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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ        Θέρμη, 21-10-2019 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ        Αρ. Πρωτ.: 839 
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ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:     57001 ΘΕΡΜΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΗΤΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:         2310-463.930 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε.,           

ως επικεφαλής εταίρος της πιλοτικής δράσης  

 «Γραφείο υποστήριξης πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 

 του συγχρηματοδοτούμενου από το ΙΝTERREG EUROPE έργου PURE COSMOS-PUblic authorities Role Enhancing 
COmpetitiveness of SMeS,  

ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους 

για συμμετοχή στις υποστηρικτικές δράσεις, σε υπό σύσταση ή/και υφιστάμενες, πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις 

Η πιλοτική δράση αφορά στη δημιουργία ενός Γραφείου Υποστήριξης της Καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία, 
καλούμενο CeMaO-misme, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη υπό σύσταση ή/και υφιστάμενων πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να ενσωματώσουν ψηφιακές εφαρμογές και 
καινοτομία, κατά την έναρξη ή την επέκταση υπάρχουσας επιχείρησης.  

Μέσα από το CEMaO, ένας επιχειρηματίας μπορεί να αποκτήσει γνώσεις, σχετικά με τα πρώτα βήματα ίδρυσης 
μιας επιχείρησης ή με την περεταίρω ανάπτυξη της επιχείρησης του, με την ενσωμάτωση ψηφιακών εφαρμογών, 
πριν χρησιμοποιήσει το Γραφείο Διασύνδεσης One Stop Liaison Office της ΠΚΜ.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  Ιnterreg Europe και υλοποιείται σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), τον 
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), το ΟΚ!THESS- Οικοσύστημα Καινοτομίας & Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και την Αναπτυξιακή 
Τράπεζα Επενδύσεων της Σαξονίας Ανχαλτ. 

Περιοχή παρέμβασης της  πιλοτικής Δράσης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

Βασικός στόχος του CeMaO-misme είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας 

- τη δημιουργία ενός εφικτού επιχειρηματικού σχεδίου για την αναβάθμιση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και 

- την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με την ενσωμάτωση ψηφιακών εφαρμογών  

 Ομάδες στόχου:  

- Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις  

- Άτομα ή ομάδες ατόμων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες  

Οι ωφελούμενοι στα πλαίσια της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού και προώθησης της 
καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υποχρεωτικά θα συμμετέχουν στις ακόλουθες δράσεις: 



 
PURE COSMOS 

(PUblic authorities Role Enhancing COmpetitiveness of SMeS) 

 
 

 
 

 

 

Συνολικός 
Αριθμός 

Ωφελούμενων 

Άτομα/ομάδες ατόμων με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες / υφιστάμενες 
επιχειρήσεις με πρόθεση ψηφιακής αναβάθμισης: εννέα (9)  

Δράση 1  Εκπαιδευτικά Εργαστήρια 

 

Η Δράση αφορά στην παρακολούθηση τριών (3) υποχρεωτικών επιχειρηματικών 
εργαστηρίων κατάρτισης με στόχο την παροχή γνώσης στη φάση εκκίνησης ή 
επέκτασης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και την καλύτερη κατανόηση 
των ευκαιριών και των πλεονεκτημάτων των ψηφιακών μετασχηματισμών / 
τεχνολογιών για τις ΜΜΕ και τη βελτίωση  του περιβάλλοντος της ψηφιακής 
επιχείρησης. Τα εργαστήρια θα επικεντρωθούν τόσο στις νομικές όσο και στις 
διαδικαστικές πτυχές της εκκίνησης και στην ψηφιακή καινοτομία (μάρκετινγκ, 
ηλεκτρονικό εμπόριο, εσωτερική οργάνωση μιας επιχείρησης, ψηφιακές λύσεις 
κλπ) καθώς και στις οικονομικές πτυχές των εταιρειών. 
Θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά εργαστήρια: 
1. Πώς να δημιουργήσεις μια επιτυχημένη επιχείρηση και πώς προετοιμάζεται 

το Business Plan (16 ώρες) 
2. Ψηφιακή καινοτομία  & επιχειρηματικότητα: τι σημαίνει ψηφιοποίηση και 

