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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 
 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020), 

και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Κανονισμό αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) 

ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και 

άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Παράρτημα ΙΙΙ) 

4. To άρθρο 63 του Ν. 4331/2015(ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των 

Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και 

άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 

265/Τεύχος Β/23-12-2014)  «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και καθορίζεται η Εθνική Αρχή 

Συντονισμού της Εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του 

ΕΤΠ 2014-2020. 

5. Τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/ Τεύχος Α/ 19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 

την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 

Οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του Άρθρου 27, παρ. 1. 

6. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις» καθώς και τις υπ΄αριθμ. 5/2015 

(Β’ έκδοση) και 9/2015 κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

7. Το Ν. 3861/08-07-2010 (ΦΕΚ Α 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

8. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147) 
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9.Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας» (ΦΕΚ: 141/A/29-08-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α'20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 

της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

12. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ5/27-1-2015 (ΦΕΚ 204/Β’/27-1-2015) «Σύσταση 

θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Την υπ΄ αριθμ. Υ56/21-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία 

Αντωνοπούλου (ΦΕΚ Β΄ 2281/22-10-2015) 

14. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και  Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης" η 

οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του  ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία 

Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 

(ΦΕΚ 75/Α). 

15. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 50059/Δ9.13126/2016 (ΦΕΚ 600/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./4-11-2016 

«Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  

16. Τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) «Προστασία της εθνικής οικονομίας 

– Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 

17. Τη με αριθ. οικ. 2839/10-11-2016 Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 

Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εξουσίας έκδοσης διοικητικών 

πράξεων και εγγράφων προς τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 

18. Την με αριθμ. πρωτ. 112806/ΕΥΘΥ1047/2016 (ΦΕΚ 3595/Β΄/4-11-2016) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση με θέμα: «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Οικονομίας» και αντικατάσταση των α) υπ’ αριθ. 107900/16.3.2001 (B΄ 599), β) υπ’ αριθ. 

25255/2236/07.04.2008 (Β΄ 604), γ) υπ’ αριθ. οικ.180691/7.2.2001 (Β΄ 148) και δ) υπ’ αριθ. 

2.10691/οικ.3.1008 (Β΄ 1462/2012) κοινών υπουργικών αποφάσεων όπως ισχύουν  
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19. Τη με αριθμ. 5.20263/515444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα 

«Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την 

υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 

7.5013/30.3.2017 (ΦΕΚ Β’/1180) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών 

20. Τη διοργανική συμφωνία με αριθ. 2006/C 139/01 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή διαχείριση και ειδικά το 

σημείο 28 με το οποίο προσδιορίζεται το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ.  

21. Τη με αριθμό C(2016)2121 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της 

αίτησης με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa καθώς και την Απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. 2016/990/EE της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 

κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το 

άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 

σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/011 

GR/Supermarket Larissa από την Ελλάδα)  

22. Την από 05/08/2016 Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ 2016 του έργου 2016ΣΕ03420003 

(ΑΔΑ:Ω87Φ4653Ο7-ΕΚΠ) της ΣΑΕ 034/2 με τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση Λάρισα (EGF/2015/011 

GR/Supermarket Larissa) 

23. Την κατεπείγουσα ανάγκη της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Οικονομίας» προκειμένου για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση των ενεργειών του έργου με κωδικό 

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020. 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΚΖ1465Θ1Ω-ΤΞΕ



 

  
 

 

                          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

ΚΑΛΕΙ 

τους ωφελούμενους οι οποίοι συμμετείχαν στην Ενέργεια Α του έργου  με κωδικό EGF/2015/011 

GR/Supermarket Larissa και για τους οποίους εκπονήθηκαν επιχειρηματικά σχέδια, όπως 

υποβάλουν αίτημα συμμετοχής στην Ενέργεια Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» προς την Ειδική 

Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-ΑπΚΟ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ενέργεια Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με κωδικό  

«EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της 

ενθάρρυνσης επιχειρηματικών δράσεων. Απευθύνεται σε απολυμένα άτομα  στον κλάδο  47 της 

ΝACE αναθ. 2 (χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκινήτων οχημάτων και 

μοτοσυκλετών ) στις επιπέδου ΝUTS 2 περιφέρειες της κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της 

Θεσσαλίας (EL14), καθώς και σε NEETs των ως άνω περιφερειών, που συμμετέχουν στο 

προαναφερθέν έργο, ολοκλήρωσαν το στάδιο Α4 της Ενέργειας Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική, 

έχουν εκπονηθεί τα επιχειρηματικά τους σχέδια και επιθυμούν να προβούν σε έναρξη άσκησης 

επαγγελματικής δραστηριότητας.  

 

Β. ΟΡΟΙ  ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτημάτων συμμετοχής στην Ενέργεια Γ 

Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτημάτων συμμετοχής ορίζεται ως ακολούθως: 

Α) Σε περίπτωση πρόθεσης έναρξης επιχείρησης από  NEETs  η 6η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 15:00 μ.μ.  

Β) Σε περίπτωση πρόθεσης έναρξης επιχείρησης από ωφελούμενους και των δυο κατηγοριών 

(απολυμένοι και NEETs) ισχύει η ως άνω ημερομηνία  (6/12/2017) ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 

μ.μ. 

Γ) σε περίπτωση πρόθεσης έναρξης επιχείρησης  από απολυμένους η 18η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. 

στο γραφείο πρωτοκόλλου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ-ΑπΚΟ, Κοραή 4, 10564, 3ος όροφος, Αθήνα, 

με την ένδειξη «Προς «Επιτροπή ελέγχου επιλεξιμότητας επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Ενέργειας Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» για το Έργο με κωδ. EGF/2015/011 
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GR/Supermarket Larissa. (Τα αιτήματα συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν και ηλεκτρονικά σε word 

στο: espa_apko@mou.gr ).  

 

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτημάτων συμμετοχής είναι η ημερομηνία έντυπης υποβολής τους. 

Μετά τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής, δεν δύναται να υποβληθεί κανένα αίτημα 

συμμετοχής. 

 

2. Συνολικός προϋπολογισμός, ποσοστό χρηματοδότησης και διάρκεια επιλεξιμότητας  

Ο ανώτατος επιλέξιμος προς χρηματοδότηση προϋπολογισμός για κάθε έναν δικαιούχο 

ωφελούμενο  ανέρχεται σε 15.000 €.  

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος, δεν είναι επιλέξιμος. 

Σε περίπτωση ανάληψης κοινής επιχειρηματικής δράσης από παραπάνω από έναν ωφελούμενο, 

ισχύουν τα εξής: 

 Για επιχείρηση με νομική υπόσταση (Ο.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.), στην οποία συμμετέχουν δύο ή και 

περισσότεροι ωφελούμενοι το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ για κάθε 

ωφελούμενο.  

 Για επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ)  ο ανώτατος επιλέξιμος προς χρηματοδότηση προϋπολογισμός θα 

προκύπτει από το επιχειρηματικό σχέδιο και δε δύναται να υπερβεί το ποσό που αντιστοιχεί 

στον αριθμό των μελών -εργαζομένων (ωφελουμένων)  επί 15.000 ευρώ έκαστος. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, στο όριο του Κανονισμού (ΕΕ) De Minimis 1407/2013, προσδιορίζεται, ότι η 

ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση στα πλαίσια των Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από 

το ΕΤΠ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis  ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, 

δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών 

ετών. Η τήρηση των διατάξεων του ως άνω Κανονισμού τηρείται απαρεγκλίτως.  

 

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού επιλέξιμου          

προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.  

 

Η  έναρξη επιλεξιμότητας  των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου ορίζεται  από την 

ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε  κάθε περίπτωση μετά την 
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ημερομηνία Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007916 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία Supermarket Larissa 

2014-2020» (29/6/2017) και σύμφωνα με τον Οδηγό  Επιχειρηματικότητας . 

Η λήξη της ορίζεται  για μεν τους απολυμένους μέχρι και τις 26/02/2018 για δε τους NEETs μέχρι 

και τις 31/12/2017.  

Σε περίπτωση συνύπαρξης NEETs και απολυμένων σε ένα εταιρικό σχήμα, ως καταληκτική 

ημερομηνία ορίζεται η 31/12/2017.  

3. Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών 

  Οι  επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια: 

1. Λειτουργικά έξοδα επαγγελματικού χώρου εντός επιλέξιμης περιόδου. 

2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων. 

3. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης. 

4. Προμήθεια εμπορευμάτων -  αναλωσίμων. 

5. Ασφαλιστικές εισφορές ωφελούμενου (επιχειρηματία). 

6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις απασχόλησης. 

7. Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση χώρου μικρής κλίμακας της 

επιχείρησης. 

8. Εφάπαξ έξοδα έναρξης της επιχείρησης που απαιτούνται από τους Δημόσιους φορείς . 

 

 Αναλυτικές οδηγίες για τις  επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων παρατίθενται στον 

Οδηγό Επιχειρηματικότητας. Σημειώνεται ωστόσο, ότι οι ως άνω δαπάνες υποχρεωτικά 

εμπίπτουν στην περίοδο επιλεξιμότητας, όπως έχει προσδιοριστεί. 

4. Δικαιούχοι – προϋποθέσεις συμμετοχής 

Στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει οι δικαιούχοι ωφελούμενοι : 

 Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 
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 Να έχουν επιχειρηματικά σχέδια («business plan») τα οποία εκπονήθηκαν  υποχρεωτικά  από 

τον φορέα υλοποίησης του έργου,  προσαρμοσμένα στο είδος της επιχείρησης που πρόκειται 

να δημιουργήσουν.   

 Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: 

Ατομική Επιχείρηση, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη 

Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣ.Επ) του Ν. 4019/2011. 

Τα εταιρικά σχήματα  μπορούν να αποτελούνται  είτε  μόνο από  ωφελούμενους, είτε από  

ωφελούμενους  και τρίτους.  

      Επισημαίνεται ότι, η Α.Ε. δεν είναι επιλέξιμη νομική μορφή. 

 Να συμμετέχουν στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης συμμετοχής  επιχειρηματικού σχεδίου 

(είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος). 

 Να τηρούν τους όρους  που περιγράφονται στον Οδηγό Επιχειρηματικότητας . 

 

Υπογραμμίζεται ότι: 

 το σύνολο των προαναφερθεισών προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση 

των συνεργασιών των ωφελουμένων, για κάθε ωφελούμενο εταίρο ξεχωριστά. 

 όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και 

συμμετοχής στην Ενέργεια Γ. Η μη εκπλήρωση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη 

αποκλεισμού της αίτησης συμμετοχής του επιχειρηματικού σχεδίου. Συνεπώς η μη 

εκπλήρωση τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την εκπλήρωση τους αποτελεί 

λόγο απόρριψης της αίτησης για χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

 Σε περίπτωση μεικτού εταιρικού σχήματος μεταξύ ωφελούμενου και τρίτου μη 

ωφελούμενου εταίρου, το ποσό χρηματοδότησης αφορά αποκλειστικά τον ωφελούμενο 

εταίρο. 

 Στην περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος  στο  οποίο  θα συμμετέχουν αποκλειστικά 

ωφελούμενοι, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια 
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Δεν μπορούν να ενταχθούν στο αίτημα συμμετοχής: 

- Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί 

επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και 

την πρωτοβουλία ή την θέληση του ενδιαφερόμενου. 

- Εκμετάλλευση ταξί (ΚΑΔ 49.32). 

- Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών (ΚΑΔ 49.31). 

- Περίπτερα (ΚΑΔ 47.11-3). 

- Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (ΚΑΔ 47.73). 

- Νυχτερινά κέντρα και άλλα κέντρα διασκεδάσεως (ΚΑΔ 56.30-3). 

- Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (ΚΑΔ 92.00). 

- Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 47.8). 

- Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κ.λπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης τους 

γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

- Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του 

άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται 

με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές. 

        Επιπλέον, δεν μπορούν να υπαχθούν για χρηματοδότηση επιχειρήσεις: 

- που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις 

εξαιρέσεις, 

- οι οποίες μεταπωλούνται στους ωφελούμενους από άλλα τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

 

5. Υποβολή αιτήματος συμμετοχής  και απαιτούμενα δικαιολογητικά  

Τα αιτήματα συμμετοχής υποβάλλονται από τους υποψήφιους σε έντυπη μορφή κάνοντας 

χρήση του υποδείγματος «Έντυπο Υποβολής Αιτήματος Συμμετοχής στην Ενέργεια Γ». Τα 

αιτήματα συμμετοχής επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. 

Κατά την υποβολή του αιτήματος συμμετοχής, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι 

δικαιολογητικών: 

- το ήδη εκπονημένο επιχειρηματικό σχέδιο από το φορέα υλοποίησης . 
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- η Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της οποίας βεβαιώνει το επιχειρηματικό πεδίο στο οποίο προτίθεται 

να δραστηριοποιηθεί και το ότι με τη χρηματοδότηση που θα λάβει δεν ξεπερνάει το όριο του 

Κανονισμού (ΕΕ) De Minimis 1407/2013 (Παράρτημα ΙΙΙ).  

- Σε περίπτωση πρόθεσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με περισσότερους από έναν 

(1) εταίρο, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα είναι όσες και οι εταίροι που θα συμμετάσχουν στο 

εταιρικό σχήμα.   

 

6. Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας των αιτημάτων συμμετοχής στην Ενέργεια Γ από την Αρχή Διαχείρισης 

(Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-ΑπΚΟ) θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων πληρότητας του αιτήματος 

συμμετοχής. Ειδικότερα, εξετάζονται: 

- η χρήση του τυποποιημένου εντύπου του αιτήματος συμμετοχής στην Ενέργεια Γ  

- η προσκόμιση του εκπονημένου επιχειρηματικού σχεδίου, 

- Έλεγχος συμμόρφωσης επιλεξιμότητας των προτεινόμενων δαπανών του επιχειρηματικού 

σχεδίου, σύμφωνα με  την παράγραφο 4 της παρούσας. 

- Έλεγχος του εύλογου του κόστους των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου 

 

7. Έγκριση αιτήματος συμμετοχής στην Ενέργεια Γ 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλεξιμότητας των επιχειρηματικών σχεδίων από Ειδική 

Τριμελή Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, η οποία συντάσσει και σχετικό πρακτικό, η 

Αρχή Διαχείρισης διαβιβάζει τον προσωρινό κατάλογο των επιχειρηματικών σχεδίων που πληρούν 

το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας, στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία με Απόφασή της τον εγκρίνει. Στην ίδια Απόφαση 

δύναται να οριστεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται για 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας και περιγράφονται στη συνέχεια. 

Οι ωφελούμενοι που δεν εγκρίθηκαν για συμμετοχή ενημερώνονται με σχετικές απορριπτικές 

επιστολές, από την Αρχή Διαχείρισης.  

Μετά την έγκριση του προσωρινού καταλόγου, η Αρχή Διαχείρισης ενημερώνει  εγγράφως  τους 

ωφελούμενους   να καταθέσουν:   
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- Τα δικαιολογητικά ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης (Βεβαίωση έναρξης εργασιών, 

άδεια ασκήσεως  επαγγέλματος όπου απαιτείται) . 

- Στην περίπτωση έναρξης επιχείρησης με περισσότερους από έναν (1) εταίρο προσκομίζονται 

επιπρόσθετα δικαιολογητικά εταιρικής σύνθεσης (καταστατικό) και  πιστοποιητικό νόμιμης 

εκπροσώπησης του εταιρικού σχήματος. 

- Σε περίπτωση  ΚοινΣ.Επ  απαιτούνται όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύστασης.   

- Τα δικαιολογητικά του χώρου εγκατάστασης της επιχείρησης (  ιδιοκτησία ή μίσθωση )   

- Τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, ο οποίος θα έχει συσταθεί 

αποκλειστικά για το συγκεκριμένο σκοπό και στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου ΕΤΠ . 

- Την καταχώρηση του επιχειρηματικού σχεδίου στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ) η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση της εκτύπωσης 

του σχετικού εντύπου καταχώρησης  

Στη συνέχεια, η ως άνω Τριμελής Επιτροπή, ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά και συντάσσει 

πρακτικό, με τον  τελικό κατάλογο των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, ο οποίος 

διαβιβάζεται από την Αρχή Διαχείρισης στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία με Απόφασή της τον εγκρίνει και εκδίδεται 

Απόφαση Ένταξης των επιχειρηματικών σχεδίων. 

 

Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, δημοσιεύονται τα στοιχεία των εγκεκριμένων 

επιχειρηματικών σχεδίων στον Δικτυακό Τόπο της Αρχής Διαχείρισης/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-ΑπΚΟ)  

(http://www.eye-ekt.gr ). Ακολούθως, ενημερώνονται όλοι οι ωφελούμενοι με σχετικές εγκριτικές 

επιστολές, από την Αρχή Διαχείρισης.  

 

8. Καταβολή χρηματοδότησης 

8.1. Διαδικασία υποβολής αιτήματος καταβολής χρηματοδότησης 

Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης  του επιχειρηματικού του σχεδίου, ο ωφελούμενος 

υποβάλλει  Αίτημα Καταβολής Χρηματοδότησης  το οποίο ενεργοποιεί τη διαδικασία επαλήθευσης 

(όπως περιγράφεται κατωτέρω) που διενεργείται από την Αρχή Διαχείρισης  για τον έλεγχο 

υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου. Η υποβολή πρέπει να γίνει, για τους μεν 

http://www.eye-ekt.gr/
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απολυμένους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, για τους δε  NEETs  εντός επτά (7) εργάσιμων  

ημερών λόγω ασφυκτικών προθεσμιών υλοποίησης του έργου. 

 

    8.2 Η διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης, περιγράφεται  στον Οδηγό 

Επιχειρηματικότητας   

 

Υπογραμμίζεται ότι, η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης πριν την παρέλευση ενός έτους 

από την τελική καταβολή της δημόσιας  χρηματοδότησης, ή η μη παραγωγική της λειτουργία κατά 

το διάστημα αυτό , αποτελεί λόγο ανάκλησης της απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης και θα 

εξετάζεται κατά περίπτωση από την ΑΔ. Με βάση τα παραπάνω, η επιχείρηση θα πρέπει να 

εμφανίζει ενδείξεις παραγωγικής λειτουργίας (πχ. ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος 

εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ, κλπ). Περαιτέρω διευκρινιστικές οδηγίες παρέχονται 

στον Οδηγό Επιχειρηματικότητας. 

 

   8.3  Σε περίπτωση που η Αρχή Διαχείρισης διαπιστώσει παράβαση όρων ή προϋποθέσεων του 

ισχύοντος Οδηγού, μετά από οποιαδήποτε καταβολή χρηματοδότησης στον/στην ωφελούμενο/η, η 

χρηματοδότηση θα διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού από τον ωφελούμενο. 

Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από την 

επιχείρηση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα 

με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 37 της με αρ. πρωτ.: 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 

1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, 

Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει καθώς και το σχετικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο. 

 

8.4  Διαδικασία διενέργειας επαληθεύσεων 

Οι επαληθεύσεις μπορεί να είναι διοικητικές ή και επιτόπιες και πραγματοποιούνται από την Αρχή 

Διαχείρισης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα σχετικά άρθρα  του Οδηγού Επιχειρηματικότητας. 
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9.  Επικοινωνία: 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από την  Γενική Γραμματεία Διαχείρισης  

Κοινοτικών και άλλων Πόρων, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ- ΑπΚΟ, Υποδιεύθυνση ΙΙ, του Υπουργείου 

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Κοραή 4 – Αθήνα 105 64,  στο 

δικτυακό τόπο της ΕΔ:  http://www.eye-ekt.gr,  και στο email  : espa_apko@mou.gr. 

 

                                    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

 

ΟΥΡΑΝΙΑ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

Α) Φορέας υλοποίησης του έργου με την επωνυμία: «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου 

Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) (ηλεκτρονικά) 

Β) Δικαιούχοι Ωφελούμενοι του έργου με εκπονημένα επιχειρηματικά σχέδια (θα τους διαβιβαστεί 

ηλεκτρονικά από τον Φορέα Υλοποίησης του έργου) 

 

http://www.eye-ekt.gr/
mailto:espa_apko@mou.gr
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Παράρτημα: 

Ο.1_Οδηγός Εφαρμογής Ενέργειας Γ  

και τα συνημμένα σε αυτόν Παραρτήματα: 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Επιλέξιμες Δαπάνες 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής Αιτήματος Συμμετοχής 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Εντύπου Κριτηρίων Ελέγχου Επιλεξιμότητας Αιτήματος 

Συμμετοχής 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης  

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Εντύπου Αιτήματος Καταβολής Χρηματοδότησης 

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπόδειγμα Εντύπου Διοικητικής Επαλήθευσης 

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υπόδειγμα Εντύπου Επιτόπιας Επαλήθευσης 

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Υπόδειγμα Απόφασης Ανάκλησης Απόφασης Ένταξης 

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Υπόδειγμα Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 
Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 

                        

 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
    ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

2014-2020 
 

 
 
 
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Επιπλέον επισημάνσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών  κατά την περίοδο υλοποίησης του 
επιχειρηματικού σχεδίου 

 

Κατηγορία Δαπάνης Περιγραφή  Επισημάνσεις 

1 - Λειτουργικά έξοδα 
επαγγελματικού 
χώρου 

Ενοίκιο χώρου 
υλοποίησης 
επιχειρηματικού 
σχεδίου 

 Το χαρτόσημο αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Ωστόσο, σε περίπτωση 

που η δαπάνη του ενοικίου δεν συμπεριλαμβάνει το χαρτόσημο, 

δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα της εν λόγω δαπάνης  

 Ο τρόπος πληρωμής που αναφέρεται σε ένα μισθωτήριο 

συμβόλαιο είναι δεσμευτικός και καθορίζει την επιλεξιμότητα της 

δαπάνης και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να  περιλαμβάνει τα 

οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Για 

παράδειγμα, οι δαπάνες ενοικίου για μισθωτήρια που αναφέρουν 

ότι η πληρωμή του ενοικίου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον 

με κατάθεση του ενοικίου σε τραπεζικό λογαριασμό και έχουν 

πληρωθεί με μετρητά δεν γίνονται δεκτές. 

6-Μισθολογικό κόστος 
για νέα/ες θέση/εις 
απασχόλησης 

Δαπάνες μισθοδοσίας 
του/των νέου /νέων 
εργαζομένου/ων της 
επιχείρησης με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, 
η πρόσληψη πρέπει να 
αφορά πάντα 
εγγεγραμμένο στα 
μητρώα του ΟΑΕΔ 
άνεργο 

Περιλαμβάνονται όλες 
οι νόμιμες αποδοχές και 
ασφαλιστικές εισφορές 
καθώς και οι 
υποχρεώσεις της 
επιχείρησης προς τους 
φορείς του Δημοσίου 

 Θα γίνονται δεκτές δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου/νέων 

εργαζομένου/-ων της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

όχι απαραίτητα συνεχόμενων διαστημάτων, αρκεί να 

συμπεριλαμβάνονται στη διάρκεια υλοποίησης του 

επιχειρηματικού σχεδίου. Επισημαίνεται ότι στο μισθολογικό 

κόστος περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και 

ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις, καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους 

φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης. 

Το μισθολογικό κόστος, προκειμένου να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει 

να έχουν τεκμηριωμένα εξοφληθεί οι καθαρές αποδοχές του 

εργαζόμενου, να έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές 

εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη), να έχει αποδοθεί ο 

αντίστοιχος φόρος μισθωτών υπηρεσιών, καθώς  και ό,τι άλλο 

απαιτείται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας. Σε 

περίπτωση που έχουν καταβληθεί οι καθαρές (πληρωτέες) 

αποδοχές και δεν έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές 

ΑΔΑ: 7ΚΖ1465Θ1Ω-ΤΞΕ



 

   

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Κατηγορία Δαπάνης Περιγραφή  Επισημάνσεις 

εισφορές και ο αντίστοιχος φόρος, δύναται να πιστοποιηθούν οι 

ως άνω καθαρές αποδοχές υπό τον όρο ότι ο ωφελούμενος έχει 

προβεί σε ρύθμιση των οφειλών του την οποία και εξυπηρετεί 

 Σε περίπτωση που κατά την πιστοποίηση της εν λόγω δαπάνης 

διαπιστωθεί μη τήρηση των  ορίων αμοιβών ή μη εύλογο 

μισθολογικό κόστος, θα γίνεται αναπροσαρμογή της. 

7-Αγορά 
/Χρηματοδοτική 
μίσθωση εξοπλισμού 
/Διαμόρφωση χώρου 
μικρής κλίμακας της 
επιχείρησης 

Διαμόρφωση χώρου 
μικρής κλίμακας της 
επιχείρησης 

 Θα γίνονται δεκτές δαπάνες για τη διαμόρφωση εσωτερικού 

χώρου  της επιχείρησης μικρής κλίμακας, όπως κατασκευές, 

διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών 

εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 

του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στην διευκόλυνση 

και στην προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
& ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 
Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 

                        

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
    ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

2014-2020 
 

 
 
 
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

στο πλαίσιο της υλοποίησης ενεργειών που αφορούν σε  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)  

(ΚΩΔ: «EGF/2015/011 GR/SupermarketLarissa») 

ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 

 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ 

 

 

Τίτλος/ Κωδικός Επιχειρηματικού Σχεδίου  

Επωνυμία Επιχείρησης Ωφελούμενου  

Ημερομηνία υποβολής  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

  

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) 

 

Α.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ Συμπληρώνεται, η επωνυμία της επιχείρησης 

Α.2 ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ Συμπληρώνεται, είτε Υφιστάμενη είτε Υπό Σύσταση 

Α.1.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 

Συμπληρώνεται, η ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης μόνο στη 
περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει προβεί στην έναρξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν την υποβολή του αιτήματος 
συμμετοχής  

Α.1.4 ΑΦΜ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 
Συμπληρώνεται, το ΑΦΜ της επιχείρησης μόνο στη περίπτωση που ο 
ωφελούμενος έχει προβεί στην έναρξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας πριν την υποβολή του αιτήματος συμμετοχής 

Α.1.5 ΕΝΔΕΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
/ΕΤΑΙΡΩΝ 

Συμπληρώνεται, εάν ο Ωφελούμενος είναι Απολυμένος της 
επιχείρησης ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ ή Νέος εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEETs) 

Συμπληρώνεται, εάν ο Ωφελούμενος είναι άνεργος ή μερικής 
απασχόλησης 

Συμπληρώνεται, εάν ο Ωφελούμενος έχει προβεί σε έναρξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Συμπληρώνεται, εάν το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά εταιρικό 
σχήμα, για το οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

1. Αριθμός Εταίρων …. 

2. Αριθμός ανά κατηγορία Εταίρων 

-Άνεργος ….. 

-Μερικής Απασχόλησης …. 

-έχει προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας …. 

Α.1.6 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 

Συμπληρώνεται, η νομική μορφή της επιχείρησης (Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη 
Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 
4019/2011), για την οποία ο ωφελούμενος έχει προβεί στην έναρξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν την υποβολή του αιτήματος 
συμμετοχής ή της προβλεπόμενης νομικής μορφής για τις υπό 
σύσταση επιχειρήσεις. 

Α.1.7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 

Συμπληρώνεται, ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης για την οποία ο 
ωφελούμενος έχει προβεί στην έναρξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας πριν την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης ή 
ο προβλεπόμενος κύριος ΚΑΔ για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις 
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Συμπληρώνεται, ο/οι δευτερεύων/ντες ΚΑΔ της επιχείρησης για την 
οποία ο ωφελούμενος έχει προβεί στην έναρξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας πριν την υποβολή του αιτήματος συμμετοχής ή ο/οι 
δευτερεύων/ντες ΚΑΔ για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις 

 

Β. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (συμπληρώνονται τα παρακάτω στοιχεία, μόνο στη 
περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει προβεί στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν την 
υποβολή του αιτήματος συμμετοχής) 

 

Β.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Β.1.1 ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ 
Συμπληρώνεται, η οδός και ο αριθμός του τόπου εγκατάστασης της 
νέας επιχείρησης 

Β.1.2 ΠΟΛΗ & ΤΚ 
Συμπληρώνεται, η πόλη και ο ΤΚ του τόπου εγκατάστασης της νέας 
επιχείρησης 

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

Γ.1.1 ΕΠΩΝΥΜΟ 

Συμπληρώνεται, το επώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης για όσους ωφελούμενους έχουν προβεί στην έναρξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν την υποβολή του αιτήματος 
συμμετοχής και του προβλεπόμενου νόμιμου εκπροσώπου για τις 
υπό σύσταση επιχειρήσεις 

Γ.1.2 ΟΝΟΜΑ Συμπληρώνεται, το όνομα όπως περιγράφεται στο Γ.1.1 

Γ.1.3 ΑΦΜ Συμπληρώνεται, το ΑΦΜ όπως περιγράφεται στο Γ.1.1 

Γ.1.4 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Συμπληρώνεται, το τηλέφωνο επικοινωνίας όπως περιγράφεται στο 
Γ.1.1 

Γ.1.5 E-mail Συμπληρώνεται, το e-mail όπως περιγράφεται στο Γ.1.1 

 

 

 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ/ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (συμπληρώνεται μόνο στη 
περίπτωση σχήματος συνεργασίας και μόνο εφόσον έχει ήδη γίνει έναρξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας πριν την υποβολή του αιτήματος συμμετοχής) 

 

Ο παρακάτω πίνακας συμπληρώνεται για όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα 
δηλώνοντας το ποσοστό συμμετοχής τους. Εφόσον πρόκειται για αποκλειστικά ωφελούμενους, συμπληρώνεται 
με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεικνύεται η συμμετοχή τους στην επιχείρηση με ίσα εταιρικά μερίδια. 
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                                 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ποσοστό Συμμετοχής Α.Φ.Μ. Ειδικότητα (πχ. 

Λογιστής) 

1     

2     

3     

4     

Σύνολο 100%   

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Για κάθε κατηγορία δαπάνης συμπληρώνονται στον παρακάτω πίνακα, οι προτεινόμενες δαπάνες του 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

1. Λειτουργικά Έξοδα Επαγγελματικού Χώρου 

 

Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Ποσό 

    

Περιγραφή  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

 

 

Τεκμηρίωση 
Συμβατότητας με το 
επιχειρηματικό σχέδιο  
και επιβεβαίωση του 
Εύλογου του Κόστους 

 

 

Παρατηρήσεις  

Υπογραμμίζεται, ότι  

 οι όροι και οι περιορισμοί όσον αφορά την συμπλήρωση των δαπανών του παραπάνω πίνακα 
περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5 του Οδηγού Εφαρμογής της Ενέργειας Γ: Προώθηση 
Επιχειρηματικότητας. 

 ο παραπάνω πίνακας επαναλαμβάνεται για κάθε προτεινόμενη δαπάνη 
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                                 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Στον  παρακάτω πίνακα συμπληρώνονται οι κατηγορίες και τα αντίστοιχα συνολικά ποσά των προτεινόμενων 
δαπανών.  

Συγκεντρωτικός Πίνακας Προτεινόμενων Δαπανών του Επιχειρηματικού Σχεδίου ανά Κατηγορία Δαπάνης  

 

 

α/
α 

Κατηγορία Δαπάνης 
Αιτούμενος Προϋπολογισμός ανά Κατηγορία 
Δαπάνης 

1 Λειτουργικά Έξοδα Επαγγελματικού Χώρου  

2 Δαπάνες για Αμοιβές Τρίτων  

3 Δαπάνες Προβολής και Δικτύωσης  

4 Προμήθεια Εμπορευμάτων - Αναλωσίμων  

5 Ασφαλιστικές Εισφορές  

6 
Μισθολογικό Κόστος για νέα/ες θέσης/εις 
απασχόλησης 

 

7 
Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 
/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής 
κλίμακας 

 

8 
Εφάπαξ έξοδα έναρξης της επιχείρησης που 
απαιτούνται από τους Δημόσιους φορείς 

 

 Σύνολο Αιτούμενου Προϋπολογισμού   
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                                 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
& ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 
Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 

                        

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
    ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

2014-2020 
 

 
 
 
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

στο πλαίσιο της υλοποίησης ενεργειών που αφορούν σε  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)  

(ΚΩΔ: «EGF/2015/011 GR/SupermarketLarissa») 

ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟΣ(1): Ε.Υ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ – Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι:  

1) έχω λάβει γνώση της Πρόσκλησης και του Οδηγού Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης ενεργειών που αφορούν σε  
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 
2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14) με ΚΩΔ: «EGF/2015/011 
GR/SupermarketLarissa») ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 

2) βεβαιώνω ότι με τη χρηματοδότηση που θα λάβω δεν ξεπερνάω το όριο του Κανονισμού (ΕΕ) De Minimis 1407/2013. 

 

Ημερομηνία:  /      / 2017 

 

 Ο/Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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                         Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ονοματεπώνυμο 
Ελεγκτή 

           

Μονογραφή Ελεγκτή  

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
& ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 
Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 

                        

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
    ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

2014-2020 
 

 
 
 
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Έντυπο Κριτηρίων Ελέγχου Επιλεξιμότητας Αιτήματος Συμμετοχής  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

στο πλαίσιο της υλοποίησης ενεργειών που αφορούν σε  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)  

(ΚΩΔ: «EGF/2015/011 GR/SupermarketLarissa») 

ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 

 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 
 

Τίτλος Επιχειρηματικού Σχεδίου  

Επωνυμία Επιχείρησης Ωφελούμενου  

Ημερομηνία Ελέγχου  

Ονοματεπώνυμο Ελεγκτή  
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                         Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ονοματεπώνυμο 
Ελεγκτή 

           

Μονογραφή Ελεγκτή  

 
 
 
 
 

Είναι επιλέξιμα όσα επιχειρηματικά σχέδια πληρούν τα ακόλουθα υποκριτήρια (ON/OFF):   

 

Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Α ΣΤΑΔΙΟ Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 

Α.1 Ο ωφελούμενος έχει χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή του αιτήματος 
συμμετοχής, το σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ; 

   

Α.2 Ο ωφελούμενος έχει προσκομίσει κατά την υποβολή του αιτήματος 
συμμετοχής, το εκπονημένο επιχειρησιακό σχέδιο;  

   

Α.3 Ο ωφελούμενος έχει προσκομίσει κατά την υποβολή του αιτήματος 
συμμετοχής, την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στη βάση του σχετικού 
υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙΙ; 

Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση έναρξης επιχείρησης με περισσότερους 
από έναν (1) εταίρο, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα είναι όσες και οι εταίροι που 
θα συμμετάσχουν στο εταιρικό σχήμα. Ως εκ τούτου θα ελέγχεται εάν έχουν 
προσκομισθεί όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις. 

   

Α.4 Ο ωφελούμενος έχει προσκομίσει την Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της 
οποίας βεβαιώνει ότι δεν  έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική 
ιδιότητα (Αφορά μόνο τους NEETs) 

   

Β ΣΤΑΔΙΟ Β ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 

Β.1 Ο ωφελούμενος έχει προσκομίσει το έντυπο καταχώρησης του 
Επιχειρηματικού Σχεδίου στο ΠΣΣΚΕ; 

   

Β.2  Ο ωφελούμενος έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης (δικαιολογητικά νόμιμης 
υπόστασης επιχείρησης, βεβαίωση έναρξης εργασιών, άδεια άσκησης 
επαγγέλματος); 

Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος έχει προβεί 
ήδη σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με περισσότερους από έναν 
(1) εταίρο ελέγχεται εάν έχουν προσκομισθεί επιπρόσθετα δικαιολογητικά 
εταιρικής σύνθεσης, αν δεν προκύπτει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
καθώς και το πιστοποιητικό εκπροσώπησης του σχήματος συνεργασίας. 

