
 

 

1 
 

 

Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ 

 

ΚΤΡΩΕΙ  

Διαπίζηωζη μη ηήρηζης όρων τρημαηοδόηηζης και 

μακροτρόνιων σποτρεώζεων με εσθύνη ηοσ Δικαιούτοσ 

α/α  Τποτρεώζεις 

Δικαιούτοσ  

Μη ηήρηζη όρων τρημαηοδόηηζης πριν ή μεηά ηην 

ολοκλήρωζη ηης επένδσζης  

1.  

Πξνζθφκηζε έγθπξσλ 

θαη αιεζψλ ζηνηρείσλ 

ζηνλ ΕΦ  

Σηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο φηη έρνπλ ππνβιεζεί ςεπδή ή 

παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία ή φηη έρνπλ απνζησπεζεί ζηνηρεία, ε 

γλψζε ησλ νπνίσλ ζα νδεγνχζε ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο 

πξφηαζεο ή ζα νδεγνχζε ζην λα εληαρζεί κε φξνπο 

δηαθνξεηηθνχο ή ζε κε πηζηνπνίεζεο ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

Πξάμεο, αλαθαιείηαη ε απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

επηζηξέθεηαη ε ρνξεγεζείζα δεκφζηα δαπάλε. Εάλ έρεη 

νινθιεξσζεί ε επέλδπζε επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ηεο 

ρνξεγεζείζαο δεκφζηαο δαπάλεο  

2.  

Τήξεζε θαλφλσλ 

δεκνζηφηεηαο 

(Πξνζσξηλέο, κφληκεο 

πηλαθίδεο, θ.ιπ.)  

Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ν Δηθαηνχρνο δελ έρεη 

αλαξηήζεη ηηο πξνβιεπφκελεο πηλαθίδεο δεκνζηφηεηαο κε ηα 

αληίζηνηρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, δίλεηαη κέγηζηε 

πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Σηελ 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πέξαλ ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο 5% επί ηεο ρνξεγεζείζαο 

δεκφζηαο δαπάλεο 

3.  
Υπνβνιή ζηνηρείσλ 

ζηνλ ΕΦ  

Σε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ 

ηνλ ΕΦ ζην πιαίζην ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ, 

επηβάιιεηαη ζηνλ Δηθαηνχρν ηεο Πξάμεο πξφζηηκν χςνπο 

0,5% επί ηεο ρνξεγεζείζαο δεκφζηαο δαπάλεο, γηα θάζε έηνο 

κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ. Σε 

πεξίπησζε ηεο θαη’ εμαθνινχζεζε παξαβίαζεο ηεο σο άλσ 

ππνρξέσζεο, δηαηάζζεηαη επηηφπηνο έιεγρνο θαη αλαθαιείηαη ε 

απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο κε επηζηξνθή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

δεκφζηαο δαπάλεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί εθφζνλ δηαπηζησζνχλ 

παξαβάζεηο ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο.  
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4.  

Φξήζε πάγησλ 

ζηνηρείσλ πνπ 

εληζρχζεθαλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο απφθαζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο  

Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ 

εληζρχζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

άιιν ζθνπφ απφ απηφλ γηα ηνλ νπνίν εληάρζεθαλ, ρσξίο 

ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπ ΕΦ, αλαθηάηαη ε δεκφζηα δαπάλε 

πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απφθηεζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ε επηρείξεζε δελ έρεη δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ 

νπνία εληζρχζεθε.  

Σηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

αλαθηάηαη ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ έρεη 

ρνξεγεζεί.  

5.  
Μεηαβίβαζε – πψιεζε 

παγίσλ ζηνηρείσλ  

Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ηα αγαζά πνπ 

εληζρχζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ, έρνπλ πσιεζεί - 

κεηαβηβαζζεί θαη δελ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ζηελ νξηδφκελε 

πξνζεζκία κε εμνπιηζκφ ίζεο ηνπιάρηζηνλ αμίαο θαη ίδηνπ 

είδνπο, αλαθηάηαη ε δεκφζηα δαπάλε πνπ θαηαβιήζεθε γηα 

ηελ απφθηεζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηρείξεζε δελ 

έρεη δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία εληζρχζεθε.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο 

ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο παξέρεη ζε κηα εηαηξεία ή δεκφζην 

νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα, αλαθηάηαη ην ζχλνιν 

ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί.  

6.  

Μίζζσζε κέξνπο ή ηνπ 

ζπλφινπ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

έρνπλ εληζρπζεί  

Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

εληζρχζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ, έρνπλ κηζζσζεί γηα 

άιιν ζθνπφ θαη εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθφ ζηφρν απφ απηφ γηα 

ηνλ νπνίν εληζρχζεθαλ, ρσξίο ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπ 

ΕΦ, αλαθηάηαη ε δεκφζηα δαπάλε πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ 

απφθηεζή – δεκηνπξγίαο ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

επηρείξεζε δελ έρεη δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία 

εληζρχζεθε.  

Σηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

αλαθηάηαη ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ έρεη 

ρνξεγεζεί.  

7. 

Παχζε ή Μεηαθνξά ηεο 

παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο εθηφο 

ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο ηνπ 

ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  

Πιήξεο αλάθηεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο.  
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8. 

Οπζηαζηηθέο κεηαβνιέο 

ζηε θχζε, ηνπο 

ζηφρνπο ή ηελ 

εθαξκνγή ησλ φξσλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ππνλνκεχζνπλ ηνπο 

αξρηθνχο ζηφρνπο.  

Πιήξεο αλάθηεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο. 

9.  Δηαθνπή ιεηηνπξγίαο  

Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έρεη δηαθνπεί νξηζηηθά ε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία 

έρεη εληζρπζεί, ν ΕΦ νθείιεη άκεζα λα πξνβεί ζηελ αλάθηεζε 

ηεο θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο δαπάλεο.  

10.  

Δηαπίζησζε κε λφκηκεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο, βάζεη ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ 

ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία δηαηάμεσλ, 

αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ  

Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απφ ηνλ ΕΦ, κε λφκηκεο 

ιεηηνπξγίαο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο 1% επί ηεο 

ρνξεγεζείζαο δεκφζηαο δαπάλεο θαη δίλεηαη κέγηζηε 

πξνζεζκία πέληε (5) κελψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

λνκηκφηεηαο. Σηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο θαη κε απνθαηάζηαζεο ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ν ΕΦ νθείιεη λα αλαθηήζεη ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο 

δαπάλεο πνπ έρεη θαηαβιεζεί.  

11.  

Ιδηφηεηα ηνπ 

Δηθαηνχρνπ (εθαξκφδεη 

ζε αιηείο) 

Σηελ πεξίπησζε απψιεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ 

σθεινχκελνπ, πνπ ηνλ έρεη θαηαζηήζεη Δηθαηνχρν ηνπ 

Μέηξνπ ε Πξάμε απεληάζζεηαη, εθφζνλ απηή δελ έρεη αθφκα 

νινθιεξσζεί θαη ζε θάζε πεξίπησζε αλαθηψληαη ηπρφλ 

θαηαβιεζείζεο δεκφζηεο δαπάλεο.  

 


