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Κοιν/ηση: Ε.Δ.ΕΛ. 
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Θέμα: Τήρηση Μακροχρονίων Υποχρεώσεων των Δικαιούχων των ενισχύσεων από 

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

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

 

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Στο άρθρο 17 «Υποχρεώσεις των Δικαιούχων της Ενίσχυσης» της υπ΄αριθμ. πρωτ. 
40844/ΕΥΣ6681/21-8-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) (όπως ισχύει) και 
ειδικότερα στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8(γ). περιγράφονται, οι μακροχρόνιες 
υποχρεώσεις των δικαιούχων των ενισχύσεων  

Ειδικότερα σύμφωνα με το κωδικοποιημένο κείμενο των εν λόγω παραγράφων: 

4. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται να λειτουργεί εντός των γεωγραφικών 
ορίων της Περιφέρειας που υπαγορεύονται από το Π.Ε.Π. από το οποίο έχει 
χορηγηθεί η ενίσχυση και να μη μεταβάλλει τη χρήση της ενισχυόμενης επένδυσης, 
τουλάχιστον για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά την ολοκλήρωσή της. 
Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση σε άλλη γεωγραφική ενότητα της ίδιας Περιφέρειας, 
με την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται το αρχικό ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης 
της επένδυσης και δεν έχει ενισχυθεί ο δικαιούχος για δαπάνες επί ακινήτου. Εάν δε 
στην νέα γεωγραφική ενότητα ισχύει χαμηλότερη ένταση ενίσχυσης ή ο δικαιούχος 
έχει ενισχυθεί για κτηριακές δαπάνες τότε επιστρέφει εντόκως το υπερβάλλον ποσό 
που αντιστοιχεί στην διαφορά των ποσοστών ή επιστρέφει εντόκως το ποσό που 
έχει λάβει για την ενίσχυση των κτηριακών δαπανών αντίστοιχα. Για τον έλεγχο 
αυτής της υποχρέωσης ο δικαιούχος αποστέλλει στον Ε.Φ.Δ. τα ετήσια φορολογικά 
έντυπα για όσο χρόνο απαιτείται. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται σε ολική ή 
μερική επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. 
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5. Απαγορεύεται η μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης που 
έχουν επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά τα στοιχεία έχουν αντικατασταθεί από άλλα 
τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει μέχρι τη 
συμπλήρωση της τριετίας (3ετίας) από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
επένδυσης. Για τον έλεγχο αυτής της υποχρέωσης, ο δικαιούχος αποστέλλει 
Υπεύθυνη Δήλωση στον Ε.Φ.Δ. που αναφέρει την διατήρηση των επιχορηγουμένων 
παγίων ή την αντικατάστασή τους από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου 
αποτελέσματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο επενδυτής υποχρεούται σε ολική ή 
μερική επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. 

6. Απαγορεύεται η εκμίσθωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης μέχρι τη 
συμπλήρωση της τριετίας (3ετίας) από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης 
ολοκλήρωσης της επένδυσης, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία εκμισθώνεται 
το σύνολο της επιχειρηματικής μονάδας. Η υποχρέωση ελέγχεται με Υπεύθυνη 
Δήλωση. Σε περίπτωση εκμίσθωσης του συνόλου της επιχειρηματικής μονάδας, ο 
μισθωτής δεσμεύεται στην τήρηση των όρων της υφιστάμενης βεβαίωσης 
ολοκλήρωσης που τον αφορούν και ιδιαίτερα στη λειτουργία και μη μεταβολή της 
χρήσης της ενισχυόμενης επένδυσης και τη διατήρηση των νέων θέσεων 
απασχόλησης, για το προβλεπόμενο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η εν λόγω 
δέσμευση πρέπει να περιλαμβάνεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. 

7. Από την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης και για χρονική 
διάρκεια ενός (1) έτους, ο επενδυτής υποχρεούται να τοποθετήσει σε εμφανές 
σημείο της επιχείρησής  του αναμνηστική πλάκα στην οποία θα αναγράφεται: 

«Ο εκσυγχρονισμός της επιχείρησης υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

8(γ.) Από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης και για     
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος της ενίσχυσης έχει την υποχρέωση να 
διατηρεί τον αριθμό των δημιουργημένων νέων θέσεων απασχόλησης παράλληλα με τις 
υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης που πιστοποιήθηκαν κατά τον τελικό έλεγχο και 
καταγράφονται στην βεβαίωση ολοκλήρωσης. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των συνολικών θέσεων απασχόλησης 
μεγαλύτερη του 0,2 ΕΜΕ εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την ημερομηνία 
έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης επιβάλλεται αναλογική μείωση ή 
επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.  

