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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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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
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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
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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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