των έργων ή ανάληψη ή τροποποίηση νομικών δεσμεύσεων κ.λπ.) 
υποβάλλουν υποχρεωτικά, μέσω του ΠΣ ΕΠΑ, το Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Υλοποίησης Έργου 
[Έντυπο Δ4 Ε1].  

Το Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Υλοποίησης Έργου περιλαμβάνει μία εποπτική καταγραφή των 
βασικών συνιστωσών υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και των υποέργων 
και παρέχει πληροφορίες ως προς την πρόοδο των ενεργειών ωρίμανσης και τυχόν αποκλίσεις από τον 
αρχικό προγραμματισμό, καθώς και ως προς τη ρεαλιστικότητα των προβλέψεων φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου, την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου και την επίτευξη των στόχων – δεικτών του. 
Επιπλέον, στο Δελτίο αποτυπώνονται και οι ενέργειες συμμόρφωσης των δικαιούχων με τυχόν συστάσεις, 
κατόπιν ευρημάτων που διαπιστώθηκαν κατά τη διενέργεια επαλήθευσης, επιτόπιας επιθεώρησης ή ελέγχου 
του έργου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

Μετά την υποβολή του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Υλοποίησης Έργου [Δ4 Ε1], οι ΥΔ 
συμπληρώνουν το πεδίο ΣΤ. «Κατάσταση Έργου», όπου καταγράφουν την άποψή τους για το έργο. 

Σε περίπτωση  αποκλίσεων, οι οποίες θέτουν την επίτευξη των στόχων του έργου σε κίνδυνο, οι ΥΔ μπορεί 
να προτείνουν στο δικαιούχο διορθωτικές ενέργειες και να θέσουν προθεσμία εφαρμογής τους (βλ. Ενότητα 
4.3).  

Οι ΥΔ δύνανται να ζητήσουν όποτε το κρίνουν σκόπιμο, οποιαδήποτε πληροφορία σε οποιαδήποτε φάση 
του έργου ή την εκ νέου υποβολή του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Υλοποίησης Έργου [Δ4 Ε1] 

4.3. Ανάληψη κύριας νομικής δέσμευσης εντός 18 μηνών – Διορθωτικές Ενέργειες 

Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, οι δικαιούχοι οφείλουν: 

● να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης, 
δηλαδή εκείνης η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των δεικτών του έργου, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών 
από την ένταξή του 

● να ενημερώνουν την ΥΔ για την πρόοδο των ενεργειών ωρίμανσης και για τυχόν προβλήματα που 
θέτουν σε κίνδυνο την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης εντός του ανωτέρου χρονικού ορίου. 

Οι ΥΔ από την πλευρά τους, μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση των δικαιούχων για την επικείμενη εκπνοή 
των δεκαοκτώ (18) μηνών, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν, μέσω αποστολής έγγραφης ειδοποίησης [Έντυπο 
Δ4 Ε2]. Η εν λόγω ενέργεια δύναται να επαναληφθεί από τις ΥΔ τουλάχιστον άλλη μία φορά και συγκεκριμένα 
τρεις (3) μήνες πριν την εκπνοή των δεκαοκτώ (18) μηνών1. 

Τυχόν παράταση εγκρίνεται από την Δι.Δι.Ε.Π. μετά από αιτιολογημένη έκθεση της αρμόδιας ΥΔ, στην οποία 
αναγράφονται οι λόγοι της καθυστέρησης και προτείνεται νέο χρονοδιάγραμμα. Εφόσον, βάσει του νέου 
χρονοδιαγράμματος μετατίθεται η αρχική ημερομηνία λήξης του έργου, οι ΥΔ προβαίνουν στην τροποποίηση 
της απόφασης ένταξης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία 5: «Τροποποίηση Απόφασης 

 
1 Οι ΥΔ για τις ανωτέρω ενέργειες υποστηρίζονται από εργαλεία παρακολούθησης, όπως είναι οι αυτόματες ειδοποιήσεις (alerts) μέσω 
του ΠΣ ΕΠΑ (κατά την πλήρη λειτουργία του), όπου, ενδεικτικά: 

● Η ΥΣ ΕΠΑ και η ΥΔ έξι (6) και τρείς (3) μήνες πριν την λήξη του 18μήνου, θα λαμβάνουν αυτόματη ειδοποίηση (alert). 
● Η ΥΣ ΕΠΑ και η ΥΔ με τη συμπλήρωση στο ΠΣ-ΕΠΑ της ημερομηνίας ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης θα έχουν 

ενημέρωση ότι η εκκρεμότητα ρυθμίστηκε. 
● Η ΥΣ ΕΠΑ και η ΥΔ ένα (1) μήνα πριν την επιθυμητή, με βάση το ΤΔΕ, ημερομηνία ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης 

θα ενημερώνονται αυτόματα (alert) από το ΠΣ ΕΠΑ, για την πιθανή καθυστέρηση στο έργο. 
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Ένταξης». Στην περίπτωση μη παράτασης, οι ΥΔ δύνανται να προβούν στην ανάκληση της απόφασης 
ένταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία 10 «Ανάκληση απόφασης ένταξης». 