   

Β.3 Ο ωφελούμενος έχει προσκομίσει κατά την υποβολή του αιτήματος    
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                         Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ονοματεπώνυμο 
Ελεγκτή 

           

Μονογραφή Ελεγκτή  

συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης; 

Β.4 Ο ωφελούμενος  έχει προσκομίσει τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό 
της επιχείρησης; 

   

Β.5 Αποδεικνύεται ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι σύμφωνη με 
τις επιτρεπόμενες επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν 
ορισθεί στο Κεφάλαιο 3 του Οδηγού; 

   

Β.6 Αποδεικνύεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης; (άδεια λειτουργίας, 
ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κλπ) όπου απαιτείται  

   

Β.7 Αποδεικνύεται ότι η νομική μορφή της επιχείρησης είναι σύμφωνη με τις 
επιτρεπόμενες νομικές μορφές που έχουν ορισθεί στο Κεφάλαιο 3.3 του 
Οδηγού; 

   

Β.8 Αποδεικνύεται ότι κατά την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
της επιχείρησης έχουν ληφθεί υπόψη οι εξαιρούμενες δραστηριότητες (ΚΑΔ) 
όπως έχουν ορισθεί στο Κεφάλαιο 3.4 του Οδηγού; 

   

Β.9 Αποδεικνύεται η κατοχή ή χρήση του ακινήτου το οποίο προβλέπεται ως 
ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης; 

   

 

ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 

Γ.1 Αποδεικνύεται ότι οι δαπάνες έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο του 
επιχειρηματικού σχεδίου που χρηματοδοτείται; 

   

Γ. 2 Αποδεικνύεται ότι οι δαπάνες είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου; 

   

Γ. 3 Αποδεικνύεται η επιλεξιμότητα των προτεινόμενων δαπανών για κάθε 
κατηγορία δαπάνης του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κεφάλαιο 4 του Οδηγού; 

   

Γ.4 Αποδεικνύεται ότι οι δαπάνες που αφορούν την κατηγορία Δαπάνης 
προμήθεια εμπορευμάτων -  αναλωσίμων, διαμορφώνεται σε εύλογο 
ποσοστό της τάξεως του 20% το ανώτερο σε σχέση με τον συνολικό 
Προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου; 

   

 

ΙΙΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Δ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α 
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Ονοματεπώνυμο 
Ελεγκτή 

           

Μονογραφή Ελεγκτή  

Δ.1 Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επιχειρηματικού 
σχεδίου είναι σύμφωνος με τα όρια που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 5 του 
Οδηγού; 

   

Δ. 2 Το ύψος των προτεινόμενων δαπανών κρίνεται ως εύλογο;    

 

 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

(αν κάποιο από τα παραπάνω πεδία, έχει λάβει αρνητική απάντηση "ΟΧΙ", τότε ο υποψήφιος 
ωφελούμενος απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω έλεγχο και ενημερώνεται σχετικά) 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Κατά τον έλεγχο των κριτήριων επιλεξιμότητας του αιτήματος χρηματοδότησης που υποβλήθηκε, 
διαπιστώνεται ότι πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια και ως εκ τούτου προωθείται για έγκριση 

το επιχειρηματικό σχέδιο του ωφελούμενου. 

 

 

 

 

 

 Ο/Oι Ελεγκτής/ές 

 

 

 

Συνημμένα 

- .. 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Υποδιεύθυνση ΙΙ 
2. Τμήμα ΙΙΒ4 
3. Τμήμα ΙΙΒ5 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 
Ε.Υ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας 

                        

 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
    ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

2014-2020 
 

 
 
 
       Αθήνα,  
       Αρ. Πρωτ.:   

 

Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα 
Απασχόλησης, Εθνική Αρχή Συντονισμού - 

Αρχή Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020 
Μον. ΒΙΙ.4 

 

Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564 Αθήνα 
Πληροφορίες :   
Τηλέφωνο : 210-5271.. 
Fax : 210 5271167 
e-mail :   

 Προς : (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ) 
  
  Δ/ΝΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου της Επιχείρησης με τίτλο «…………….» στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας του έργου με κωδ. : 
«EGF/2015/011 GR/SupermarketLarissa» που αφορά σε ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14) και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 
2014-2020»    
 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

έχοντας υπόψη: 
 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-
2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Κανονισμό αριθ. 1304/2013 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

3. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) 
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. To άρθρο 63 του Ν. 4331/2015(ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα 
και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 
265/Τεύχος Β/23-12-2014)  «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και καθορίζεται η Εθνική Αρχή 
Συντονισμού της Εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του 
ΕΤΠ 2014-2020. 

5. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις» καθώς και τις υπ΄αριθμ. 
5/2015 (Β’ έκδοση) και 9/2015 κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

6. Το Ν. 3861/08-07-2010 (ΦΕΚ Α 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ5/27-1-2015 (ΦΕΚ 204/Β’/27-1-2015) «Σύσταση 
θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

9. Την υπ΄ αριθμ. Υ56/21-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία 
Αντωνοπούλου (ΦΕΚ Β΄ 2281/22-10-2015) 

10. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και  Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης" 
η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του  ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία 
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 
3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α). 

11. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 50059/Δ9.13126/2016 (ΦΕΚ 600/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./4-11-2016 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων 
Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  

12. Την με αριθμ. πρωτ. 112806/ΕΥΘΥ1047/2016 (ΦΕΚ 3595/Β΄/4-11-2016) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση με θέμα: «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Οικονομίας» και αντικατάσταση των α) υπ’ αριθ. 107900/16.3.2001 (B΄ 599), β) υπ’ 
αριθ. 25255/2236/07.04.2008 (Β΄ 604), γ) υπ’ αριθ. οικ.180691/7.2.2001 (Β΄ 148) και δ) υπ’ αριθ. 
2.10691/οικ.3.1008 (Β΄ 1462/2012) κοινών υπουργικών αποφάσεων όπως ισχύουν  
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13. Την με αριθμ. 5.20263/515444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή Απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020», όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 7.5013/30.3.2017 (ΦΕΚ Β’/1180) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών 

14. Τη διοργανική συμφωνία με αριθ. 2006/C 139/01 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή διαχείριση και ειδικά το 
σημείο 28 με το οποίο προσδιορίζεται το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ.  

15. Τη με αριθμό C(2016)2121 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της 
αίτησης με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa καθώς και την Απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. 2016/990/EE της 8ης Ιουνίου 2016 
σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, 
τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση 
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa από την Ελλάδα)  

16. Την από 05/08/2016 Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ 2016 του έργου 2016ΣΕ03420003 
(ΑΔΑ:Ω87Φ4653Ο7-ΕΚΠ) της ΣΑΕ 034/2 με τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση Λάρισα 
(EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) 

17. Την με αρ. πρωτ. ……… Πρόσκληση της Αρχής Διαχείρισης (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 

18. Την με αριθμ. πρωτ. 7.10908/23-11-2017 (ΑΔΑ:Ω29Ω465Θ1Ω-67Ε ) Απόφαση με τίτλο: «Σύσταση 
Επιτροπής Ελέγχου επιλεξιμότητας επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Ενέργειας Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» για το Έργο με κωδ. EGF/2015/011 
GR/Supermarket Larissa που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020» 

19. Το με αριθμ. πρωτ.……………. «Αίτημα Συμμετοχής στην Ενέργεια Γ»  του ωφελούμενου. 
20. Το συμπληρωμένο έντυπο κριτηρίων ελέγχου επιλεξιμότητας της επιχείρησης του ωφελούμενου. 
21. Το από ../../2016 πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου επιλεξιμότητας επιχειρηματικών σχεδίων στο 

πλαίσιο της υλοποίησης της Ενέργειας Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» για το Έργο με κωδ. 
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Επιχείρησης με τίτλο «…………….», ύψους 
……………. €, το οποίο συγχρηματοδοτείται  στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.  
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Το ΕΤΠ (σύμφωνα με το άρθρο 1, του Καν. 1309/2013) συμβάλει στην έξυπνη, αειφόρο και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και προωθεί τη διατηρήσιμη απασχόληση στην ΕΕ, δίνοντάς της 
τη δυνατότητα να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να στηρίζει τους εργαζομένους που απολύονται λόγω 
πλεονασμού και τους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει 
παύσει εξαιτίας των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές ροές που 
επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης, όπως προνοείται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009, ή μιας νέας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Επωνυμία Επιχείρησης Ωφελούμενου   

ΑΦΜ Επιχείρησης   

Συνολικός Προϋπολογισμός (€)  

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας 
δαπανών  

 

Ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας 
δαπανών  

 

 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης (Κανονισμός ΕΕ 1407/2013 της 
Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας - de minimis) καθώς και 
οι υποχρεώσεις που προκύπτουν και δεσμεύουν κάθε ωφελούμενο, όπως περιγράφονται στον 
Οδηγό Εφαρμογής της Ενέργειας Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας. 
 

 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 
 
 
 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
Κοινοποίηση: 
- Ωφελούμενο 

 
                                                          
                                                                              
 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών  
      και Άλλων Πόρων 
3. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Υποδιεύθυνση ΙΙ 
4. …….           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
& ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 
Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 

                        

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
    ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

2014-2020 
 

 
 
 
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

στο πλαίσιο της υλοποίησης ενεργειών που αφορούν σε  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)  

(ΚΩΔ: «EGF/2015/011 GR/SupermarketLarissa») 

ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 

 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ 

 

 
 
 

Τίτλος/ Κωδικός Επιχειρηματικού Σχεδίου  

Επωνυμία Επιχείρησης Ωφελούμενου  

Ημερομηνία υποβολής  

Τρίμηνο Αναφοράς  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ......................................................... 3 

2 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ .......................................................................... 5 

3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ................................................ ii 

4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ...................................................................... vi 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  

Α ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) 

 

Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ Συμπληρώνεται, η επωνυμία της Επιχείρησης 

Α.2 ΑΦΜ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ Συμπληρώνεται, το ΑΦΜ της Επιχείρησης 

Α.3 ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Συμπληρώνεται, ο τόπος εγκατάστασης της Επιχείρησης  

Α.4 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

Συμπληρώνεται, το ονοματεπώνυμο του Νόμιμου Εκπροσώπου 
ή του Υπεύθυνου της Επιχείρησης 

Α.5 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

Συμπληρώνεται, το τηλέφωνο του Νόμιμου Εκπροσώπου ή του 
Υπεύθυνου της Επιχείρησης 

Α.6 E-MAIL ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

Συμπληρώνεται, το e-mail του Νόμιμου Εκπροσώπου ή του 
Υπεύθυνου της Επιχείρησης 

 

Β ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

Β.1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Β.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Β.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Β.4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Γ.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Περιγράφονται τυχόν προβλήματα ή πρόσθετες παρατηρήσεις που 
έχει ο ωφελούμενος σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου) 
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ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Συμπληρώνονται τα στοιχεία των παραστατικών των επιλέξιμων εξοφλημένων δαπανών  

 

 

 

α/α 
Κατηγορία 

Δαπάνης 

Περιγραφ

ή/Αιτιολογ

ία 

Παρ/κού 

Εκδότης 

Παρ/κού 

Είδος 

Παρ/κού 

Αρ. 

Παρ/κού 

Ημ/νία 

Έκδοσης 

Παρ/κού 

Ποσό 

Παρ/κού 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Ποσό 

Παρ/κού 

(ΦΠΑ) 

Συνολικό 

Αιτούμενο 

Ποσό 

Είδος 

Παρ/κού 

Εξόφληση

ς 

Ημ/νία 

Εξόφληση

ς 

Αριθμός 

Παρ/κού 

Εξόφληση

ς 

Ποσό 

Παρ/κού 

Εξόφληση

ς 

1              

2              

3              

4              

5              

…..              

Σύνολο        
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 ΔΗΛΩΣΗ (έχει συμπληρωθεί το εξής κείμενο) 

 
Με το παρόν αιτούμεθα τον έλεγχο των δαπανών της επιχείρησης μας, προκειμένου να μας 
καταβληθεί η αντίστοιχη χρηματοδότηση. Επιπροσθέτως, δηλώνουμε ότι τα στοιχεία των 
παραστατικών των δαπανών και των πληρωμών τους που εμπεριέχονται στο παρόν αίτημα είναι 
αληθή και απόλυτα ακριβή. 
 

 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Κατά την υποβολή του αιτήματος καταβολής χρηματοδότησης, απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω 
δικαιολογητικών: 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ  

 Παραστατικά τιμολόγησης δαπανών (τιμολόγια, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης 
συνοδευόμενο από απόδειξη ενοικίου υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή 
σχετικό καταθετήριο της Τράπεζας ή τίτλος κτήσης ακινήτου και το πλέον πρόσφατο έντυπο 
Ε9, λογαριασμοί- παροχές τρίτων, κ.α.). 

 Παραστατικά διακίνησης, όπου αυτά απαιτούνται (συνοδευτικά Δελτία Αποστολής του 
Τιμολογίου) 

 Παραστατικά εξόφλησης δαπανών (εξοφλητικές αποδείξεις, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού 
τραπέζης, τραπεζικά καταθετήρια κ.α.) όπως αυτά αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο 4.  

 Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία 
θα αναφέρεται ότι όλα τα προσκομισθέντα παραστατικά και δικαιολογητικά είναι ακριβή 
αντίγραφα των πρωτοτύπων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε θα χρησιμοποιηθούν σε 
άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα. 

 Λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, απαιτούμενα κατά περίπτωση. 

 Εκτύπωση ενεργών ΚΑΔ από το taxisnet. 

 Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται 
έκδοση άδειας λειτουργίας, προσκομίζεται βεβαίωση μη αναγκαιότητας ή υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης 
άδειας λειτουργίας. 

 Όλα τα παραστατικά δαπανών προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα προκειμένου να 
παραμείνουν σε σχετικούς φακέλους που θα τηρεί η Αρχή Διαχείρισης. Επίσης, θα φέρουν τη 
σήμανση του προγράμματος.  

 

Συγκεκριμένα, ανά κατηγορία δαπάνης θα είναι αποδεκτά τα εξής παραστατικά: 

 

Κατηγορία 
Δαπάνης 

Αποδεκτά Παραστατικά Δαπανών 

1 - Λειτουργικά 
έξοδα 
επαγγελματικού 
χώρου 

- Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου για το οποίο πρέπει να έχει 
υποβληθεί ηλ. δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, του οποίου η διάρκεια θα 
πρέπει να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου ή τίτλος κτήσης 
ακινήτου και το πλέον πρόσφατο έντυπο Ε9. 

- Σε περίπτωση λήξης μισθωτηρίων επαγγελματικών μισθώσεων που διέπονται από το Νόμο 
4242/2014 και το άρθρο 5 στο ΠΔ 34/1995 Περί Εμπορικών Μισθώσεων πριν την 
ημερομηνία λήξης του επιχειρηματικού σχεδίου, δύναται να πιστοποιούνται οι δαπάνες 
ενοικίου, εφόσον υποβληθεί Υ/Δ του δικαιούχου ότι κάνει χρήση του νόμου και 
εξακολουθεί να στεγάζεται σε χώρο που έχει λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο ή ότι 
εξακολουθεί και στεγάζεται στον ίδιο χώρο με σιωπηλή παράταση 

- Παραστατικά εξόφλησης 
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή/και Υπεύθυνη Δήλωση για τους συγγενείς 1ου 

και 2ου Βαθμού που δεν αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  

ΑΔΑ: 7ΚΖ1465Θ1Ω-ΤΞΕ



Υπόδειγμα Εντύπου Αιτήματος Καταβολής Χρηματοδότησης Ενέργειας Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας 

 
                                              

                                  
                                Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Κατηγορία 
Δαπάνης 

Αποδεκτά Παραστατικά Δαπανών 

- Παραστατικό Τιμολόγησης/ Έντυπο λογαριασμού καθώς και ανάλυσή του, ο οποίος θα 
πρέπει να έχει εκδοθεί στην επωνυμία της επιχείρησης (περιλαμβάνει δαπάνες 
ηλεκτρισμού, κινητής και σταθερής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, 
θέρμανσης) 

- Αναλυτικός λογαριασμός κοινοχρήστων, με ανάλυση για τη δαπάνη θέρμανσης ή τα 
σχετικά με την προμήθεια πετρελαίου παραστατικά τιμολόγησης (τιμολόγια αγοράς στην 
επωνυμία της επιχείρησης και δελτία αποστολής) και εξόφλησης, σε περίπτωση που το 
επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνη θέρμανσης 

2-Δαπάνες για 
αμοιβές τρίτων 

- Ιδιωτικά συμφωνητικά έργου/ συμβάσεις, όπου αυτά απαιτούνται, θεωρημένα από Δ.Ο.Υ., 
σύμφωνα με το ισχύον σε κάθε περίπτωση φορολογικό πλαίσιο.  

- Παραστατικά τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
- Παραστατικά εξόφλησης. 

3-Δαπάνες 
προβολής και 
δικτύωσης 

- Ιδιωτικά συμφωνητικά έργου/ Συμβάσεις, όπου αυτά απαιτούνται, θεωρημένα από Δ.Ο.Υ., 
σύμφωνα με το ισχύον σε κάθε περίπτωση φορολογικό πλαίσιο.  

- Παραστατικά τιμολόγησης.  
- Παραστατικά εξόφλησης. 
- Παραδοτέα ενεργειών προβολής, π.χ. εταιρικές κάρτες, φωτοαντίγραφο διαφήμισης σε 

έντυπα, εκτύπωση διαφήμισης σε ηλεκτρονικά μέσα, κλπ.  

4-Προμήθεια 

Εμπορευμάτων-  
αναλωσίμων 

- Παραστατικά τιμολόγησης.  
- Παραστατικά εξόφλησης. 

5-Ασφαλιστικές 
εισφορές 
ωφελούμενου 
(επιχειρηματία) 

- Ειδοποιητήρια καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. 
- Παραστατικά εξόφλησης. 

6-Μισθολογικό 
κόστος για νέα/ες 
θέση/εις 
απασχόλησης 

- Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν: 
o Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του/της νεοπροσλαμβανόμενου/ης της Δράσης ή 

βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένος/η στα μητρώα ανέργων. Τα εν 
λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία πρόσληψης του 
εργαζόμενου. 

o Αντίγραφο πίνακα προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας (Έντυπο Ε4). 
o Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ. 
o Αντίγραφο ταυτότητας νεοπροσλαμβανομένου. 
o Μισθοδοτικές καταστάσεις σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον λογιστή 

και τον νόμιμο εκπρόσωπο επιχείρησης, για το διάστημα κατά το οποίο 
επιδοτείται η θέση απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να είναι εμφανής η 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ του μισθολογικού κόστους της ΝΘΕ (π.χ. 
σφραγίδα, σχετική αναφορά κ.α.)  

o Καταθετήρια στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζομένου ή αντίστοιχες 
τραπεζικές κινήσεις 

o Αποδεικτικά δήλωσης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ΦΜΥ και 
οποιονδήποτε νόμιμων κρατήσεων 

o Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εισφορές και ο ΦΜΥ εξοφλούνται μέσω 
λογιστή, απαιτείται προσκόμιση σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού 
(κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ). Σε περίπτωση πραγματοποίησης των 
ανωτέρω συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται οι 
σχετικές αποδείξεις είσπραξης για τα αντίστοιχα ποσά καταβολής. 

o Όλες οι ΑΠΔ από την ημερομηνία πρόσληψης έως την ημερομηνία υποβολής του 
αιτήματος επαλήθευσης δαπανών (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση) 
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Κατηγορία 
Δαπάνης 

Αποδεκτά Παραστατικά Δαπανών 

o Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας (πίνακες προσωπικού-έντυπο Ε4) σε ισχύ για 
το διάστημα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου  

 
Στην περίπτωση αντικατάστασης του νεοπροσλαμβανομένου, απαιτούνται:  
- Δελτίο ανεργίας ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία πρόσληψης 
- Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ 
- Φωτοαντίγραφο ταυτότητας  
- Έγγραφο αναγγελίας απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης στον ΟΑΕΔ  
Στις περιπτώσεις όπου ο/η νεοπροσλαμβανόμενος/η προσλήφθηκε με την ιδιότητα του/ης 
άνεργου/ης και κατά τη στιγμή της πρόσληψης η ανεργία δεν μπορεί να διαπιστωθεί από την 
κάρτα ανεργίας, γίνονται αποδεκτές οι αντίστοιχες δαπάνες μισθοδοσίας, εφόσον υποβληθούν 
αθροιστικά:  
- Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του/ης νεοπροσλαμβανόμενου/ης, στην οποία 

να δηλώνει ότι δεν ασκούσε κάποια επαγγελματική δραστηριότητα κατά το επίμαχο 
χρονικό διάστημα,  

- Εκτύπωση ενσήμων του ΙΚΑ όπου να φαίνεται η μη απασχόλησή του/ης σε κάποια 
επιχείρηση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή βεβαίωση του ΟΑΕΕ (ή αντίστοιχου 
ασφαλιστικού φορέα) περί μη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

7-Αγορά 
/Χρηματοδοτική 
μίσθωση 
εξοπλισμού 
/Διαμόρφωση 
εσωτερικού χώρου 
μικρής κλίμακας 

- Αντίγραφο του Μητρώου Παγίων υπογεγραμμένο από το λογιστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο 
της επιχείρησης με τις διενεργηθείσες εγγραφές παγίων για το χρονικό διάστημα 
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και τη λογιστική εγγραφή τους και τα οποία δεν 
έχουν επιχορηγηθεί από κανένα πρόγραμμα. 

- Αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς παγίων 
- Παραστατικά τιμολόγησης. 
- Παραστατικά εξόφλησης. 
- Βεβαίωση προμηθευτή για το καινούριο και αμεταχείριστο εξοπλισμό. 
- Συμφωνητικό μίσθωσης εξοπλισμού σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού.  
- Βεβαίωση έγκρισης εργασιών εφόσον απαιτείται από την αρμόδια Αρχή. 

 

 Λογιστική απεικόνιση δαπανών και εξοφλήσεων 

Σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων 
- Αντίγραφα Ισοζυγίου/ων  Γενικής  Λογιστικής  
- Αντίγραφα των Αναλυτικών Καθολικών (καρτέλες) των λογαριασμών λογιστικής απεικόνισης, των 

δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου  του ΦΠΑ αυτών καθώς   των προμηθευτών/πιστωτών τους . 

Σε περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων 
- Αντίγραφα των σελίδων της Μηνιαίας Κατάστασης του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων, στα οποία έχουν 

καταχωρηθεί τα παραστατικά των δαπανών της επένδυσης. 
 
Τα παραπάνω αντίγραφα θα προσκομιστούν σφραγισμένα και  υπογεγραμμένα  από το λογιστή  της 
επιχείρησης και θα βεβαιώνει  τη γνησιότητα των εγγραφών .    
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2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 

2.1 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι: 

α) δεν έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την ημ/νία 
έναρξης έως σήμερα (σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί, προσκομίζεται βεβαίωση της 
αρμόδιας ΔΟΥ),  
β) η δημόσια επιχορήγηση του προγράμματος δεν έχει εκχωρηθεί σε τρίτους,  
 

2. Υπεύθυνη Δήλωση, περί μη εκκρεμούς διαδικασίας εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης 
ανάκτησης σε κάθε εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή), θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής 

3. Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων ατομικού λογαριασμού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 
 

4. Φορολογική Ενημερότητα (δίμηνης διάρκειας) για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής 
Κυβέρνησης και Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη καθαρισμένων απαιτήσεων από το 
Δημόσιο (ΙΚΑ) ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. 

 
5. Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης , από τον 

εκάστοτε φορέα κύριας ασφάλισης του δικαιούχου.   

2.2 Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε., ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ: 

1. Πρόσφατη βεβαίωση / Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί: 
               α) μη πτώχευσης, 
               β) μη αίτησης για πτώχευση, 
               γ) περί μη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση (3μηνη ισχύς από την ημερομηνία έκδοσης), 
               δ) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 
 

2. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τις τροποποιήσεις του καταστατικού της 
εταιρείας. 

3. Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της επιχείρησης τότε ζητείται επιπρόσθετα 
Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου (κωδικοποιημένου) καταστατικού (για όλες τις μορφές 
εταιρειών). 

4. Απόφαση εταίρων ή άλλου αρμόδιου οργάνου ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας σχετικά με 
τον διορισμό διαχειριστή/νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση που δεν προκύπτει από το 
καταστατικό της εταιρείας. 
 

5. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου περί μη 
εκκρεμούς διαδικασίας εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανάκτησης σε κάθε εκταμίευση 
(προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή). 

 
6. Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων ατομικού / εταιρικού λογαριασμού, θεωρημένη με το γνήσιο της 

υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου. 
 

7. Φορολογική Ενημερότητα (δίμηνης διάρκειας) για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής 
Κυβέρνησης και Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το 
Δημόσιο (ΙΚΑ) ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. 
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8. Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης από τον 
εκάστοτε φορέα κύριας  ασφάλισης του/των  δικαιούχου/ων  εταίρου/ων  του νομικού προσώπου , 
σε  κάθε  περίπτωση  που είναι υπόχρεοι σε ασφάλιση .  

 
9. Πρακτικό (με σφραγίδα και υπογραφές) όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση του   

προγράμματος, ως εξής: 
α) Πρακτικό συνέλευσης των εταίρων για ΕΠΕ (με σφραγίδα και υπογραφές), 

              β) Υπεύθυνη δήλωση από το διαχειριστή/νόμιμο εκπρόσωπο για ΟΕ, ΕΕ. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Α. Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, θα πρέπει να αποτελούν εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες σε 
συνάφεια με τα άρθρα 22 & 23 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013 & ΠΟΛ. 1216/1.10.2014),  η δε εξόφλησή τους θα 
πρέπει να γίνεται ως ακολούθως : 

 

 Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ 
και κάτω (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και δίχως τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, 
δηλαδή με μετρητά.  

 Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων 
(500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση της, να γίνει με τη χρήση 
τραπεζικού μέσου πληρωμής. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των 
ανωτέρω, νοείται: 

I. Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά 
μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα, ηλεκτρονικό ή μη), 

II. Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της επιχείρησης που πραγματοποιεί την πληρωμή, 
III. Η έκδοση επιταγής της επιχείρησης ή η έκδοση τραπεζικής επιταγής από νόμιμα λειτουργούσα 

στην Ελλάδα τράπεζα.  
IV. Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής (έως του ποσού των 6.000€). Επισημαίνεται ότι 

η επιβάρυνση για την έκδοση της ταχυδρομικής επιταγής δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

Β. Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης και απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για συναλλαγές που     
εξοφλούνται μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι: 
1. Έκδοση επιταγής από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (ωφελούμενο) προς τον 

προμηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας επαλήθευσης 
της δαπάνης. Για την επαλήθευση της πληρωμής απαιτείται:  
(α) τα σχετικά με την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών 
λογαριασμών (extraits) της επιχορηγούμενης επιχείρησης ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει 
εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό-αποδέκτης)  
(β) φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής και  
(γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 
 

2. Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, από τον λήπτη της ενίσχυσης 
(ωφελούμενο). Για την επαλήθευση της πληρωμής απαιτείται:  
(α) το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από το οποίο θα φαίνεται ως 
δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της 
Ενίσχυσης (ωφελούμενο) και ο καταθέτης – επενδυτής και 
(β) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 

ΑΔΑ: 7ΚΖ1465Θ1Ω-ΤΞΕ



Υπόδειγμα Εντύπου Αιτήματος Καταβολής Χρηματοδότησης Ενέργειας Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας 

 
                                              

                                  
                                Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
3. Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (ωφελούμενο) σε εταιρικό 

λογαριασμό του προμηθευτή. Για την επαλήθευση της πληρωμής απαιτείται: 
(α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των 
λογαριασμών ωφελούμενου και προμηθευτή  
(β)τα σχετικά έντυπα κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) της 
επιχορηγούμενης επιχείρησης και  
(γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 
 

4. Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον λήπτη της ενίσχυσης (ωφελούμενο) προς τον προμηθευτή. 
Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, είτε με 
αντίστοιχη κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από τον ωφελούμενο, είτε με χρέωση του εταιρικού 
τραπεζικού λογαριασμού του ωφελούμενου. Για την επαλήθευση της πληρωμής απαιτείται:  
(α) αντίγραφο του σώματος της αντίστοιχης επιταγής,  
(β) το συνοδευτικό παραστατικό «αντίγραφο έκδοσης της επιταγής» με το οποίο θα αποδεικνύεται  
το όνομα του καταθέτη.  
(γ) σε περίπτωση έκδοσης της επιταγής  
με χρέωση του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού του ωφελούμενου της ενίσχυσης, το έντυπο 
κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) του λήπτη της ενίσχυσης και  
(δ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 
 

5. Ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή (κίνηση web-banking). Για την επαλήθευση της πληρωμής 
απαιτούνται: 
(α) έντυπο κίνησης του τραπεζικού εταιρικού λογαριασμού (extrait) του λήπτη της ενίσχυσης 
(ωφελούμενου),  
(β) αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής από το οποίο θα φαίνεται ο λήπτης του ποσού 
πληρωμής, δηλαδή ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών και ο καταθέτης, δηλαδή ο 
ωφελούμενος της ενίσχυσης και  
(γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 
 

6. Εξόφληση μέσω χρεωστικής - πιστωτικής κάρτας. Προϋπόθεση για την επαλήθευση της πληρωμής 
είναι η χρεωστική - πιστωτική κάρτα να είναι στο όνομα του ωφελούμενου της ενίσχυσης, δηλαδή 
του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε 
περίπτωση που ο ωφελούμενος της Ωφελούμενου (ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή αυτή 
πραγματοποιείται με δόσεις ή με εφάπαξ καταβολή). Για την επαλήθευση της πληρωμής 
απαιτούνται:  
(α) αντίγραφο κίνησης λογαριασμού χρεωστικής – πιστωτικής κάρτας, στο οποίο να φαίνεται μία 
δόση ή η εφάπαξ καταβολή για τη συναλλαγή και  
(β) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 
 

7. Έκδοση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής με κατάθεση μετρητών του λήπτη της ενίσχυσης 
(Ωφελούμενο) στα ΕΛΤΑ για εξόφληση του προμηθευτή, σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας 
επαλήθευσης της δαπάνης. Για την επαλήθευση της πληρωμής απαιτείται:  
(α) αποδεικτικά έκδοσης και είσπραξης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του Ωφελούμενου και του προμηθευτή και  
(β) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50). 
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Διευκρινίσεις: 

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω δικαιολογητικού με τίτλο «αναλυτικό καθολικό 
(καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50)» ισχύει μόνο για τους ωφελούμενους που τηρούν Διπλογραφικό 
λογιστικό σύστημα (πρώην βιβλία Γ’ κατηγορίας).  

Στις περιπτώσεις όπου από τα ως άνω περιγραφόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις εξοφλήσεις με τη 
χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δεν προκύπτουν εμφανώς τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων ή για 
εξοφλήσεις δαπανών ειδικού τύπου δύναται να ζητείται επιπλέον απόδειξη είσπραξης ή έγγραφο 
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής. Στην περίπτωση 
της δαπάνης του ενοικίου, αν η εξόφληση αυτού δεν έγινε με τη βοήθεια κάποιου τραπεζικού μέσου  
πληρωμής , θα πρέπει η απόδειξη ενοικίου να είναι ενυπόγραφη από τον μισθωτή και συμπληρωμένη με τα 
στοιχεία του.    

Σε περίπτωση εξόφλησης παραστατικού μέσω μετρητών (καθαρής αξίας έως και 500€) τα απαιτούμενα 
στοιχεία και δικαιολογητικά για τις συναλλαγές αυτές είναι (εκτός του τιμολογίου αγοράς αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών): απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση 
προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής.  

Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση και σύμφωνα με την 
τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης (Απλογραφικά ή Διπλογραφικά), λογιστικές 
καταχωρήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308/2014). 

Στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων μηχανογραφικά  πρέπει να προσκομιστούν  οι 
αναλυτικές  εκτυπώσεις  των  Μηνιαίων  Καταστάσεων  του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων  ώστε να διαπιστωθεί 
η λογιστική  καταχώρηση  των παραστατικών/στοιχείων του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. τιμολογίων, 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, κλπ.) στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της επιχείρησης.  

Στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή 
καταχώρηση  των παραστατικών τιμολόγησης και εξόφλησης των δαπανών της επένδυσης, οι εκτυπώσεις  
των Ισοζυγίων θα προσκομιστούν στον αναλυτικότερο βαθμό (τριτοβάθμιοι, τεταρτοβάθμιοι κ.λ.π)  καθώς 
και  τα αναλυτικά καθολικά των οικείων λογαριασμών (π.χ. εξόδων, παγίων, προμηθευτών, ταμείου, κλπ.). 

Στο μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές 
εισφορές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς 
τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης από  λύσης. 

Η δαπάνη της μισθοδοσίας ειδικά, εξοφλείται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Για 
την επαλήθευση της πληρωμής απαιτούνται: 

 Μισθοδοτικές καταστάσεις (ατομικές) σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον λογιστή ή το 
νόμιμο εκπρόσωπο επιχείρησης, για το διάστημα κατά το οποίο επιδοτείται η θέση απασχόλησης. 

 Δικαιολογητικό πληρωμής μισθοδοσίας σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου (κίνηση extrait ή 
καταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασμό). 

 Αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη). 

 Αποδεικτικά καταβολής ΦΜΥ. 

Γενικές επισημάνσεις: 

 Οι δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις της εφαρμοστέας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. 

 Ο ωφελούμενος υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας στην οποία θα 
καταχωρίζονται όλες οι σχετικές δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση μη τήρησης 
ξεχωριστής λογιστικής μερίδας θα πρέπει να είναι διακριτό το σύνολο των δαπανών της 
επιχορηγούμενης επένδυσης, 
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 Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των υποχρεώσεων για τους 
αποδεκτούς τρόπους εξόφλησης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με σκοπό 
την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία, για την εξόφληση των δαπανών αυτών με μετρητά). 

 Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του προγράμματος θα πρέπει να 
τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασμό και όχι 
εταιρικό (εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα επαληθεύονται οι εν 
λόγω δαπάνες. 

 Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή μέσω λογαριασμών και παραστατικών των εταίρων 
/μετόχων της επιχείρησης. 

 Δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων. 

 Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα 
συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά 
χρηματοοικονομικά έξοδα του ωφελούμενου.  

 Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι 
επιλέξιμες. 

 Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της κατηγορίας εξοπλισμού θα πρέπει τα επιχορηγούμενα πάγια 
(υλικά και άυλα) να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 Ο Ωφελούμενος μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο 
είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Για τους 
σκοπούς επαλήθευσης των δαπανών της επένδυσης, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να εκτυπώνονται. 

 Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό, για τα τιμολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός 
αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους, μπορεί να ζητηθεί η 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από επίσημο φορέα. Επίσης, θα προσκομίζονται για την 
επαλήθευση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, 
ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση των 
προϊόντων και την εξόφληση του προμηθευτή. 

 Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης σε 
περίπτωση λήψης υπηρεσιών (αποδείξεις δαπάνης, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.α). 

 

Η Αρχή Διαχείρισης (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), κατά την επαλήθευση των δαπανών  δύναται  να περικόψει   
δαπάνες που  δεν εξυπηρετούν τη σκοπιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου ή κρίνονται υπερβολικές ως 
προς το κόστος τους. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
& ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 
Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 

                        

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
    ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

2014-2020 
 

 
 
 
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

στο πλαίσιο της υλοποίησης ενεργειών που αφορούν σε  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)  

(ΚΩΔ: «EGF/2015/011 GR/SupermarketLarissa») 

ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 

 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 

 
 
 
 

Τίτλος Επιχειρηματικού Σχεδίου  

Επωνυμία Επιχείρησης Ωφελούμενου  

Ημερομηνία Επαλήθευσης  

Ονοματεπώνυμο Ελεγκτή  
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Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α.1 Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου 

Α.2 Οι δαπάνες εμπίπτουν στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου; 

A.3 Επιβεβαιώνεται η μη υπέρβαση των ορίων που τίθενται στον Κανονισμό De Minimis από τη σχετική 
αναφορά στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ); 

 

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Β.1 Οι δαπάνες συνάδουν με το φυσικό αντικείμενο και τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου; 

Β.2 Οι δαπάνες εμπίπτουν στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου; 

Γ. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Γ.1 Έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα παραστατικά (εξοφλημένες δαπάνες) των προμηθευτών; 

Γ.2 Οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν εντός της επιλέξιμης περιόδου; 

Γ.3 Οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τα υποβληθέντα παραστατικά του ωφελούμενου; 

Γ.4 Είναι σαφής η περιγραφή των δαπανών που αφορούν στα υποβληθέντα παραστατικά; 

Γ.5 Φέρουν τα παραστατικά των δαπανών ένδειξη με τον κωδικό του επιχειρηματικού σχεδίου; 

Γ.6 Επιβεβαιώνεται η ορθότητα, εγκυρότητα και νομιμότητα των δαπανών; 

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Γ.1 Επιβεβαιώνεται το εύλογο του κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου; 

 

Υπογραμμίζεται, ότι  

για να μπορέσει ο ελεγκτής να επαληθεύσει κατά πόσο πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να 
λάβει υπόψη του τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα και να  συμπληρώσει τα στοιχεία των στηλών που τον 
αφορούν (στήλες 16 & 17) 
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Ε. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι,  

 τα στοιχεία στις στήλες 1 έως 15 του παραπάνω πίνακα, συμπληρώνονται από τον ωφελούμενο 
στο αίτημα υποβολής καταβολής της χρηματοδότησης. 

 τα στοιχεία στις στήλες 16 & 17 συμπληρώνονται από τον ελεγκτή. 

 τα σχόλια στη στήλη 17 συνδέονται υποχρεωτικά με τα προαναφερθέντα κριτήρια ελέγχου. Στη 
περίπτωση που ο ελεγκτής θεωρήσει ότι κατά την επαλήθευση των δαπανών δεν πληρούται 
κάποιο από τα κριτήρια ελέγχου, θα πρέπει να τεκμηριώσει την αιτιολογία μη επλεξιμότητας των 
δαπανών στη στήλη 17 δηλώνοντας επ’ ακριβώς και το συγκεκριμένο κριτήριο το οποίο δεν 
πληρούται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α
Κατηγορία 

Δαπάνης

Περιγραφή/

Αιτιολογία 

Παρ/κού

Εκδότης 

Παρ/κού

Είδος 

Παρ/κού

Αρ. 

