ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Πίνακας Κυρώσεων
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΟΡΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΥ / ΟΡΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΥ / ΟΡΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1)
Τήρηση χρονοδιαγράμματος
Στην περίπτωση μη τήρησης το χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης της επένδυσης
υλοποίησης της επένδυσης, και παρόδου προθεσμίας
κατά την οποία ο δικαιούχος δεν έχει ενημερώσει της
φορείς παρακολούθησης της επένδυσης για την πορεία
της και δεν έχει αιτηθεί παράταση δεόντως
αιτιολογημένη,
η
επένδυση
θεωρείται
ότι
εγκαταλείφθηκε, η απόφαση ένταξης ανακαλείται και οι
τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις αναζητούνται.
2)
Διακοπή λειτουργίας της
επιχείρησης
/
Διακοπή
ενισχυόμενης δραστηριότητας

3)
Μεταβίβαση περιουσιακών
Μεταβίβαση παγίων που ενισχύθηκαν στο πλαίσιο του
στοιχείων που ενισχύθηκαν
Υποέργου χωρίς την άμεση αντικατάστασή της από άλλα
αντίστοιχα με τα ενισχυόμενα, και σχετική ενημέρωση των
αρμοδίων υπηρεσιών, οδηγεί σε μη πιστοποίηση της
επένδυσης και ανάκτηση των τυχόν καταβληθεισών

Σε περίπτωση που η επιχείρηση διακόψει οριστικά τη λειτουργία
της ή τη δραστηριότητα για την οποία έχει ενισχυθεί, ο ΦΥ
οφείλει να προβεί άμεσα στην ανάκτηση της καταβληθείσας
δημόσιας δαπάνης αναλογικά για τα έτη διακοπής της
ενισχυθείσας δραστηριότητας.
Μεταβίβαση παγίων μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης,
χωρίς την άμεση αντικατάστασή της με άλλα αντίστοιχα με τα
ενισχυόμενα, και σχετική ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών,
οδηγεί σε ανάκτηση της δημόσιας δαπάνης που καταβλήθηκε
για την απόκτηση των παγίων αυτών με την προϋπόθεση ότι η
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ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ενισχύσεων.

επιχείρηση δεν έχει διακόψει τη δραστηριότητα για την οποία
ενισχύθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση η καταβληθείσα δημόσια
δαπάνη ανακτάται στο σύνολό της.

4)
Πώληση
παγίων
που
Στην περίπτωση αυτή ανακτάται η δημόσια δαπάνη που καταβλήθηκε για την αντικατάστασή της.
αντικαταστάθηκαν
μέσω
της
αίτησης ενίσχυσης, ως παραγωγικός
εξοπλισμός αξίας.
5)
Διαπίστωση μη νόμιμης
λειτουργίας
της
επένδυσης
(λειτουργία χωρίς αδειοδοτήσεις,
νοθεία παραγόμενων προϊόντων)
6)
Μεταφορά
παραγωγικής
δραστηριότητας εκτός Ένωσης όπου
απαγορεύεται
7)
Εξόφληση τιμολογίου με
τρόπο μη αποδεκτό από το εθνικό
θεσμικό πλαίσιο
8)
Τήρηση πλάνου βιωματικού
αγροτουρισμού
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Σε περίπτωση διαπίστωσης από τον ΦΥ ή τα εξουσιοδοτημένα
από αυτόν όργανα, μη νόμιμης λειτουργίας της Επιχείρησης,
ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία και επιβάλλεται κύρωση
ύψους 1% της δημόσιας δαπάνης
Πλήρης ανάκτηση ενίσχυσης

Ανακτάται η δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο
τιμολόγιο στο σύνολό της.
Ανάκτηση ποσοστού 50% επί της ενίσχυσης