πώς η ψηφιακή καινοτομία συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα και την 
απόδοση μιας επιχείρησης (16 ώρες) 

3. Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (16 ώρες) 

Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά επιχείρηση: 3 άτομα 
Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν στα γραφεία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ή σε χώρους 
των συνεργαζόμενων στο έργο φορέων 

Δράση 2  Ατομική Συμβουλευτική 

 

Μετά την βασική κατάρτιση, οι επιχειρήσεις/δυνητικοί επιχειρηματίες 
υποχρεωτικά θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και θα 
υποστηριχθούν εξατομικευμένα, με προσωπική  συμβουλευτική στήριξη, βάσει 
των αναγκών τους.  
Κάθε επιχειρηματίας/ δυνητικός επιχειρηματίας/ ομάδα δυνητικών 
επιχειρηματιών θα παρακολουθήσουν τέσσερις (4) εξειδικευμένους κύκλους 
συμβουλευτικής υποστήριξης με απώτερο στόχο την εκπόνηση επιχειρηματικού 
σχεδίου και τον εντοπισμό αδύνατων σημείων προκειμένου οι εταιρείες/ 
δυνητικοί επιχειρηματίες να αναπτύξουν ένα ισχυρό επιχειρηματικό σχέδιο και 
μια βιώσιμη επιχείρηση.  
Η ατομική συμβουλευτική θα υλοποιηθεί στα γραφεία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε 

Δράση 3 Επιχειρηματική Καθοδήγηση  (Mentoring) 

 

Εκτός από τις συμβουλευτικές συνεδρίες, οι επιχειρηματίες και οι εν δυνάμει 
επιχειρηματίες θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με μέντορες, ώστε να 
αποσπάσουν συμβουλές για ψηφιακές εφαρμογές / εργαλεία που καλύπτουν τις 
δικές τους ανάγκες.  
Οι μέντορες είναι επιχειρηματίες που έχουν αναγνωρισμένη και επιτυχημένη 
επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας και είναι ικανοί να ακούσουν, να 
συζητήσουν, καθοδηγήσουν, να προτείνουν ιδέες και λύσεις και να είναι μαζί με 
τον νέο επιχειρηματία στη φάση της υλοποίησης / ανάπτυξης του 
επιχειρηματικού εγχειρήματος. 
Το mentoring θα υλοποιηθεί στα γραφεία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ή σε χώρους των 
συνεργαζόμενων στο έργο φορέων 
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Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης αιτήσεων. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων 
και σε διάστημα 5 (πέντε) ημερών τα άτομα/ επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα 
ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα προσκληθούν να δώσουν συνέντευξη ενώπιον Πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής 
Ωφελούμενων, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των συνεργαζόμενων στην πιλοτική Δράση φορέων.  

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την καινοτομία και τη συνάφεια με τις ψηφιακές εφαρμογές, της προτεινόμενης 
επιχειρηματικής ιδέας.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν συνημμένο στην παρούσα Πρόσκληση το πρότυπο  Αίτησης Συμμετοχής (βλέπε 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ) 

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι υποβάλλουν συνημμένα με την Αίτηση Συμμετοχής τα ακόλουθα έγγραφα/ 
δικαιολογητικά: 

Υφιστάμενες επιχειρήσεις: 

• Έντυπο αίτησης με υπογραφή του Νόμιμου Εκπρόσωπου της επιχείρησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

• Προφίλ επιχείρησης  

• Υπεύθυνη δήλωση  1.Α (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) όπου δηλώνεται:  
- η διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης εντός των  όριων της ΠΚΜ  
- ο αριθμός των απασχολούμενων  
- ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. Ευρώ 
- πρόθεση υλοποίησης σχεδίου ψηφιακής αναβάθμισης 
- ότι εφόσον επιλεγεί θα παρακολουθήσει τις δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και επιχειρηματικής 

καθοδήγησης (mentoring)   

• Δήλωση σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας De Minimis, που αναφερεται στις κρατικές 
ενισχύσεις που ενδεχομένως έχουν λάβει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών φορολογικών ετών στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 

