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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

4η Τροποποίηση - Αντικατάσταση της
υπ’ αρ. 24101/25.2.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για
τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας της νόσου COVID-19» (Β’ 757).

2

7η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β’ 1291).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 33396
(1)
4η Τροποποίηση - Αντικατάσταση της
υπ’ αρ. 24101/25.2.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19» (Β’ 757).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του

Αρ. Φύλλου 1554

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68)
η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83).
3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 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’ 97) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/
ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80 (Α’ 143).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων» (Α’ 15).
8. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 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)
υπ’ αρ. 1083/2006.
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10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1080/2006.
11. Την υπό στοιχεία 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).
12. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/
20-10-2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
“Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (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”» (Β’ 5968).
13. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου
Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα το εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων.
14. 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.
15. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015
κοινή υπουργική απόφαση «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»
(Β’ 2784).
16. Την υπ’ αρ. 128864/11.12.2019 κοινή απόφαση του
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας,
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)»
(Β’ 4559).
17. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής
απόφασης 46274/26-09-2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).
18. Το υπό στοιχεία SA 61802/19.02.2021 εγκεκριμένο
καθεστώς της ΕΕ.
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19. Την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 027/2.
20. Το γεγονός ότι η υποχρέωση ενημέρωσης ΕΕ παρατείνεται μέχρι 31.12.2022.
21. Την υπ’ αρ. 24101/25.2.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για
τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από
τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19» (Β’ 757), όπως έχει τροποποιηθεί με τις
υπ’ αρ. 47481/22.4.2021 (Β’ 1693) και 63203/7.6.2021
(Β’ 2430) και 141127/23.12.2021 (Β’ 6229), ως διορθώθηκε με το (Β’ 313) όμοιες αποφάσεις.
22. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης
Η αναλυτική πρόσκληση, η οποία επισυνάπτεται
στην υπ’ αρ. 24101/25.2.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για τον
Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από
τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19» (Β’ 757), όπως έχει τροποποιηθεί με τις
υπ’ αρ. 47481/22.4.2021 (Β’ 1693) και 63203/7.6.2021
(Β’ 2430) και 141127/23.12.2021 (Β’ 6229 ως διορθώθηκε
με το (Β’ 313) όμοιες αποφάσεις, τροποποιείται ως εξής:
Στο Κεφάλαιο 2 τροποποιείται η τελευταία σειρά του
πίνακα ως προς τη λήξη του καθεστώτος (ημερομηνία
δυνατότητας χορήγησης τελευταίας ενίσχυσης) και ειδικότερα, η ημερομηνία «31.12.2021» αντικαθίσταται από
την ημερομηνία «30.6.2022».
Το κεφάλαιο 9 τροποποιείται ως προς το εφαρμοζόμενο επιτόκιο για την επιστροφή ποσού λόγω υπέρβασης
του ορίου σώρευσης και, ειδικότερα, το τέταρτο εδάφιο
της περ. α της παρ. 7:
«Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντόκως με το επιτόκιο του επιχορηγούμενου δανείου», αντικαθίσταται
από το εδάφιο:
«Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντόκως με το επιτόκιο αναφοράς της ΕΕ (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των
επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης-2008/C 14/02)
τη στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης προσαυξημένο
κατά εκατό (100) μονάδες βάσης».
Άρθρο 2
Η παρούσα να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 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, 30 Μαρτίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Τεύχος B’ 1554/04.04.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 33403
(2)
7η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β’ 1291).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (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 Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας 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, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων» (Α’ 15).
6. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 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)
υπ’ αρ. 1083/2006.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1080/2006.
9. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
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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).
10. Την υπ’ αρ. 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).
11. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΟΥ1016/19.12.2018
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/
20-10-2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/
31-7-2015 (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” » (Β’ 5968).
12. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου
Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα το εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων.
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.
14. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015
κοινή υπουργική απόφαση «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»
(Β’ 2784).
15. Την υπ’ αρ. 128864/11.12.2019 κοινή απόφαση του
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου 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 διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/
ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και
ειδικότερα 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
Οικονομικών (Β’ 2857).
20. Την υπ’ αρ. 37674/10.4.2020 απόφαση «Πρόσκληση
για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών
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και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»
(Β’ 1291), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 0286/
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, η οποία επίσης τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αρ. 131207/10-12-2020 (Β’ 5481) και 36962/29-3-2021
(Β’ 1218) όμοιες αποφάσεις.
21. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το κεφάλαιο 9 τροποποιείται ως προς το εφαρμοζόμενο επιτόκιο για την επιστροφή ποσού λόγω υπέρβασης
του ορίου σώρευσης και, ειδικότερα, το εδάφιο:
«Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντόκως με το επιτόκιο του επιχορηγούμενου δανείου», αντικαθίσταται
από το εδάφιο:
«Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντόκως με το επιτόκιο αναφοράς της ΕΕ (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των
επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης-2008/C 14/02)
τη στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης προσαυξημένο
κατά εκατό (100) μονάδες βάσης».

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 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 και αντικαταστάθηκε με την
υπ’ αρ. 77883/22.7.2020 (Β’ 3110) όμοια απόφαση, η οποία
επίσης τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 131207/10.12.2020
(Β’ 5481) και 36962/29.3.2021 (Β’ 1218) όμοιες αποφάσεις, τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 2
Η παρούσα να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 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, 30 Μαρτίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02015540404220004*