Η αναλογική μείωση της δημόσιας επιχορήγησης υπολογίζεται με τον κάτωθι τύπο: 

Μείωση Επιχορήγησης = (καταβληθείσα επιχορήγηση) * 0,40 * λ  

Όπου λ=(ΥΑΕ-ΔΑΕ)/ΥΔΑ 

ΥΑΕ= Υποχρέωση Απασχόλησης με βάση την ημερομηνία Ελέγχου, 

ΔΑΕ= Διατήρηση Απασχόλησης συνολικών θέσεων εργασίας με βάση την ημερομηνία      

         Ελέγχου, 

ΥΔΑ= Υποχρέωση Διατήρησης Απασχόλησης  

Η Υποχρέωση Απασχόλησης με βάση την ημερομηνία Ελέγχου (ΥΑΕ) υπολογίζεται σε 
ανθρωπομήνες απασχόλησης σαν γινόμενο του αριθμού συνολικών θέσεων απασχόλησης 
που πιστοποιήθηκαν κατά τον τελικό έλεγχο και καταγράφονται στην βεβαίωση 
ολοκλήρωσης (ΕΜΕ) επί τον αριθμό των μηνών που έχουν παρέλθει από την έκδοση της 
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βεβαίωσης ολοκλήρωσης έως την ημερομηνία ελέγχου (μέγιστο 24 μήνες). 

Η  Διατήρηση Απασχόλησης των συνολικών θέσεων εργασίας με βάση την ημερομηνία 
Ελέγχου (ΔΑΕ) υπολογίζεται σε ανθρωπομήνες απασχόλησης. Προκειμένου να 
υπολογιστούν οι ανθρωπομήνες αθροίζονται οι ημέρες εργασίας όλης της περιόδου μέχρι 
την ημερομηνία του ελέγχου όλων των εργαζομένων και διαιρούνται με το 25. Σε 
περίπτωση που υπάρχουν θέσεις μη πλήρους απασχόλησης τότε γίνεται αναγωγή τους σε 
ημέρες πλήρους απασχόλησης. 

Η Υποχρέωση Διατήρησης Απασχόλησης (ΥΔΑ) υπολογίζεται σε ανθρωπομήνες 
απασχόλησης σαν γινόμενο του αριθμού των συνολικών θέσεων απασχόλησης που 
πιστοποιήθηκαν κατά τον τελικό έλεγχο και καταγράφονται στην βεβαίωση ολοκλήρωσης 
(ΕΜΕ) επί του αριθμού των μηνών που υποχρεούται η επιχείρηση να διατηρήσει τους 
εργαζόμενους (πάντα 24). 

Σε περίπτωση που το λ>0,50 τότε ο δικαιούχος χάνει εξ’ ολοκλήρου το δικαίωμα της 
ενίσχυσης, και οφείλει να επιστρέψει την επιχορήγηση, εκτός εάν προκύπτει η διατήρηση 
της υφιστάμενης απασχόλησης με βάση την έκθεση τελικού ελέγχου. Τα ανωτέρω 
εξειδικεύονται με έκδοση ερμηνευτικής Εγκυκλίου. 

Στις παραγράφους 9 και 10 του ίδιου άρθρου (#17) αναφέρεται τί προβλέπεται σε 
περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων και με ποία νομική βάση διενεργείται η 
επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

 

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ προς τους ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ)  

Στη παράγραφο 3 του άρθρου 15 της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «μετά την παρέλευση της διετίας 
από την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων των ενισχύσεων ο 
ΕΦΔ διενεργεί διοικητική επαλήθευση βάσει των υποχρεωτικά υποβληθέντων από τον 
δικαιούχο δικαιολογητικών και εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο». 

