
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 131207 
5η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020 

(Β’ 1291) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότη-

ση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Με-

σαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19».

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη
 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

 2. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λει-
τουργίας της αγοράς και της Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 68), 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4638/2020 (Α’ 83).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (A’ 192), όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής 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, όπως ισχύει.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως ισχύει.

9. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EEL 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 
297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162 final/18.12.2014 
Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα 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).

11. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΟΥ1016/19.12.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/
ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφα-
σης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό 
στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής 
απόφασης ’’Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για 
τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμό-
τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Εν-
διάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτε-
λεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’’» (Β’ 5968), όπως ισχύει.

12. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου 
Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικό-
τερα το εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων 
Κρατικών Ενισχύσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Την από 19.3.2020/C(2020) 1863 / ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη 
μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της 
νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) κοινή 
υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών δι-
ορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» 
(Β’ 2784).

15. Την υπ’ αρ. 128864/11.12.2019 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορί-
ου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)» (Β’ 4559).

16. Την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 027/2.
17. Το από 8.4.2020 SA 56839/2020/Ν εγκεκριμένο 

καθεστώς της ΕΕ.
18. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δια-

χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/2011/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδι-
κότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80.

19. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οι-
κονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 
απόφασης 46274/26.9.2014 (Β΄ 2573)» (Β’ 2857).

20. Την υπ’ αρ. 37674/10.4.2020 απόφαση «Πρό-
σκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανεί-
ων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων 
από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού 
COVID-19» (Β’ 1291), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
40286/22.4.2020 (Β’ 1560), 44417/6.5.2020 (Β’ 1769) και 
63890/22.6.2020 (Β’ 2486) όμοιες αποφάσεις.

21.  Το γεγονός ότι λόγω των μέτρων για τον περιο-
ρισμό της διασποράς της πανδημίας του ιού covid 19 
και ειδικότερα των περιορισμών λειτουργίας των δικα-
στηρίων σε όλη τη χώρα διαπιστώνονται σημαντικές 
καθυστερήσεις στην έκδοση των απαιτούμενων από την 
ως άνω Πρόσκληση δικαιολογητικών.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης

Η Αναλυτική Πρόσκληση η οποία επισυνάπτεται 
στην υπ’ αρ. 37674/10.04.2020 (Β` 1291) απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ` αρ. 40286/22.4.2020 (Β` 1560), 
44417/6.5.2020 (Β` 1769) και 63890/22.6.2020 (Β` 2486) 

όμοιες αποφάσεις και αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ. 
77883/22.7.2020 (Β’ 3110) όμοια απόφαση τροποποιείται 
ως εξής:

1. Το σημείο 4 του Κεφαλαίου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση οφεί-
λουν να απασχολούν στις 31.12.2020 ή στις 31.05.2021 
ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό 
εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19.3.2020, βάσει 
των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ».

2. Το πρώτο εδάφιο του υποκεφαλαίου 11.2 του Κεφα-
λαίου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Για την Β΄ δόση της δημόσιας επιχορήγησης, η οποία 
μπορεί να ανέλθει έως το 30% της αναλογούσας συνο-
λικής δημόσιας επιχορήγησης ανά Χρηματοπιστωτικό 
‘Ίδρυμα, τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν 
στη ΕΥΔΕ-ΒΕΚ αίτημα μεταβίβασης, εφόσον το διαθέσιμο 
ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που βρίσκεται κατα-
τεθειμένο στον αντίστοιχο ειδικό λογαριασμό τους είναι 
χαμηλότερο από το 20% της δημόσιας επιχορήγησης 
που καταβλήθηκε με την Α’ δόση».

3. Το σημείο α του Κεφαλαίου 13 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«α) οφείλει να απασχολεί στις 31.12.2020 ή στις 
31.05.2021 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον 
αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020, 
βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.   Για την 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτεί-
ται υποβολή νέας υπεύθυνης δήλωσης από τον λήπτη.  
Εντός του Ιουνίου του 2021, η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ υποχρεούται να 
πραγματοποιήσει έλεγχο επιβεβαίωσης της προαναφε-
ρόμενης υποχρέωσης, για την τήρηση της οποίας αρκεί 
η διαπίστωση της διατήρησης των εργαζομένων σε μία 
εκ των ως άνω ημερομηνιών. Ο έλεγχος θα πραγματο-
ποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Οι 
λήπτες που δεν διατήρησαν την απασχόληση σε καμία 
από τις ως άνω ελεγχόμενες ημερομηνίες σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κεφ. 6, υποχρεούνται σε ολική επιστρο-
φή της επιχορήγησης. Προς τούτο η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ εκδίδει 
σχετικές οδηγίες».

4. Στο σημείο β του Κεφαλαίου 13 η ημερομη-
νία «31.12.2020» αντικαθίσταται με την ημερομηνία 
«31.05.2021».

Άρθρο 2
Η παρούσα να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥ-

ΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr 
και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.
mindev.gov.gr.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02054811112200002*




