
 
 

 
 

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Δικαιούχων 

1. Ο δικαιούχος οφείλει να αποδέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους στην 

έδρα της πράξης, από την ΟΤΔ και τους αρμόδιους φορείς ελέγχου. Σε περίπτωση  

άρνησης ελέγχου τότε επιστρέφεται το σύνολο της δημόσιας δαπάνης που 

καταβλήθηκε, με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

2. Ο δικαιούχος οφείλει για περίοδο πέντε (5) ετών, από την τελική πληρωμή του 

να μην προβεί σε: 

a. Παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της 

περιοχής προγράμματος. 

b. Αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία 

παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα. 

c. Ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή 

των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.Ως 

ενδεικτική περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής αναφέρεται και η διαπίστωση περί 

πλημμελούς συντήρησης των έργων από τους δικαιούχους, με αποτέλεσμα αυτά 

να μην είναι πλέον λειτουργικά. 

Παράλληλα, υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην 

πρόσκληση, ενώ δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή/και 

συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή 

τμήματος αυτής. 

Επισημαίνεται, ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να μεταβιβάσει πάγια 

περιουσιακά στοιχεία που έχει ενισχυθεί, μόνο εάν αυτά αντικατασταθούν από 

άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην 

εξυπηρέτηση της πράξης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της 

αρμόδιας ΟΤΔ).  

3. Στον δικαιούχο της ενίσχυσης σε περίπτωση αθέτησης των παραπάνω 

υποχρεώσεων, επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά 

προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.  



 
 

 
 

4. Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί τα κριτήρια επιλογής, για τα οποία 

βαθμολογήθηκε κατά την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης και αποτελούν 

μακροχρόνιες υποχρεώσεις, για πέντε (5) έτη από την τελική του πληρωμή. Σε 

αντίθετη περίπτωση, αν ένα ή περισσότερα κριτήρια δεν ικανοποιούνται τότε 

επιστρέφεται, με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 

ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης που έχει καταβληθεί, και απορρέει από τον 

ακόλουθο τύπο:  

(α-β)/100 * γ/5x Δημόσια Δαπάνη. 

όπου:  α η βαθμολογία του κριτηρίου κατά την αξιολόγηση,  

 β η νέα βαθμολογία του κριτηρίου σύμφωνα με ταευρήματα του 

ελέγχου  

 και  

 γ ο αριθμός των ετών από την τελική πληρωμή  

Ο παραπάνω τύπος εφαρμόζεται για κάθε κριτήριο επιλογής που ελέγχεται και η 

προς ανάκτηση Δημόσια Δαπάνη υπολογίζεται αθροιστικά. 

Αν η επανεξέταση των κριτηρίων έχει ως αποτέλεσμα η βαθμολογία με την οποία 

αξιολογήθηκε η αίτηση στήριξης, να είναι μικρότερη της τιμής βάσεως 

αξιολόγησης για την συγκεκριμένη υποδράση, τότε επιστρέφεται κατ’ αναλογία το 

ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 71 του Καν. 

(ΕΕ) 1303/2013.  

 

Η προς ανάκτηση Δημόσια Δαπάνη υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:  

α*ΔΔ/5 

όπου:  α το έτος (1ο ή 2ο ή 3ο  ή 4ο ή 5ο ) κατά το οποίο διενεργείται ο έλεγχος, 

ύστερα από  

 την τελευταία πληρωμή και ΔΔ η Δημόσια Δαπάνη που καταβλήθηκε.  

 

5. Ο δικαιούχος υποχρεούται κάθε έτος και στα πλαίσια της διάρκειας των 

μακροχρονίων υποχρεώσεων του να αποστέλλει ηλεκτρονικά ή εγγράφως στην 



 
 

 
 

ΟΤΔ, αποδεικτικά τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεών του, έως τις  31-12-

2023 και στο μετέπειτα χρονικό διάστημα των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του 

στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας. 

6. Οι ΟΤΔ διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με όλες τις πληροφορίες και τα 

δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, οι οποίοι φυλάσσονται επί 10  έτη από 

την ημερομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων. 

 

 