Οι χρονικές περίοδοι που ορίζονται στο άρθρο 17 της σχετικής ΚΥΑ, ήτοι το 1 έτος για την 
παράγραφο 17(7), τα 2 έτη για την παράγραφο 17.8(γ) και  τα 3 έτη για τις λοιπές 
μακροχρόνιες υποχρεώσεις, έχουν ως ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία έκδοσης της 
Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της επένδυσης του Δικαιούχου/Επενδυτή, όπως αυτή αναγράφεται 
στο σχετικό έντυπο. Ως εκ τούτου, 

 

1. Για την υποχρέωση  της παρ. 7 του άρθρου 17 αναφορικά με την «ανάρτηση 
αναμνηστικής πλάκας για λόγους δημοσιότητας», ο ΕΦΔ πρέπει να διαπιστώνει την 
ύπαρξη και τοποθέτηση της σε εμφανές σημείο κατά την διενέργεια του Τελικού 
Ελέγχου. Σε περίπτωση που στον τελικό έλεγχο δεν έχει αναρτηθεί η πινακίδα 
δημοσιότητας ο ΕΦΔ οφείλει να μην εκδώσει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης. Κατόπιν και 
μετά την παρέλευση διαστήματος 24 μηνών ο ΕΦΔ οφείλει να επιβεβαιώσει την 
τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης διοικητικά μέσω σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης 
(Υ.Δ.) του φορέα της επένδυσης, στην οποία αναφέρεται ότι ο ως άνω φορέας ότι 
έχει πειθαρχήσει και τηρήσει την εν λόγω υποχρέωση. Εάν ο Δικαιούχος της 
ενίσχυσης αρνηθεί να αποστείλει Υ.Δ. όπου θα επιβεβαιώνει την τήρηση της 
υποχρέωσης ανάρτησης επί 12μήνου, ο ΕΦΔ ενημερώνει το Υπουργείο αρμοδίως. 

2. Για την υποχρέωση που προκύπτει από την παρ. 4 του άρθρου 17 αναφορικά με 
την «λειτουργία της επιχείρησης για τουλάχιστον 36 μηνών μετά την ολοκλήρωση 
της επένδυσης χωρίς να μεταβάλλει τη χρήση της  καθώς και την παραμονή της 
εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας που εγκρίθηκε», ο έλεγχος 
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διενεργείται διοικητικά. Ειδικότερα ο ΕΦΔ παραλαμβάνει από το φορέα της 
επένδυσης/δικαιούχο της ενίσχυσης το σχετικό έντυπο Ε3 σε ετήσια βάση. Συνολικά 
ελέγχονται τέσσερα (4) Ε3, ξεκινώντας από το Ε3 του οικονομικού έτους ν+1, όπου 
ν το έτος που εκδόθηκε η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης. Εφόσον ο φορέας διαθέτει 
πολλαπλούς τόπους εγκατάστασης επενδύσεων/υποκαταστήματα  (πέραν της 
έδρας) θα προσκομίζεται επίσης πρόσφατο «Δελτίο Αποστολής» ή/και «Δελτίο 
Αποστολής-Τιμολόγιο» από το υποκατάστημα που επωφελήθηκε της επιχορήγησης. 
Το κάθε Ε3 συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δηλώση στην οποία δηλώνεται ότι η 
επιχείρηση λειτουργεί με τους ίδιους όρους που εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε η 
επένδυση όσον αφορά την χρήση της και τον τόπο εγκατάστασης. Η πρώτη 
αποστολή των παραπάνω πληροφοριακών δελτίων ξεκινά μετά την ολοκλήρωση 
του έτους ν+2, όπου ν το έτος που εκδόθηκε η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης. Σε 
περίπτωση απόκλισης τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 17 εγείρεται η 
διαδικασία επιστροφής της επιχορήγησης (μέρους ή του συνόλου) σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις παραγράφους 9 και 10 του ιδίου άρθρου. 

3. Για την υποχρέωση που προκύπτει από τις παρ. 5 & 6 του άρθρου 17 αναφορικά με 
τη «διατήρηση ή την αντικατάσταση των επιχορηγούμενων παγίων στοιχείων καθώς 
και της απαγόρευσης εκμίσθωσης των επιχορηγούμενων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησης», ο δικαιούχος αποστέλλει στον Ε.Φ.Δ. Υπεύθυνη 
Δήλωση (Υ.Δ.) όπου αναφέρεται η διατήρηση των επιχορηγουμένων παγίων ή η 
αντικατάστασή τους από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος καθώς και η 
μη εκμίσθωσή τους. Η Υ.Δ. θα υποβάλλεται ετησίως σύμφωνα και με τα όσα 
ορίζονται στην ως άνω παρ. 2 της  παρούσας. Η πρώτη αποστολή των Υ.Δ. ξεκινά 
μετά την ολοκλήρωση του έτους ν+2, όπου ν το έτος που εκδόθηκε η Βεβαίωση 
Ολοκλήρωσης. Σε περίπτωση απόκλισης τα οριζόμενα στις παρ. 5 & 6  του άρθρου 
17 εγείρεται η διαδικασία επιστροφής της επιχορήγησης (μέρους ή του συνόλου) 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 9 και 10 του ιδίου άρθρου. 

