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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 13 
Διαδικαςία Ενςτάςεων 

 

Η διαδικαςία υποβολισ ενςτάςεων κατά των Αποφάςεων Απόρριψθσ Ζργων Σχεδίων Χορθγιϊν και 

εξζταςισ τουσ περιλαμβάνεται ςτο κάκε Σχζδιο Χορθγιϊν που ελζγχεται από τθ ΔΑ και διαφοροποιείται 

ανάλογα με τθ φφςθ και το είδοσ του κάκε ΣΧ. Το γενικό πλαίςιο για τθν όλθ διαδικαςία ενςτάςεων 

περιγράφεται ςτισ παραγράφουσ που ακολουκοφν., 

 

1. φςταςθ Επιτροπισ Ενςτάςεων 

 

Η Επιτροπι Ενςτάςεων απαρτίηεται, όπου είναι δυνατό, από τριμελι Επιτροπι ςτελεχϊν του ΕΦ που κα 

ορίηεται για το ςκοπό αυτό από τον Προϊςτάμενο του ΕΦ. Στθν Επιτροπι Ενςτάςεων κα ςυμμετζχει 

λειτουργόσ που ζχει εμπλακεί ενεργά ςτθν ετοιμαςία του Σχεδίου που αφορά θ πρόςκλθςθ αλλά δεν 

επιτρζπεται να ςυμμετζχει οποιοςδιποτε λειτουργόσ ι τεχνικόσ εμπειρογνϊμονασ ι άλλοσ εξωτερικόσ 

αξιολογθτισ που τυχόν αποτζλεςε/αν μζλοσ/λθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ για τθν ζγκριςθ του 

ςυγκεκριμζνου Ζργου. Σκοπόσ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων είναι να διαςφαλίςει ότι θ πρόταςθ ζτυχε ίςθσ 

και δίκαιθσ μεταχείριςθσ από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. 

 

2. Όροι Εντολισ Επιτροπισ Ενςτάςεων 

 

Η αρμοδιότθτα τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων είναι να αξιολογεί, ςτθ βάςθ των ςτοιχείων και παραςτατικϊν 

του φακζλου μιασ πρόταςθσ που υποβλικθκαν μζχρι τθν κακοριςμζνθ προκεςμία υποβολισ των 

αιτιςεων και ςτοιχείων (περιλαμβανομζνων τυχόν πρόςκετων ςτοιχείων/ διευκρινιςεων που μπορεί να 

λιφκθκαν εντόσ των τεκζντων προκεςμιϊν), κακϊσ και ςτθ βάςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ που 

ακολουκικθκε από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, μζχρι και τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ του 

ζργου.   

Η Επιτροπι Ενςτάςεων πρζπει να αξιολογεί και να ςυμπεραίνει κατά πόςο:  

Α) θ διαδικαςία που ακολοφκθςε θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ιταν ορκι ι λανκαςμζνθ, εφαρμόηοντασ 

τουσ όρουσ και τισ πρόνοιεσ που κακορίηονται ςτο Σχζδιο. Ελζγχεται δθλαδι το περιεχόμενο τθσ 

πρόταςθσ ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο Δελτίο Αξιολόγθςθσ ότι αποτζλεςαν τθν 

αιτία μθ προϊκθςθσ / ζγκριςθσ τθσ πρόταςθσ,  

Β) θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ ιταν νομότυπθ με βάςθ τισ πρόνοιεσ του Σχεδίου. 

 

Η Επιτροπι Ενςτάςεων δεν εξετάηει το περιεχόμενο τθσ κρίςθσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, εκτόσ εάν το 

περιεχόμενο είναι τζτοιο, ϊςτε να αποδεικνφεται, κατά τρόπο καταφανι ι/και τεκμθριωμζνο, ότι δεν 

ςυνάδει προσ τισ βαςικζσ αρχζσ του Διοικθτικοφ Δικαίου και ςυγκεκριμζνα ότι ςτθρίηεται ςε λανκαςμζνα 

γεγονότα (κατά παράβαςθ τθσ πρόνοιασ για τθν αιτιολογία των διοικθτικϊν πράξεων). Σε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ υποβολισ ενςτάςεων που τελικά δεν ικανοποιοφνται, οι αιτθτζσ διατθροφν το δικαίωμα αν το 

επικυμοφν να προςφφγουν ςτθ Δικαιοςφνθ. 