Παρ/κού

Ημ/νία 

Έκδοσης 

Παρ/κού

Ποσό 

Παρ/κού 

(χωρίς 

ΦΠΑ)

Ποσό 

Παρ/κού 

(ΦΠΑ)

Συνολικό 

Αιτούμενο 

Ποσό

Είδος 

Παρ/κού 

Εξόφλησης

Ημ/νία 

Εξόφλησης

Αριθμός 

Παρ/κού 

Εξόφλησης

Εκδότης 

Παρ/κού 

Εξόφλησης

Ποσό 

Παρ/κού 

Εξόφλησης

Πιστοποιη

ούμενο 

Ποσό

Σχόλια 

Πιστοποιητή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

2

3

4

5

…..

Σύνολο
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ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 

 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

 

 

 

 

 

 Εγκρίνεται η καταβολή της 
χρηματοδότησης των ποσών που 
αναφέρονται στη στήλη 16 του 
παραπάνω πίνακα Δ – 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Συμπληρώνεται το ποσό προς καταβολή 

   

 

Ο/ οι Ελεγκτής/ές  

 

Ο Προϊστάμενος της Αρχής Διαχείρισης 

   

Συνημμένα: 

- .. 

Κοινοποίηση: 

- Ωφελούμενο 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Υποδιεύθυνση ΙΙ 

 Τμήμα ΙΙΒ5..  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
& ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 
Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 

                        

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
    ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

2014-2020 
 

 
 
 
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

στο πλαίσιο της υλοποίησης ενεργειών που αφορούν σε  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)  

(ΚΩΔ: «EGF/2015/011 GR/SupermarketLarissa») 

ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 

 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 

 
 
 
 

Τίτλος Επιχειρηματικού Σχεδίου  

Επωνυμία Επιχείρησης Ωφελούμενου  

Ημερομηνία Επαλήθευσης  

Ονοματεπώνυμο Ελεγκτή  
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Α. ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Α.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΝΑΙ ΟΧΙ 

Α.1.1 Επιβεβαιώνεται ότι ο τόπος υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου 
είναι η έδρα της επιχείρησης που δηλώθηκε κατά την ίδρυση της; 

  

Α.1.2 Επιβεβαιώνεται η παράδοση, ύπαρξη - διαθεσιμότητα και παραγωγική 
λειτουργία του φυσικού αντικειμένου της επιχείρησης, σύμφωνα με τους 
όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης; 

  

Α.1.3 Επιβεβαιώνεται, ότι ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση 
του επιχειρηματικού σχεδίου είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, 
αμεταχείριστος, στην κυριότητα της επιχείρησης και δεν προορίζεται για 
εκμίσθωση ; 

  

Α.1.4 Επιβεβαιώνονται η εγκυρότητα των πρωτότυπων παραστατικών των 
δαπανών; 

  

Α.1.5 Επιβεβαιώνονται ότι σφραγίστηκαν τα πρωτότυπα παραστατικών των 
δαπανών με την ειδική σφραγίδα; 

  

 
Α.1.6 Επιβεβαιώνεται η μη υπέρβαση των ορίων που τίθενται στον Κανονισμό 
De Minimis από τη σχετική αναφορά στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ); 

  

 

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Β.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΝΑΙ ΟΧΙ 

Β.1.1 Εφαρμόζονται διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται ότι τηρούνται 
όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής 
ελέγχου; 

  

Β.1.2 Τηρείται επαρκής λογιστική κωδικοποίηση των δηλωθεισών δαπανών 
του επιχειρηματικού σχεδίου; 

  

Β.1.3 Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές των 
δηλωθεισών δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου; 

  

 

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ 

Γ.1 ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΝΑΙ ΟΧΙ 

Γ.1.1 Τηρεί ο ωφελούμενος τις υποχρεώσεις δημοσιότητας όπως αυτές έχουν 
ορισθεί στον Οδηγό Εφαρμογής της Ενέργειας Γ: Προώθηση 
Επιχειρηματικότητας; 
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Γ1.2 Τηρεί ο ωφελούμενος πλήρη φάκελο της επένδυσης; 

 

  

 

Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 

 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

 

Υπογραμμίζεται, ότι εάν κατά την επαλήθευση διαπιστωθούν παρατυπίες από τον ωφελούμενο, τότε στο 
παραπάνω πεδίο ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ, ο ελεγκτής θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να 
τεκμηριώσει τους λόγους μη επαλήθευσης των δαπανών ή τους λόγους επιβολής δημοσιονομικής 
διόρθωσης. 

 

 

Ο/ οι Ελεγκτής/ές 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Αρχής Διαχείρισης 

 

 

Συνημμένα 

- .. 

Κοινοποίηση 

- Ωφελούμενο 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών  
      και Άλλων Πόρων 
2. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Υποδιεύθυνση ΙΙ 
3. Τμήμα ΙΙΒ4-Τμήμα ΙΙΒ5 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 
Ε.Υ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας 

                        

 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
    ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

2014-2020 
 

 
 
 
       Αθήνα,  
       Αρ. Πρωτ.:   

 

Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα 
Απασχόλησης, Εθνική Αρχή Συντονισμού - 

Αρχή Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020 
Μον. ΒΙΙ.4 

 

Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564 Αθήνα 
Πληροφορίες :   
Τηλέφωνο : 210-5271.. 
Fax : 210 5271167 
e-mail :   

 Προς : (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ) 
  
  Δ/ΝΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης «…………….» 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας του έργου με κωδ. : 
«EGF/2015/011 GR/SupermarketLarissa» που αφορά σε ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14) και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 
2014-2020»    
 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

έχοντας υπόψη: 
 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-
2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Κανονισμό αριθ. 1304/2013 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
 

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) 
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 
4. To άρθρο 63 του Ν. 4331/2015(ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των 

Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα 
και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 
265/Τεύχος Β/23-12-2014)  «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και καθορίζεται η Εθνική Αρχή 
Συντονισμού της Εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του 
ΕΤΠ 2014-2020. 

 
5. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις» καθώς και τις υπ΄αριθμ. 
5/2015 (Β’ έκδοση) και 9/2015 κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

 
6. Το Ν. 3861/08-07-2010 (ΦΕΚ Α 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
 

8. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ5/27-1-2015 (ΦΕΚ 204/Β’/27-1-2015) «Σύσταση 
θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

 
9. Την υπ΄ αριθμ. Υ56/21-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία 
Αντωνοπούλου (ΦΕΚ Β΄ 2281/22-10-2015) 

 
10. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και  Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης" 
η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του  ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία 
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 
3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α). 
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11. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 50059/Δ9.13126/2016 (ΦΕΚ 600/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./4-11-2016 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων 
Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  
 

12. Την με αριθμ. πρωτ. 112806/ΕΥΘΥ1047/2016 (ΦΕΚ 3595/Β΄/4-11-2016) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση με θέμα: «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Οικονομίας» και αντικατάσταση των α) υπ’ αριθ. 107900/16.3.2001 (B΄ 599), β) υπ’ 
αριθ. 25255/2236/07.04.2008 (Β΄ 604), γ) υπ’ αριθ. οικ.180691/7.2.2001 (Β΄ 148) και δ) υπ’ αριθ. 
2.10691/οικ.3.1008 (Β΄ 1462/2012) κοινών υπουργικών αποφάσεων όπως ισχύουν  

 
13. Τη με αριθμ. 5.20263/515444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020», όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 7.5013/30.3.2017 (ΦΕΚ Β’/1180) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών 

 
14. Τη διοργανική συμφωνία με αριθ. 2006/C 139/01 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή διαχείριση και ειδικά το 
σημείο 28 με το οποίο προσδιορίζεται το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ.  

 
15. Τη με αριθμό C(2016)2121 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της 

αίτησης με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa καθώς και την Απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. 2016/990/EE της 8ης Ιουνίου 2016 
σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, 
τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση 
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa από την Ελλάδα)  

 
16. Την από 05/08/2016 Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ 2016 του έργου 2016ΣΕ03420003 

(ΑΔΑ:Ω87Φ4653Ο7-ΕΚΠ) της ΣΑΕ 034/2 με τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση Λάρισα 
(EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) 

 
17. Την με αρ. πρωτ. ……… Πρόσκληση της Αρχής Διαχείρισης (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 
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18. Το με αριθμ. πρωτ.……………. «Αίτημα Συμμετοχής στην Ενέργεια Γ»  του ωφελούμενου. 
 

19. Την με αριθμ. πρωτ. 7.10908/23-11-2017 (ΑΔΑ:Ω29Ω465Θ1Ω-67Ε ) Απόφαση με τίτλο: «Σύσταση 
Επιτροπής Ελέγχου επιλεξιμότητας επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Ενέργειας Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» για το Έργο με κωδ. EGF/2015/011 
GR/Supermarket Larissa που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020» 

 
20. Το συμπληρωμένο έντυπο κριτηρίων ελέγχου επιλεξιμότητας της επιχείρησης του ωφελούμενου. 

 
21. Το από ../../2016 πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου επιλεξιμότητας επιχειρηματικών σχεδίων στο 

πλαίσιο της υλοποίησης της Ενέργειας Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» για το Έργο με κωδ. 
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 

 
22. Την υπ’ αριθμ..……………. Απόφαση Ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου του ωφελούμενου 

…………….από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

 
23. Την υπ’ αριθμ..……………. Απόφαση Έγκρισης των εκθέσεων αποτελεσμάτων επιτόπιας 

επαλήθευσης της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου του ωφελούμενου από την Αρχή 
Διαχείρισης 

 
ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ 

 
ότι ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης «…………….», 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ύψους ……………. €, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ’ 
αριθμ. …………….Έκθεση Αποτελεσμάτων Επαλήθευσης. 
 
 
 
 

 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 
 
 
 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
Κοινοποίηση: 
- Ωφελούμενο 
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Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
2. Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών  
      και Άλλων Πόρων 
3. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Υποδιεύθυνση ΙΙ 
4. …….           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 
Ε.Υ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας 

                        

 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
    ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

2014-2020 
 

 
 
 
       Αθήνα,  
       Αρ. Πρωτ.:   

 

Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα 
Απασχόλησης, Εθνική Αρχή Συντονισμού - 

Αρχή Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020 
Μον. ΒΙΙ.4 

 

Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564 Αθήνα 
Πληροφορίες :   
Τηλέφωνο : 210-5271.. 
Fax : 210 5271167 
e-mail :   

 Προς : (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ) 
  
  Δ/ΝΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης με τίτλο «…………….» 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας του έργου με κωδ. : 
«EGF/2015/011 GR/SupermarketLarissa» που αφορά σε ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14) και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 
2014-2020»    
 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

έχοντας υπόψη: 
 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-
2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Κανονισμό αριθ. 1304/2013 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

3. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) 
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. To άρθρο 63 του Ν. 4331/2015(ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα 
και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 
265/Τεύχος Β/23-12-2014)  «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και καθορίζεται η Εθνική Αρχή 
Συντονισμού της Εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του 
ΕΤΠ 2014-2020. 

5. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις» καθώς και τις υπ΄αριθμ. 
5/2015 (Β’ έκδοση) και 9/2015 κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

6. Το Ν. 3861/08-07-2010 (ΦΕΚ Α 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ5/27-1-2015 (ΦΕΚ 204/Β’/27-1-2015) «Σύσταση 
θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

9. Την υπ΄ αριθμ. Υ56/21-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία 
Αντωνοπούλου (ΦΕΚ Β΄ 2281/22-10-2015) 

10. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και  Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης" 
η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του  ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία 
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 
3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α). 

11. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 50059/Δ9.13126/2016 (ΦΕΚ 600/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./4-11-2016 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων 
Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  

12. Την με αριθμ. πρωτ. 112806/ΕΥΘΥ1047/2016 (ΦΕΚ 3595/Β΄/4-11-2016) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση με θέμα: «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Οικονομίας» και αντικατάσταση των α) υπ’ αριθ. 107900/16.3.2001 (B΄ 599), β) υπ’ 
αριθ. 25255/2236/07.04.2008 (Β΄ 604), γ) υπ’ αριθ. οικ.180691/7.2.2001 (Β΄ 148) και δ) υπ’ αριθ. 
2.10691/οικ.3.1008 (Β΄ 1462/2012) κοινών υπουργικών αποφάσεων όπως ισχύουν  
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13. Τη με αριθμ. 5.20263/515444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020», όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 7.5013/30.3.2017 (ΦΕΚ Β’/1180) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών 

14. Τη διοργανική συμφωνία με αριθ. 2006/C 139/01 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή διαχείριση και ειδικά το 
σημείο 28 με το οποίο προσδιορίζεται το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ.  

15. Τη με αριθμό C(2016)2121 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της 
αίτησης με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa καθώς και την Απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. 2016/990/EE της 8ης Ιουνίου 2016 
σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, 
τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση 
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa από την Ελλάδα)  

16. Την από 05/08/2016 Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ 2016 του έργου 2016ΣΕ03420003 
(ΑΔΑ:Ω87Φ4653Ο7-ΕΚΠ) της ΣΑΕ 034/2 με τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση Λάρισα 
(EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) 

17. Την με αρ. πρωτ. ……… Πρόσκληση της Αρχής Διαχείρισης (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 

18. Το με αριθμ. πρωτ.……………. αίτημα υποβολής χρηματοδότησης του ωφελούμενου. 
19. Την αριθ.  ……..απόφαση ορισμού της Επιτροπής αξιολόγησης των Επιχειρηματικών σχεδίων 
20. Το συμπληρωμένο έντυπο κριτηρίων ελέγχου επιλεξιμότητας της επιχείρησης του ωφελούμενου. 
21. Την υπ’ αριθμ..……………. Απόφαση Ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου του ωφελούμενου 

…………….από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

22. Τις υπ’ αριθμ..……………. αποφάσεις έγκρισης των εκθέσεων αποτελεσμάτων επαλήθευσης της 
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου του ωφελούμενου από την Αρχή Διαχείρισης 

23. Την ημερομηνία τελικής καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης  
 

 
ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ 

 

 την ολοκλήρωση της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης με τίτλο 
«…………….», τελικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ύψους ……………. €, ο οποίος αναλύεται 
ανά κατηγορία δαπάνης, ως εξής: 
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 ότι οι δαπάνες που επαληθεύθηκαν, κρίνονται επιλέξιμες και εύλογες, 

 ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που καθορίστηκαν  
I. στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο του ωφελούμενου,  

II. στην σχετική Απόφαση Ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου του ωφελούμενου και 
III. στον Οδηγό Εφαρμογής για την Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας και 

 ότι η ημερομηνία της τελικής καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης, η οποία είναι η…., 
καθορίζεται ως η ακριβής ημερομηνία ανάληψης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της 
επιχείρησης του ωφελούμενου, όπως αυτές έχουν προδιαγραφεί στο Κεφάλαιο 10 – 
Υποχρεώσεις Ωφελούμενων του Οδηγού Εφαρμογής για την Ενέργεια Γ: Προώθηση 
Επιχειρηματικότητας. 

 
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
 
 
 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
Κοινοποίηση: 
- Ωφελούμενο 

 
                                           
                 
                                                             

α/α Κατηγορία Δαπάνης 

Τελικός 
Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός 
ανά Κατηγορία 
Δαπάνης 

1 Λειτουργικά Έξοδα Επαγγελματικού Χώρου  

2 Δαπάνες για Αμοιβές Τρίτων  

3 Δαπάνες Προβολής και Δικτύωσης  

4 Προμήθεια Εμπορευμάτων - Αναλωσίμων  

5 Ασφαλιστικές Εισφορές  

6 
Μισθολογικό Κόστος για νέα/ες θέσης/εις 
απασχόλησης 

 

7 
Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 
/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 

 

8 
Εφάπαξ έξοδα έναρξης της επιχείρησης που 
απαιτούνται από τους Δημόσιους φορείς 

 

 
Σύνολο Τελικού Επιχορηγούμενου 
Προϋπολογισμού  
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Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
2. Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών  
      και Άλλων Πόρων 
3. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Υποδιεύθυνση ΙΙ 
4. …….           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ  ΑπΚο 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ 

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΙ.4 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 2014-2020 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 

                            ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ  «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε., συστάθηκε το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),  με στόχο «να συμβάλει στην έξυπνη, αειφόρο και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και να προωθήσει τη διατηρήσιμη απασχόληση στην Ένωση, δίνοντάς της τη 

δυνατότητα να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να στηρίζει τους εργαζομένους που απολύονται λόγω πλεονασμού και τους 

αυτοαπασχολούμενους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας των σημαντικών διαρθρωτικών 

αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές ροές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της 

παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, όπως προνοείται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009, ή μιας 

νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1309/2013). Για την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή Διαχείρισης του ΕΤΠ υπέβαλε προς την Ε.Ε. την αίτηση με κωδικό 

EGF/2015/011GR/Supermarket Larissa για χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο, ενεργειών που αφορούν σε παροχή 

έκτακτης και άμεσης υποστήριξης σε απολυμένα άτομα από το Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ του κλάδου με τίτλο: 

«Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» (κλάδος οικονομικής 

δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 47 κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE), αναθ. 2) στις Περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Κεντρικής Μακεδονίας (Κεντρική Μακεδονία 

(EL12) και της Θεσσαλίας (Θεσσαλία) (EL14) που έχει τερματίσει τη δραστηριότητά του, είτε έχει απολύσει εργαζόμενους 

λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Η πρόταση εγκρίθηκε με την  αριθμ. 2016/990/EE Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2016 σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το 

άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 

και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση, φέρει κωδικό: EGF/2015/011GR/Supermarket Larissa και αφορά στην ενίσχυση 1.100 

ωφελουμένων, ως εξής: 

 557 εργαζομένων, που απολύθηκαν από το «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ» στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 

της Κεντρικής Μακεδονίας (Κεντρική Μακεδονία (EL12) και της Θεσσαλίας (Θεσσαλία) (EL14)  

 543 Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, εφεξής NEETs (Not in Employment Education or 

Training), οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές επιλέξιμες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΕ 1309/2013, κάτω της ηλικίας των 30 ετών (15-29 ετών) κατά την 

ημερομηνία της υποβολής της αίτησης, δεδομένου ότι οι απολύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 έγιναν 

στις περιφέρειες επιπέδου NUTS2 της Θεσσαλίας (Θεσσαλία (EL14) και της Κεντρικής Μακεδονίας (Κεντρική 

Μακεδονία (EL 12), που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

Σε συνέχεια της έγκρισης αυτής, η Αρχή Διαχείρισης παρέχει μια άμεση, πολύπλευρη, ολοκληρωμένη επαγγελματική και 

συμβουλευτική υποστήριξη και να προωθήσει στην απασχόληση ή/και την επιχειρηματικότητα τους παραπάνω 

ωφελούμενους μέσω των παρακάτω τεσσάρων (4) ενεργειών: 

 Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική 

 Β: Κατάρτιση & Εξειδικευμένη Κατάρτιση 

 Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας 

 Δ: Επιδότηση κινητικότητας. 
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Οι ενέργειες Α, Β και Δ που αφορούν σε παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο 

Διαδικασιών των Ενεργειών Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική», Β «Κατάρτιση, Επανακατάρτιση και Επαγγελματική 

Κατάρτιση» και Δ «Επιδότηση Κινητικότητας» που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ για την περίοδο 2014-2020. 