Το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων που αναφέρονται στην παρούσα Εγκύκλιο θα είναι 
πρωτότυπες και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
φορέα της επένδυσης/δικαιούχου της ενίσχυσης. 

Εναλλακτικά είναι δυνατό να υποβάλλεται μία υπεύθυνη δήλωση ετησίως, στην οποία τα 
βεβαιώνεται η τήρηση του συνόλου των απαιτήσεων των παράγραφων4, 5 & 6 του άρθρου 
17 της σχετικής ΚΥΑ). 

 

4. Για την υποχρέωση της παρ. 8(γ) του άρθρου 17 αναφορικά με την «υποχρέωση 
του δικαιούχου της ενίσχυσης να διατηρεί τον αριθμό των δημιουργημένων νέων 
θέσεων απασχόλησης παράλληλα με τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης που 
πιστοποιήθηκαν κατά τον τελικό έλεγχο και καταγράφονται στην Βεβαίωση 
Ολοκλήρωσης με επιτρεπόμενη απόκλιση του αριθμού των Συνολικών Θέσεων 
Απασχόλησης ΟΧΙ μεγαλύτερη του 0,2 ΕΜΕ εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) 
ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης», ο 
έλεγχος γίνεται από τον ΕΦΔ διοικητικά. Ειδικότερα δικαιούχος της ενίσχυσης 
αποστέλλει στον Ε.Φ.Δ. το ετήσιο έντυπο Ε7, τις καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας 
(Πίνακας Προσωπικού) και τις 3μηνιαίες (ή μηνιαίες) Αναλυτικές Περιοδικές 
Δηλώσεις (Α.Π.Δ.). Τα εν λόγω πληροφοριακά δελτία υποβάλλονται  άπαξ μετά το 
πέρας των 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης, 
και σε κατάλληλο πλήθος ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της τήρησης της εν 
λόγω υποχρέωσης, στο σύνολό της. Ο έλεγχος αφορά στις Συνολικές Θέσεις 
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Απασχόλησης όπως αυτές διαμορφώνονται στο 24μηνο, σε σχέση με τις 
αναγραφόμενες στη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης. Σημειώνεται ότι εάν άλλο ελεγκτικό 
όργανο κάνει έλεγχο πριν το 24μηνο τότε οι συνολικές θέσεις εργασίας υπόκεινται 
στο περιορισμό των 0,2 ΕΜΕ.  

 

Επισημάνσεις: 

i) Οι νέες θέσεις εργασίας δύναται να δημιουργηθούν από την δικαιούχο επιχείρηση 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης μέχρι και την 
ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης τελικού ελέγχου. Δεδομένου ότι η υποχρέωση διατήρησης 
των δημιουργούμενων θέσεων (μαζί με τις υφιστάμενες) ξεκινά από την ημερομηνία που 
αναγράφεται στην Βεβαίωση Ολοκλήρωσης, οι ενδεχόμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) 
που έχουν δημιουργηθεί - στις περιπτώσεις που οι σχετικές προσλήψεις έχουν γίνει πριν την 
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης - προσμετρούνται στα ΕΜΕ των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. 
Άρα, κατά τη στιγμή διενέργειας του Τελικού Ελέγχου, η τήρηση των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας σε σχέση με αυτές του έτους 2008 (σύμφωνα με την συμβατική υποχρέωση) 
γίνεται με αναγωγή στο έτος των διαθέσιμων τη δεδομένη στιγμή δεδομένων (από τις 
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, τους πίνακες προσλήψεων και οτιδήποτε άλλο δελτίο 
θεωρεί ο ΕΦΔ ότι πρέπει να του προσκομιστεί) ώστε να συμπεράνει τη συμμόρφωση του 
δικαιούχου. Περαιτέρω ο ΕΦΔ προχωρά στην διαπίστωση της δημιουργίας των νέων θέσεων 
εργασίας (όποια επιτρεπτή χρονική στιγμή επικαλείται ο δικαιούχος ότι έγιναν επιδεικνύοντας 
τα νομιμοποιητικά έγγραφα) και διασαφηνίζονται οι Συνολικές Θέσεις Εργασίας που πρέπει 
να τηρηθούν, διασφαλίζοντας ότι ο αριθμός των εργαζομένων πρέπει να σχετίζεται με τις 
ΕΜΕ.  