• Συνοπτική περιγραφή ιδέας, ψηφιακής αναβάθμισης της επιχείρησης (έως 300 λέξεις) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) 
 

Βασικές 
προϋποθέσεις 
συμμετοχής ανά 
ομάδα στόχου 
 

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις  παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

• η έδρα της επιχείρησης να βρίσκεται στα όρια της ΠΚΜ  
• να απασχολούν το πολύ 20 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας  
• ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού να μην υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ 
• η επιχείρηση να έχει πρόθεση υλοποίησης σχεδίου ψηφιακής 

αναβάθμισης 
Ά     Τα άτομα /ομάδες ατόμων πρέπει 

• να έχουν μια ώριμη επιχειρηματική ιδέα, που να ενσωματώνει 
ψηφιακές εφαρμογές και καινοτομία. 

• να είναι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας   

• να έχουν πρόθεση έναρξης επιχείρησης στην ΠΚΜ 

Τόπος/ τρόπος 
Υποβολής Αιτήσεων 
Συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους βάσει του 
συννημμένου προτύπου, είτε καταθέτοντάς την, είτε αποστέλλοντάς 
την, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 
(courier), στην έδρα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1ο χλμ. Θέρμης -Τριαδίου 
(Gold Center, Κτίριο 9), Τ.Θ. 60497, Τ.Κ. 57001 Θέρμη  
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: info@anatoliki.gr  

Προθεσμίας Υποβολής 
Αιτήσεων Συμμετοχής 

 έως 29 Νοεμβρίου 2019, ώρα 14.30 
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Άτομα /ομάδες ατόμων που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα 

• Έντυπο αίτησης με υπογραφή του/των εν δυνάμει επιχειρηματιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

• Βιογραφικό Σημείωμα 

• Υπεύθυνη δήλωση 1.Β (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) όπου δηλώνεται:  
- ότι εφόσον επιλεγεί θα παρακολουθήσει τις δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και επιχειρηματικής 
καθοδήγησης (mentoring) 

               - ο τόπος διαμονής εντός ορίων της ΠΚΜ.  

• Δήλωση σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας De Minimis, που αναφερεται στις κρατικές 
ενισχύσεις που ενδεχομένως έχουν λάβει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών φορολογικών ετών στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 

• Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικής ιδέας (έως 300 λέξεις) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα/μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΠΚΜ, του ΕΒΕΘ, του ΣΕΠΒΕ, 
του ΚΕΠΑ, του ΟΚ!THESS και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14.30 τις εργάσιμες 
ημέρες από την κα Πήτα Ελευθερία, στο τηλέφωνο 2310.463.930 και στο e-mail: epita@anatoliki.gr και 
info@anatoliki.gr 

 

Για την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

 

 

Σωκράτης Σαμαράς 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.       

 
 

mailto:epita@anatoliki.gr
mailto:info@anatoliki.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 



  

 

 
 

 

 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ –  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
για υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις  
στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης 

«Γραφείο υποστήριξης πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία -CeMaO-misme» 

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 

..................................  
[συμπληρώνεται 

από τοn Επικεφαλή Εταίρο] 

 

 
 

Α.  Υπεύθυνος Εταίρος   

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε. 
 
 

Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας 
στοιχεία] 

1. Επώνυμο:  2. Όνομα:  

3. Όν. 
πατέρα:    

4. Α.Δ.Τ.  5. Ημ/νία γέννησης:  /  /   6. Φύλο: Α 
  

Θ 
  

 
 

 
 

7. ΑΦΜ.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 8. Τόπος κατοικίας:   

9. Οδός:   Αριθ.:   Τ.Κ.:   

10. Τηλέφωνο  
(με κωδικό):  Κινητό:   

11. EMAIL   
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Γ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    
[Καταγράψτε τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε  για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας ακολουθώντας την ίδια σειρά 

αρίθμησης] 

1. Υπεύθυνη δήλωση 1.Α   

2. Δήλωση σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας De Minimis  

3. Προφίλ επιχείρησης   

4. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικής ιδέας ψηφιακής αναβάθμισης (έως 300 λέξεις)  

