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. 62564/4.6.2021 (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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