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Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
Σκοπός της δράσης είναι υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον 1 θέσης 

εργασίας.  
Το πρόγραμμα δικαιούνται ΠΜΜΕ που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 50.000€ έως 100.000€. 

Λειτουργικά έξοδα Δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης 

Αμοιβές τρίτων Προμήθεια αναλωσίμων 

Προμήθεια λογισμικών-υπηρεσίες παραμετροποίησης 
λογισμικού 

Προμήθεια μηχανημάτων–εξοπλισμού παραγωγής-
λοιπού εξοπλισμού 

Προμήθεια πρώτων υλών / εμπορευμάτων Μισθολογικό κόστος Νέας/ων Θέσης/εων Εργασίας 

Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Είναι επιλέξιμες όλες οι κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των φορέων ΚΑΛΟ εκτός από τομείς α) της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας, β) πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, γ) μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από 
πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την 
υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. 

δ) για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες/κράτη μέλη, ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως 
όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί εισαγόμενων. 
 

Στην περίπτωση Δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς, οι οποίοι 
εμπίπτουν στο ο Δικαιούχος δύναται να ενταχθεί στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή 
η διάκριση του κόστους, 

 

ε)Τα νυχτερινά κέντρα, στ) Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου 
(telemarketing), ζ) Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους, η) Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις 
που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες, θ)Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται 
από 50.000€ έως 100.000€. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί από 2/2/2021 (ώρα 13:00) έως 22/4/2021 (ώρα 15:00). 
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Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Αίτημα του φορέα προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) 

2. α. Στην περίπτωση προκαταβολής : Απόδειξη είσπραξης της προκαταβολής και Ισόποση Εγγυητική επιστολή 
β. Σε περίπτωση μη λήψης προκαταβολής: 
Τιμολόγιο του Φορέα προς Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΑΦΜ ……) για λήψη 
επιχορήγησης του έργου ….) 

3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς πλην Κεντρικής 
Διοίκησης) Η φορολογική ενημερότητα προσκομίζεται πρωτότυπη σε περίπτωση παρακράτησης. 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο) . Σε περίπτωση 
παρακράτησης για απόδοση τρεχουσών εισφορών απαιτείται ταυτότητα πληρωμής τρεχουσών 
εισφορών (ΤΠΤΕ). 

5. Βεβαίωση της τράπεζας με τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού του φορέα ή αντίγραφο φύλλου κίνησης 
λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου) 

6. Υπεύθυνη δήλωση (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία θα βεβαιώνεται: 
- Ότι δεν έχει εκχωρηθεί / ενεχυριασθεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα η αξία της αιτούμενης Δαπάνης και δεν εκκρεμεί 
κατάσχεση του πληρωτέου ποσού 
-το ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ενίσχυσης 

7. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr(μόνο 
στην πρώτη και τελευταία πληρωμή) 

8. Καταστατικό του φορέα (στην πρώτη πληρωμή) 

9. Γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης του φορέα και μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού 

10. Τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας, εφόσον έχουν υπάρξει Πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο:  
μη πτώχευσης 
μη αίτησης για πτώχευση 
μη θέσης σε εκκαθάριση 
μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 

11. Πιστοποιητικό/Έγγραφο περί μη λύσης - μη εκκαθάρισης από το Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

12. Απόφαση ένταξης (στην πρώτη πληρωμή) και τροποποιήσεις αυτής εφόσον υπάρξουν στην πορεία. 

13. Extrait των πληρωμών με το διαθέσιμο υπόλοιπο (μετά την πρώτη δόση) 
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