
Άρθρο 37 

Υποχρεώσεις δικαιούχων 

Ο δικαιούχος αναλαμβάνει τις παρακάτω δεσμεύσεις καθώς και τις επί μέρους χρονικές 

προθεσμίες επίτευξής τους: 

1. Από το έτος υφιστάμενης κατάστασης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την 

ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να μην προβεί σε ενέργειες που έχουν ως 

αποτέλεσμα η βαθμολογία της πρότασης να υπολείπεται της βαθμολογίας της αίτησης 

που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία αλλά δεν καλύφθηκε από τις πιστώσεις 

της Περιφέρειας. Εφόσον καλύφθηκε το σύνολο των επιλέξιμων αιτήσεων, ο 

δικαιούχος οφείλει να μην προβεί σε ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα η 

βαθμολογία της πρότασης να υπολείπεται της βαθμολογικής βάσης της Περιφέρειας. 

2. Από το έτος υφιστάμενης κατάστασης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την 

ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεών του να υποβάλει Ενιαία Αίτηση 

Ενίσχυσης κατ΄ έτος και να τηρεί τις υποχρεώσεις σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.  

3. Από το έτος υφιστάμενης κατάστασης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την 

ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να διατηρεί την τυπική απόδοση της 

εκμετάλλευσης όχι μικρότερη από το ελάχιστο όριο της παρ. 2 του άρθρου 6 που τον 

αφορά.  

4. Κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων να διατηρήσει την τυπική 

απόδοση σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με την τυπική απόδοση που έχει δηλωθεί στη 

μελλοντική κατάσταση. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του όρου η ΔΑΟΚ απευθύνει 

σύσταση. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 38.  

5. Από το έτος υφιστάμενης κατάστασης και μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου 

τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων να διατηρηθεί ο τόπος  μόνιμης κατοικίας 

του φυσικού προσώπου ή η έδρα του νομικού προσώπου σε περιοχή εφαρμογής της 

δράσης με τους ίδιους όρους ένταξης. Επιπλέον, μέχρι την ολοκλήρωση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν επιτρέπεται η μόνιμη κατοικία του φυσικού προσώπου ή η 

έδρα του νομικού προσώπου να μεταφερθεί σε άλλη Περιφέρεια. Σε περίπτωση 

αλλαγής του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του 

νομικού προσώπου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ο 

δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου ενώ 

όταν η αλλαγή γίνεται κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων απαιτείται η 

γνωστοποίηση της αλλαγής αυτής στην οικεία ΔΑΟΚ. 

6. Ο δικαιούχος, κατά την διάρκεια της περιόδου υλοποίησης αλλά και της περιόδου 

τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων, οφείλει να διατηρεί τους όρους και τις 

προϋποθέσεις έγκρισης των επενδύσεων και να μην προβαίνει στις παρακάτω 

ενέργειες:  

6.1. Παύση της παραγωγικής δραστηριότητας ή μετεγκατάστασή της εκτός περιοχής 

προγράμματος. 

6.2. Αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία 



παρέχει στον δικαιούχο αδικαιολόγητο πλεονέκτημα (π.χ. πώληση, 

παραχώρηση, μη εύρεση κατά τη διενέργεια ελέγχου επένδυσης η οποία έχει 

συγχρηματοδοτηθεί). 

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

των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

7. Να αναρτούν πριν από το πρώτο αίτημα πληρωμής, πινακίδα στον χώρο 

πραγματοποίησης των εργασιών, όπου να επιδεικνύεται η συμβολή του 

προγράμματος ενίσχυσης της επένδυσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οδηγού 

Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020. Η πινακίδα πρέπει να παραμένει 

μέχρι την ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεων. 

8. Να ανταποκριθούν σε πρόσκληση κατάρτισης εφόσον τέτοια τους αποσταλεί.  

9. Υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 4 και 

5 του άρθρου 27. 

10. Ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και υποβολή του τελικού αιτήματος 

πληρωμής εντός 3 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία το επενδυτικό σχέδιο θα 

συμπεριληφθεί σε απόφαση ένταξης. 

11. Διατήρηση σε ξεχωριστό αρχείο όλων των παραστατικών που σχετίζονται με την 

υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου τους 

προκειμένου να είναι δυνατή από τα αρμόδια όργανα η επαλήθευση και ο έλεγχος 

των πληρωμών. Τα παραστατικά διατηρούνται τουλάχιστον για 5 χρόνια από την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα σε περίπτωση 

παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω παραστατικά φυλάσσονται στη διάθεση 

των αρμοδίων οργάνων τουλάχιστον για 3 χρόνια μετά από το έτος κατά το οποίο 

διαπιστώθηκαν. 

12. Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ενήμερος για:  

12.1. Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χορηγούμενη ενίσχυση. 

12.2. Την υποχρέωσή του να παρέχει στοιχεία στο πρόγραμμα  RICA, εφόσον του 

ζητηθούν. 

13. Να καταχωρίζει στα λογιστικά του βιβλία σύμφωνα με τη νομοθεσία όλες τις πράξεις 

που σχετίζονται με την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού του 

σχεδίου και να παρέχει πρόσβαση στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

14. Να αποδέχεται τους ελέγχους που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας, να 

διευκολύνει τα αρμόδια όργανα προσκομίζοντας οποιαδήποτε επιπλέον παραστατικά 

ζητηθούν και να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία με το επενδυτικό του σχέδιο που 

μπορεί να του ζητηθεί από τις Υπηρεσίας του άρθρου 17. 

 


