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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ
ΜΟΝΑΔΑ Β2

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Πέτρου
Τηλ.: 2131503750
Email: apetrou@mou.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
2. Το Ν 4914/2022 (ΦΕΚ Α΄61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, ………………………και άλλες διατάξεις» και ειδικά το άρθρου
65 παρ. 2 αυτού
3. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
4. To N. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, B. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
5. Το Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
184)
6. Το Π.Δ 5/2022 (ΦΕΚ Α΄15) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων», όπως ισχύει
7. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά αρμοδιοτήτων τους μεταξύ των υπουργείων»
8. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
9. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ Α’ 156) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών,
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικώς το άρθρο 3 αυτού
10. Τη με αρ. 51875/7.5.2021 (ΦΕΚ Β΄1867) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Ιωάννη Τσακίρη»
11. Τη με αρ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 628) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης
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και Επενδύσεων»
12. Την με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 (ΦΕΚ Β’ 1248/24.06.2015) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ.
1121/408Δ/Φ03/2012 (Β' 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β' 1248)" (ΦΕΚ Β' 2064)»
13. Την με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2064/15.06.2017) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.06.2015
Υπουργικής Απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5
παρ 1 του ν.4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/ Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής υπουργικής
απόφασης» (Β΄1248)»
14. Την με Α.Π.110770/12.10.2021 (ΦΕΚ Β 4799/18.10.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του
άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/ Φ03/2012 (ΦΕΚ Β’ 655)
κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 1248)»
15. Τη με αρ. 113091/05.11.2015 (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ
ΕΠΑΝΕΚ».
16. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για
το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014"
17. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001, όπως ισχύει.
18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει
19. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ.
αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
22. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ.
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ.
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006
Κανονισμού του Συμβουλίου.
24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των
προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα
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τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα
καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.
Τη με αρ. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΔΑ:7ΠΧΒ0-2ΥΜ).
Τη με αρ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄5968) αντικατάσταση της με αρ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων”».
Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].
Την Υ.Α. με αρ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
Το με αρ. πρωτ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την
Απασχόληση»
Το με αρ. πρωτ. 4843/119432/03.11.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».
Τη με αρ. πρωτ. 126829/ΕΥΘΥ1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού
Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015).
Τη με αριθ. 1557/432Γ/Γ01/30.03.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ
(ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0)
Τη με αρ. 2640/803Γ01/20.05.2016 σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού για τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ καθώς και τις με αρ. 2574/712Γ/Γ01/17.04.2019 και 7857/1975Γ/Γ01/2712-2019 τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης
Τη με αρ. 3505/815/Α1/30.06.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον
«Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ».
Τη με αρ. 595/104/Α1/8.2.2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία
και τα κριτήρια επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Τη με αρ. 669/149/Α2/11.02.2016 (ΑΔΑ:ΩΘΥ24653Ο7-Κ42) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
επενδυτικών σχεδίων στη Δράση “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” – ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
Τη με αρ. 6353/901/Α3/29.11.2017 (ΑΔΑ: 9ΟΩΤ465ΧΙ8 – Χ2Μ) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ με θέμα: «Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο
της πρόσκλησης “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” με Κωδικό ΟΠΣ A/A 1390 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
Το γεγονός ότι η δικαιούχος επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ» (κωδ.
ΟΠΣ:5019671 – κωδ. ΠΣΚΕ: Ν4ΜΜ-08292) έχει λάβει δημόσια χρηματοδότηση ύψους €25.625,00
(ημερομηνία λήψης δημόσιας χρηματοδότησης: 4/7/2019) στο πλαίσιο του Προγράμματος
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«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις
νέες αγορές», του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020»
Την από 17/2/2022 αίτηση/υπεύθυνη δήλωση παραίτησης της δικαιούχου επιχείρησης με την
επωνυμία ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (κωδ. ΟΠΣ: 5019671 – κωδ. ΠΣΚΕ: Ν4ΜΜ-08292) από τη δράση
με τίτλο «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων
τους στις νέες αγορές», του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Τη με αρ. 17515/9.3.2022 επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ/ΔΕΠ με την οποία ενημερώνεται η δικαιούχος
επιχείρηση με την επωνυμία ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (κωδ. ΟΠΣ: 5019671– κωδ. ΠΣΚΕ: Ν4ΜΜ08292) για τη δυνατότητα οικειοθελούς επιστροφής της ληφθείσας επιχορήγησης εντόκως από την
ημερομηνία λήψης αυτής και για το γεγονός ότι η μη κατάθεση του ανωτέρω ποσού εντός της
ταχθείσας προθεσμίας θα έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών
σύμφωνα με την ΚΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 (Β’ 2784)
Τη μη υποβολή αντιρρήσεων εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας που αναφέρεται στην επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ/ΔΕΠ
Το γεγονός ότι η δικαιούχος επιχείρηση δεν επέστρεψε την αχρεωστήτως ή/και παρανόμως
καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση ποσού €25.625,00 νομίμως και εντόκως έως την ταχθείσα
ημερομηνία που αναφέρεται στην επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ/ΔΕΠ
Τη με αριθ. 760/7.4.2022 (αρ. εισερχομένου ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1848/7.4.2022) επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ με
θέμα «Διαβίβαση αιτήσεων παραίτησης από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Τη με αριθ. 3651/23.6.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ για την ανάκληση της
απόφασης ένταξης ως προς την πράξη ενός (1) δικαιούχου της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών
και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» – ΕΣΠΑ 20142020
Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης συνολικού ποσού ύψους €25.625,00 (ημερομηνία λήψης
δημόσιας χρηματοδότησης: 4/7/2019), το οποίο έλαβε η δικαιούχος επιχείρηση με την επωνυμία
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (κωδ. ΟΠΣ: 5019671 – κωδ. ΠΣΚΕ: Ν4ΜΜ-08292) – ΚΩΔ. ΣΑΕ Χρηματοδότησης
Πράξης από το ΠΔΕ: 1191) με ΑΦΜ 148368935 μετά την εκ μέρους της υποβληθείσα οικειοθελή
παραίτηση και τη μη επιστροφή του μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
2. Την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος συνολικού ποσού ύψους €25.625,00
(ημερομηνία λήψης δημόσιας χρηματοδότησης: 4/7/2019). Το ως άνω αναφερόμενο ποσό επιβαρύνεται με
τόκους από την ημερομηνία καταβολής του ποσού της ενίσχυσης στο φορέα μέχρι την ημερομηνία έκδοσης
της παρούσας απόφασης. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται με βάση τη μέθοδο του ετήσιου ανατοκισμού
του ποσού και ανέρχεται σε €587,29, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας.
Το τελικό προς ανάκτηση ποσό ανέρχεται σε €26.212,29.

