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Δράση 

«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων 

που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις Υλοποίησης  

 

Ερώτηση 1 : Υπό σύσταση επιχείρηση επιθυμεί να κάνει έναρξη εργασιών σε co 

working space ή θερμοκοιτίδα. Στο πλαίσιο αυτό το έργο μπορεί να υλοποιηθεί: σε 

ανοιχτό  χώρο εργασίας όπου η επιχείρηση θα διαθέτει το δικό της γραφείο αλλά στον 

ενιαίο χώρο θα βρίσκονται γραφεία άλλων εταιρειών ή σε κλειστό γραφείο εντός του 

χώρου / Private office. Υπάρχει περιορισμός στην υλοποίηση του έργου σε ανοιχτό 

χώρο εργασίας; 

Απάντηση:  

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης «δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας 

επιχείρησης ως συστεγαζόμενη, αν αυτή εξυπηρετείται, βάσει ισχύουσας συμβάσεως, για την 

εγκατάστασή της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα 

τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας / co working spaces). Σε αυτή τη περίπτωση 

για την απόδειξη αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί η νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει 

για την εγκατάστασή της»  

Συνεπώς είναι αποδεκτή η δραστηριοποίηση της επιχείρησης σε co working space τόσο σε 

ανοιχτό χώρο εργασίας όσο και σε private office με τις  εξής βασικές προϋποθέσεις :  

- Η νόμιμη δραστηριότητα της επιχείρησης να δύναται να εξυπηρετηθεί σε θερμοκοιτίδες 

ή σε co working spaces  (π.χ. μία  επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ 

70.22.15 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής») 

- Στην επιτόπια επαλήθευση να διαπιστωθεί η δραστηριοποίηση της επιχείρησης στο 

συγκεκριμένο χώρο (π.χ. ύπαρξη επαγγελματικής επιγραφής, ύπαρξη αφίσας της 

Δράσης).  

 

Ερώτηση 2 : Επιχείρηση εγκρίθηκε στη Δράση ως υπό σύσταση. Ο Δικαιούχος θα 

συστήσει Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) και θα κατέχει το 99% ως Ομόρρυθμο Μέλος.  

Ταυτόχρονα, επιθυμεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα δεύτερης 

επιχειρηματικής ευκαιρίας» για το ατομικό του ΑΦΜ (ατομική επιχείρηση),σε 

διαφορετική έδρα και με διαφορετική δραστηριότητα (ΚΑΔ). Αποτελεί το προαναφερθέν 

επιλέξιμη ενέργεια;  

Απάντηση:  Ναι, αποτελεί επιλέξιμη ενέργεια.  

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης οι Δικαιούχοι απαιτείται : «Να δεσμευτούν 

ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν 

χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους». 
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Επισημαίνεται ότι απαιτείται η τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση που 

αφορούν στα ακόλουθα:  

 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν ο 

δικαιούχος, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει 

το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο 

(2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση 

ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. 

 Η επιχείρηση θα εξακολουθήσει να έχει την ιδιότητα της Πολύ Μικρής Επιχείρησης σύμφωνα 

με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 651/2014. 

 

Ερώτηση 3 : Επιχείρηση εγκρίθηκε στη Δράση ως υπό σύσταση. Ο δικαιούχος θα 

συστήσει ατομική επιχείρηση.  Ταυτόχρονα, επιθυμεί να υλοποιήσει άλλο πρόγραμμα 

επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών για την ίδια επιχείρηση. Αποτελεί το 

προαναφερθέν επιλέξιμη ενέργεια;   

Απάντηση:  Όχι, δεν αποτελεί επιλέξιμη ενέργεια. Δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση των 

λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης και από άλλο Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από 

εθνικούς ή κοινοτικού πόρους.  

