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Η Δράση στοχεύει στην υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση 

πολύ μικρών επιχειρήσεων αποκλειστικά από ανέργους σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες: 

1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν 

δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2021. 

2. Να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955. 

3. Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021 

και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 

ένταξης της πρότασής τους. Δύναται να δοθεί παράταση ενός (1) μήνα μετά από 

σχετική, τεκμηριωμένη επαρκώς, αίτηση επιμήκυνσης του διαστήματος των 3 μηνών εκ 

μέρους του δυνητικά δικαιούχου και μετά από σχετική έγκριση/ απόφαση του ΕΦ 

4. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς 

Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στην ισχύουσα 

πρόσκληση. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης 

του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο 

υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι . 

5. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει 

να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός 

χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές 

κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως 

κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). 

6. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

7. 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. 

8. Ισχύει ο κανονισμός De Minimis 

 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας 

Το αντικείμενο της αυτοαπασχόλησης ή της νέας καινοτόμου επιχείρησης θα αφορά 

αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Προϋπολογισμός & Όριο Επιχορήγησης 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’αποκοπή επιχορηγούμενου 

ποσού ύψους 14.800€. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται σε 3 δόσεις εντός του 

12μήνου επιλεξιμότητας λειτουργικών δαπανών και η επιλεξιμότητα δαπανών ορίζεται η 

ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας και σε κάθε περίπτωση μετά την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων έγκρισης. 

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 06/09/2021 

και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 15/11/2021 και ώρα 15:00.  
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