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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
(ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)
Μονάδα Β2 – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 
         Αθήνα,      22-03-2023

         Αριθ. Πρωτ. : 25244 - 20-03-2023

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Πλ. Κάνιγγος 20
: 10181
: Α.Τσώμου
: 2103893872
: eydevek.tokoi2020@mou.gr

 
ΠΡΟΣ :

KOIN.:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με συνημμένο πίνακα με τα στοιχεία 
της ενίσχυσης)

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα ελέγχου για αποφάσεις χρηματοδότησης της επιχείρησης σας στη 
Δράση «Επιδότηση Τόκων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων  
από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 MME» Α’ Κύκλος

Σύμφωνα με την Πρόσκληση για την «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει , για την λήψη της ενίσχυσης μεταξύ άλλων η επιχείρηση σας «οφείλει να 
απασχολεί στις 31.12.2020 ή στις 31.7.2021 ή στις 31.12.2021 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων 
με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος 
ΕΡΓΑΝΗ ή άλλου αντίστοιχου συστήματος για τα είδη επιχειρήσεων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.» 
(σημείο 4 του κεφ.6 της Πρόσκλησης, ΦΕΚ Β’ 1218/29.03.2021).

Η Υπηρεσία μας προέβη σε έλεγχο κατά τα προβλεπόμενα, μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και 
αντίστοιχων και διαπίστωσε ότι η επιχείρηση σας δεν απασχολούσε στις παραπάνω 
υποδεικνυόμενες ημερομηνίες ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων σε σχέση με τον αριθμό 
εργαζομένων, που απασχολούσε στις 19.3.2020 και δεν πληροί την παραπάνω τυπική προϋπόθεση της 
Πρόσκλησης. Η μη τήρηση του όρου συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεων του λήπτη. 

Βάσει του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 126829/ΕΥΘΥ1217 (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015) Υπουργικής Απόφασης, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η παραβίαση οδηγεί σε ανάκτηση της ληφθείσας δημόσιας 
επιχορήγησης και η επιχείρηση σας υποχρεούται σε επιστροφή του συνολικού ποσού που 
αντιστοιχεί στην ληφθείσα ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένου και των παραγόμενων τόκων.

Σημείωση : Οι κωδικοί των αποφάσεων ενίσχυσης και τα προς επιστροφή ποσά, που αντιστοιχούν στην 
επιχείρηση σας αναγράφονται στον πίνακα “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ». που σας έχει σταλεί μαζί με το 
ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

mailto:eydevek.tokoi2020@mou.gr
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Α. Παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της 
παρούσας του ποσού που αναγράφεται στην στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΟΚΟΥΣ», του πίνακα 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ», που σας εστάλη με το μήνυμα. Σημειώνεται ότι το ποσό των τόκων 
υπολογίστηκε κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 126829/ΕΥΘΥ1217 (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015) Υπουργ
ική Απόφαση για το διάστημα από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης έως και την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας. Για κάθε επιπρόσθετη ημέρα μέχρι την ημέρα επιστροφής προστίθεται επιπλέον 
τόκος που υπολογίζεται με το αναλογούν επιτόκιο ανάκτησης του δημοσίου.

 Η επιστροφή γίνεται με την κατάθεση στον υφιστάμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος 
λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών νομικών προσώπων, με IBAN: 
GR8501000233100100000231000 αναγράφοντας ως αιτιολογία «Επιστροφή ΔΔ για τη Δράση 
«Επιδότηση Τόκων Δανείων ΜΜΕ πληττόμενων  από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού 
COVID-19 MME» Α’ Κύκλος, κωδικός COV-… (συμπληρώνετε τον/τους κωδικούς των  ενισχύσεων που 
αφορά η κατάθεση)». Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή μέσω 
email στην ΕΥΔΕ ΒΕΚ (eydevek.tokoi2020@mou.gr), με θέμα μηνύματος «Αποδεικτικό επιστροφής ΔΔ 
για τα έργα COV-……. ή/και COV-…….» (συμπληρώνετε τον/τους κωδικούς των ενισχύσεων που 
αφορά)».

Β. Έχετε δυνατότητα να υποβάλετε τυχόν αντιρρήσεις επί των αποτελεσμάτων του ελέγχου εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παρούσας 
με επιστολή σας ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση  eydevek.tokoi2020@ 
mou.gr και την ένδειξη « ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ επί ελέγχου του/των COV-……. , COV-…….» (συμπληρώνετε 
τον/τους κωδικούς των  ενισχύσεων που αφορούν)». Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 
ημερών, η Υπηρεσία μας θα εξετάσει τις αντιρρήσεις και θα σας ενημερώσει εγγράφως με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο αν αυτές γίνονται δεκτές, με την επιφύλαξη της παρ.2 του Άρθρου 6 της 
126829/ΕΥΘΥ1217 (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015). 

Σε περίπτωση μη επιστροφής του ποσού της ενίσχυσης είτε παρέλευσης άπρακτης της σχετικής 
προθεσμίας χωρίς υποβολή αντιρρήσεων εκκινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιονομικής 
διόρθωσης και ανάκτησης του ποσού της ενίσχυσης, επιβαρυμένου με τους αναλογούντες τόκους από 
την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης μέχρι την ημερομηνία πλήρους εξοφλήσεως του 
οφειλόμενου ποσού.
  
Για ερωτήσεις και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε με απλό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση 
eydevek.tokoi2020@mou.gr με την αναγραφή στο θέμα της ένδειξης « ΕΡΩΤΗΣΗ σχετικά με…».  
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία.

    
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΕΥΔΕ ΒΕΚ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

Κ.Α.Α. 
ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

mailto:eydevek.tokoi2020@mou.gr
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Επισήμανση: Στο εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα ανα αποδέκτη, συμπεριλαμβάνεται 
απόσπασμα με τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση

Συνημμένα: 

Πίνακας «ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» ( αποστέλλονται διακριτά στην επιχείρηση κάθε 
ενίσχυσης με ηλεκτρονικό μήνυμα)

Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς συνημμένα)

 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Λεωφ. Μεσογείων 56,11527, Αθήνα protocolepanek@mou.gr; 
ptsaltakis@mou.gr; 

 Γενική Γραμματέα Βιομηχανίας  ggb1@gge.gr; gsecggb@gge.gr; 
katerinaioikonomou@gmail.com

Εσωτερική Διανομή: (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα)
 Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔΕ-ΒΕΚ
 Μον. Α,

Εσωτερική Διανομή:

Μον. Β1, Β2
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