Πλην της ανωτέρω περίπτωσης, οι ΥΔ δύνανται να ειδοποιούν τους δικαιούχους και στις περιπτώσεις που 
διαπιστωθούν προβλήματα στην υλοποίηση ή/και στην τήρηση των όρων της απόφασης ένταξης, καθώς και  
σημαντικές αποκλίσεις του χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης ενός έργου (ιδίως έργων στρατηγικής 
σημασίας ή έργων μεγάλου προϋπολογισμού κατά την έννοια της παρ. 10 του αρ. 119 ν.4635/2019) όπου 
ενδεικτικά: 

● θα αποτυπώνονται τα προβλήματα/αποκλίσεις που έχουν εντοπιστεί,  
● θα προσδιορίζονται οι διορθωτικές ενέργειες και, 
● θα ορίζεται το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα πρέπει αυτές να έχουν ολοκληρωθεί. 

Εφόσον οι δικαιούχοι δεν προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, εντός της ορισμένης περιόδου, 
οι ΥΔ δύνανται να προβούν στην ανάκληση της απόφασης ένταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία 
10 «Ανάκληση απόφασης ένταξης».  

Εφόσον, βάσει των διορθωτικών ενεργειών, επέρχονται μεταβολές στους όρους της Απόφασης Ένταξης, ο 
δικαιούχος θα πρέπει να προβεί στην τροποποίηση του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία 5: 
«Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης» .  

5. Σχετικά έντυπα 
 

Κωδικός Περιγραφή 

Δ4 Ε1 Δελτίο παρακολούθησης προόδου υλοποίησης έργου 

Δ4 Ε2 Ειδοποίηση περί υποχρέωσης ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης (ΝοΔε) 
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6. Διάγραμμα Ροής 
 
Η παρούσα Διαδικασία αποτυπώνεται στο Διάγραμμα Ροής ΔΓ4. 
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Διαδικασία Δ.5: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  
 

1. Σκοπός 
Ο σκοπός της Διαδικασίας είναι ο χειρισµός των µεταβολών στοιχείων του έργου που προσδιορίζονται στην 
Απόφαση Ένταξης και προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής της. 

2. Πεδίο εφαρμογής 
Η Διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που κατά την υλοποίηση ενός έργου εντοπίζεται από το 
δικαιούχο ή την ΥΔ η αναγκαιότητα τροποποίησης των στοιχείων του έργου που προσδιορίζονται στην 
Απόφαση Ένταξης. 

3. Θεσμικό πλαίσιο 
● Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019)/ ΜΕΡΟΣ IΗ:ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
● Η με αρ. πρωτ. 62564/7.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - 

Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025».  

4. Περιγραφή 
4.1 Διαπίστωση αναγκαιότητας τροποποίησης του έργου 

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης του έργου µπορεί να προκύψει: 

● Από τον δικαιούχο, µε την υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης του έργου στην 
ΥΔ [Έντυπο Δ5 Ε1]. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να 
τεκµηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης των στοιχείων του έργου. Το αίτηµα υποβάλλεται στην 
ΥΔ ως συνημμένο µε την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου [Έντυπο Δ1 Ε2]. Στο ΤΔΕ µε τις 
προτεινόµενες τροποποιήσεις επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
τεκµηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης. 

● Από την ΥΔ, κατά τη Διαδικασία 4 «Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων»  στην περίπτωση που 
διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία του έργου, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης. 

