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Επιλογή 

πράξεων και 

υλοποίηση 

➢ Μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση λόγω μη ύπαρξης πλέον δεσμευτικών 

προθεσμιών, ωστόσο η ΔΑ, κατά την ένταξη των πράξεων, δύναται να ορίζει 

τη μέγιστη προθεσμία ενεργοποίησης των κρίσιμων υποέργων. 

➢ Δεν απαιτείται η ΔΑ να διασφαλίζει, πριν την ένταξη των πράξεων, τη 

διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου.  

➢ Ωστόσο, η ΔΑ πρέπει, κατά την επιλογή πράξεων που περιλαμβάνουν 

επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις, να επαληθεύει ότι ο 

δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους και 

μηχανισμούς για να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ώστε 

να διασφαλίσει την χρηματοοικονομική βιωσιμότητα των πράξεων. 

Διαχειριστικές

επαληθεύσεις

Οι ΔΑ εξακολουθούν να διενεργούν προληπτικούς ελέγχους των διαδικασιών 

ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεών τους.

➢ Οι διοικητικές επαληθεύσεις δεν διενεργούνται στο 100% των δαπανών, αλλά 

είναι ανάλογες με τους εκ των προτέρων εντοπισθέντες κινδύνους. 

Νέα στοιχεία στις διαδικασίες και σημεία απλοποίησης



Πληρωμές 

στους 

δικαιούχους

➢ Το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους δεν υπόκειται σε αφαίρεση, ή 

παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του 

δημοσίου τομέα καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση 

στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν εισπράττεται οποιαδήποτε άλλη ειδική 

επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος.

Οι πληρωμές στους Δικαιούχους καταβάλλονται μόνο με την υποχρεωτική 

προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 

σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης . 

➢ Δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας για την πληρωμή πράξεων μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων 

(10.000) ευρώ.

Νέα στοιχεία στις διαδικασίες και σημεία απλοποίησης



Πληροφοριακά Συστήματα

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα (ΟΠΣ)» 

Το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα που καταχωρίζονται τα

δεδομένα που αφορούν στο ΕΣΠΑ και άλλα αναπτυξιακά

προγράμματα.

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Δημοσίων Επενδύσεων»  

«ΟΠΣ-Π.Δ.Ε» ή «e-pde»

Το πληροφοριακό σύστημα που καταχωρούνται τα δεδομένα

του ΠΔΕ.

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών 

Ενισχύσεων»  «ΟΠΣΚΕ» 

Το πληροφοριακό σύστημα που καταχωρίζονται τα

δεδομένα που αφορούν στα επενδυτικά σχέδια των ιδιωτών

που αιτούνται ΚΕ.

«Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης 

Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος 

σημασίας»,  «ΠΣΣΚΕΗΣ»

Το πληροφοριακό σύστημα που καταχωρίζονται τα

δεδομένα που αφορούν τον έλεγχο σώρευσης, όπως αυτή

περιγράφεται στους Κανονισμούς Κρατικών Ενισχύσεων

Ήσσονος Σημασίας.



Έως τώρα

✓ Έκδοση Ν. 4914/2022 για τη διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2021-2027.

✓ Ολοκλήρωση των ΥΑ σύστασης των ΕΥΔ.

✓ Έκδοση Εγκυκλίου για την Εξειδίκευση των Προγραμμάτων που προβλέπει πολύ σημαντικές απλοποιήσεις. 

✓ Ολοκλήρωση της διαβούλευσης, με τις ΔΑ, για το ΣΔΕ 2021-2027:

o Οδηγίες για την αξιολόγηση των προτάσεων

❖ μεθοδολογία αξιολόγησης, 

❖ κατευθύνσεις για τα κριτήρια επιλογής πράξεων, και ειδικότερες οδηγίες για:  

• τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις 

[Παράρτημα Ι], 

• την εξειδίκευση του κριτηρίου της εξασφάλισης της προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία [Παράρτημα ΙΙ], 

• την αρχική αξιολόγηση του κριτηρίου ύπαρξης ΚΕ στην πράξη [Παράρτημα ΙΙΙ], 

• την εκπλήρωση του κριτηρίου της ενίσχυσης της κλιματικής ανθεκτικότητας [Παράρτημα IV: υπό επεξεργασία -

προετοιμάζονται οδηγίες για τις πράξεις στις οποίες αφορά, στη βάση των Τεχνικών Οδηγιών της Επιτροπής και σε 

συνεργασία με το JASPERS]

o Προγραμματισμός προσκλήσεων 

o Έκδοση πρόσκλησης (Τεχνικό Δελτίο Πράξης, Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΠ, Απόφαση Ένταξης)

o Ορισμός ΕΦ



Επόμενα βήματα

❑ Υπουργική Απόφαση « Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων των 

Προγραμμάτων 2021-2027 (Άρθρο 63, παρ.20) 

❑ Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία άσκησης και εξέτασης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα 2021-2027 (ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 

36 του ν. 4914/2022 (ΦΕΚ Α’ 61)» (Άρθρο 63, παρ. 16)

❑ Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

2021-2027» (Άρθρο 63, παρ. 17)

Έκδοση των ακόλουθων κανονιστικών κειμένων που προβλέπονται στον Ν. 4914/2022 και είναι 

απαραίτητα για την ενεργοποίηση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων:

εντός του Νοεμβρίου 2022



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ε.Υ. Θεσμικής Υποστήριξης 

siss@mnec.gr

www.espa.gr
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