Η Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας, αντικείμενο του παρόντος Οδηγού, αφορά στην ανάπτυξη υγιούς 

επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.  

Στο πλαίσιο της Ενέργειας Γ, ενισχύονται τα Επιχειρηματικά Σχέδια με το ποσό των 15.000€,  με δημόσια χρηματοδότηση 

σε ποσοστό 100% επί των επιλέξιμων δαπανών των επιχειρηματικών σχεδίων. Η  έναρξη επιλεξιμότητας  των δαπανών 

του επιχειρηματικού σχεδίου ορίζεται  από την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε  κάθε 

περίπτωση μετά την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007916 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δράσεις για 

την στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία Supermarket Larissa 2014-2020» (29/6/2017) 

Η λήξη της ορίζεται  για μεν τους NEETs μέχρι και τις 31/12/2017 για δε τους απολυμένους μέχρι και τις 26/02/2018 .  

Σε περίπτωση συνύπαρξης NEETs και απολυμένων σε ένα εταιρικό σχήμα, ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 

31/12/2017. 

2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η νομική βάση υλοποίησης της Ενέργειας Γ- Επιχειρηματικότητα είναι: 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού 

(ΕΚ) 1927/2006 

 ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο Κανονισμός αριθ. 

1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.966/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

 Κανονισμός (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 107 

και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 

του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 ο Ν.4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. 

 ο. Ν.4019/2011 για την  ίδρυση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.ΕΠ) 

 η υπ’ αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, 

Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020», όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 6.5266/5.4663/20-04-2016 (Β’1122) και 7.5013/30.3.2017 (ΦΕΚ Β’/1180) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης – Οικονομικών.  

3 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μέσω της υλοποίησης της Ενέργειας Γ ενισχύονται όσοι από τους 557 απολυμένους από το «Σουπερμάρκετ Λάρισα 

ΑΒΕΕ»  και τους 543 Νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης – NEETs,  αποφασίσουν στο πλαίσιο 
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υλοποίησης της Ενέργειας Α: «Επαγγελματική Συμβουλευτική», να προβούν σε έναρξη άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας, δηλαδή ίδρυσης δικής τους επιχείρησης.  

Οι δυνητικοί  ωφελούμενοι θα πρέπει κατά την υποβολή του αιτήματος συμμετοχής τους στην Ενέργεια Γ, να πληρούν τα 

εξής: 

 Να είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι του έργου με κωδ. EGF/2015/011GR/Supermarket Larissa, είτε απολυμένοι 

από το «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ», είτε NEETs που αποδεικνύεται με βεβαίωση του Φορέα Υλοποίησης ότι 

είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι 

 Να έχουν ολοκληρώσει το Στάδιο Α4, της Ενέργειας Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» και να έχουν 

Επιχειρηματικά Σχέδια («business plan») τα οποία έχουν εκπονηθεί υποχρεωτικά  από τον φορέα υλοποίησης του 

έργου,  προσαρμοσμένα στο είδος της επιχείρησης που πρόκειται να δημιουργήσουν.   

 Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 

 να έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της 

Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5007916 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από την 

εταιρεία Supermarket Larissa 2014-2020» (29/6/2017)και με δική τους ευθύνη μέχρι την έκδοση οριστικής 

έγκρισης από την Αρχή Διαχείρισης. 

 σε περίπτωση ΝΕΕΤs ,να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. 

Σημείωση: Κάθε δικαιούχος ωφελούμενος μπορεί να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης συμμετοχής  

επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος). 

3.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 

 Επιτρέπεται, η σύσταση εταιρικών σχημάτων στις οποίες θα συμμετέχουν αποκλειστικά ωφελούμενοι των 

παραπάνω δύο κατηγοριών οι οποίοι έχουν δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα εφόσον 

επιπρόσθετα τηρείται η προϋπόθεση της συμμετοχής με ίσα εταιρικά μερίδια 

 Επιτρέπεται, η σύσταση εταιρικών σχημάτων στις οποίες θα συμμετέχουν ωφελούμενοι οι οποίοι 

χρηματοδοτούνται  και τρίτοι (μη ωφελούμενοι) οι οποίοι δεν  χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα  

 Η συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων, θα 

συνεκτιμηθεί θετικά. Η συμπληρωματικότητα ή η συνέργεια ειδικοτήτων θα πρέπει να τεκμηριώνονται στο 

επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Ενέργειας Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική». 

3.3         ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Και οι  δύο κατηγορίες ωφελούμενων (απολυμένοι και ΝΕΕΤς)  θα πρέπει: 

 Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ατομική Επιχείρηση, 

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., καθώς και Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣ.Επ) του Ν. 4019/2011. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ίδρυσης των 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.ΕΠ) αναφέρονται στο κεφάλαιο 11 του παρόντος Οδηγού.  

      Επισημαίνεται ότι, η Α.Ε. δεν είναι επιλέξιμη νομική μορφή. 

 Να ανοίξουν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό, αποκλειστικά για το συγκεκριμένο σκοπό και στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου έργου ΕΤΠ . 

 Η νέα επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 
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Υπογραμμίζεται, ότι: 

 το σύνολο των προαναφερθεισών προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των συνεργασιών 

των ωφελούμενων που περιγράφηκαν παραπάνω, για κάθε ωφελούμενο εταίρο ξεχωριστά. 

 όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στην Ενέργεια 

Γ. Η μη εκπλήρωση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της αίτησης χρηματοδότησης του 

επιχειρηματικού σχεδίου. Συνεπώς η μη εκπλήρωση τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την 

εκπλήρωση τους αποτελεί λόγο απόρριψης  του επιχειρηματικού σχεδίου. 

3.4 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Δεν μπορούν να ενταχθούν για χρηματοδότηση: 

 Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και 

συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία ή την θέληση του 

ενδιαφερόμενου. 

 Εκμετάλλευση ταξί (ΚΑΔ 49.32) 

 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών (ΚΑΔ 49.31) 

 Περίπτερα (ΚΑΔ 47.11-3) 

 Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (ΚΑΔ 47.73) 

 Νυχτερινά κέντρα και άλλα κέντρα διασκεδάσεως (ΚΑΔ 56.30-3) 

 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (ΚΑΔ 92.00) 

 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 47.8) 

 Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κ.λπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης τους γίνεται κατόπιν 

πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην 

πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε 

μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές. 

Επιπλέον, δεν μπορούν να υπαχθούν για χρηματοδότηση επιχειρήσεις: 

 που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις, 

 οι οποίες μεταπωλούνται στους ωφελούμενους από άλλα τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

4.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον: 

 εμπίπτουν στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζονται στη συνέχεια 

 είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου 

 πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου 

 είναι νόμιμες και κανονικές 
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 διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ήτοι σύμφωνα με τις αρχές της 

οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

 τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την 

ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και 

 λογιστικοποιούνται κατάλληλα. 

 

Η  έναρξη επιλεξιμότητας  των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου ορίζεται  από την ημερομηνία έναρξης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε  κάθε περίπτωση μετά την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5007916 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία 

Supermarket Larissa 2014-2020» (29/6/2017). Η λήξη της ορίζεται  για μεν τους απολυμένους μέχρι και τις 

26/02/2018 για δε τους NEETs μέχρι και τις 31/12/2017.  

Σε περίπτωση συνύπαρξης NEETs και απολυμένων σε ένα εταιρικό σχήμα, ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 

31/12/2017.  

4.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης παρουσιάζονται επιγραμματικά στη συνέχεια: 

1. Λειτουργικά έξοδα επαγγελματικού χώρου 

 Ενοίκιο χώρου υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου 

 Λογαριασμοί ΔΕΚΟ 

 Κοινόχρηστα έξοδα  

 Σταθερή, κινητή τηλεφωνία και internet 

2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων 

 Νομική υποστήριξη 

 Λογιστική υποστήριξη 

 Τεχνικές μελέτες (πρόσβασης ΑΜΕΑ, κ.λπ.) 

3. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης 

 Σχεδιασμός και παραγωγή λογότυπου, επιγραφή καταστήματος 

 Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών 

 Διαφημιστική καταχώρηση σε εφημερίδες (τοπικό τύπο), και έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα 

 Σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας  

4. Προμήθεια εμπορευμάτων -  αναλωσίμων 

 Δαπάνες προμήθειας καινούργιων αναλώσιμων υλικών που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση και τα οποία 

έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της (γραφική ύλη, κλπ) 

 Δαπάνες προμήθειας καινούργιων εμπορευμάτων ή/και πρώτων υλών 

5. Ασφαλιστικές εισφορές ωφελούμενου (επιχειρηματία) 
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 Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης) αποκλειστικά και 

μόνο για το χρονικό διάστημα που αφορά στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου 

6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις απασχόλησης 

 Δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου /νέων εργαζομένου/ων της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας, η 

πρόσληψη πρέπει να αφορά πάντα άνεργο εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ  

7. Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση χώρου μικρής κλίμακας της επιχείρησης 

 Αγορά εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιου και αμεταχείριστου (πχ. ταμειακή μηχανή, barcode 

scanner, γραφεία, ράφια, υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικό, κλπ) 

 Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού με τη προϋπόθεση ότι  είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος και 

αμεταχείριστος 

 Διαμόρφωση χώρου μικρής κλίμακας της επιχείρησης.  

8. Εφάπαξ έξοδα έναρξης της επιχείρησης που απαιτούνται από τους Δημόσιους φορείς  

- Απαιτούμενες υποχρεωτικές εφάπαξ δαπάνες σύστασης και εγγραφής (πχ ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια κλπ) 

Επιπλέον επισημάνσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπάνης ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών κατά την 

περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι – Επιλέξιμες Δαπάνες. 

4.3 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Διευκρινιστικά, σημειώνεται ότι: 

 Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού 

με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει 

για όλους τους εταίρους. 

 Η νέα επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός χώρου 

κατοικίας του ωφελούμενου), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της.  

Σημειώνεται, ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της 

επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στη περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση 

επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης. 

 Οι δαπάνες που αφορούν την Κατηγορία Δαπάνης προμήθεια εμπορευμάτων -  αναλωσίμων, πρέπει να 

διαμορφώνονται σε εύλογο ποσοστό της τάξεως του 20% το ανώτερο σε σχέση με τον συνολικό Εγκεκριμένο 

Προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου. 

 Δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, ο οποίος επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την 

επιχείρηση.  

 Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά, ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση μέσων μετακίνησης και διανομής 

(αυτοκίνητα, μηχανές, ποδήλατα, κλπ). 

 Δεν είναι επιλέξιμες, δαπάνες για εξοπλισμό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του οποίου δε συνάδει με τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης π.χ. προμήθεια τριών (3) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ απασχολεί 

ένα (1) άτομο. Εφόσον κατά τον έλεγχο του αντικειμένου του επιχειρηματικού σχεδίου διαπιστωθεί μη 

δικαιολογούμενος εξοπλισμός δεν θα πιστοποιείται το αναλογούν ποσό. 

 Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης της επένδυσης. 
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 Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι που καταλαμβάνει/ουν Νέα Θέση Εργασίας (ΝΘΕ) θα πρέπει να είναι άνεργος/οι 

εγγεγραμμένος/οι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης. 

 Στο μισθολογικό κόστος της ΝΘΕ συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Το 

κόστος αυτό θα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο με τη διάρκεια απασχόλησης. 

 Η δαπάνη της ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με 

τον εργοδότη ωφελούμενο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών 

επιχείρησης, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους. 

 Η δαπάνη σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 

προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ. 

 Οι πιστοποιημένες για χρηματοδότηση δαπάνες δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό.  

5 ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Στο πλαίσιο της Ενέργειας Γ, ο ανώτατος επιλέξιμος προς χρηματοδότηση προϋπολογισμός έχει ως ακολούθως: 

Α. Για κάθε δικαιούχο - ωφελούμενο ανέρχεται στο ποσό των 15.000 €.  

Β. Σε περίπτωση ανάληψης κοινής επιχειρηματικής δράσης  με παραπάνω από ένα ωφελούμενο, ο ανώτατος επιλέξιμος 

προς χρηματοδότηση προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των 200.000 €, όπως προβλέπεται στον 

Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Μinimis). Σημειώνεται ότι τηρούνται απαρεγκλίτως 

οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται στον ως άνω Κανονισμό και αφορά κάθε επιχορηγούμενο ωφελούμενο. 

Συγκεκριμένα, στο όριο του Κανονισμού (ΕΚ) De Minimis 1407/2013, προσδιορίζεται, ότι η ενίσχυση που θα λάβει μια 

επιχείρηση στα πλαίσια των Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de 

minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε 

περίοδο τριών οικονομικών ετών.              

Γ. Στο ποσό της χρηματοδότησης  δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος, σε καμία περίπτωση, δεν είναι επιλέξιμος. 

Δ. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε 

επιχειρηματικού σχεδίου.   

Ε. Σε όλες τις περιπτώσεις η   έναρξη επιλεξιμότητας  των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου ορίζεται  από την 

ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε  κάθε περίπτωση μετά την ημερομηνία της 

Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

"EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007916 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δράσεις για την 

στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία Supermarket Larissa 2014-2020» (29/6/2017).Η λήξη της, ορίζεται  για 

μεν τους απολυμένους μέχρι και τις 26/02/2018 για δε τους NEETs μέχρι και τις 31/12/2017. Σε περίπτωση 

συνύπαρξης NEETs και απολυμένων σε ένα εταιρικό σχήμα, ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31/12/2017.  

 

6 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ΄ 

6.1 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή του αιτήματος συμμετοχής  μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης 

(Απόφασης Ένταξης) από την Αρχή Διαχείρισης (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) για την χρηματοδότηση των 

επιχειρηματικών σχεδίων, είναι τα εξής: 

1. Πρόσκληση υποβολής  Αιτημάτων Συμμετοχής στην Ενέργεια Γ 

ΑΔΑ: 7ΚΖ1465Θ1Ω-ΤΞΕ



Οδηγός Εφαρμογής της Ενέργειας Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΠ 2014-2020 

 

  

 

                                                      Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

11 

2. Υποβολή των αιτημάτων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ωφελούμενους 

3. Έλεγχος επιλεξιμότητας των Επιχειρησιακών Σχεδίων, από την Αρχή Διαχείρισης 

4. Έκδοση προσωρινού καταλόγου - προσωρινών αποφάσεων έγκρισης από την Αρχή Διαχείρισης 

5. Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής του Β΄ σταδίου , από τους ωφελούμενους 

6. Έκδοση τελικού καταλόγου και οριστικών αποφάσεων έγκρισης (Αποφάσεων Ένταξης) από την Αρχή 
Διαχείρισης  

7. Δημοσιοποίηση και αποστολή των αποφάσεων έγκρισης στους ωφελούμενους από την Αρχή Διαχείρισης. 

6.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ΄ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΚΔΟΣΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να κατατεθούν  για την συμμετοχή στην Ενέργεια Γ΄ και την έκδοση της 

Απόφασης Ένταξης είναι τα παρακάτω: 

i. το ήδη εκπονημένο κατά την Ενέργεια Α επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης συνοδευόμενο από τη 
Βεβαίωση του φορέα εκπόνησης των επιχειρηματικών σχεδίων . 

ii. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της οποίας ο ωφελούμενος βεβαιώνει το επιχειρηματικό πεδίο στο οποίο 
προτίθεται να δραστηριοποιηθεί και το ότι με τη χρηματοδότηση που θα λάβει δεν ξεπερνάει το όριο του 
Κανονισμού (ΕΕ) De Minimis 1407/2013 (Παράρτημα ΙΙΙ). Επίσης, κατά το Β΄Στάδιο ελέγχου επιλεξιμότητας 
των επιχειρηματικών σχεδίων θα εξετάζεται η καταχώρησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ), η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των εκτυπώσεων των 
σχετικών εντύπων του συστήματος. Οι Σύμβουλοι επιχειρηματικότητας ενημερώνουν τους ωφελούμενους για 
την υποχρέωσή τους αυτή και υποβοηθούν για την εκπλήρωσή της. 

iii. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος εμπίπτει στην κατηγορία των ΝΕΕΤs, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της 
οποίας βεβαιώνει ότι δεν  έχει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.  

iv. Τα δικαιολογητικά ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης (δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης 
επιχείρησης, βεβαίωση έναρξης εργασιών, άδεια άσκησης επαγγέλματος), εφόσον έχει γίνει έναρξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ως άνω περ. Ε του κεφ. 5 του Οδηγού. 

Διευκρινίζεται ότι, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης της επιχείρησης που θα πρέπει να 

προσκομισθούν αναλόγως με την νομική μορφή της επιχείρησης είναι ενδεικτικά ως ακολούθως: 

 Για Ε.Π.Ε: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη 
μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.  

 Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του καταχωρημένα στη 
μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.  

 Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές 
εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την βεβαίωση έναρξης, επανέναρξη 
της επιχείρησης θα προσκομίζεται η βεβαίωση διακοπής της προηγούμενης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 

 Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει: Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση εγγραφής 
στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.  

v. στην περίπτωση έναρξης επιχείρησης με περισσότερους από έναν (1) εταίρο προσκομίζονται επιπρόσθετα 
δικαιολογητικά εταιρικής σύνθεσης, αν δεν προκύπτει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθώς και 
πιστοποιητικό νομίμου εκπροσώπου. 

vi. τα δικαιολογητικά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης. 

vii. τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης. 
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6.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ΄.  

6.3.1 ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα αιτήματα Συμμετοχής στην Ενέργεια Γ, υποβάλλονται από τους ωφελούμενους σε έντυπη μορφή 

κάνοντας χρήση του υποδείγματος «Έντυπο Υποβολής Αιτήματος Συμμετοχής στην Ενέργεια Γ» 

(Παράρτημα ΙΙ), στο οποίο θα πρέπει να  συμπληρωθούν τα γενικά στοιχεία και οι προτεινόμενες δαπάνες 

του επιχειρηματικού τους σχεδίου. 

Τα αιτήματα Συμμετοχής των υποψήφιων ωφελούμενων επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτημάτων Συμμετοχής στην Ενέργεια Γ, από τους 

ωφελούμενους ορίζεται στην δημοσιευθείσα πρόσκληση. 

