
Άρθρο 25 

Εφαρμογή Διοικητικών κυρώσεων – Ανάκτηση στήριξης 

1. Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου σε κάθε αίτηση πληρωμής και 

εφόσον, κατόπιν εξέτασης της επιλεξιμότητας των δαπανών στην αίτηση 

πληρωμής, το αιτούμενο ποσό (Χ) υπερβαίνει το ποσό προς καταβολή στον 

δικαιούχο (Υ) κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10,00%, επιβάλλεται διοικητική 

κύρωση σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 

και το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014. Το ύψος της διοικητικής 

κύρωσης είναι η διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω ποσών (Χ – Υ), αλλά δεν 

υπερβαίνει την πλήρη ανάκτηση της στήριξης. Στην περίπτωση αυτή το ποσό 

που τελικά καταβάλλεται στον δικαιούχο είναι Υ – (Χ – Υ). Η επιβολή της 

ανωτέρω ποινής δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος της στήριξης 

μπορεί να αποδείξει έναντι του ΕΦΔ ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του 

ποσού που υπερβαίνει το πιστοποιημένο από την υπηρεσία ή εάν ο ΕΦΔ κρίνει 

με αιτιολογημένο τρόπο ότι ο εν λόγω δικαιούχος δεν υπέχει ευθύνη. 

Η προαναφερόμενη διοικητική κύρωση επιβάλλεται κατ’ αναλογία σε μη 

επιλέξιμες δαπάνες που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων. 

2. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη επιλέξιμης δαπάνης που επιφέρει διοικητική 

κύρωση, ενημερώνεται εγγράφως ή με κάθε πρόσφορο μέσο ο δικαιούχος για 

τους λόγους της διοικητικής κύρωσης και για τη δυνατότητα έκφρασης 

αντιρρήσεων ή λήψης διορθωτικών μέτρων. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εκ 

μέρους του ή απόρριψης από την υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο, μέρους ή 

όλων των αντιρρήσεων, επιβάλλονται οι δέουσες κυρώσεις, με ευθύνη της εν 

λόγω υπηρεσίας ακολουθώντας τα προβλεπόμενα στο υφιστάμενο κανονιστικό 

και θεσμικό πλαίσιο και τις εθνικές διατάξεις περί  επιστροφής αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών στο ΠΑΑ. 

3. Η στήριξη που ζητείται απορρίπτεται ή ανακτάται εξ’ ολοκλήρου όταν τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας δεν πληρούνται. Επίσης, δεν καταβάλλεται ή ανακτάται 

συνολικά ή μερικά, εφόσον δεν πληρούνται: α) δεσμεύσεις που καθορίζονται στο 

ΠΑΑ ή β) άλλες υποχρεώσεις που τυχόν προβλέπονται, σε σχέση με τη δράση, 

από την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία ή καθορίζονται στο ΠΑΑ, ιδίως δε οι 

διατάξεις για τις κρατικές προμήθειες και τις κρατικές ενισχύσεις και άλλα 

υποχρεωτικά πρότυπα και διατάξεις. 



4. Για τον καθορισμό του ποσοστού απόρριψης ή ανάκτησης στήριξης λόγω μη 

συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις των ανωτέρω 

παραγράφων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: η σοβαρότητα, η 

έκταση, η διάρκεια και η συχνότητα της μη συμμόρφωσης σε σχέση με τις 

προϋποθέσεις στήριξης. 

5. Ως σοβαρές μη συμμορφώσεις θεωρούνται αυτές που σχετίζονται με τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας και με τις δεσμεύσεις και τους όρους της απόφασης ένταξης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 

 Η μη τήρηση της αρχής της αξιοπιστίας, που αποδεικνύεται με την 

επαναλαμβανόμενη ανεπιτυχή εκπλήρωση των στόχων και των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων των παρεχόμενων συμβουλών ή με την αθέτηση όρων της 

σύμβασης/συμφωνητικού με τον ωφελούμενο. 

 Η παροχή μη επιλέξιμων ειδών συμβουλών (δηλαδή διαφορετικών αυτών του 

άρθρου 7) κατά το χώρο και χρόνο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο 

πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2.1. 

 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από προσωπικό εκτός του εγκεκριμένου 

δυναμικού ΓΣ. 

 Η μη τήρηση της μεθοδολογίας παροχής συμβουλών του άρθρου 16. 

 Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο του 

ΣΠΣΓΕ, ιδιαίτερα σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων. 

6. Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται  

 σε ανωτέρα βία,  

 σε προφανή σφάλματα τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή, 

 σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν 

μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από τον πάροχο το οποίο αφορά η διοικητική 

κύρωση και  

 όταν η αρμόδια αρχή πεισθεί ότι ο συγκεκριμένος πάροχος δεν ευθύνεται για τη 

μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 

μονομερούς αποχώρησης του ωφελουμένου από τη συμβουλευτική υπηρεσία. 

7. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας κοινοποιούνται εγγράφως στον ΕΦΔ, μαζί με τα 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 

ημέρα που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει. 



8. Σε περίπτωση σοβαρών μη συμμορφώσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια των 

παραγράφων 4 και 5, η πράξη μπορεί να τεθεί σε καθεστώς επιτήρησης, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15. 

9. Σε περίπτωση μη εφαρμογής διορθωτικών μέτρων, καθώς και στις περιπτώσεις 

που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου να 

λάβει ενίσχυση ή δεν δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμελείας, 

εφαρμόζονται οι ακόλουθες κυρώσεις, κατά περίπτωση ή συνδυαστικά: 

 Ανακαλείται η ένταξη της πράξης. 

 Ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται στο σύνολό τους εντόκως ως 

αχρεωστήτως καταβληθείσες. 

10. Οι μειώσεις, απορριπτικές αποφάσεις, ανακτήσεις και κυρώσεις της παρούσας 

παραγράφου επιβάλλονται με την επιφύλαξη πρόσθετων κυρώσεων σύμφωνα με 

άλλες διατάξεις του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου. 

11. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας 

των εργαζομένων, πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, επιτρέπει στον ΕΦΔ να 

αναστείλει το σύνολο ή μέρος των πληρωμών μέχρι την τακτοποίησή της. 

 