Η απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους. Η επιστροφή του ποσού πρέπει να πραγματοποιηθεί
σε οποιαδήποτε ΔΟΥ στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΑΛΕ: 1560403001 «Καταλογισμοί για
προγράμματα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής»), προσκομίζοντας μαζί
με την παρούσα και το Σημείωμα Κατάθεσης που τη συνοδεύει, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από
την κοινοποίηση της παρούσας μέσω συστημένης επιστολής ή με απόδειξη παραλαβής, αλλιώς το χρέος θα
βεβαιωθεί στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ του υπόχρεου και θα επιδιωχθεί η είσπραξή του με
βάση τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Ο υπόχρεος οφείλει να ενημερώσει την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ για την καταβολή του προς ανάκτηση ποσού, προσκομίζοντας
στοιχεία τεκμηρίωσης της εμπρόθεσμης καταβολής του (Σημείωμα Κατάθεσης υπογεγραμμένο από Δ.Ο.Υ.),
συμπεριλαμβανομένου του τριπλότυπου Είσπραξης από την Δ.Ο.Υ.
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3. Την ανάκληση απόφασης ένταξης (προοίμιο απόφασης αρ. 37) ως προς την πράξη που συμπεριλαμβάνεται
στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1) λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα οικειοθελούς παραίτησης που
υπέβαλε η δικαιούχος επιχείρηση από τη Δράση με τίτλο «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (Κωδικός ΟΠΣ: 1390):
Πίνακας 1
Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΩΔ. ΟΠΣ
5019671

