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Επιλογή και έγκριση πράξεων

Θεσμικό πλαίσιο
 Καν. (ΕΕ) 2021/1060

 Συνθήκη για τη Λειτουργεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

 Ν. 4914/2022 

 ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2021-2027

 ….



Αρμοδιότητές Διαχειριστικής Αρχής 1

 εξασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις συμμορφώνονται με το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της 
συνέπειάς τους με τις σχετικές στρατηγικές στις οποίες βασίζεται το πρόγραμμα, και ότι συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος

 διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ενός αναγκαίου πρόσφορου 
όρου, συνάδουν με τις αντίστοιχες στρατηγικές και έγγραφα προγραμματισμού που έχουν καθοριστεί με 
στόχο την πλήρωση του εν λόγω αναγκαίου πρόσφορου όρου

 διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις αντιπροσωπεύουν τη βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης, 
των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και της επίτευξης των στόχων

 επαληθεύει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους και μηχανισμούς για να 
καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης για πράξεις που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές ή 
παραγωγικές επενδύσεις, ώστε να διασφαλίσει την οικονομική τους βιωσιμότητα

 διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε 
διαδικασία ελέγχου και ότι έχει ληφθεί δεόντως υπόψη η αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, βάσει των 
απαιτήσεων της εν λόγω οδηγίας



Αρμοδιότητές Διαχειριστικής Αρχής 2

 επαληθεύει ότι όταν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει πριν από την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στη 
διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο

 διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου Ταμείου και ότι 
εντάσσονται σε έναν τύπο παρέμβασης

 διασφαλίζει ότι οι πράξεις δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τμήμα πράξης που 
υπόκειται σε μετεγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 66 ή οι οποίες θα συνιστούσαν μεταφορά παραγωγικής 
δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο α)

 διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις δεν επηρεάζονται άμεσα από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον 
αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα 
των δαπανών ή την επιτέλεση των πράξεων·

 διασφαλίζει την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας των επενδύσεων σε υποδομές που έχουν 
αναμενόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 ετών

 διασφαλίζει την επιλεξιμότητα των δαπανών σύμφωνα με το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο

 Τέλος λαμβάνει υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ένωσης και επίσης μεριμνά 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων (Δημοσιονομικός κανονισμός 2018/1046).



Μεθοδολογία Αξιολόγησης 1

Άμεση Αξιολόγηση 

• σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στο ΟΠΣ.

• η αξιολόγηση ξεκινά άμεσα με την υποβολή της 1ης αίτησης.

• άμεση προώθηση για ένταξη μετά από θετική αξιολόγηση κάθε αίτησης.

• έως εξαντλήσεως του π/υ της πρόσκλησης ή αξιολόγησης όλων των αιτήσεων.

Συγκριτική Αξιολόγηση

• η έναρξη αξιολόγηση όλων των προτάσεων ξεκινά μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων.

• βαθμολόγηση κάθε πρότασης κατά την αξιολόγηση 

• πίνακας σειράς κατάταξης  

• Επιλογή προτάσεων αυτών με τη μεγαλύτερη βαθμολογία έως εξαντλήσεως π/υ πρόσκλησης (εφόσον 
ικανοποιούνται οι ενδεχόμενες ελάχιστες προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στην πρόσκληση).



Επιλογή Μεθοδολογίας Αξιολόγησης 1

Κατά κανόνα η άμεση αξιολόγηση είναι ταχύτερη κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της, και 
επιτρέπει στους δυνητικούς δικαιούχους που διαθέτουν ετοιμότητα υποβολής προτάσεων (και 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της Πρόσκλησης) να χρηματοδοτηθούν χωρίς σημαντικές 
καθυστερήσεις, αφού κάθε πρόταση αξιολογείται μόλις υποβληθεί. Όμως, δεν επιτρέπει σύγκριση 
και ιεράρχηση μεταξύ των προτάσεων προκειμένου να επιλεγούν αυτές οι οποίες συνεισφέρουν 
περισσότερο στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της πρόσκλησης.

Αντιθέτως, κατά κανόνα η συγκριτική αξιολόγηση είναι περισσότερο χρονοβόρα και σύνθετη 
διαδικασία, απαιτεί μεγαλύτερη επεξεργασία για την εξειδίκευσή της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της 
κάθε Πρόσκλησης αλλά πλεονεκτεί στην τεκμηρίωση της επιλογής των πλέον κατάλληλων πράξεων, 
αφού κάθε πρόταση συνοδεύεται από κλιμακούμενη βαθμολόγηση των κριτηρίων, βάσει της οποίας 
επιλέγονται τελικά οι προτάσεις µε τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία.