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης, το κατ’ αποκοπήν ποσό με το οποίο θα 

ενισχυθούν όλοι οι επενδυτές που θα επιλεγούν κατά την διαδικασία αξιολόγησης αφορά στις 

λειτουργικές δαπάνες της νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της οι οποίες 

ενδεικτικά, είναι:  

1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου, 

2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, 

3. θέρμανσης, κλπ, 

4. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.), 

5. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών 

εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές 

εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.), 

6. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών, 

7. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου), 

8. ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου, 

9. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα οι δικαιούχοι απαιτείται : «Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται 

στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα 

υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από 

εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους». 

Κατά συνέπεια είναι επιτρεπτή η χρηματοδότηση της επιχείρησης από άλλο πρόγραμμα προς 

επιχορήγηση δαπανών εκτός των λειτουργικών (π.χ. προμήθεια πάγιου εξοπλισμού) που 

αφορά η συγκεκριμένη Δράση. 
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Ερώτηση 4:  Υποψήφιος υπέβαλε στις 10/11/2021 Αίτηση Χρηματοδότησης ως «υπό 

σύσταση» επιχείρηση και βρίσκεται στους πίνακες ενταγμένων. Στις 18/01/2022 

προχώρησε σε σύσταση Μονοπρόσωπης ΙΚΕ και εκτός των επιλέξιμων ΚΑΔ 

πραγματοποίησε, εκ παραδρομής,  έναρξη και σε μη επιλέξιμους. Είναι αποδεκτό να 

διαγράψει τώρα τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ, δηλαδή μετά την 11/04/2022 (ημερομηνία 

ανάρτησης/ κοινοποίησης της Απόφασης Ένταξης της Δράσης) και να συμμετέχει στη δράση 

λαμβάνοντας την επιδότηση; 

Απάντηση: Ναι, εφόσον ο δικαιούχος, εκ παραδρομής πραγματοποίησε έναρξη σε μη 

επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο ΔΕΝ έχει δραστηριοποιηθεί και προβεί σε διακοπή αυτού (του μη 

επιλέξιμου ΚΑΔ) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το Επιχειρηματικό Σχέδιο παραμένει επιλέξιμο προς 

χρηματοδότηση.  

Εφόσον τεκμηριώνονται τα παραπάνω, η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των 

δαπανών θα παραμείνει η ημερομηνία έναρξης εργασιών της επιχείρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

 

Ερώτηση 5:  Έχει τη δυνατότητα υποψήφιος που εντάχθηκε στη δράση να κάνει έναρξη 

με διαφορετικό (επιλέξιμο) ΚΑΔ από αυτόν που είχε δηλώσει στην αρχική πρόταση; 

Επίσης υποψήφιος υπέβαλε πρόταση με προτεινόμενους ΚΑΔ δραστηριότητας:  

- 56.10.11.10 - Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, 

μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος 

- 56.10.11.11 - Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με 

παροχή σερβιρίσματος 

- 56.10.11.13 - Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ. από ζαχαροπλαστείο, 

γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος 

Μπορεί να επιλέξει μόνο έναν από τους παραπάνω; 

Απάντηση: Ναι, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί σε διαφορετική της 

αρχικά δηλωμένης επιλέξιμης  δραστηριότητας ή σε μέρος αυτών,  εφόσον ο/οι ΚΑΔ είναι 

επιλέξιμος/οι, όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της 

Δράσης. 

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής ως «υπό σύσταση» και 

κατά την έναρξη εργασιών οι ΚΑΔ δε ταυτίζονται με τους εγκεκριμένους, απαιτείται να 

δηλώσουν τις εν λόγω τροποποιήσεις στο Αίτημα Τροποποίησης που θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά μετά την έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. Σε διαφορετική περίπτωση, οποιαδήποτε 

μεταβολή στους ΚΑΔ της δικαιούχου επιχείρησης απαιτεί την υποβολή  και έγκριση αντίστοιχου 

Αιτήματος Τροποποίησης. 