Μετά τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας της έντυπης υποβολής, δεν μπορεί να υποβληθεί κανένα άλλο αίτημα 

χρηματοδότησης. 

       Το έντυπο υποβολής αιτήματος συμμετοχής στην Ενέργεια Γ, καθώς και  σχετικά έντυπα και  πληροφοριακό υλικό 

βρίσκονται  αναρτημένα  στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής Διαχείρισης/ ΕΥΔ ΕΣΠΑ  ΑπΚΟ  (http://www.eye-

ekt.gr), στο τμήμα που αφορά στο ΕΤΠ.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έντυπα, θα αποσταλούν στο Φορέα Υλοποίησης του έργου, προκειμένου να τεθούν 

στη διάθεση των ενδιαφερόμενων ωφελούμενων. 

6.3.2 Α΄ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

Κατά το πρώτο στάδιο ελέγχου επιλεξιμότητας του Επιχειρηματικού Σχεδίου απαιτείται  η προσκόμιση των εξής 

δικαιολογητικών από τους ωφελούμενους: 

i. το ήδη εκπονημένο, κατά την Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική», Επιχειρηματικό Σχέδιο της 

επιχείρησης, συνοδευόμενο από τη βεβαίωση του Φορέα εκπόνησης των Επιχειρηματικών Σχεδίων . 

ii. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της οποίας ο ωφελούμενος δηλώνει το επιχειρηματικό πεδίο στο οποίο προτίθεται να 

δραστηριοποιηθεί και βεβαιώνει ότι με τη χρηματοδότηση που θα λάβει δεν ξεπερνάει το όριο του Κανονισμού 

(ΕΕ) De Minimis 1407/2013 (Παράρτημα ΙΙΙ). 

iii. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της οποίας ο ωφελούμενος δηλώνει  ότι δεν  έχει τη μαθητική, σπουδαστική ή  φοιτητική  

ιδιότητα, όταν οι ωφελούμενοι είναι ΝΕΕΤs. 

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση πρόθεσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με περισσότερους από 

έναν (1) εταίρο, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα είναι όσες και οι εταίροι που θα συμμετάσχουν στο εταιρικό σχήμα. 

 

6.3.3 Β΄ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Κατά το δεύτερο στάδιο ελέγχου επιλεξιμότητας του Επιχειρηματικού Σχεδίου απαιτείται η προσκόμιση των εξής 

δικαιολογητικών: 

i. Τα δικαιολογητικά ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης (δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης επιχείρησης, 

βεβαίωση έναρξης εργασιών, άδεια άσκησης επαγγέλματος κλπ) 

ii. τα δικαιολογητικά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης. 

iii. του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης 

iv. εκτύπωση του εντύπου καταχώρησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου στο ΠΣΣΚΕ 

http://www.eye-ekt.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
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7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

7.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Με το πέρας της υποβολής των αιτημάτων Συμμετοχής στην Ενέργεια Γ , ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας 

των προς ένταξη επιχειρηματικών σχεδίων από την Αρχή Διαχείρισης (ΕΥΔ ΕΣΠΑ  ΑπΚΟ). Ο έλεγχος επιλεξιμότητας θα 

πραγματοποιηθεί βάσει των κριτηρίων που παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο του Οδηγού 7.2 – Κριτήρια 

Ελέγχου Επιλεξιμότητας. 

Κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας των επιχειρηματικών σχεδίων θα γίνεται έλεγχος μη υπέρβασης των ανώτατων ορίων του 

Κανονισμού de Minimis, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ) 

 

7.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας των αιτημάτων  Συμμετοχής στην Ενέργεια Γ, θα πραγματοποιηθεί βάσει των παρακάτω 

κριτηρίων: 

 χρήση του τυποποιημένου εντύπου του αιτήματος Συμμετοχής στην Ενέργεια Γ  

 προσκόμιση του εκπονημένου επιχειρηματικού σχεδίου 

 προσκόμιση των Υπεύθυνων Δηλώσεων (όπως περιγράφηκαν παραπάνω στο Κεφάλαιο 6.2 του Οδηγού)  

 Έλεγχος επιλεξιμότητας των προτεινόμενων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με το κεφ. 4 του 

παρόντος Οδηγού. 

 Έλεγχος του εύλογου του κόστους των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Η διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας θα αποτυπωθεί ανά στάδιο ελέγχου, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

7.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλεξιμότητας, από Ειδική Τριμελή Επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό, με 

απόφαση της  Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία 

συντάσσει και σχετικό πρακτικό, η Αρχή Διαχείρισης (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) διαβιβάζει τον προσωρινό κατάλογο των 

Εεπιχειρηματικών Σσχεδίων που πληρούν το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας, στην Αναπληρώτρια Υπουργό 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία με Απόφασή της τον εγκρίνει με σχετική Απόφασή 

της. Στην ίδια Απόφαση ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται και 

περιγράφονται στη συνέχεια. 

Υπογραμμίζεται, ότι οι ωφελούμενοι που δεν εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση ενημερώνονται με σχετικές απορριπτικές 

επιστολές, από την Αρχή Διαχείρισης. Στις επιστολές αυτές αναφέρεται ο ακριβής λόγος απόρριψης.  

Μετά την έγκριση του προσωρινού καταλόγου, η Αρχή Διαχείρισης ενημερώνει τους ωφελούμενους προκειμένου: 

1. να προβούν στην ίδρυση της επιχείρησης (αφορά όσους δεν έχουν ιδρύσει την επιχείρησή τους) 

2. να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης (δικαιολογητικά νόμιμης 

υπόστασης επιχείρησης, βεβαίωση έναρξης εργασιών, άδεια άσκησης επαγγέλματος). 
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3. στην περίπτωση έναρξης επιχείρησης με περισσότερους από έναν (1) εταίρο προσκομίζονται επιπρόσθετα 

δικαιολογητικά εταιρικής σύνθεσης, αν δεν προκύπτει από τα ανωτέρω καθώς και πιστοποιητικό εκπροσώπησης του 

σχήματος συνεργασίας. 

4. να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης και 

5. να προσκομίσουν τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης 

6. να προσκομίσουν την εκτύπωση του εντύπου καταχώρησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου στο ΠΣΣΚΕ 

Στη συνέχεια, η Τριμελής Επιτροπή, ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά και συντάσσει πρακτικό, με τον  Τελικό 

Κατάλογο των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, ο οποίος διαβιβάζεται από την Αρχή Διαχείρισης στην 

Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προς έγκριση και κατόπιν 

εκδίδεται Απόφαση Ένταξης των Επιχειρηματικών Σχεδίων. 

Μετά την έκδοση της Απόφασης  ένταξης, δημοσιεύονται τα στοιχεία των εγκεκριμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων στον 

Διαδικτυακό Τόπο της Αρχής Διαχείρισης/ ΕΥΔ ΕΣΠΑ  ΑπΚΟ (http://www.eye-ekt.gr) και ακολούθως, ενημερώνονται όλοι 

οι ωφελούμενοι, με σχετικές εγκριτικές επιστολές, από την Αρχή Διαχείρισης. 

To υπόδειγμα της Απόφασης Ένταξης του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Ωφελούμενου παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

V.  

Η Αρχή Διαχείρισης καταχωρεί στο ΟΠΣ ΕΤΠ τα απαιτούμενα στοιχεία της Ενέργειας Γ του έργου (Πρόσκληση κλπ). 

 

8 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 

Προκειμένου να καταβληθεί η χρηματοδότηση των  Επιχειρηματικών Σχεδίων στους ωφελούμενους, θα πρέπει:  

 Οι ωφελούμενοι να υποβάλλουν αίτημα καταβολής χρηματοδότησης σύμφωνα με την διαδικασία που 
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8.1 του Οδηγού,  

 να γίνεται επανέλεγχος από την Αρχή Διαχείρισης περί μη υπέρβασης των ορίων που τίθενται στον Κανονισμό 
De Minimis από σχετική αναφορά που εξάγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΣΚΕ) και να επαληθεύονται οι δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου που περιλαμβάνονται στο αίτημα 
καταβολής χρηματοδότησης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8.2 του Οδηγού,  

 να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8.3 του Οδηγού. 

8.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Μετά την έκδοση της εγκριτικής Απόφασης (Απόφασης Ένταξης), ο ωφελούμενος υποβάλλει αίτημα καταβολής 

χρηματοδότησης το οποίο ενεργοποιεί τη διαδικασία επαλήθευσης (Κεφάλαιο 9.2 – Διαδικασία Διενέργειας 

Επαληθεύσεων) που διενεργείται από την Αρχή Διαχείρισης, για τον έλεγχο υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου. 

Συγκεκριμένα, η διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης για την Ενέργεια Γ, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 

ακόλουθα: 

1. Ο ωφελούμενος υποβάλλει το Αίτημα Καταβολής Χρηματοδότησης (σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό 

έντυπο) προς την Αρχή Διαχείρισης (ΕΥΔ ΕΣΠΑ  ΑπΚΟ), συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Υπόδειγμα του Εντύπου Αιτήματος Καταβολής Χρηματοδότησης καθώς και αναλυτική περιγραφή των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών παρουσιάζονται στο Παράρτημα VΙ του Οδηγού. 

2. Ο κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να υποβάλλει πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας με την επωνυμία και τον          

αριθμό του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης που έχει συσταθεί σε μορφή IBAN ο οποίος θα 

χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις χρηματορροές  του συγκεκριμένου έργου  

http://www.eye-ekt.gr/
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3. Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει μαζί με το αίτημα να προσκομίσει: 

I. τα παραστατικά – τιμολόγια  των προμηθευτών  και 

II. τα εξοφλητικά παραστατικά των τιμολογίων, των επιλέξιμων δαπανών που θα πρέπει να έχει καταβάλει στον    

προμηθευτή. 

4. Υπογραμμίζεται, ότι τα παραστατικά θα φέρουν ένδειξη με τον κωδικό του επιχειρηματικού σχεδίου και τη 

σήμανση του έργου. 

5. Κάθε ωφελούμενος υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει 

εκχωρήσει σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή τρίτο το ποσό της χρηματοδότησης. 

8.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ 

Ο ωφελούμενος, όπως έχει ήδη προαναφερθεί στο Κεφάλαιο 8.1 του Οδηγού, μετά  την έκδοση της απόφασης  έγκρισης 

του επιχειρηματικού του σχεδίου υποβάλλει το αίτημα καταβολής χρηματοδότησης με στοιχεία για το οικονομικό 

αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο ενεργοποιεί τη διαδικασία διενέργειας των επαληθεύσεων από τα 

αρμόδια όργανα της Αρχής Διαχείρισης (ΕΥΔ ΕΣΠΑ  ΑπΚΟ ). 

Οι επαληθεύσεις μπορεί να είναι διοικητικές ή και επιτόπιες. Σε κάθε περίπτωση, θα γίνεται επανέλεγχος περί μη 

υπέρβασης των ορίων που τίθενται στον Κανονισμό De Minimis από σχετική αναφορά που εξάγεται από το Πληροφοριακό 

Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ)  

Υπογραμμίζονται τα εξής: 

i. σε κάθε αίτημα καταβολής χρηματοδότησης που υποβάλλεται  διενεργείται διοικητική επαλήθευση 

ii. από τα εγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια, η Αρχή Διαχείρισης θα επιλέξει δειγματοληπτικά εκείνα που θα πρέπει 

κατ’ ελάχιστον να επαληθευτούν με επιτόπιο έλεγχο. Ο προσδιορισμός του μεγέθους του δείγματος των 

επιχειρηματικών σχεδίων για επιτόπια επαλήθευση θα υπολογίζεται με τον εξής τύπο: 

     α) εάν τα εγκεκριμένα Επιχειρηματικά Σχέδια είναι από 1 έως 10, θα γίνει επαλήθευση στο 50% αυτών 

    β) εάν τα εγκεκριμένα Επιχειρηματικά Σχέδια είναι από 11 έως 50, θα γίνει επαλήθευση σε 5 Επιχειρηματικά Σχέδια 

+ 20% του αριθμού των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων 

     γ) εάν τα εγκεκριμένα Επιχειρηματικά Σχέδια είναι άνω των 51, θα γίνει επαλήθευση σε 13 Επιχειρηματικά Σχέδια 

+ 5% του αριθμού των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. 

Στη συνέχεια, τα συγκεκριμένα Επιχειρηματικά Σχέδια που θα αποτελέσουν το δείγμα επιλέγονται τυχαία και σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Αρχή Διαχείρισης και τα προβλεπόμενα στην ΥΠΑΣΥΔ του ΕΤΠ. Σε κάθε 

επιχειρηματικό σχέδιο που θα επιλεγεί στο δείγμα θα διενεργηθεί μια επιτόπια επαλήθευση κατά προτίμηση στο τελευταίο 

αίτημα καταβολής χρηματοδότησης. Η Αρχή Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που κρίνει, της διενέργειας 

επιτόπιων επαληθεύσεων στο σύνολο των Επιχειρηματικών Σχεδίων. 

Α. Διενέργεια Διοικητικής Επαλήθευσης 

Η Αρχή Διαχείρισης (ΕΥΔ ΕΣΠΑ  ΑπΚΟ), προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο και επεξεργασία των στοιχείων που έχουν 

υποβληθεί με το αίτημα καταβολής χρηματοδότησης του ωφελούμενου και ειδικότερα: 

- στην επιβεβαίωση ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα, εντός της περιόδου επιλεξιμότητας  

- στην επιβεβαίωση ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες και περιλαμβάνονταν στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο. 

- στην πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου, τον έλεγχο δηλαδή της νομιμότητας των δαπανών με βάση τα 

υποβληθέντα παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης. 
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- στην επιβεβαίωση του εύλογου του κόστους των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς. 

- στη διασφάλιση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Oδηγού. 

Το Υπόδειγμα του Εντύπου Διοικητικής Επαλήθευσης που θα χρησιμοποιήσει η Αρχή Διαχείρισης για να 

ελέγξει τα παραπάνω επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Έντυπο Διοικητικής Επαλήθευσης. 

Μετά το πέρας της Διοικητικής Επαλήθευσης, συντάσσεται η Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης από τους ελεγκτές και 

διαβιβάζεται προς έγκριση στον Προϊστάμενο της Αρχής Διαχείρισης. Στη συνέχεια, η Αρχή Διαχείρισης ενημερώνει 

τον ωφελούμενο για τα αποτελέσματα της επαλήθευσης. 

Β. Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης 

Η επιτόπια επαλήθευση, εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο έχει περιληφθεί στο δείγμα με βάση τη μέθοδο που 

παρουσιάστηκε ανωτέρω, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης του αιτήματος καταβολής 

της χρηματοδότησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του ωφελούμενου από την Αρχή Διαχείρισης, στην έδρα της 

επιχείρησης, και συνίσταται τουλάχιστον στα παρακάτω: 

- στην επαλήθευση του φυσικού αντικειμένου του επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται 

από τον ωφελούμενο και σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Έγκρισης 

Χρηματοδότησης. 

- στον έλεγχο όλων των πρωτότυπων παραστατικών της επένδυσης τα οποία θα σφραγίζονται. 

- στην επαλήθευση ότι ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος και 

αμεταχείριστος. 

- στην επιβεβαίωση ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου. 

- στον έλεγχο τήρησης των απαιτούμενων μέτρων δημοσιότητας.  

- στην έλεγχο τήρησης επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης από την οποία να προκύπτει η καταχώρηση όλων 

των δαπανών που αντιστοιχούν πλήρως με τις δαπάνες που δηλώνονται στην Αρχή Διαχείρισης. 

- στον έλεγχο τήρησης φακέλου της επένδυσης. 

Υπόδειγμα του Εντύπου Επιτόπιας Επαλήθευσης το οποίο θα χρησιμοποιήσει η Αρχή Διαχείρισης για να ελέγξει 

τα παραπάνω επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Έντυπο Επιτόπιας Επαλήθευσης. 

Μετά το πέρας της επαλήθευσης, επιβεβαιώνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου, 

συντάσσεται η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης από τους ελεγκτές και διαβιβάζεται προς έγκριση, στον Προϊστάμενο της 

Αρχής Διαχείρισης.. Στην συνέχεια, η Αρχή Διαχείρισης ενημερώνει τον ωφελούμενο για τα αποτελέσματα της 

επαλήθευσης. 

Γ. Διαδικασία Ολοκλήρωσης 

Η υποβολή του τελευταίου αιτήματος καταβολής χρηματοδότησης και η καταβολή αυτής, σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση 

της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Αρμόδιος για την εξέταση των αιτημάτων ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών σχεδίων είναι η Αρχή Διαχείρισης (ΕΥ ΕΔ 

ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) 

 

Υπογραμμίζεται ότι, η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης πριν την παρέλευση ενός έτους από την τελική 

καταβολή της δημόσιας  χρηματοδότησης, ή η μη παραγωγική της λειτουργία κατά το διάστημα αυτό , αποτελεί 

λόγο ανάκλησης της απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης και θα εξετάζεται κατά περίπτωση από την ΑΔ.  
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Με βάση τα παραπάνω, η επιχείρηση θα πρέπει να εμφανίζει ενδείξεις παραγωγικής λειτουργίας (πχ. ηλεκτροδότηση 

ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ, κλπ).  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί ανάκληση της απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης, η Αρχή Διαχείρισης είναι αρμόδια για 

την έκδοση της σχετικής απόφασης (Υπόδειγμα της ανάκλησης της απόφασης ένταξης παρουσιάζεται στο Παράρτημα IX.) 

Υπόδειγμα της ανάκλησης της απόφασης ένταξης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX. 

Με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας Έκθεσης Διοικητικής Επαλήθευσης, και την καταβολή της τελικής 

χρηματοδότησης  η Αρχή Διαχείρισης προβαίνει στη σύνταξη της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, 

την οποία διαβιβάζει στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία 

και την εγκρίνει. Στην συνέχεια, η Αρχή Διαχείρισης την κοινοποιεί στον Ωφελούμενο. Διευκρινίζεται, ότι με αυτή: 

- βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του αντικειμένου του επιχειρηματικού σχεδίου, 

- αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης των δαπανών, 

- διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο του 

ωφελούμενου, στην απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης και στον παρόντα Οδηγό,  

- καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε Υποχρέωσης του Ωφελούμενου, όπως αυτές προδιαγράφονται σε 

επόμενο Κεφάλαιο του Οδηγού (Κεφάλαιο 10 - Υποχρεώσεις Ωφελούμενων). 