   

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    

 

Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι: 
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή  
2. Γνωρίζω ότι τα στοιχεία μου, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα αίτηση, θα καταχωρηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα του εταιρικού σχήματος για την 

επιλογή των ωφελούμενων με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης και παρακολούθησης του πιλοτικού Σχεδίου. 
3. Με την παρούσα αίτηση μου δίνω τη συγκατάθεσή μου να καταχωρηθούν και να τηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ) και 

τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα & email) ώστε να ενημερώνομαι σχετικά με τις ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής των δράσεων του συγκεκριμένου 
έργου 

  

 Ημε ρο μηνί α:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η υπο ψήφι . .. .   
                                        

 Ονο μ ατεπώνυ μο *:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [υπογραφή*]  
                                        

 

 

*Ονοματεπώνυμο και υπογραφή Νόμιμου Εκπρόσωπου της επιχείρησης 
 



  

 

 
 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ –  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
 ατόμων ή ομάδας  ατόμων που ενδιαφέρονται 
να αναπτύξουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίε ς   

στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης 
«Γραφείο υποστήριξης πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία -CeMaO-misme» 

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 

..................................  
[συμπληρώνεται 

από τοn Επικεφαλή Εταίρο] 

 
 

Α.  Υπεύθυνος Εταίρος   

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε. 
 
 

Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας 
στοιχεία] 

1. Επώνυμο:  2. Όνομα:  

3. Όν. 
πατέρα:    

4. Α.Δ.Τ.  5. Ημ/νία γέννησης:  /  /   6. Φύλο: Α 
  

Θ 
  

 
 

 
 

7. ΑΦΜ.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 8. Τόπος κατοικίας:   

9. Οδός:   Αριθ.:   Τ.Κ.:   

10. Τηλέφωνο  
(με κωδικό):  Κινητό:   

11. EMAIL   
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Γ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    
[Καταγράψτε τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε  για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας ακολουθώντας την ίδια σειρά 

αρίθμησης] 

1. Υπεύθυνη δήλωση 1.Β  

2. Δήλωση σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας De Minimis  

3. Βιογραφικό Σημείωμα  

4. Συνοπτική περιγραφή  επιχειρηματικής ιδέας (έως 300 λέξεις)  

   

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    

 

Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι: 
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή  
2. Γνωρίζω ότι τα στοιχεία μου, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα αίτηση, θα καταχωρηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα του εταιρικού σχήματος για την 

επιλογή των ωφελούμενων με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης και παρακολούθησης του πιλοτικού Σχεδίου. 
3. Με την παρούσα αίτηση μου δίνω τη συγκατάθεσή μου να καταχωρηθούν και να τηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ) 

και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα & email) ώστε να ενημερώνομαι σχετικά με τις ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής των δράσεων του 
συγκεκριμένου έργου 

  

 Ημε ρο μηνί α:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η υπο ψήφι . .. .   
                                        

 Ονο μ ατεπώνυ μο *:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [υπογραφή*]  
                                        

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1.Α & 1.Β 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – 1.Α 
(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. 599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε. 

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: 

Ως Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης _________________________________________________________ 

• Η διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης βρίσκεται εντός των όριων της ΠΚΜ  

• Ο αριθμός των απασχολούμενων δεν υπερβαίνει τα 20 άτομα 

• Ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ 

• Είναι στις προθέσεις της επιχείρησης η υλοποίηση σχεδίου ψηφιακής αναβάθμισης 

• εφόσον η επιχείρηση που εκπροσωπώ επιλεγεί να συμμετάσχει στο πιλοτικό σχέδιο “Γραφείο υποστήριξης πολύ μικρών και 
μικρών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”, ένα έως τρία άτομα/στελέχη της επιχείρησης θα 
παρακολουθήσουν τις δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και επιχειρηματικής καθοδήγησης (mentoring). 

 

 
Ημερομηνία …/……/.20.. 

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. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – 1.B 
(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. 599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε. 