Σε περίπτωση  που διαπιστωθεί κατά τον χρόνο του τελικού επιτόπιου ελέγχου ότι οι νέες 
θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από την επένδυση υπολείπονται των νέων θέσεων 
εργασίας που όφειλε η επιχείρηση να δημιουργήσει βάσει της σύμβασης η επιχορήγηση 
μειώνεται αναλογικά σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 8 α του αρ. 17 της ΚΥΑ Προκήρυξης. Το 
b (του σχετικού τύπου του άρθρου 17.8(α) της ΚΥΑ) στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται με 
βάση τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
έκθεσης τελικού ελέγχου και επομένως η πραγματικά δημιουργούμενη απασχόληση είναι σε 
αριθμό εργαζομένων και όχι σε ΕΜΕ. Σε περίπτωση που υπάρχουν νέοι εργαζόμενοι μη 
πλήρους απασχόλησης τότε γίνεται αναγωγή τους σε θέσεις πλήρους απασχόλησης για να 
υπολογιστεί η πραγματικά δημιουργούμενη απασχόληση π.χ. επιχείρηση που έχει υποχρέωση 
δημιουργίας 1 νέας θέσης απασχόλησης και προσλαμβάνει 1 εργαζόμενο 4ωρης 
απασχόλησης έχει δημιουργήσει 0,5 ΝΘΕ και όχι 1.   

ii) Πριν την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης ισχύει η δυνατότητα μείωσης των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας κατά 0,2 ΕΜΕ για κάθε έτος ξεχωριστά σε σύγκριση με τα 
ΕΜΕ των υφιστάμενων θέσεων εργασίας του 2008, με έτος βάσης και ελέγχου το 2011. 

Ειδικότερα ισχύουν τα εξής: 

1. "η μείωση της τάξεως του 0,2 ΕΜΕ για κάθε έτος ξεχωριστά" υπολογίζεται από το 
έτος 2011 και έκτοτε διότι αυτό το έτος αποτελεί το έτος σύγκρισης και ελέγχου 
με το έτος 2008 σχετικά με τις Υφιστάμενες Θέσεις Απασχόλησης και την 
διατήρηση τους.  

2. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο δικαιούχος της ενίσχυσης είχε κατά το έτος 2008 
υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης που πρέπει να διατηρήσει 3 ΕΜΕ τότε: α)εάν ο 
Τελικός Έλεγχος (Τ.Ε.) διενεργηθεί μέσα στο 2011 τότε μπορεί ο δικαιούχος να 
αποκλίνει και να διατηρεί εν τέλει μέχρι και 2,8 ΕΜΕ, β)εάν ο τελικός έλεγχος 
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διενεργηθεί μέσα στο 2012 τότε μπορεί ο δικαιούχος να αποκλίνει και 
να διατηρεί εν τέλει μέχρι και 2,6 ΕΜΕ ανεξάρτητα εάν το 2011 έκανε χρήση ή όχι 
της πρόνοιας των 0,2 ΕΜΕ, γ)εάν ο τελικός έλεγχος διενεργηθεί μέσα στο 2013 
τότε μπορεί ο δικαιούχος να αποκλίνει και να διατηρεί εν τέλει μέχρι και 2,4 ΕΜΕ 
ανεξάρτητα εάν το 2011 και 2012 έκανε χρήση ή όχι της πρόνοιας των 0,2 ΕΜΕ 
κατ' έτος.  

