
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

➢ Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας. 

➢  Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους 

επιλέξιμους ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΚΑΔ) . 

➢  Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης 

αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  

➢ Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή 

Μεσαίας Επιχείρησης όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 

6ης Μαΐου 2003 και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 της 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV«ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»).  

➢ Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την 

κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση 

που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της 

σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για 

την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν 

Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι για το 

σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης δεν απαιτείται η έκδοση άδειας 

λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση.  

➢ Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις 

ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: 

1. Ανώνυμη Εταιρία, 

2. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,  

3. Ομόρρυθμη Εταιρία,  

4. Ετερόρρυθμη Εταιρία,  

5. Ι.Κ.Ε,  

6. Ατομική Επιχείρηση, 

7.  Ν.Ε.Π.Α.,  

8. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, 

9. Συνεταιρισμός  

10. Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013 

➢ Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014. 



➢ Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  

➢ Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της πρόσκλησης. 

➢ Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 

του επαγγελματικού κινδύνου. 

➢ 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.  

➢ Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης Κρατικής ενίσχυσης, η 

οποία έχει κριθεί ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 107 ΣΛΕΕ είναι 

ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά, δυνάμει απόφασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ή απόφασης του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

➢ Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι 

μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές 

και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με 

αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 

2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι 

κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο 

πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως 

ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

➢ Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 

(Α137/13.09.2017).  

➢ Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, 

δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη  

➢ Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην 

παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.  



➢ Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις: ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος) να 

μη συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας 

ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και 

συνεπώς λόγο απόρριψης. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (70%)  

Ανέγερση - Ανακαίνιση - Διαμορφώσεις 

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός (100%) 

i. Μεταφορικά μέσα [Έως 20.000 ευρώ. Εφόσον το νέο μεταφορικό μέσο είναι 

ηλεκτροκίνητο ή όχημα φυσικού αερίου (CNG) έως 25.000 ευρώ] 

a) Επαγγελματικής χρήσης,  

b) Μικτής/πολλαπλής χρήσης έως 9 θέσεις 

*Δεν επιτρέπεται η απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών 

ii. Λογισμικά-Υπηρεσίες Λογισμικού 

iii. Ιστοσελίδα/E-shop  

a) Έως 1.500€ για ιστοσελίδα 

b) Έως 6.000€ για e-shop 

*Δεν είναι επιλέξιμο ως δαπάνη το κόστος αναβάθμισης υφιστάμενου λογισμικού 

• Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών (Έως 5.000€/πιστοποιητικό) 

• Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (Έως 4.000€) 

• Λειτουργικές Δαπάνες (με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και 

άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ: 10%) 

• Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού (με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ 

ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ: 40% και 24.000€, μέχρι 2 ΕΜΕ) 

 