Η ανάγκη για την τροποποίηση του έργου µπορεί να τεκµηριώνεται κυρίως: 

● Κατά την υλοποίηση του έργου, εφόσον διαπιστώνεται ότι η µεταβολή επιµέρους στοιχείων του δύναται 
να διευκολύνει την ολοκλήρωσή του και την επίτευξη των αποτελεσµάτων και στόχων του, 

● Από εξωγενείς παράγοντες, όπως νοµοθετικές ρυθµίσεις οι οποίες επιφέρουν µεταβολές στη νοµική 
προσωπικότητα του δικαιούχου του έργου, στον προϋπολογισµό του, κλπ (π.χ. αλλαγές στα 
Οργανογράµµατα Υπουργείων που έχουν ως αποτέλεσµα τη συγχώνευση φορέων ή και την µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων, µεταβολές στο φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), αναθεώρηση (αύξηση) τιµών, κλπ), 

● Μετά την ολοκλήρωση των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών του έργου, προκειµένου να 
προταθεί η εγγραφή στο ΠΔΕ του συνόλου του προϋπολογισµού του έργου (έργο σε στάδια όπου μετά 
την ολοκλήρωση του α΄ σταδίου τροποποιείται ο προϋπολογισμός του έργου και εγγράφεται ο π/υ του 
υποέργου που αφορά στο β΄στάδιο). 

● Από την ανάγκη τακτοποίησης των στοιχείων του έργου στο επίπεδο της πραγµατικής υλοποίησης του 
(π.χ. προσαρµογή του προϋπολογισµού του έργου στο ύψος των νομικών δεσμεύσεων των υποέργων) 
ή στο επίπεδο του ΤΠΑ/ΠΠΑ στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης του ΤΠΑ/ΠΠΑ. 
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4.2 Αλλαγές στοιχείων έργου 
Η διαφοροποίηση των στοιχείων της Απόφασης Ένταξης δύναται να αφορά: 

● στη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου του έργου αυτού, συµπεριλαµβανοµένων και των 
ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης του έργου, 

● στα στοιχεία του φυσικού αντικειµένου του έργου, 

● στα στοιχεία της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του έργου, 

● στον δικαιούχο του έργου, 

● ή σε άλλα στοιχεία που κατά την κρίση της ΥΔ δύνανται να µεταβληθούν. 

4.3 Εξέταση αλλαγών στοιχείων Έργου 
Στην περίπτωση που η τροποποίηση του έργου αποτελεί πρωτοβουλία του δικαιούχου, η ΥΔ εξετάζει το 
αίτηµα τροποποίησης ως προς: 

● τα στοιχεία του έργου που µεταβάλλονται, 

● την αναγκαιότητα τροποποίησής τους, 

● τα αποτελέσµατα της τροποποίησης στην έγκαιρη υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου, 

● τα αποτελέσµατα της τροποποίησης στην επίτευξη των στόχων του έργου αλλά και του Προγράμματος, 

● το ότι δεν αλλοιώνονται τα αποτελέσµατα της πρώτης αξιολόγησης του έργου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
συγκριτικής αξιολόγησης. 

Η αποδοχή της τροποποίησης τεκµηριώνεται στην Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργου [Έντυπο Δ5 
Ε2], η οποία συµπληρώνεται στο ΠΣ ΕΠΑ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ   

Προτάσεις τροποποίησης που επιφέρουν ουσιώδεις µεταβολές στα στοιχεία του έργου θα προτείνεται να μη 
γίνονται αποδεκτές, εφόσον: 

● μεταβάλλουν ουσιαστικά τη φύση και τους στόχους του έργου ή την εφαρµογή των όρων του, επιφέροντας 
αλλοιώσεις ή αρνητική επίδραση στους στόχους του άξονα προτεραιότητας και στην σκοπιµότητα του 
έργου ή και ακυρώνοντας ή διαφοροποιώντας το λειτουργικό αποτέλεσµα και τον ολοκληρωµένο 
χαρακτήρα του έργου. 

● αλλοιώνονται άµεσα ή έµµεσα οι κανόνες του ανταγωνισµού και ακυρώνονται τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα στο κοινωνικό σύνολο. 

4.4 Έκδοση απόφασης τροποποίησης ή απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης 

Στην περίπτωση αποδοχής της τροποποίησης του έργου η ΥΔ οριστικοποιεί τη νέα έκδοση του Τεχνικού 
Δελτίου στο ΠΣ ΕΠΑ και ενημερώνει το αρμόδιο όργανο για την έκδοση τροποποιηµένης Απόφασης Ένταξης 
[Έντυπο Δ5 Ε2], η οποία αποτελεί τροποποίηση της Αρχικής Απόφασης Ένταξης. 
Η τροποποιηµένη Απόφαση Ένταξης δηµοσιεύεται µε όµοιο τρόπο µε την Απόφαση Ένταξης. 