Επιλογή Μεθοδολογίας Αξιολόγησης 2

Για την επιλογή της καταλληλότερης μεθοδολογίας αξιολόγησης πρέπει να συνεκτιμώνται
παράμετροι που συσχετίζονται µε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της κάθε Πρόσκλησης. Ενδεικτικά
αναφέρονται:

• Το πλήθος και οι αρμοδιότητες των δυνητικών δικαιούχων

• Το φυσικό αντικείμενο των πράξεων

• Το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη)

• Αν είναι έργο τμηματοποιημένο (phasing)

• Έργα στρατηγικής σημασίας



Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 1

 Αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης

 ΣΤΑ∆ΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

 ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων



Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 2

Αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης (ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ)

• Η ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση.

• Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση.

• Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο.

• Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως αυτή ορίζεται στην πρόσκληση.

• Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη μη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης 
πράξης (σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 63 του καν.2021/1060)(πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει 
το τεχνικό δελτίο πράξης).

• Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη βεβαίωση του δικαιούχου ότι η προτεινόμενη πράξη δεν 
περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τμήμα πράξης που υπόκειται σε μετεγκατάσταση 
(σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 66 του καν. 2021/1060)…

• Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη διασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης



Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 3

ΣΤΑ∆ΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης.

• Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης

• Αρμοδιότητα φορέα λειτουργείας της πράξης

• Επιλεξιμότητα Πράξης

• Πληρότητα Πράξης

Το στάδιο Α είναι ανεξάρτητο της μεθοδολογίας αξιολόγησης (άμεση - συγκριτική).

Η θετική αξιολόγηση του Σταδίου Α΄ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της 
αξιολόγησης των προτάσεων. Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός 
Δικαιούχος.



Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 4

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων.

• Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (3 κριτήρια)

• τήρηση θεσµικού πλαισίου και Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών (7 κριτήρια)

• Σκοπιμότητα πράξης (5 κριτήρια)

• Ωριμότητα πράξης (2 κριτήρια)



Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 5

 Τα προαναφερόμενα κριτήρια αποτελούν κατευθύνσεις τις οποίες λαμβάνει υπόψη η ΔΑ η οποία μπορεί να 
προβαίνει σε προσαρμογές των κριτήριων στο πλαίσιο της κάθε πρόσκλησης χωρίς να έρχεται σε αντίθεση με 
τον οδηγό που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο ανάπτυξης και επενδύσεων για την αξιολόγηση των 
προτάσεων. 

 Όλα τα κριτήρια πρέπει να αξιολογούνται είτε δυαδικά (ΝΑΙ/ΟΧΙ) είτε με κλίματα (βαθμολόγηση με πολλαπλές 
τιμές).

 Άμεση αξιολόγηση  – δυαδική βαθμολόγηση.

 Συγκριτική αξιολόγηση – βαθμολόγηση με πολλαπλές τιμές σε 2 τουλάχιστον κατηγορίες κριτήριων.



Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 6

Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται διαδοχικά για τις επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων µε τη σειρά που 

κρίνει η ΔΑ. Σε περίπτωση που πρόταση αποκλείεται σύμφωνα µε το αποτέλεσμα αξιολόγησης μιας κατηγορίας 

κριτηρίων, η ΔΑ διακόπτει την αξιολόγηση. Ωστόσο, μπορεί να προβεί στην αξιολόγηση και άλλων κατηγοριών 

κριτηρίων ώστε η αιτιολογημένη απόρριψη της πρότασης να περιλαμβάνει κρίση σε μεγαλύτερο εύρος της 

πρότασης.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται συμπληρώνοντας το 

Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης.



Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 7

Κριτήριο Κλιματικής Ανθεκτικότητας

1. Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η 

συμβολή της υποδομής στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, σύμφωνα με το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό 

δίκαιο 

2. Ανθεκτικότητα του έργου στην κλιματική αλλαγή, δηλαδή η δυνατότητά του να ανταπεξέλθει και να 

προσαρμοστεί στους αναμενόμενους κλιματικούς κινδύνους

 ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος 4936/2022 προβλέπει την ενδυνάμωση της διάστασης της κλιματικής αλλαγής 

στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων (άρθρο 18, εφαρμογή από 01/01/2024).

 Μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 18 του ν. 4936/2022, απαιτείται η εφαρμογή προσωρινού πλαισίου για 

την αξιολόγηση των προτάσεων έργων υποδομής που υποβάλλονται προς συγχρηματοδότηση σε 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, όσον αφορά στην κλιματική ανθεκτικότητα.



Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 7

Κριτήριο Κλιματικής Ανθεκτικότητας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

ΠΡΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (ΕΑΣ)

 Αποτελεί έναν οδηγό για την εκπόνηση εκθέσεων τεκμηρίωσης της κλιματικής ανθεκτικότητας των έργων

υποδομής που υποβάλλονται προς συγχρηματοδότηση σε Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.(Τελ. 

Δικαιούχοι)

 ΛΙΣΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(Διαχειριστική Αρχή) 

 Η συμπλήρωση της λίστας αυτής αποτελεί την τεκμηρίωση της αξιολόγησης του κριτηρίου της κλιματικής 

ανθεκτικότητας και πρέπει να συμπληρώνεται από την ΔΑ και να επισυνάπτεται στο φύλλο αξιολόγησης της 

Πράξης 



Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 
Έργα τμηματοποιημένα (Phasing) 

Ένταξη έργων τμηματοποιημένων κατά παρέκκλιση από το άρθρο 73 παρ. 1 και 2 υπό προϋποθέσεις με βάση τις 
οποίες διαμορφώνονται τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης.

 Συνάφεια με το Περιφερειακό Πρόγραμμα

 Αναγνωρισιμότητα σταδίων

 Συνολικό κόστος Πράξης

 Έλεγχος Δαπανών

 Έλεγχος επιλεξιμότητας του Β' Σταδίου με βάση τους κανονισμούς

 Δέσμευση ολοκλήρωσης

Μεθοδολογία Αξιολόγησης: Άμεση.



Εγκεκριμένα κριτήρια από 1η Επ. Πα. (δράσεις) 1

Δράση Προϋπ/σμός Μεθοδολογία Αξιολόγησης Παρατηρήσεις

2.01.01 Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των
δημοσίων υποδομών

12.000.000 ΑΜΕΣΗ
Αφορά εμπροσθοβαρή έργα και επαρκεί ο 

προϋπολογισμός

2.04.01 Ενίσχυση της πρόληψης, της 
αντιμετώπισης και της διαχείρισης των 
φυσικών κινδύνων

10.000.000 ΑΜΕΣΗ Αφορά τμηματοποιημένα (Phasing) 

2.05.01 Κατασκευή, αναβάθμιση και 
ορθολογική διαχείριση των υποδομών 
ύδρευσης

12.500.000 ΑΜΕΣΗ
Αφορά εμπροσθοβαρή έργα και επαρκεί ο 

προϋπολογισμός

2.05.03 Δράσεις υποδομών διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων

5.500.000 ΑΜΕΣΗ
Αφορά τμηματοποιημένα (Phasing) και 

εμπροσθοβαρή έργα και επαρκεί ο προϋπ/σμός

4A.02.02 Βελτίωση της προσβασιμότητας και 
της ισότιμης πρόσβασης στη σχολική 
εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες

1.386.000 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ Αφορά νέα έργα με πολλούς Δικαιούχους

4Α.02.04 Βελτίωση προσβασιμότητας και της 
ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση 
φοιτητών με αναπηρίες και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες

1.200.000 ΑΜΕΣΗ Αφορά ένα μοναδικό Δικαιούχο



Εγκεκριμένα κριτήρια από 1η Επ. Πα. (δράσεις) 2

Δράση Προϋπ/σμός Μεθοδολογία Αξιολόγησης Παρατηρήσεις

4B.09.01 Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης 
υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας

2.600.000 ΑΜΕΣΗ Αφορά ένα μοναδικό Δικαιούχο

4B.11.01 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών 
για την ένταξή τους στην προσχολική 
εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση 
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων 
με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής 
απασχόλησης

18.000.000 ΑΜΕΣΗ
Αφορά συνεχιζόμενες δομές και επαρκεί ο 

προϋπολογισμός

4B.11.02a Ενίσχυση Δομών Παροχής 
Κοινωνικών Υπηρεσιών / Υφιστάμενα Κέντρα 
Κοινότητας

5.000.000 ΑΜΕΣΗ
Αφορά συνεχιζόμενες δομές και επαρκεί ο 

προϋπολογισμός

4B.11.04a Ενίσχυση δομών παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας σε τοπικό επίπεδο / 
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(ΚΗΦΗ)

5.000000 ΑΜΕΣΗ
Αφορά συνεχιζόμενες δομές και επαρκεί ο 

προϋπολογισμός

4B.11.04b Ενίσχυση δομών παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας σε τοπικό επίπεδο / 
Κέντρα Διημέρευσης, Ημερήσιας Φροντίδας 
ΑμεΑ (ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ)

3.500.000 ΑΜΕΣΗ
Αφορά συνεχιζόμενες δομές και επαρκεί ο 

προϋπολογισμός
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