3. Ωστόσο, επειδή ο έλεγχος της διατήρησης των υφιστάμενων απασχόλησης του 
2008 για τους δικαιούχους που υλοποιούν επένδυση γίνεται κατ' έτος από το 
2011 και έκτοτε, ΔΕΝ δύναται ο δικαιούχος να αποκλίνει πάνω από 0,2 ΕΜΕ και 
να συμψηφίσει την όποια μεγαλύτερη απόκλιση (μεγαλύτερη του 0,2 ΕΜΕ) με το 
μεταγενέστερο έτος που θα διενεργηθεί ο Τελικός Έλεγχος. Στο παράδειγμα μας, 
εάν ο Τ.Ε. διενεργηθεί το έτος 2013 ΔΕΝ δίνεται το δικαίωμα στον δικαιούχο της 
ενίσχυσης το 2011 να έχει λιγότερες από 2,8 ΕΜΕ (και ούτω καθ' εξής για τα 
επόμενα έτη, π.χ λιγότερες από 2,6 ΕΜΕ κατά το έτος 2012). Ο ΕΦΔ θα πρέπει να 
εφαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο και να απεντάξει την πρόταση καθώς ο δικαιούχος 
χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  

iii) Μετά την βεβαίωση ολοκλήρωσης εισερχόμαστε σε καθεστώς μακροχρονίων 
υποχρεώσεων των συνολικών θέσεων εργασίας όπου ισχύουν οι αναφορές της παραγράφου 
Β.4 της παρούσας εγκυκλίου. Τονίζεται ότι ο έλεγχος των Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων 
γίνεται διοικητικά με την εξέταση των εγγράφων που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι των 
Ενισχύσεων. 

Συστήνεται στους ΕΦΔ η αποτύπωση και φύλαξη των αποδεικτικών εγγράφων τήρησης ή όχι 
των Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων διακριτά στον Φυσικό Φάκελο του Επενδυτή ώστε να 
εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση σε αυτά  σε περίπτωση μελλοντικών ελέγχων. 

iv) Τέλος δημιουργείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ειδική εφαρμογή 
(module) Ελέγχου Μακροχρονίων Υποχρεώσεων, όπου θα αποτυπώνεται ο διοικητικός 
έλεγχος που διεξάγει ο ΕΦΔ. Στην εν λόγω εφαρμογή θα ενσωματώνεται και πρότυπη 
προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση. 

        

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. 

Ο ΕΦΔ, όταν διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση του δικαιούχου από τους ετήσιους ελέγχους 
που κάνει, αποστέλλει επιστολή απαίτησης χρημάτων 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 
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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. 

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 Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων ώστε να εφαρμοστεί η διαδικασία της ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών, όπως περιγράφεται το άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος 
Διαχείρισης και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957/Β/9.09.2009) 
τροποποίηση της. 

 

Προκαταβολές 

Οι προκαταβολές των κρατικών ενισχύσεων αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία πληρωμών η 
οποία προβλέπεται στον Κανονισμό και είναι επιλέξιμες μόνον όταν συντρέχουν οι ακόλουθοι 
σωρευτικοί όροι: 

1. υπόκεινται στην υποχρέωση εγγύησης παρεχόμενη από τράπεζα· 

2. καλύπτονται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους στα πλαίσια 
της εφαρμογής του σχεδίου και δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή 
λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας το αργότερο τρία έτη μετά το 
έτος καταβολής της προκαταβολής  

Κατά την καταβολή της επιχορήγησης (μετά από ενδιάμεσο ή τελικό έλεγχο) το ποσό της 
προκαταβολής συμψηφίζεται με την προς καταβολή επιχορήγηση και εκταμιεύεται το 
υπόλοιπο του ποσού, με ταυτόχρονη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. Η ημερομηνία 
επιστροφής της εγγυητικής επιστολής (ταυτίζεται με την ημερομηνία καταβολής της Α’ ή της 
τελικής δόσης) σημειώνεται σε διακριτό εδάφιο στο ΠΣΚΕ, καθώς θα πρέπει να γίνεται ρητή 
αναφορά επ’ αυτού στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, και να γίνεται ο έλεγχος της τήρησης της τριετίας 
(σημείο #2 ανωτέρω). 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λάβει προκαταβολή και δεν υλοποιήσει το επενδυτικό 
του σχέδιο τότε ο ΕΦΔ εφόσον εκδοθεί η Βεβαίωση Μη Ολοκλήρωσης αποστέλλει – εντός 10 
εργάσιμων ημερών - επιστολή απαίτησης χρημάτων όπου καλεί τον δικαιούχο να επιστρέψει 
το ποσό της προκαταβολής προσαυξημένο με τους αναλογούντες τόκους στον συγκεκριμένο 
ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο ΕΦΔ για τους σκοπούς της προκήρυξης στη σχετιζόμενη 
Περιφέρεια. Εάν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή της επιστολής (30 
ημερολογιακές ημέρες) ο δικαιούχος δεν επιστρέψει το χρηματικό ποσό, ο ΕΦΔ  - όπως 
υποχρεούται από την εγγυητική επιστολή (Ε/Ε) που έχει εκδώσει υπέρ του δικαιούχου – 
καταβάλει ολοκληρωτικά στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό της εγγύησης (χωρίς τόκους) που 
αναγράφεται στην Ε/Ε. Η επιστροφή του χρηματικού ποσού γίνεται στον σχετικό Ειδικό 
Λογαριασμό που τηρεί ο ΕΦΔ σε κάθε περιφέρεια για την υλοποίηση του μέτρου ενίσχυσης. 