Οι τροποποιήσεις των στοιχείων του έργου που έχουν γίνει αποδεκτές αποτυπώνονται στην νέα έκδοση του 
Τεχνικού Δελτίου Έργου. 
Οι τροποποιήσεις στοιχείων των ενταγµένων έργων, σε καµία περίπτωση δεν αναιρούν ή μεταβάλλουν τις 
υποχρεώσεις των δικαιούχων που ρητά αναφέρονται στην Απόφαση ένταξης και τους δεσµεύουν καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανεξάρτητα από το πλήθος και το είδος των αλλαγών των στοιχείων των 
έργων  που θα πραγµατοποηθούν. 
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Σε περίπτωση απόρριψης της τροποποίησης του έργου, η ΥΔ ενημερώνει τον δικαιούχο για τους λόγους 
απόρριψης. Ο δικαιούχος δεσµεύεται να υλοποιήσει το έργο σύµφωνα µε την αρχική Απόφαση Ένταξης. 
 

5. Σχετικά έντυπα 
 

Κωδικός Περιγραφή 

Δ5 Ε1 Αίτημα Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργου 

Δ5 Ε2 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργου 

 

Στη Διαδικασία αυτή, χρησιμοποιούνται και τα τυποποιημένα έντυπα της Διαδικασίας 1: «Ενεργοποίηση 
προγράμματος και έκδοση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων» 

 
Κωδικός Περιγραφή 

Δ1 Ε2 Τεχνικό Δελτίο Έργου 

 

6. Διάγραμμα Ροής 
Η παρούσα Διαδικασία αποτυπώνεται στο Διάγραμμα Ροής ΔΓ5. 
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Διαδικασία 4: Παρακολούθηση 
προόδου υλοποίησης έργων

Διαπίστωση αναγκαιότητας 
τροποποίησης του έργου 

Εξέταση αιτήματος 
δικαιούχου

Τροποποίηση 
της απόφασης 

ένταξης; Ενημέρωση αρμόδιου 
οργάνου περί  έκδοσης 

τροποποιημένης Απόφασης 
Ένταξης

Α
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ο

Έκδοση τροποποιημένης 
Απόφασης Ένταξης

Δημοσίευση στην οικεία 
ιστοσελίδα του Φορέα και στο 

Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή της 
τροποποίησης και 

οριστικοποίηση νέας 
έκδοσης ΤΔΕ στο ΠΣ 

ΕΠΑ.

Ενημέρωση δικαιούχου 
για τους λόγους 

απόρριψης αιτήματος

Υλοποίηση του έργου σύμφωνα 
µε την ισχύουσα Απόφαση 

Ένταξης.

Διαδικασία Δ.5 : Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 

Έναρξη 
Διαδικασίας

Τέλος ΔιαδικασίαςΣχετικό έντυπο
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Διαδικασία Δ.6: Χρηματοδότηση έργων και πληρωμές 
 

1. Σκοπός 
Σκοπός της Διαδικασίας είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής χρηματοδότησης των έργων που είναι 
ενταγμένα στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης (ΕΠΑ), σύμφωνα με τον προγραμματισμό και με βάση την πρόοδο υλοποίησής τους, και η ομαλή 
και χωρίς καθυστερήσεις διεξαγωγή των πληρωμών των εν λόγω έργων. 

2. Πεδίο εφαρμογής 
Η Διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων που είναι ενταγμένα στα ΤΠΑ/ΠΠΑ του ΕΠΑ.   

3. Θεσμικό Πλαίσιο 

● Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019)/ ΜΕΡΟΣ IΗ:ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
● Νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143/28.6.2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 
● Η με αρ. πρωτ. 62564/7.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - 

Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025» 
● ΚΥΑ 134453 (ΦΕΚ 2857/Β’/28.12.2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών ΠΔΕ» 

● Ετήσια εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ & τον προγραμματισμό δαπανών 
ΠΔΕ 

4. Περιγραφή 

Η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, καθορίζεται από το θεσμικό 
πλαίσιο του ΠΔΕ και την με αρ. πρωτ. 62564/7.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου - Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025».  Οι σχετικοί 
κανόνες, λεπτομέρειες και προθεσμίες ορίζονται στην ετήσια εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση, 
χρηματοδότηση και προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ που εκδίδει η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΔΔΕ) στις αρχές του έτους. Επιπρόσθετα, στην παρούσα διαδικασία, όπως προβλέπεται στο ΣΔΕ, η 
Υπηρεσία Διαχείρισης δύναται να εκφράσει γνώμη επί του αιτήματος χρηματοδότησης. 