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: 

• Ο τόπος μόνιμης διαμονής μου βρίσκεται εντός ορίων της ΠΚΜ 

• εφόσον επιλεγώ να συμμετάσχω στο πιλοτικό Σχέδιο “Γραφείο υποστήριξης πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας” θα παρακολουθήσω τις δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και επιχειρηματικής 
καθοδήγησης (mentoring)  

 

 
Ημερομηνία …/……/.20… 

 

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. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ DE MINIMIS 



 

 

 

 

 
 

 

 

Δήλωση σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας De Minimis1 
 

Τίτλος και ακρωνύμιο του συγχρηματοδοτούμενου από το INTERREG EUROPE έργου: PUblic authorities Role Enhancing 
COmpetitiveness of SMEs - PURE COSMOS 
Τίτλος και ακρωνύμιο της πιλοτικής δράσης: Γραφείο υποστήριξης πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - CeMaO-misme 
 
Ο υπογραφόμενος [όνομα, επώνυμο], ως νόμιμος εκπρόσωπος της [επωνυμία της εταιρείας], δηλώνω ότι: 
 

 Η εταιρεία που εκπροσωπώ, καθώς και όλες οι εταιρείες που ανήκουν στην ίδια εταιρική ομάδα, δεν έλαβαν καμία 
ενίσχυση που εμπίπτει στον κανονισμό de minimis κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών (δλδ 
την τρέχουσα χρήση και τις προηγούμενες δύο χρήσεις) 

 Η εταιρεία που εκπροσωπώ, καθώς και όλες οι εταιρείες που ανήκουν στην ίδια εταιρική ομάδα, έλαβαν τις 
ακόλουθες ενισχύσεις που εμπίπτουν στον κανονισμό de minimis κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων 
οικονομικών ετών (δλδ την τρέχουσα χρήση και τις προηγούμενες δύο οικονομικές χρήσεις) 

Οργανισμός που 
παρέχει την ενίσχυση 

de minimis 

 
Κράτος που χορήγησε 

την ενίσχυση de 
minimis 

Επωνυμία και ΑΦΜ 
δικαιούχου (δικαιούχος 

της ενίσχυσης) 

Ποσό της 
ενίσχυσης σε €2 

 

Ημερομηνία 
χορήγησης 

                              

                              

                              

                              

                              
Αναγνωρίζω ότι οι αναληθείς και ψευδείς δηλώσεις, εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις και το αίτημα επιστροφής 

αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών επιφορτισμένων με τους νόμιμους τόκους, μπορούν να επιφέρουν και 

ποινικές διώξεις.  

                 -      /     /      

   Υπογραφή      Τόπος & Ημερομηνία  

 
 
                 
 
Ονοματεπώνυμο                    Θέση στην επιχείρηση 

 
 
 
 
 

 
               Σφραγίδα  

 
 
 

 
1 Κανονισμός Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και κανονισμός Επιτροπής (ΕΕ) 717/2014 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 
2 Εάν η ενίσχυση χορηγήθηκε σε μορφή διαφορετική από τις επιχορηγήσεις (π.χ. εγγύηση και δάνεια), παρακαλείσθε να εξηγήσετε πώς τηρούνται οι όροι του άρθρου 4 του κανονισμού de 
minimis (υπολογισμός του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης) 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΕΑΣ 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικής ιδέας ψηφιακής αναβάθμισης  
υφιστάμενης πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης 

 στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης 
«Γραφείο υποστήριξης πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία»  

 

Επωνυμία: ____________________________________________________________________________ 

Κλάδος / τομέας της επιχειρηματικής ιδέας ή επιχείρησης: __________________________________________________ 
 

 

Υπάρχει συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα ψηφιακής αναβάθμισης; Εάν ναι, παρακαλώ περιγράψτε την σύντομα 
 (έως 300 λέξεις) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικής ιδέας 
ατόμου ή ομάδας ατόμων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 
 στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης 

«Γραφείο υποστήριξης πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία» 

 

 
Επωνυμία: _______________________________________________________________________ 

Κλάδος / τομέας της επιχειρηματικής ιδέας: __________________________________________________ 
 

 

Υπάρχει συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα; Εάν ναι, παρακαλώ περιγράψτε την σύντομα (έως 300 λέξεις) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


