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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 57856 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της υπ’αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄1457).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου όγδοου 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), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α΄ 84) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 86).
2. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν.4683/2020 (Α΄ 83).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4690/2020 “Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
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του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»
(Α΄ 90) και άλλες διατάξεις” (Α΄ 104).
4. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.
5. Τις διατάξεις του 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΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
6. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές
διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως
ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90 – Κ.Ε.Δ.Ε.), ιδίως
το άρθρο 83, όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 «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) αριθμ. 1083/2006» (ΕΕ L
347 της 20.12.13).
9. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)
αριθ. C(2020) 1863/19.03.2020 «Προσωρινό πλαίσιο
για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης ου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με την
ανακοίνωση της ΕΕ αριθμ. C(2020)2215/3.4.2020.
10. Την υπ’ αρ. C(2020) 3189 final/ 11.5.2020 εγκριτική
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
13. Το π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
14. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
15. Το π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
16. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
17. Την υπ’ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
18. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
19. Την υπ’ αρ. 340/26.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
20. Την υπ’ αρ. 47/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).
21. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.
22. Την υπ’ αρ. ΠΟΛ 1140/2006 απόφαση Υπουργού
Οικονομικών, «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής – εξόφληση με εντολή μεταφοράς,
ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής» (Β΄ 1862), όπως ισχύει.
23. Την υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457), όπως τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αρ. ΓΔΟΥ88/24.4.2020 (Β΄ 1578) και ΓΔΟΥ89/25.4.2020
(Β΄ 1587) όμοιες αποφάσεις.
24. Την υπ’ αρ. 55801 ΕΞ 2020/4.6.2020 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
25. Την ανάγκη στήριξης της απασχόλησης και αποφυγής απωλειών θέσεων εργασίας.
26. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί κατά
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την έκδοση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
αποφασίζουμε:
Η υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. ΓΔΟΥ88/24.4.2020 και
ΓΔΟΥ89/25.4.2020 όμοιες, τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος χορηγείται
με βάση την υπ’ αρ. C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «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
με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ’ αρ. C(2020)2215/3.4.2020
(Προσωρινό Πλαίσιο), και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής, καθώς και την υπ’ αρ. C(2020) 3189 final/11.05.2010
εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.».
2. Στο άρθρο 2 μετά τη φράση «οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων» προστίθεται η φράση «οι συμπλοιοκτησίες, οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες
κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε.».
3. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά οι επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας, έχουν υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.».
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ) η επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα
έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις
(εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και υπέβαλε αίτηση για
τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία
απερρίφθη λόγω υποβολής μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ
καθ’ όλη την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 29η
Φεβρουαρίου 2020, και από 1η Απριλίου 2019 και μετά
έχει πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ
πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες
περιλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310
και 349 αντίστοιχα, δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση μέχρι και την 17η Ιουνίου 2020 για τη χορήγηση της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον, κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης, η επιχείρηση έχει τροποποιήσει
τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από 1η Απριλίου 2019 και
μετά, περιλαμβάνοντας σε αυτές, στους κωδικούς 310,
311, 312 και 349, ποσά που αφορούν τις ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς δικαίωμα ή με δικαίωμα έκπτωσης
πράξεις (εκροές), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται
οι λοιπές προϋποθέσεις.».
5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο έλεγχος της τήρησης της παρούσας παραγράφου
πραγματοποιείται μετά την καταβολή της αποζημίωσης
(ex-post) μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.».
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6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τις συμπλοιοκτησίες και τις κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα
με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., η
αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
«myBusinessSupport» μέχρι και την 17η Ιουνίου 2020.».
7. Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως
εξής:
«4. Ειδικά οι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσονταν σε μία από τις τέσσερις γενικές κατηγορίες πληττόμενων δραστηριοτήτων, που περιγράφονται στο τέλος του συνημμένου πίνακα, χωρίς αναγραφή ΚΑΔ και
είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα έως 28η Απριλίου 2020
αίτηση για χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δύνανται να εισέλθουν εκ νέου στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport» μέχρι και την 17η Ιουνίου 2020
και να επιβεβαιώσουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό
πεδίο, ότι ανήκουν σε μία από τις τέσσερις αυτές γενικές
κατηγορίες πληττόμενων κλάδων. Η συμπλήρωση αυτή,
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. Κατόπιν τούτου και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας, λαμβάνουν την αποζημίωση
ειδικού σκοπού.
5. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από
την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της
αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει
στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, ως εξής:
α) εάν έχει ήδη λάβει, έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, την ανωτέρω ενημέρωση από την
ΑΑΔΕ, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας των αιτημάτων επανεξέτασης
στο «myBusinessSupport»,
β) εάν δεν έχει λάβει, έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, την ανωτέρω ενημέρωση από την
ΑΑΔΕ, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ενημέρωσης.
Η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 6 απαντά στο αίτημα
επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών
που αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με
το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.».
8. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης
1. Δικαιούχος, κατά την έννοια του Κανονισμού 1303/
2013 (ΕΕ L 347/20.12.13), για τους σκοπούς της παρούσας δράσης, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα θέματα
σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού της παρούσας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως, ιδίως, η διαδικασία ένταξης
σχετικού ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ, η διαδικασία μεταφοράς των σχετικών πόρων και οι προϋποθέσεις για
την ένταξη σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ,
ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
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Επενδύσεων, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου έκτου
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 68) και του άρθρου 47 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).
2. Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:
α) Να αποστέλλει στην οικεία Διαχειριστική Αρχή τις
πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 45 του Προσωρινού Πλαισίου.
β) Να τηρεί για 10 έτη λεπτομερή αρχεία όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας.
γ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που
προκύπτει εκ του ρόλου της ως «δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση
ένταξης.
δ) Να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης
στις διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά για
την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/
el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.»
3. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της
υπηρεσίας της παρ. 1 κάθε απαιτούμενη πληροφορία
σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.».
9. Μετά το άρθρο 5 προστίθεται άρθρο 6 ως εξής:
«Άρθρο 6
Υποχρεώσεις δικαιούχων της ενίσχυσης Κυρώσεις
1. Οι δικαιούχοι - λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ώστε να εξασφαλιστεί
η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης,
στα αρμόδια όργανα.
2. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά
στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής
της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων
οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος,
ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών.
3. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα
διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών
εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που
υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα
μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και να αποδέχονται
τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του
Ε.Π. που δημοσιοποιεί η οικεία ΕΥΔ στις διαδικτυακές
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πύλες www.ependyseis.gr, www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του
Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία
του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία
πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη
ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας
παρέμβασης της πράξης.
5. Ο λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το
επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους
και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,
β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που
περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την
Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η
είσοδος σε ένα κτίριο.
6. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης
από αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση
των όρων της παρούσας, ή υποβολή ψευδών στοιχείων,
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ενημερώνεται αρμοδίως η οικεία Διαχειριστική Αρχή, η
οποία εκδίδει απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική
απόφαση Δημοσιονομικών Διορθώσεων. Ο υπολογισμός
των τόκων ανάκτησης για τη συγκεκριμένη περίπτωση
γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης».
10. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2020
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