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Ενημερώνουμε τισ δικαιούχουσ-επιχειρήςεισ τησ Πρόςκληςησ Β΄ ότι το έργο τησ 
Διαρθρωτικήσ Προςαρμογήσ βρίςκεται ςτο ςτάδιο τησ Αποπληρωμήσ. Καλούνται όλοι 
οι εμπλεκόμενοι φορείσ (Επιχειρήςεισ- Σύμβουλοι-ΚΕΚ) να ςυνεργαςτούν μεταξύ τουσ 
προκειμένου να ςυνταχθούν και να αποςταλούν ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ τα απαραίτητα και 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή των φακέλων αποπληρωμήσ, για την 
ολοκλήρωςη του Έργου. Οι ςχετικέσ οδηγίεσ περί αποπληρωμήσ έχουν αναρτηθεί ςτην 
ιςτοςελίδα του ΕΙΕΑΔ από 12/8/14. Για την ςύνταξη και υποβολή των φακέλων 
αποπληρωμήσ είναι απαραίτητη  η άμεςη ςυνεργαςία των δικαιούχων-επιχειρήςεων με 
τον Σύμβουλο τησ Διαρθρωτικήσ Προςαρμογήσ. Στην αίτηςη αποπληρωμήσ του 
προγράμματοσ (από την Επιχείρηςη), θα διατυπώνεται με ςαφήνεια η απαρέγκλιτη 
αντιςτοίχιςη παραδοτέων υπηρεςιών και προΰόντων με πραγματοποιηθείςεσ δαπάνεσ 
(ςυνοδευόμενεσ από υποςτηρικτικά έγγραφα) και με αντίςτοιχεσ πληρωμέσ, ςύμφωνα 
με την αρχή τησ χρηςτήσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ. Αναφορέσ ςχετικά με την 
αναγκαιότητα προςκόμιςησ των παραςτατικών που να τεκμηριώνουν τισ 
πραγματοποιηθείςεσ δαπάνεσ γίνονται τόςο ςτην πρόςκληςη του έργου (άρθρ.10) όςο 
και ςτην υπογραφείςα ςύμβαςη μεταξύ των δικαιούχων-επιχειρήςεων και του ΕΙΕΑΔ 
(άρθρ.9), κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων ςτισ διατάξεισ περί επαληθεύςεων του 
νόμου 3614/2007, ςτην ΥΠΑΣΥΔ, ςτον Οδηγό Συςτήματοσ Διαχείριςησ και Ελέγχου 
(ΟΣΔΕ) και ςτο Εγχειρίδιο Διαχείριςησ Πράξεων Κρατικών Ενιςχύςεων. Ειδικότερα, 
επιςημαίνεται ότι οι δικαιούχοι-επιχειρήςεισ οφείλουν να προςκομίςουν παραςτατικά 
που να τεκμηριώνουν τισ πραγματοποιηθείςεσ δαπάνεσ (π.χ. εξοφλημένα τιμολόγια) 
προκειμένου να διεκδικήςουν την τελευταία δόςη που αντιςτοιχεί τουλάχιςτον ςτο 
20% του ςυνολικού κόςτουσ και αφορά ςτην πληρωμή του τελικού υπολοίπου. Μετά 
την ολοκλήρωςη τησ διαδικαςίασ ελέγχου του φακέλου αποπληρωμήσ και 
πιςτοποίηςησ 100% του φυςικού και οικονομικού αντικειμένου από τον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, η 
δικαιούχοσ-επιχείρηςη, μέςω τησ αναφερόμενησ ςτον οδηγό αποπληρωμήσ 
διαδικαςίασ, θα λάβει το τελικό ποςό. Σε αυτό το ςτάδιο θα έχει ολοκληρωθεί η 
Πράξη/Σύμβαςη. Τέλοσ, υπενθυμίζουμε ότι η τήρηςη από τουσ δικαιούχουσ των 
δεςμεύςεων που έχουν αναλάβει, καθώσ και των ςτοιχείων και διαδικαςιών που 
απορρέουν από το ιςχύον νομικό πλαίςιο, είναι υποχρεωτική. Η μη τήρηςη ή η ελλιπήσ 
τήρηςη αυτών μπορεί να επιφέρει την περικοπή δαπανών ή ακόμα και την ακύρωςη 
των δράςεων και την επιςτροφή τυχόν ειςπραχθέντων χρηματικών ποςών ωσ 
παρανόμωσ ή αχρεωςτήτωσ  καταβληθέντων (αρθρ.13 τησ ςύμβαςησ). 
 

 