 

3. Διαδικαςία Εξζταςθσ Ενςτάςεων 
 

Δυνθτικοί Δικαιοφχοι των οποίων οι προτάςεισ απορρίπτονται: 

(i) λόγω μθ επιλεξιμότθτασ (πρϊτο ςτάδιο αξιολόγθςθσ – τυπικζσ προχποκζςεισ) ι  

(ii) που δεν περιλαμβάνονται ςτουσ τελικοφσ καταλόγουσ για ζνταξθ τουσ ςτο Σχζδιο για παροχι χορθγίασ 

λόγω χαμθλισ βακμολογίασ (δεφτερο ςτάδιο αξιολόγθςθσ / βακμολόγθςθσ), 

ζχουν το δικαίωμα όπωσ εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ που κακορίηεται ςτον Οδθγό 

Εφαρμογισ του ΣΧ, και δεν υπερβαίνει τισ 30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ τθσ Απόφαςθσ 
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Απόρριψθσ Ζργου Σχεδίου Χορθγιϊν (κα πρζπει να κακορίηεται ςτο Σχζδιο πϊσ αποδεικνφεται θ 

θμερομθνία παραλαβισ τθσ επιςτολισ), να υποβάλουν γραπτι ζνςταςθ που κα αποςτζλλεται 

ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τον ΕΦ και να ηθτοφν επανεξζταςθ τθσ αίτθςισ τουσ 

παρακζτοντασ τουσ ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ πιςτεφουν ότι θ αίτθςθ τουσ δεν ζπρεπε να 

απορριφκεί ι δε βακμολογικθκε ςωςτά. Οι ενςτάςεισ κα καλφπτουν μόνο διαδικαςτικά κζματα.  

 

Η Επιτροπι Ενςτάςεων δεν ηθτά πρόςκετα από τα προαπαιτοφμενα παραςτατικά και δεν παρζχει 

ςτουσ Αιτθτζσ πρόςκετο χρονικό περικϊριο για υποβολι τζτοιων παραςτατικϊν και γενικά δεν 

προβαίνει ςε ενζργειεσ, που δεν εμπίπτουν ςτο αντικείμενο τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ.  

 

(α) Στισ περιπτϊςεισ ενςτάςεων που αφοροφν ςε απορρίψεισ λόγω μθ επιλεξιμότθτασ, δθλαδι 

απορρίψεισ κατά το πρϊτο ςτάδιο αξιολόγθςθσ, και αφοφ ο ΕΦ ζχει εξαντλιςει το περικϊριο για υποβολι 

διευκρινιςεων / ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, θ Επιτροπι Ενςτάςεων επανεξετάηει μόνο το περιεχόμενο 

του φακζλου τθσ αίτθςθσ1  για να διαπιςτϊςει αν υπιρξε οποιαδιποτε παράλειψθ ι λάκοσ. Αν θ ζνςταςθ 

κρίνεται δικαιολογθμζνθ και θ Επιτροπι Ενςτάςεων αποφανκεί ότι θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ δεν ζχει 

εξαντλιςει το περικϊριο για υποβολι διευκρινιςεων / ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, θ ζνςταςθ 

αποςτζλλεται μαηί με τα ευριματα τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ κεωρεί ότι 

θ πρόταςθ δεν ζτυχε ίςθσ και δίκαιθσ αξιολόγθςθσ, ςτον Προϊςτάμενο του Ενδιάμεςου Φορζα για 

περαιτζρω διερεφνθςθ και εξζταςθ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ςτα 

πλαίςια πάντα τθσ αρμοδιότθτασ τθσ όπωσ κακορίηεται ςτουσ όρουσ εντολισ τθσ (βλ. παρ. 4 

«Διευκρινιςεισ /Συμπλθρϊςεισ κατά τθ Διαδικαςία Επαναξιολόγθςθσ») με ςτόχο τθν επαναξιολόγθςθ και 

βακμολόγθςθ από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και (όπου κρίνεται απαραίτθτο) τον τεχνικό 

εμπειρογνϊμονα. Οι αιτθτζσ ενθμερϊνονται το ςυντομότερο για το κατά πόςο κρίνεται δικαιολογθμζνθ ι 

όχι θ ζνςταςι τουσ.  

