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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ 

 
-Εθνική Αρχή Συντονισμού 
-Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,  
Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων  

-Ε. Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των  Ε.Π. 

ΑΔΑ: 7ΑΧ3Φ-Α75 
 
Αθήνα, 23/01/2015 
 
Α.Π.: 8589 
 

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7     Προς:  ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Ταχ. Κώδικας: 10180                                                          (ΤΡΑΠΕΖΕΣ) 
Πληροφορίες : Κλ. Ροκίδης 
Τηλ.: 210 3742074 
Fax:  210 3742057      Κοιν/ηση: 1.Ε.Δ.ΕΛ., 2.ΜΟΔ Α.Ε. 
Ε-mail: stateaid@mnec.gr   

                                      
 
 
ΘΕΜΑ: Τήρηση Μακροχρονίων Υποχρεώσεων των Δικαιούχων των ενισχύσεων από το 

πρόγραμμα: «Α΄ Δράση ΕΣΠΑ, ενίσχυση των ΜΜΕ των κλάδων Μεταποίησης, 
Τουρισμού, Υπηρεσιών & Εμπορίου». 

Συμπληρωματικές Οδηγίες και Διαδικασίες Εφαρμογής των Ελέγχων από τους 
Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (Τράπεζες). 

  

Σε συνέχεια  των Οδηγιών με αριθμ. πρωτ. 56035/ΕΥΣ 5919/20.11.2012 περί τήρησης 
Μακροχρονίων Υποχρεώσεων των Δικαιούχων των ενισχύσεων από το πρόγραμμα: «Α΄ Δράση 
ΕΣΠΑ, ενίσχυση των ΜΜΕ των κλάδων Μεταποίησης, Τουρισμού, Υπηρεσιών & Εμπορίου» -που 
έχουν εκδοθεί εν είδει εγκυκλίου με Οδηγίες και Διαδικασίες Εφαρμογής των Ελέγχων προς  τους 
Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (Τράπεζες) παρέχονται οι ακόλουθες περαιτέρω διευκρινίσεις :    

  

Συγκεκριμένα το εδάφιο «Γ. Επιστροφή Δημόσιας Επιχορήγησης» και ειδικά το κεφάλαιο «Μη 
τήρηση Μακροχρονίων υποχρεώσεων» των ανωτέρω Οδηγιών συμπληρώνεται και αντικαθίσταται ως 
εξής:   

 

Εδάφιο: Γ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων (Καν. 794/2004 όπως ισχύει) ο δικαιούχος για 
όσο χρόνο επωφελείται από την ενίσχυση που έχει λάβει επιβαρύνεται με τόκο από την ημέρα λήψης 
έως την επιστροφή της. Το επιτόκιο ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύεται στην 
επίσημη ιστοσελίδα της και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Μη τήρηση Μακροχρονίων υποχρεώσεων 

Στη περίπτωση της μη τήρησης από την δικαιούχο επιχείρηση των συμβατικών μακροχρόνιων 
υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προκήρυξης: «Α΄ Δράση ΕΣΠΑ, ενίσχυση των ΜΜΕ των κλάδων 
Μεταποίησης, Τουρισμού, Υπηρεσιών & Εμπορίου» (40844/ΕΥΣ6681/21-8-2009, ΦΕΚ: B 
1750/24.08.2009) ενεργοποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 9 & 10 του άρθρου 17 αυτής. 

Ο ΕΦΔ, όταν διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση του δικαιούχου από τους ελέγχους που διενεργεί 
χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά την σχετική εφαρμογή του ΠΣΚΕ, αποστέλλει Επιστολή Απαίτησης 
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Χρημάτων (μαζί με το εκτυπωτικό του ΠΣΚΕ που αποτελεί την Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης) 
όπου καλεί τον δικαιούχο να επιστρέψει το χρηματικό ποσό προσαυξημένο με τους αναλογούντες 
τόκους στον συγκεκριμένο ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο ΕΦΔ για τους σκοπούς της προκήρυξης 
στη σχετιζόμενη Περιφέρεια ή σε άλλον σχετικό για τις επιστροφές των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών. Σε περίπτωση που εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή 
της επιστολής (30 ημερολογιακές ημέρες) ο δικαιούχος δεν επιστρέψει το χρηματικό ποσό, ο ΕΦΔ 
ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου για την μη συμμόρφωση του δικαιούχου 
προκειμένου το Δημόσιο να προβεί στην ανάκτηση των συνολικών χρηματικών ποσών. 
Επιπροσθέτως ο ΕΦΔ στην ίδια Επιστολή τάσσει προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της από τον Δικαιούχο προκειμένου να υποβάλει αντιρρήσεις εάν το επιθυμεί. Δεδομένου 
ότι στον ΕΦΔ δεν έχει εκχωρηθεί ρητώς και συγκεκριμένως το δικαίωμα εξέτασης αντιρρήσεων, για 
λόγους  ασφάλειας δικαίου  και ενίσχυσης του αισθήματος της δικαιοσύνης του δικαιούχου που 
αντιτίθεται στην Επιστολή Απαίτησης Χρημάτων του ΕΦΔ, τις αντιρρήσεις τις εξετάζει η αρμόδια 
Υπηρεσία.  

Πιο ειδικά, ο ΕΦΔ έχει την υποχρέωση εγγράφως, άμεσα και με κάθε λεπτομέρεια να πληροφορήσει 
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ώστε να εξεταστούν οι όποιες αντιρρήσεις 
επενδυτών με την έκδοση σχετικής Διαπιστωτικής Πράξης Αντιρρήσεων και να εφαρμοστεί η 
διαδικασία της ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, όπως περιγράφεται 
στο άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) 
Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η έγκριση της 
Επιστολής Απαίτησης Χρημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 της ΥΠΑΣΥΔ τεκμαίρεται και 
συνάγεται από την εν συνεχεία  έκδοση από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα ή Υπουργό/Υφυπουργό 
της απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης – Ανάκτησης,  η οποία μνημονεύει ρητώς στις υπόψη 
διατάξεις της την αντίστοιχη επιστολή απαίτησης χρημάτων. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι λοιπές Οδηγίες εφαρμογής της ΥΠΑΣΥΔ που είχαν δοθεί 
εν είδει εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. 56035/ΕΥΣ 5919/20.11.2012. 

 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

                                                       ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Εσωτερική Διανομή 

 Γρ. Υφυπουργού 

 Γρ. Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων (e-mail) 

 ΕΥΣΕ 

 ΕΥΘΥ 

 Αρχή Πληρωμής 


