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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το έκτο άρθρο 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). 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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) αριθ. 1080/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄265), όπως ισχύει. 

5. Την με α.π. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄ 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (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”», όπως ισχύει. 

6. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 και ειδικότερα 
το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων. 

7. Τη με αρ. από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 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. 
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8. Τη με α.π. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄2784) «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 αρ. 22 του Ν.4314/2014». 

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018, 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.  

10. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των 
προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και 
αποθήκευσης των δεδομένων. 

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (OJ EL L 
352/24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DeMinimis) και την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων συμβατών με την εσωτερική αγορά. 

12. Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης (SA.58616 
(2020/N) 28/9/2020 εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση 
του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚH" 2014 – 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23–03–2015 (ΦΕΚ 715/Β/24–04–2015), με 
την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Την υπ αριθμ. 4191/21.12.2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός του «ΕΦΕΠΑΕ» ως 
Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής και Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»» 
(ΦΕΚ 5932 Β’ 21.12.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Την με Α.Π. 2963/06.10.2020 (ΑΔΑ: Ψ48Θ7Λ7-ΞΚ5) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για την Πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την 
πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020», 
όπως τροποποιήθηκε ισχύει.  

17. Την με αρ. πρωτ. 1474/17.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΑ27Λ7-ΨΙΓ) απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών 
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν 
από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» με Κωδικό ΟΠΣ 4588 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-
2020», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1801/11.06.2021 (ΑΔΑ_6ΥΦΕ7Λ7-Α09) απόφαση 1

ης
 

τροποποίησης και την με αρ. πρωτ.3198/27.10.2021 (ΑΔΑ_6ΛΧΦ7Λ7-ΣΚΕ) απόφαση 2
ης

 τροποποίησης 
αυτής. 

18. Την με αρ. πρωτ. 125846/ΕΥΚΕ2289/ 19.11.2021 Απάντηση της ΕΑΣ/ΕΥΚΕ σε ερώτημα της ΕΥΔΕΠ 
Περιφέρειας Αττικής σχετικά με το αίτημα επιχείρησης, ως προς την απένταξή της από την από 6.10.2020 
Αναλυτική Πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την 
πανδημία Covid-19 στην Αττική», (κωδ ΑΤΤ124, ΑΔΑ_Ψ48Θ7Λ7-ΞΚ5 (Έκδοση 1/0) και επιστροφή του 
εισπραχθέντος ποσού, προκειμένου να ενταχθεί στη Δράση «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου 
Αθηναίων»  

19. Το γεγονός ότι η δικαιούχος επιχείρηση έλαβε  επιχορήγηση ύψους 40.000,00€ ως τελική καταβολή 
την 08/10/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 
Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική». 

20. Την υπ. αρ. 5203881_1/09-12-2021 επιστολή παραίτησης του νόμιμου εκπροσώπου της  δικαιούχου 
επιχείρησης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Ε.» με κωδικό ΑΤΤΕ3-0285612 από τη Δράση «Ενίσχυση 
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μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική», του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». 

21. Την με Α.Π. ΑΤΤΕ3-19574/25-05-2022 επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ/ΠΜ ΕΛΑΝΕΤ με την οποία 
ενημερώνεται η δικαιούχος επιχείρηση «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Ε.» με κωδικό ΟΠΣ 5112126 και 
κωδικό ΠΣΚΕ ΑΤΤΕ3-0285612 για τη δυνατότητα οικειοθελούς επιστροφής της ληφθείσας επιχορήγησης 
εντόκως από την ημερομηνία λήψης της 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). Την από 22/06/2022 
ηλεκτρονική αλληλογραφία του ΕΦΕΠΑΕ/ΠΜ ΕΛΑΝΕΤ, σύμφωνα με την οποία ενημερώνεται η δικαιούχος 
επιχείρηση για τους επιπλέον τόκους που υπολογίστηκαν για το χρονικό διάστημα από 08/10/2021 μέχρι 
22/06/2022. 

22. Τη μη υποβολή αντιρρήσεων εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας. 

23. Το γεγονός ότι η δικαιούχος επιχείρηση επέστρεψε ποσό ύψους 40.154,90 ευρώ που αντιστοιχεί σε 
κεφάλαιο 40.000,00€ και τόκους  (υπολογισμένους για το διάστημα από 08/10/2021 έως 22/06/2022) ποσού 
ευρώ 154,90 ευρώ και συνολικά επέστρεψε ποσό 40.154,90 ευρώ. 

24. Την υπ. αριθ. 1012/28.06.2022 επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ/ΠΜ ΕΛΑΝΕΤ (αρ. εισερχομένου ΕΥΔΕΠ 
Περιφέρειας Αττικής 1628/28.06.2022) με την οποία αποστέλλεται πράξη της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση 
μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στην 
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για ανάκληση της απόφασης ένταξης. 

25. Την εισήγηση με αρ. εσωτ. πρωτ. 249/29.06.2022 του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής  
για την Ανάκληση   της Απόφασης Ένταξης της δικαιούχου επιχείρησης (Πίνακας 1) της Δράσης «Ενίσχυση 
μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική», του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».. 

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

Αποφασίζει  

1. Τη δημοσιονομική διόρθωση ποσού ύψους 40.000,00€ λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα 
οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλε ο δικαιούχος της Πράξης «Ενίσχυση της 
επιχείρησης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Ε. που επλήγη από τον Covid-19 στην Αττική» 
που επλήγη από τον Covid-19 στην Αττική'» (Κωδικός ΟΠΣ: 5112126). 

 

2. Τη μη ανάκτηση της ληφθείσας επιχορήγησης ύψους 40.000,00 € (πλέον τόκων), καθώς ο 
δικαιούχος επέστρεψε οικειοθελώς το σύνολο αυτής (πλέον των νόμιμων τόκων ποσού 154,90 
€ υπολογισμένων από την ημερομηνία λήψης αυτής).  

 

3. Την ανάκληση απόφασης ένταξης (ανωτέρω σχετικό 17) ως προς την πράξη που 
συμπεριλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1) λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα 
οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλε ο δικαιούχος της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ 
μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» (Κωδικός 
ΟΠΣ: 5112126). 

 
Πίνακας 1 

 

A/A 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΣΚΕ 

1 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Ε. 5112126 ΑΤΤΕ3-0285612 
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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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
 

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

   

Κοινοποιήσεις:  

Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ  

Εθνική Αρχή Συντονισμού 

Αρχή Πιστοποίησης 

Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)  

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΦΕΠΑΕ).  
 
Εσωτερική διανομή:  

Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής  

Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔΕΠ Αττικής  

Μονάδες Α και Β2 
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