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Πρόγραμμα «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση 
νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς 
προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των 
δικαιούχων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση 
είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: 

✓ Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας 
σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
Πρόσκλησης. 
✓ Να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1991 έως την 
31/12/1955. 
✓ Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου 
κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν 
δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα ή 

πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα 
διαρκεί η δράση.  

✓ Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης 
της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους.  

✓ Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς 
Αριθμούς Δραστηριότητας.  

✓ Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι 
οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο ο οποίος να αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία. 

✓ Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης. 
✓ Ο δικαιούχος να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη 

από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης 
μέχρι τον τελικό έλεγχο. 

✓ Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από 
τις ακόλουθες νομικές μορφές: 1. Ατομική Επιχείρηση, 2. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΕΠΕ), 3. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), 4. Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), 5. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεια (ΙΚΕ), 6. Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 
4430/2016 (Α΄32) 

✓ Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης 
αποκλειστικά την περιοχή που περιλαμβάνεται στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ή των λοιπών περιοχών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

✓ 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 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. 

✓ Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).  

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Πρωταρχικό στόχο έχει την ενίσχυση 

ανέργων στις περιοχές Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

με αποτέλεσμα την υποστήριξη 

επιχειρηματικών ιδεών για 

αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών 

επιχειρήσεων δραστηριότητας τους. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το αντικείμενο της αυτοαπασχόλησης ή της νέας καινοτόμου επιχείρησης θα αφορά 
αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 
 

➢ Αγροδιατροφικός Τομέας 

➢ Τουρισμός 

➢ Υλικά και Κατασκευές 

➢ Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία 

➢ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

➢ Τεχνολογίες Ενέργειας 

➢ Τεχνολογίες Περιβάλλοντος 

➢ Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα 

 

 

 

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του 

ΟΑΕΔ οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ; 

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και 

υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο 

εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης. Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας 

φακέλου προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτικη. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται 

η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ.. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να κάνουν έναρξη 

δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο 

εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης ένταξης (έγκρισης) της πρότασής τους.  

Το ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν όλοι οι επενδυτές που 

θα επιλεγούν αφορά στις λειτουργικές δαπάνες της νέας 

επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της οι οποίες 

είναι:  

1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου 

2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής 

επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,  

3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, 

λογιστική υποστήριξη, κλπ.),  

4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και 

εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές 

καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές 

εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),  

5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,  

6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),  

7. ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,  

8. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.  

 

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο 

πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι 100% Δημόσια Επιχορήγηση. 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ; 

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και 

υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο 

εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης. Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας 

φακέλου προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτικη. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι άνεργοι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας 
του ΟΑΕΔ οι οποίοι θα 
δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
Ηλεκτρονική Υποβολή:  

06/09/2021 - 15/11/2021 

Προϋπολογισμός Δράσης:  

2.960.000€ 

Διάρκεια Υλοποίησης:  

Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης εργασιών της δικαιούχου επιχείρησης 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από την ημερομηνία 

έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών. 

Ποσό Επιδότησης: 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται 

επιχειρηματικά σχέδια κατ’αποκοπή 

επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800€. 