Υπενθυμίζεται, ότι απαιτείται η δραστηριοποίηση ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αυτοί 

ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης, καθ΄ όλη τη περίοδο υλοποίησης του 

Επιχειρηματικού Σχεδίου.  

 

Ερώτηση 6:  Επιχείρηση υπέβαλε αίτηση συμμετοχής ως υπό σύσταση στις 24/10/2021 

και πραγματοποίησε έναρξη εργασιών, στους εγκεκριμένους ΚΑΔ, την επομένη, 

25/10/2021, εντός της περιοχής έγκρισης. Ποιες είναι οι εμπρόθεσμες ημερομηνίας 
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υποβολής των Αιτημάτων Ελέγχου δεδομένου ότι η απόφαση έγκρισης εκδόθηκε σε 

μεταγενέστερο χρονικό διάστημα (08/04/2022) με ανάρτηση αυτής στις 11/04/2022; 

 

Απάντηση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης :  

 Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης ποσού 4.000,00€ υποβάλλεται εντός 60 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών της 

επιχείρησης (όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) και σε κάθε 

περίπτωση μετά την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης. 

 Η Δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης ποσού 5.400,00€ υποβάλλεται εντός 30 

ημερολογιακών από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 

επιλεξιμότητας δαπανών (όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) της 

επιχείρησης. 

 Η Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης ποσού 5.400,00€ υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών 

ημερών από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της επιλεξιμότητας 

δαπανών (όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) της επιχείρησης.  

 

Επίσης : «Απαιτείται η σταδιακή υποβολή και πιστοποίηση/ εκταμίευση εκάστοτε ενδιάμεσου 

Αιτήματος Επαλήθευσης (1ου και 2ου) πριν την υποβολή και πιστοποίηση του Τελικού 

Αιτήματος Πιστοποίησης. (Σε περίπτωση που έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών της επιχείρησης, ο δικαιούχος απαιτείται να υποβάλλει 

καταρχήν το 1ο Αίτημα Επαλήθευσης και κατόπιν της πρώτης (1ης) εκταμίευσης να προχωρήσει 

στο 2ο Αίτημα Επαλήθευσης κ.ο.κ. (αντίστοιχα, εφόσον έχουν παρέλθει 12 μήνες από την 

ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών απαιτείται η σταδιακή ολοκλήρωση/ 

εκταμίευση επιχορήγησης των δύο ενδιάμεσων ελέγχων πριν τον τελικό)»  

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεδομένου ότι η Δικαιούχος επιχείρηση :  

1.Υπέβαλε Αίτηση Χρηματοδότησης ως «υπό σύσταση» και πραγματοποίησε έναρξη 

εργασιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα, ως ημερομηνία έναρξης 

επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

2.Πραγματοποίησε έναρξη εργασιών την 25/10/2021 - πριν την κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων ένταξης  

Ισχύει ότι :  

α) Το Α΄ Αίτημα Επαλήθευσης-Πιστοποίησης (Ελέγχου) δεν ήταν εφικτό να υποβληθεί εντός 

60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της επιχείρησης, ήτοι έως 

την 24/12/2021 καθώς αφορά ημερομηνία προγενέστερη αυτής της κοινοποίησης  της 

Απόφασης Ένταξης στη Δράση (11/04/2022) 

β) Το Β΄ Αίτημα Επαλήθευσης-Πιστοποίησης (Ελέγχου) απαιτείται να υποβληθεί από την 

25/04/2022 έως την 25/05/2022 (30 ημερολογιακές ημέρες μετά τη παρέλευση του  πρώτου 

6μηνου  λειτουργίας της επιχείρησης) 
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γ) Το Τελικό Αίτημα Επαλήθευσης-Πιστοποίησης (Ελέγχου) απαιτείται να υποβληθεί από την 

25/10/2022 έως την 24/11/2022 (30 ημερολογιακές ημέρες μετά την παρέλευση των 12 μηνών 

λειτουργίας της επιχείρησης). 