 

(β) Στισ περιπτϊςεισ ενςτάςεων που αφοροφν ςε απορρίψεισ λόγω χαμθλισ βακμολογίασ κατά το δεφτερο 

ςτάδιο αξιολόγθςθσ και εφόςον ςτισ περιπτϊςεισ Συγκριτικισ Αξιολόγθςθσ, κατά κανόνα, δεν επιτρζπεται 

θ υποβολι διευκρινιςεων / ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων ςε αυτό το ςτάδιο, θ Επιτροπι Ενςτάςεων 

επανεξετάηει μόνο το περιεχόμενο του φακζλου τθσ αίτθςθσ2 και τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ μαηί με τα 

Φφλλα Αξιολόγθςθσ Ζργου που ςυμπλθρϊκθκαν από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ για να διαπιςτϊςει αν 

υπιρξε οποιαδιποτε παράλειψθ ι λάκοσ. Αν θ ζνςταςθ κρίνεται δικαιολογθμζνθ, αποςτζλλεται μαηί με 

τα ευριματα τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ κεωρεί ότι θ πρόταςθ δεν ζτυχε 

ίςθσ και δίκαιθσ αξιολόγθςθσ, ςτον Προϊςτάμενο του Ενδιάμεςου Φορζα για επαναξιολόγθςθ και 

βακμολόγθςθ από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και (όπου κρίνεται απαραίτθτο) τον τεχνικό 

εμπειρογνϊμονα και ενθμερϊνονται το ςυντομότερο οι αιτθτζσ για το κατά πόςο κρίνεται δικαιολογθμζνθ 

ι όχι θ ζνςταςι τουσ. 

 

4. Διευκρινίςεισ / υμπλθρϊςεισ κατά τθ Διαδικαςία Επαναξιολόγθςθσ 

 

Κατά τθ διαδικαςία τθσ επαναξιολόγθςθσ, ςτθν περίπτωςθ που τθν ηθτιςει Επιτροπι Ενςτάςεων, ο ΕΦ 

μπορεί, εφόςον το κρίνει απαραίτθτο, και δεδομζνου ότι προβλζπεται ρθτά ςτον Οδθγό Εφαρμογισ, να 

ηθτιςει γραπτϊσ από το δυνθτικό Δικαιοφχο να διευκρινίςει, να ςυμπλθρϊςει ι να τεκμθριϊςει 

περαιτζρω τα ιδθ υποβλθκζντα ςτοιχεία τθσ πρόταςθσ, όπωσ και κατά τθ διαδικαςία τθσ αρχικισ 

αξιολόγθςθσ.  

 

                                                 
1
 Δεν αποδζχεται πρόςθετα ςτοιχεία ή πληροφορίεσ ή την αντικατάςταςη των υποβληθζντων με την αίτηςη ςτοιχείων. 

2
 Δεν αποδζχεται πρόςθετα ςτοιχεία ή πληροφορίεσ ή την αντικατάςταςη των υποβληθζντων με την αίτηςη ςτοιχείων. 
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5. Ζνταξθ / Απόρριψθ Ζργων μετά τθν εξζταςθ ενςτάςεων 

 

Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ των ενςτάςεων και, εφόςον απαιτθκεί, τθσ διαδικαςίασ 

επαναξιολόγθςθσ, ςτθν περίπτωςθ που το αποτζλεςμα τθσ επανεξζταςθσ είναι κετικό για το Δικαιοφχο, το 

ζργο εγκρίνεται και δρομολογοφνται οι διαδικαςίεσ τθσ υπογραφισ τθσ Συμφωνίασ Δθμόςιασ 

Χρθματοδότθςθσ του ΕΦ με το Δικαιοφχο. Σε περίπτωςθ που ζχει εξαντλθκεί ο διακζςιμοσ 

προχπολογιςμόσ, ηθτείται ζγκριςθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ. Στθν περίπτωςθ που το αποτζλεςμα τθσ 

επανεξζταςθσ είναι αρνθτικό για τον Δικαιοφχο, θ πρόταςθ απορρίπτεται οριςτικά και ενθμερϊνεται ο 

Δικαιοφχοσ, με κοινοποίθςθ ςτθ ΔΑ. 

 

Νοείται ότι, θ διαδικαςία ενςτάςεων εφαρμόηεται τθρουμζνων των προνοιϊν των νόμων, κανονιςμϊν και 

ςχετικϊν νενομιςμζνων διαδικαςιϊν τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. 

 

Στισ περιπτϊςεισ τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ, ο ΕΦ προχωρά κανονικά με τθν ζκδοςθ των Συμφωνιϊν 

Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ για τα ζργα που εγκρίκθκαν προσ ζνταξθ βάςει του Καταλόγου Κατάταξθσ 

ανεξάρτθτα από ενςτάςεισ που ενδεχόμενα υποβλθκοφν και εξετάηει τθν υποβλθκείςα ζνςταςθ ςφμφωνα 

με τισ διαδικαςίεσ που περιγράφθκαν ανωτζρω για τθν άμεςθ αξιολόγθςθ. 

 

Ο ΕΦ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ενςτάςεων, οριςτικοποιεί και δθμοςιοποιεί τον Κατάλογο 

Εγκεκριμζνων Ζργων / Δικαιοφχων για κάκε ΣΧ.  

 