Ο ΕΦΔ ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου για την μη 
συμμόρφωση του δικαιούχου προκειμένου να προβεί στην ανάκτηση των δημιουργημένων 
τόκων. Οι τόκοι θα αναζητηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο εκ των υστέρων ακολουθώντας 
τη διαδικασία που περιγράφεται το άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος 
Διαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει προσκομίσει στον ΕΦΔ εγγυητική επιστολή άλλου 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προκειμένου να λάβει την προκαταβολή και τελικά δεν 
προτίθεται να υλοποιήσει την επένδυση του, τότε ακολουθείται η παραπάνω περιγραφόμενη 
διαδικασία αποστολής επιστολής απαίτησης χρημάτων από τον ΕΦΔ προς τον δικαιούχο. Εάν 
ο υπόχρεος δεν επιστρέψει το χρηματικό ποσό, η Ε/Ε καταπίπτει, ο ΕΦΔ ενημερώνει 
εγγράφως και επισήμως την Τράπεζα που έχει εκδώσει την Ε/Ε για την κατάσταση της 
κατάπτωσης της Ε/Ε και αξιώνει το χρηματικό ποσό. Όταν ο ΕΦΔ εισπράξει τα χρήματα από 
την τράπεζα που έχει εκδώσει την Ε/Ε, , επιστρέφει την Ε/Ε στην Τράπεζα που την εξέδωσε, 
καταβάλει το χρηματικό ποσό στον σχετικό ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο ΕΦΔ στη 
σχετιζόμενη περιφέρεια για την υλοποίηση του μέτρου ενίσχυσης και ενημερώνει αρμοδίως 
το Υπουργείο για την μη συμμόρφωση του δικαιούχου προκειμένου να διενεργηθεί η 
ανάκτηση των δημιουργημένων τόκων όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

 

Επιστροφή ενδιάμεσης πληρωμής 

Όταν ο Δικαιούχος έχει λάβει ενδιάμεση πληρωμή και για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται η 
επιστροφή του ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ο ΕΦΔ κατόπιν της Βεβαίωσης Μη 
Ολοκλήρωσης αποστέλλει αποστέλλει – εντός 10 εργάσιμων ημερών - επιστολή απαίτησης 
χρημάτων όπου καλεί τον δικαιούχο να επιστρέψει το χρηματικό ποσό της ενδιάμεσης 
πληρωμής προσαυξημένο με τους αναλογούντες τόκους στον συγκεκριμένο ειδικό 
λογαριασμό που τηρεί ο ΕΦΔ για τους σκοπούς της προκήρυξης στη σχετιζόμενη Περιφέρεια. 
Εάν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή της επιστολής (30 
ημερολογιακές ημέρες) ο δικαιούχος δεν επιστρέψει το χρηματικό ποσό, ο ΕΦΔ ενημερώνει 
εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου για την μη συμμόρφωση του δικαιούχου 
προκειμένου να προβεί στην ανάκτηση των συνολικών ποσών. Οι τόκοι θα αναζητηθούν από 
το Ελληνικό Δημόσιο εκ των υστέρων ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται το 
άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) 
Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

Καλούνται οι εμπλεκόμενοι στην άμεσα, ορθή και πλήρη εφαρμογή των ανωτέρω. 

                         

 

 

Ο Υπουργός  

 

          Κων/νος Χατζηδάκης 

 

Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υπουργού 

 Γραφείο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 

 Γρ. Προϊσταμένου ΕΥΣΕΕΠ 

 Γρ. Προϊσταμένου ΕΥΘΥ 

 Γρ. Προϊσταμένου Αρχής Πληρωμής 