 

Κατά συνέπεια η Δικαιούχος επιχείρηση (Δικαιούχος) απαιτείται : 

 Να υποβάλει άμεσα αίτημα τροποποίησης για την δήλωση των στοιχείων της επιχείρησης 

που δεν είχαν δηλωθεί στην Αίτηση Συμμετοχής. 

 Μετά την έγκριση του Αιτήματος Τροποποίησης να υποβάλλει το Α΄ Αίτημα Επαλήθευσης-

Πιστοποίησης (Ελέγχου)  

 Να υποβάλλει το Β΄ Αίτημα Επαλήθευσης-Πιστοποίησης (Ελέγχου) έως την 25/05/2022.  

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν από τον ΕΦΔ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ) οι 

διαδικασίες για την πιστοποίηση/ εκταμίευση του Α΄ αιτήματος ελέγχου έως την 25/05/2022 ο 

Δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει το Β’ Αίτημα Επαλήθευσης-Πιστοποίησης (Ελέγχου) και μετά 

την 25/05/2022 και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό.  

Το αίτημα Τελικής Επαλήθευσης-Πιστοποίησης (Ελέγχου)  απαιτείται να υποβληθεί από την 

24/10/2022 έως την 24/11/2022. 

 

Ερώτηση 7:  Απαιτείται η προσκόμιση φυσικού φακέλου δικαιολογητικών στον ΕΦΔ 

(ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ) μετά την υποβολή των απαιτούμενων ενεργειών (Αίτημα 

Τροποποίησης, Αιτήματα Ελέγχου/Επαλήθευσης) στο ΠΣΚΕ ; 

Απάντηση: Όχι, δεν απαιτείται η προσκόμιση φυσικού φακέλου. Αρκεί η ηλεκτρονική υποβολή 

του Αιτήματος Τροποποίησης ή των Αιτημάτων Επαλήθευσης-Πιστοποίησης (Ελέγχου) στο 

ΠΣΚΕ.  

 

Ερώτηση 8: Η προσβασιμότητα των ΑμεΑ είναι υποχρεωτική; 

Απάντηση: Ναι είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης 

(Κεφ.13.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 

ΤΩΝ ΕΔΕΤ) οι Δικαιούχοι των οποίων οι επενδύσεις θα υπαχθούν στην παρούσα δράση 

κρατικής ενίσχυσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά 

την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα από Άτομα με Αναπηρίες. 

Κατά συνέπεια για τις ενέργειες που θα υλοποιεί ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να τηρείται η εν 

λόγω υποχρέωση (π.χ. σε περίπτωση κατασκευής ιστοσελίδας, εντύπου, αυτή να είναι φιλική 

στα ΑμεΑ όπως και γενικότερα σε δαπάνες προβολής και επικοινωνίας). Για περισσότερες 

πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν είτε με τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης 

της Δράσης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ (τηλ. 2310-480.000). 
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Ερώτηση 9: Ποιες υποχρεώσεις δημοσιότητας-πληροφόρησης πρέπει να τηρεί ο 

Δικαιούχος; 

Απάντηση: Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφ.13.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΔΕΤ) οι Δικαιούχοι των 

οποίων οι επενδύσεις θα υπαχθούν στην παρούσα δράση κρατικής ενίσχυσης είναι 

υποχρεωμένοι: 

α) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου να τοποθετήσουν σε εμφανές 

σημείο της επιχείρησής τους αφίσα σύμφωνα με τον Επικοινωνιακό Οδηγό 2014- 2020 (σε 

ελάχιστο μέγεθος Α3) αναφορικά με τη συνδρομή του διαρθρωτικού ταμείου στην υλοποίηση 

του έργου τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα υποδειχθούν.  

β) Να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στην πράξη, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της 

από το ΕΚΤ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η  εν λόγω 

ενημέρωση αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση της πράξης 

ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό. 

Ο ΕΦΔ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ) θα αποστείλει σύντομα αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής 

και υλοποίησης των εν λόγω υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους της Δράσης.  