4.1. Εγγραφή νέων έργων ΕΠΑ στο ΠΔΕ 

Η εγγραφή νέων έργων σε Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) γίνεται μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης έργου 
σε ΤΠΑ/ΠΠΑ, η οποία και αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Κάθε έργο 
που εντάσσεται σε ένα ΤΠΑ/ΠΠΑ, εγγράφεται σε ΣΑ του αρμόδιου για το έργο Φορέα Χρηματοδότησης. 

Τα νέα έργα που εντάσσονται με αυτοδίκαιη πρόταση στο ΠΔΕ, εγγράφονται με πίστωση για το έτος της 
ένταξης, έως 10% του προϋπολογισμού τους. Εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα, 
τα έργα θα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις. Η χρηματοδότηση για τα επόμενα έτη γίνεται με ετήσια 
εγγραφή πιστώσεων στο ΠΔΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

4.2 Γνώμη της ΥΔ επί των αιτημάτων χρηματοδότησης (κατανομής) 

Ο Φορέας Υλοποίησης (δικαιούχος) υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του e-ΠΔΕ αίτημα χρηματοδότησης του 
έργου/υποέργου προς τον Φορέα Χρηματοδότησης, με κοινοποίηση του αιτήματος στην εμπλεκόμενη ΥΔ. 
Το αίτημα χρηματοδότησης του δικαιούχου αξιολογείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα 
Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείου ή αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας αντίστοιχα). 

Ειδικότερα, στα Υπουργεία, και τις Περιφέρειες στις οποίες ως ΥΔ αναλαμβάνουν οι Ειδικές Υπηρεσίες του 
άρθρου 7 του ν. 4314/2014, η έγκριση των αιτημάτων χρηματοδότησης του έργου (κατανομή) των 
δικαιούχων γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης, ύστερα από γνώμη της 
αρμόδιας ΥΔ [Έντυπο Δ6 Ε1]. Η γνωμοδότηση της ΥΔ εκδίδεται εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση του 
αιτήματος του δικαιούχου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της γνώμης, η αρμόδια Υπηρεσία 
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εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα χρηματοδότησης χωρίς την γνώμη της ΥΔ. Στην περίπτωση διόρθωσης του 
ποσού χρηματοδότησης ή αρνητικής γνώμης, η ΥΔ τεκμηριώνει τους λόγους. 

4.3 Διακοπή χρηματοδότησης 

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση του δικαιούχου με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
χρηματοδότησης έργων της ΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για 
τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025», ή του ΠΔΕ ή τους γενικούς ή ειδικούς όρους της απόφασης ένταξης, 
η ΥΔ με έγγραφη ειδοποίησή της προς τον δικαιούχο δύναται να διακόπτει τη χρηματοδότηση και να θέτει 
αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να προβεί σε όλες τις ενέργειες που 
επιβάλλονται για τη συμμόρφωσή του.  

Η προθεσμία συμμόρφωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Μετά το πέρας της τασσόμενης 
προθεσμίας η ΥΔ οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, και εφόσον απαιτείται εφαρμόζεται αναλογικά 
η ΚΥΑ 126829/EΥΘΥ 1217/8.12.2015 (Β’ 2784) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού 
για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα 
με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014». 

5. Σχετικά έντυπα 
 

Κωδικός Περιγραφή 

Δ6 Ε1 Γνώμη της ΥΔ για τη χρηματοδότηση των έργων 

 

6. Διάγραμμα Ροής 
 
Η παρούσα Διαδικασία αποτυπώνεται στο Διάγραμμα Ροής ΔΓ6. 
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Αξιολόγηση από την αρμόδια Οικονομική 
Υπηρεσία

Έναρξη 
Διαδικασίας

1/ Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της γνώμης της ΥΔ, η
αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης εγκρίνει το
αίτημα χρηματοδότησης χωρίς την γνώμη της ΥΔ.

Διαδικασία Δ.6 : Χρηματοδότηση έργων και πληρωμές

Υποβολή (μέσω e-ΠΔΕ) του αιτήματος 
χρηματοδότησης του έργου/υποέργου 

στον Φορέα Χρηματοδότησης με 
κοινοποίηση του αιτήματος στην 

εμπλεκόμενη ΥΔ

Έγκριση του 
αιτήματος 

χρηματοδότησης; 

Γνωμοδότηση εντός 10 ημερών 
από την κοινοποίηση του 

αιτήματος του δικαιούχου 1/

Έκδοση απόφασης 
χρηματοδότησης

Ναι

Όχι
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