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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – Κατευθυντήριες Γραμμές  Διαχείρισης Ενστάσεων 

 

Κατευθυντήριες Γραμμές Διαχείρισης Ενστάσεων  

 

(I) Στάδιο Αξιολόγησης Πρότασης / Αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο: 

Αιτητές των οποίων οι προτάσεις έχουν απορριφθεί / δεν περιλαμβάνονται στα 

ενταγμένα έργα γιατί δεν έχουν εξασφαλίσει θετική αξιολόγηση σε όλα τα κριτήρια, 

έχουν το δικαίωμα όπως εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται 

στον Οδηγό Εφαρμογής του ΣΧ, και δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία 

της σχετικής επιστολής του Υπουργείου, να υποβάλουν γραπτή ένσταση που θα 

αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς το Υπουργείο ή με τρόπο που 

δύναται να καθορίσει το Υπουργείο  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΥΕΕΒ και 

να ζητούν επανεξέταση της αίτησης τους παραθέτοντας τους συγκεκριμένους λόγους 

για τους οποίους πιστεύουν ότι η αίτηση τους δεν έπρεπε να απορριφθεί.  Οι ενστάσεις 

θα καλύπτουν μόνο διαδικαστικά θέματα.  

 

Η Επιτροπή Ενστάσεων δεν ζητά πρόσθετα από τα προαπαιτούμενα 

παραστατικά και δεν παρέχει στους αιτητές πρόσθετο χρονικό περιθώριο για 

υποβολή τέτοιων παραστατικών και γενικά δεν προβαίνει σε ενέργειες, που δεν 

εμπίπτουν στο αντικείμενο της αρμοδιότητάς της.  

 

Σε τέτοιες  περιπτώσεις, η Επιτροπή Ενστάσεων επανεξετάζει μόνο το περιεχόμενο του 

φακέλου της αίτησης30 και τη διαδικασία αξιολόγησης μαζί με τα φύλλα αξιολόγησης 

που συμπληρώθηκαν από την Ομάδα Αξιολόγησης για να διαπιστώσει αν υπήρξε 

οποιαδήποτε παράλειψη ή λάθος. Αν η ένσταση κρίνεται δικαιολογημένη, αποστέλλεται 

μαζί με τα ευρήματα της Επιτροπής Ενστάσεων και τους λόγους για τους οποίους 

θεωρεί ότι η πρόταση δεν έτυχε ίσης και δίκαιης αξιολόγησης, στον Προϊστάμενο της 

Υπηρεσίας για επαναξιολόγηση από την Ομάδα Αξιολόγησης και ενημερώνονται το 

συντομότερο οι αιτητές κατά πόσο κρίνεται δικαιολογημένη ή όχι η ένσταση τους. 

 

(II) Στάδιο αξιολόγησης αιτημάτων για καταβολή χορηγίας   

Πριν από την λήψη απόφασης για καταβολή της χορηγίας δύναται, εάν κριθεί σκόπιμο, 

να διενεργηθεί από την Υπηρεσία επιτόπια επαλήθευση για αξιολόγηση του αιτήματος 

καταβολής χορηγίας. Στις περιπτώσεις ενστάσεων που αφορούν απορρίψεις 

επενδύσεων ως μη επιλέξιμες, δηλαδή στο στάδιο αξιολόγησης αιτημάτων για 

καταβολή χορηγίας, η Επιτροπή Ενστάσεων, αφού τις εξετάσει, παραπέμπει τις 

 

30δεν αποδέχεται πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή την αντικατάσταση των υποβληθέντων με την αίτηση στοιχείων. 
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αποφάσεις της, τεκμηριωμένες στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για να παραπέμψει 

το θέμα στους αρμόδιους λειτουργούς που το χειρίστηκαν, ώστε να απαντήσουν, ή να 

δεχθούν τις απόψεις της Επιτροπής Ενστάσεων. Νοείται ότι σε αυτό το στάδιο δεν 

τίθεται θέμα αξιολόγησης προτάσεων, άρα μπορούν να ζητηθούν και να υποβληθούν 

όσα διευκρινιστικά ή πρόσθετα στοιχεία κριθούν απαραίτητα μέχρι την ολοκληρωμένη 

τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας της επένδυσης / δαπάνης.  Την τελική απόφαση έχει ο 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας.  

 

Διευκρινίσεις / Συμπληρώσεις κατά τη Διαδικασία Επαναξιολόγησης   

 

Κατά τη διαδικασία της επαναξιολόγησης, στην περίπτωση που την ζητήσει η Επιτροπή 

Ενστάσεων, ο Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ) μπορεί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να 

ζητήσει γραπτώς από το δυνητικό Δικαιούχο να διευκρινίσει, να συμπληρώσει ή να 

τεκμηριώσει περαιτέρω τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία της πρότασης, όταν για 

παράδειγμα δεν δίδονται επαρκή στοιχεία για να αξιολογηθεί το έργο ως προς ένα 

κριτήριο (π.χ. επιλεξιμότητα επένδυσης). Ο ΦΥ μπορεί να ζητήσει 

διευκρινίσεις/συμπληρώσεις, (στα πλαίσια που καθορίζονται από τον Οδηγό 

Εφαρμογής του ΣΧ και γενικά το σχετικό θεσμικό πλαίσιο) σε όλα τα στάδια της 

αξιολόγησης (δεδομένου ότι το Σχέδιο αφορά Άμεση Αξιολόγηση).  

 

Όταν ο ΦΥ ζητήσει διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή τεκμηρίωση, η πρόταση τίθεται σε 

αναστολή μέχρι την υποβολή των στοιχείων αυτών. Η αξιολόγηση των υπόλοιπων 

προτάσεων συνεχίζεται κανονικά. Με την υποβολή των διευκρινίσεων, η πρόταση 

επανέρχεται σε φάση αξιολόγησης, χωρίς να παραβιάζεται όμως σε καμιά περίπτωση 

η αρχή της ίσης μεταχείρισης των δυνητικών Δικαιούχων.  

 

Στην περίπτωση που ο ΦΥ ζητήσει από τους δυνητικούς Δικαιούχους, περαιτέρω 

διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις, οι δυνητικοί Δικαιούχοι θα πρέπει να 

προσκομίσουν τις απαραίτητες πληροφορίες εντός συγκεκριμένης χρονικής 

προθεσμίας η οποία θα καθορίζεται από τον ΦΥ.  
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Ένταξη / Απόρριψη Έργων μετά την εξέταση ενστάσεων 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και των ενστάσεων δρομολογούνται οι 

διαδικασίες της υπογραφής της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ του 

Υπουργείου και του Δικαιούχου του εγκριθέντος έργου ή της οριστικής απόρριψης της 

πρότασης. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της επανεξέτασης είναι θετικό για το 

Δικαιούχο, το έργο εγκρίνεται και δρομολογούνται οι διαδικασίες της υπογραφής της 

Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης του Υπουργείου με το Δικαιούχο και σε 

περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός γίνεται συνεννόηση με τη 

Συντονιστική Αρχή (ΣΑ). Στην αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται οριστικά 

και ενημερώνεται ο Δικαιούχος, με κοινοποίηση στη ΣΑ.   

 

Ο Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων / Δικαιούχων για κάθε Σχέδιο Χορηγιών 

καταρτίζεται από την Υπηρεσία και αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