ΚΩΔ. ΠΣΚΕ
Ν4ΜΜ-08292

H παρούσα απόφαση προσβάλλεται με ένδικα μέσα εντός εξήντα (60) ημερών από της κοινοποιήσεως της, σύμφωνα
με το άρθρο 80 του Ν. 4129/2013, όπως ισχύει.
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ
Γεώργιος Ζερβός
Πίνακας Αποδεκτών:
1. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Αποστολή με courier)
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
4. Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), Πανεπιστημίου 57, Αθήνα
5. Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
6. ΕΦΕΠΑΕ, Σεβαστουπόλεως 80, 11526, Αθήνα
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
2. Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
3. Μονάδες Α1, Α3, Β2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Ο υπολογισμός του τόκου που επιβαρύνει τα ποσά κρατικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή παρανόμως σε
δικαιούχο γίνεται βάσει ετήσιου ανατοκισμού για την περίοδο αναφοράς. Ως περίοδος αναφοράς ορίζεται το χρονικό διάστημα
από την ημερομηνία καταβολής του ποσού στο δικαιούχο έως και την ημέρα έκδοσης της παρούσας Σημειώνεται ότι ο
υπολογισμός του τόκου εφαρμόζεται για κάθε διακριτή αχρεώστητη καταβολή στο δικαιούχο.
Ο υπολογισμός του τόκου για κάθε διακριτή αχρεώστητη/παράνομη καταβολή ενίσχυσης γίνεται με τη χρήση του
ακόλουθου τύπου:
Τόκος ν= Κο[(1+Ε1)(1+Ε2)....(1+Εν)-1]
Στην περίπτωση που το ως άνω προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα (περίοδος αναφοράς) δεν αφορά σε πλήρη έτη ο υπολογισμός
του τόκου προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:
Τόκος ν = Κο[(1+Ε1)(1+Ε2)....(1+Εν-1) (1+χ*Εν /12)-1]
Όπου :
Τόκος

: ο τόκος που προκύπτει για την περίοδο αναφοράς

Κο

: ……………(αναγράφεται ποσόν) το αρχικό κεφάλαιο δηλ το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης που καταβλήθηκε
αχρεωστήτως σε μία καταβολή.

ν

: ο αριθμός των πλήρων ετών της περιόδου αναφοράς

Ε1

: το επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο καταβολής του ποσού στο δικαιούχο (ή πληρωμής του ποσού από το δικαιούχο)
σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως αυτός ισχύει,

Ε2…. Εν : τα επιτόκια που ισχύουν μετά από 1, 2, ν-1 έτη από την ημερομηνία καταβολής του ποσού στο δικαιούχο
(ή από το δικαιούχο), σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 794/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Χ

: ο αριθμός των υπολειπόμενων μηνών στην περίπτωση που η περίοδος αναφοράς δεν αφορά πλήρη έτη

Τα
επιτόκια
αναφοράς
δημοσιεύονται
στην
ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

Ο υπολογισμός των συνολικών τόκων που προκύπτουν για το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης και το συνολικό
ποσό προς ανάκτηση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Αχρεωστήτως/παρανόμως
καταβληθέν ποσό

25.625,00

Ημερομηνία
Καταβολής

4/7/2019

Σύνολο

Εφαρμοζόμενα επιτόκια μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της παρούσης

Τόκοι περιόδου
αναφοράς

1ο έτος: 0,89%

1ο έτος: 228,06

2ο έτος: 0,85%

2ο έτος: 219,75

3ο έτος: 0,55%

3ο έτος: 139,47

Ποσό
προς
ανάκτηση

26.212,29

587,29

Με βάση τα ανωτέρω οι συνολικοί τόκοι που προκύπτουν από την ημερομηνία καταβολής στο δικαιούχο του ποσού προς
ανάκτηση μέχρι την ημέρα έκδοσης της παρούσας, αντιστοιχεί στο ποσό των €587,29 και το συνολικό ποσό προς ανάκτηση
αντιστοιχεί σε €26.212,29
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