Υπόδειγμα της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου επισυνάπτεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Μετά την έκδοση των βεβαιώσεων ολοκλήρωσης, η Αρχή Διαχείρισης, συντάσσει και υποβάλλει στο ΟΠΣ ΕΤΠ 2014 – 

2020, τα στοιχεία των βεβαιώσεων ολοκλήρωσης  

 

8.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή Διαχείρισης: 

α. αφού διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο των υποβληθέντων αιτημάτων καταβολής χρηματοδότησης και επαληθεύσει τις 

δαπάνες (Κεφάλαια  8.1 & 8.2 του Οδηγού) 

β. δίνει εντολή εκταμίευσης στον υπόλογο, όπως εκταμιεύσει, συγκεκριμένο ποσό υπέρ εκάστου ωφελούμενου και μέχρι το 

ανώτατο ύψος της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.  

 

8.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 

Σε περίπτωση που η Αρχή Διαχείρισης διαπιστώσει παράβαση όρων ή προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού, 

μετά από οποιαδήποτε καταβολή χρηματοδότησης στον/στην ωφελούμενο/η, η χρηματοδότηση θα διακόπτεται με 

επιστροφή του αναλογούντος ποσού από τον ωφελούμενο.  

Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από την επιχείρηση σε όλες τις 

περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 

37 της με αρ. πρωτ.: 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης 

και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το σχετικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο. 
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9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Αρχή Διαχείρισης, 

αλλά με γνωστοποίηση στην Αρχή Διαχείρισης και με ευθύνη του Ωφελούμενου, μπορούν να γίνουν αποδεκτά τα εξής: 

 εσωτερική μεταφορά κονδυλίων με την προϋπόθεση ότι:  

- δεν προκαλείται υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού της κατηγορίας Προμήθεια Εμπορευμάτων 

Αναλωσίμων, το οποίο δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 20% του συνολικού εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου 

- δεν επιφέρει αύξηση της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης του επιχειρηματικού σχεδίου 

 μεταβολή επωνυμίας ή/και επιλέξιμης νομικής μορφής της επιχείρησης 

 αλλαγή έδρας ή και τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης 

 αλλαγή νεοπροσλαμβανόμενου/ων που καλύπτουν Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ), με την προϋπόθεση της 

διατήρησης της θέσης εργασίας για το χρονικό διάστημα που εμπίπτει στις υποχρεώσεις των ωφελούμενων - 

δικαιούχων. 

Υπογραμμίζεται, ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά τα εξής: 

1. αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου 

2. αύξηση της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης 

3. τροποποίηση για μεταβολή του αριθμού των εταίρων και των εταιρικών μεριδίων 

4. αντικατάσταση της εγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΚΑΔ) καθώς και αίτημα προσθήκης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δεν είναι επιλέξιμη σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.2 – 

Εξαιρέσεις του Οδηγού. 

 

10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Οι ωφελούμενοι οφείλουν: 

1. να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική κωδικοποίηση από την οποία να 

προκύπτει η καταχώρηση όλων των δαπανών που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην 

Αρχή Διαχείρισης (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ). 

2. να τηρούν και να ενημερώνουν το φάκελο του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου με όλα τα στοιχεία 

που αφορούν την υλοποίηση του έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή του.  

3. να τηρούν τόσο ατομικά (ως αποδέκτες της ενίσχυσης) όσο και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης το όριο του 

Κανονισμού de minimis (βλέπε Κανονισμό 1407/2013). 

4. να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς την Αρχή Διαχείρισης (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) 

σχετικά με το έργο τους, με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων. 

5. να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και να 

διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιαδήποτε στοιχεία αφορούν στην υλοποίηση του επιχειρηματικού 

σχεδίου, εφόσον ζητηθούν. 

6. να λαμβάνουν όλα τα μέτρα δημοσιότητας και ειδικότερα: 
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i. να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

επιχειρηματικού σχεδίου αφίσα αναφορικά με τη συνδρομή του ΕΤΠ στην υλοποίηση της επένδυσης 

τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον Οδηγό Δημοσιότητας ο οποίος είναι 

αναρτημένος στην οικεία διαδικτυακή σελίδα της Αρχής Διαχείρισης http://www.eye-ekt.gr, 

ii. να αποδέχονται την καταγραφή τους σε Κατάλογο των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων που 

δημοσιοποιεί η Αρχή Διαχείρισης στη διαδικτυακή πύλη http://www.eye-ekt.gr, στον οποίο αναφέρονται: 

η ονομασία του ωφελούμενου και του επιχειρηματικού σχεδίου, μια σύνοψη του επιχειρηματικού 

σχεδίου, η  ημερομηνία έναρξης του επιχειρηματικού σχεδίου, και ο συνολικός εγκεκριμένος 

προϋπολογισμός, 

iii. να πληρούνται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας εταιρικών ιστοσελίδων από ΑΜΕΑ. 

7. να λειτουργούν την επιχείρηση, να διατηρούν τον εξοπλισμό και να προσκομίζουν όποτε τους ζητηθεί τα σχετικά 

δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα παραπάνω, για 12 μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία που θα 

αναγράφεται στη βεβαίωση ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου και θα αφορά στην καταβολή της 

δημόσιας χρηματοδότησης 

Υπογραμμίζεται, ότι θα πρέπει να μην αντικαταστήσουν οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού για το 

12μηνο μετά την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου, εκτός εάν η 

αντικατάσταση αφορά αγορά νέου παρόμοιου εξοπλισμού (όμοιας ή καλύτερης τεχνολογίας). Στις 

περιπτώσεις αυτές οφείλουν πριν από οποιαδήποτε ενέργεια να υποβάλουν σχετικό αίτημα και εφόσον 

αυτό εγκριθεί να προβούν στην αντικατάσταση, τηρώντας όλα τα παραστατικά που αφορούν τόσο το νέο 

όσο και τον παλαιό εξοπλισμό. 

8. να διατηρούν όλα τα σχετικά με τις επιλέξιμες πραγματοποιηθείσες δαπάνες αποδεικτικά και έγγραφα για 

τουλάχιστον πέντε (5) έτη από τη λήξη της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που εισπράχθηκε από το ΕΤΠ. 

 

11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) 

11.1.1 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
 

Βασικά χαρακτηριστικά μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν. Σ.Επ.) 

Είναι Αστικός Συνεταιρισμός 

Έχει ως καταστατικό σκοπό και αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής1 και κοινωνικής2 ωφέλειας. 

Εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μία ψήφος. 

Εφαρμόζει περιορισμούς στη διανομή κερδών3. 

                                                           
1 Ως «συλλογική ωφέλεια» ορίζεται η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του Φορέα Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσα από τη δημιουργία ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και 

αξιοπρεπούς εργασίας και τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 

 
2 Ως «κοινωνική ωφέλεια» ορίζεται η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα αξιοποιώντας 

την κοινωνική καινοτομία, μέσα από δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ή παροχής «κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 

ενδιαφέροντος» ή παροχής υπηρεσιών ένταξης ευάλωτων ή ειδικών ομάδων, όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό άρθρο του 

Νόμου 4430/2016. Ο τρόπος εξυπηρέτησης της κοινωνικής ωφέλειας πρέπει να περιγράφεται ρητά και με σαφήνεια στο 

καταστατικό του φορέα κοινωνικής οικονομίας. 

 

http://www.eye-ekt.gr/
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11.1.2 Κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων:   
 

α) Κοιν.Σ. Επ. Ένταξης, οι οποίες ιδρύονται από 7 τουλάχιστον μέλη και διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες: 

      

αα) Κοιν.Σ. Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των 

ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Ποσοστό 30% κατ' ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων 

στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές των φυσικών προσώπων 

που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό της Κοιν.Σ. Επ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο 

σταματήσει να πληρούται το ανωτέρω ποσοστό, ο Φορέας πρέπει εντός τριών (3) μηνών να προβεί στις απαραίτητες 

εγγραφές μελών ή προσλήψεις εργαζομένων. Άλλως μετατρέπεται σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας. 

 

Ως «ευάλωτες» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή 

εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν: 

α) τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή), 

β) τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα, 

γ) οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες. 

 

αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των 

ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 50% κατ' ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές των φυσικών προσώπων που 

ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο 

σταματήσει να πληρούται το ανωτέρω ποσοστό, ο Φορέας πρέπει εντός τριών (3) μηνών να προβεί στις απαραίτητες 

εγγραφές μελών ή προσλήψεις εργαζομένων. 

 

Ως «ειδικές» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή 

ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν: 

α) τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, 

β) τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας αν ανθρώπων, 

γ) οι άστεγοι, 

δ) τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, 

ε) οι οικονομικοί μετανάστες, 

στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου, 

ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, 

η) τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, 

θ) οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και άνω των πενήντα ετών. 

                                                                                                                                                                                                      
3 Το καταστατικό της προβλέπει περιορισμούς στη διανομή του κέρδους ως εξής: 

i. ποσοστό τουλάχιστον 5% διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού, 

ii. ποσοστό έως 35% αποδίδεται στους εργαζόμενους του Φορέα, εκτός κι αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης 

αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου iii, 

iii. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας. 
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β) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες ιδρύονται από 5 τουλάχιστον μέλη και αναπτύσσουν 

δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος», σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του Νόμου 4430/2016. 

 

11.1.3 Σύσταση Κοιν.Σ.Επ - Εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας 

Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτεί τυπικές - υποχρεωτικές διαδικασίες 

ίδρυσης/σύστασης που αφορούν την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

Η διαδικασία σύστασης μιας Κον.Σ.Επ. είναι απλή και συντομευμένη συγκριτικά με τη σύσταση ενός αστικού 

συνεταιρισμού του Ν.1667, περιγράφεται αναλυτικά στην Υπουργική Απόφαση 61621/Δ5/2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 

56/Β18-1-2017) και περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Προσδιορισμό κοινωνικού σκοπού και συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (συμβατών με τα προβλεπόμενα στο 

Ν.4430/2016)  

2. Σύνταξη Καταστατικού υπογεγραμμένου σε όλες τις σελίδες και στο τέλος από τα ιδρυτικά μέλη 

3. Υποβολή αίτησης εγγραφής-φακέλου δικαιολογητικών (Καταστατικό, Υπεύθυνη δήλωση κάθε ιδρυτικού μέλους ότι 

δεν συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα ή διαφορετικά  τα στοιχεία της άλλης Κοιν. Σ.Επ. που 

συμμετέχει) στο Τμήμα Μητρώου  

4. Εξέταση αίτησης και έγκριση από το Τμήμα Μητρώου  

Με τη Βεβαίωση Εγγραφής γίνεται η έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή πρέπει να υποβληθεί στο τμήμα Μητρώου: 

1. Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ. 

2. Ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων τρέχοντος έτους. 

3. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για εκλογή οργάνου διοίκησης και πρακτικό οργάνου διοίκησης για συγκρότησή του σε 

σώμα. 

Για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας απαιτείται η συμμετοχή σε αυτήν και η υπογραφή του 

καταστατικού της από τουλάχιστον πέντε (5) πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, και από τουλάχιστον επτά (7), αν πρόκειται για 

Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης. 

Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να εξειδικεύει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Νόμου 4430/2016 

και να περιέχει: 

α) Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ. Ως έδρα ορίζεται ο δήμος, στην περιφέρεια του οποίου έχει την 

έδρα του ο φορέας. Η επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται από το σκοπό της και το είδος της Κοιν.Σ.Επ. 

Ονόματα μελών ή τρίτων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ.. 

β) Για τα φυσικά πρόσωπα: τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις κατοικίας, τους Α.Φ.Μ. των ιδρυτικών μελών και 

αντίστοιχα για τα νομικά πρόσωπα: την επωνυμία, την έδρα, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 

γ) Τους όρους εξόδου και εισόδου των μελών και τους λόγους αποβολής ενός μέλους. 

δ) Την έκταση της ευθύνης των μελών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16. 

ε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας. 
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στ) Τον ορισμό της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που θα μεριμνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκληση της 

πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ.  

Κατά τα λοιπά, το καταστατικό μπορεί να παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων. 

Προβολή ακυρότητας σχετικά με τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. επιτρέπεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον με αγωγή 

που ασκείται μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. 

 

Επισημαίνεται ότι το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η 

ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης. Κάθε μέλος της 

Κοιν.Σ.Επ. διαθέτει από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 

εκατό (100) ευρώ. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη συμμετοχή 

στο κεφάλαιο της επιχείρησης και είναι ίση για όλα τα μέλη. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση μέχρι 

πέντε (5) προαιρετικών μερίδων χωρίς επιπλέον δικαίωμα ψήφου. 

 

4. Η απόκτηση υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών. 

 

Διοίκηση Κοιν.Σ.Επ.   

Η διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ. γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της και τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία 

εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη, συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον, μία φορά 

ανά τρεις μήνες, ή όσο συχνά κριθεί αναγκαίο από το 1/3 των μελών της, αλλά όχι λιγότερα από δύο άτομα. Η ιδιότητα του 

μέλους Διοικούσας Επιτροπής είναι άμισθη. Αν η Κοιν.Σ.Επ. έχει μόνο πέντε (5) μέλη, αντί Διοικούσας Επιτροπής, τα μέλη 

μπορεί να εκλέξουν διαχειριστή, ο οποίος αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής.  

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά, κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, μία τουλάχιστον φορά κάθε έτος 

και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, με σχετική απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής που απευθύνεται προς τα μέλη, προ τουλάχιστον τριών (3) ημερών. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται 

εκτάκτως με πρόσκληση που απευθύνεται προς τα μέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ημερών, είτε με απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής, είτε με πρωτοβουλία του διαχειριστή, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς τη 

Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των μελών της Γ.Σ. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση αυτή, τα μέλη αυτά 

δικαιούνται να τη συγκαλέσουν αυτοβούλως. 

Ζητήματα Ασφαλιστικής και Φορολογικής νομοθεσίας  

Διανομή κερδών  

Ο Νόμος για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία προβλέπει περιορισμένη διανομή των κερδών αποκλειστικά στα 

μέλη-εργαζομένους και στους απλούς εργαζομένους της Κοιν.Σ.Επ. και του Συν.Εργ. σύμφωνα με το ακόλουθο τρόπο:  

1. Ποσοστό έως 35% διανέμεται στα μέλη-εργαζομένους και στους απλούς εργαζομένους της Κοιν.Σ.Επ. και του 

Συν.Εργ. ως κίνητρο απόδοσης,   

2. Ποσοστό έως 5% διατίθεται για το σχηματισμού του τακτικού αποθεματικού της επιχείρησης 

3. Ποσοστό έως 60% διατίθεται για δραστηριότητες της διευρυμένης παραγωγικής ικανότητας της επιχείρησης και τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. που δεν είναι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα στη διανομή των κερδών.  
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Φορολογικές Ελαφρύνσεις 

 Το ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τις Κοιν.Σ.Επ. στους εργαζόμενούς τους 

θεωρείται ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και απαλλάσσεται της φορολογίας περί εισοδήματος νομικών 

προσώπων, της φορολογίας διανεμόμενων κερδών από νομικά πρόσωπα. Ειδικά, για τις Κοιν.Σ.Επ., στον προσδιορισμό 

του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται αυτό το ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, 

εφόσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους τους». Γενικά, όμως, η φορολόγηση των κερδών των Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί 

το συντελεστή φορολόγησης που ισχύει για τις Μ.Μ.Ε. Δεν υπόκεινται, τέλος, σε φορολογία των συνδρομών των μελών 

τους, καθώς και των δωρεών ή χορηγιών που τους γίνονται.  

Επιπρόσθετα στο Νόμο έχει προβλεφθεί εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους 

φορείς  Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, εφόσον δεν έχουν 

παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.  

Ελάχιστες υποχρεώσεις της Κοιν.Σ.Επ. 

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αμείβονται για την 

παρεχόμενη εργασία και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική 

νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η 

Κοιν.Σ.Επ. 

Επισημαίνεται, ότι η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου μόνο με την ιδιότητα του μέλους σε Κοιν.Σ.Επ. δεν του προσδίδει 

εμπορική ιδιότητα, δεν δημιουργεί ατομικές ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά ταυτόχρονα το απλό μέλος 

δεν αμείβεται και δε συμμετέχει στη διανομή των κερδών της επιχείρησης. 

Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζομένων της 

Κοιν.Σ.Επ. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζομένων της 

Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Τμήματος Μητρώου επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιμετώπιση 

έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ανά ημερολογιακό 

έτος.  

Ειδικά για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές των φυσικών προσώπων που 

ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο 

σταματήσει να πληρούται το ανωτέρω ποσοστό, ο Φορέας πρέπει εντός τριών (3) μηνών να προβεί στις απαραίτητες 

εγγραφές μελών ή προσλήψεις εργαζομένων. Άλλως μετατρέπεται σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας. 

Ομοίως για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές των φυσικών προσώπων που 

ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο 

σταματήσει να πληρούται το ανωτέρω ποσοστό, ο Φορέας πρέπει εντός τριών (3) μηνών να προβεί στις απαραίτητες 

εγγραφές μελών ή προσλήψεις εργαζομένων. 
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Το ποσοστό των ακαθαρίστων εσόδων από τις δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. που προέρχεται από Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, υπολογιζόμενου σε τριετή βάση. Από την 

πρόβλεψη του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 14 του Νόμου. 

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η Κοιν.Σ.Επ. με την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το 

Δημόσιο ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολοκλήρον με την 

Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4321/2015 (Α’ 32), το άρθρο 115 του Ν. 

2238/1994 (Α’151) και το άρθρο 4 του Ν. 2556/1997 (Α’ 270) και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της 

Κοιν.Σ.Επ. Για τις οφειλές προς το Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία 

για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου, ευθύνονται έναντι του απεριόριστα και εις ολόκληρον. 

 

 

ΑΔΑ: 7ΚΖ1465Θ1Ω-ΤΞΕ



Οδηγός Εφαρμογής της Ενέργειας Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΠ 2014-2020 

 

  

 

                                                      Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

25 

 

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

12.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Επιλέξιμες Δαπάνες 

12.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής Αιτήματος Συμμετοχής 

12.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

12.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Εντύπου Κριτηρίων Ελέγχου Επιλεξιμότητας Αιτήματος Συμμετοχής 

12.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης  

12.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Εντύπου Αιτήματος Καταβολής Χρηματοδότησης 

12.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπόδειγμα Εντύπου Διοικητικής Επαλήθευσης 

12.8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υπόδειγμα Εντύπου Επιτόπιας Επαλήθευσης 

12.9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Υπόδειγμα Απόφασης Ανάκλησης Απόφασης Ένταξης 

12.10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Υπόδειγμα Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΚΖ1465Θ1Ω-ΤΞΕ


		2017-11-30T14:53:15+0200
	Athens




