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Θεσσαλονίκη 17.11.15 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ 

ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

√ Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος του προγράμματος 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης 

οικονομικής ενίσχυσης νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που 

δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.08.2015, και εξακολουθούν να 

τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους. 

 

Προϋπόθεση για τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος είναι η προηγούμενη ιδιότητα της 

εγγεγραμμένης ανεργίας, ανεξαρτήτως της διάρκειάς της, κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης 

επιτηδεύματος, καθώς και η μη απασχόλησή τους, εξαρτημένη ή μη, κατά την ημέρα που προηγείται της 

έναρξης επιτηδεύματος. 

 

Κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο 

πρόγραμμα. 

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής 

για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). 

 

√ Δικαιούχοι των πράξεων 

 

Για την πράξη αυτή δικαιούχοι είναι οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες πρώην εγγεγραμμένοι άνεργοι που 

προέβησαν σε ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας από 01.01.2014 έως και 31.08.2015, και 
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συγκεκριμένα όσοι υπήρξαν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού, ανεξαρτήτως χρονικής 

διάρκειας, κατά το εξάμηνο που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα δεν ήταν καθ' 

οποιονδήποτε τρόπο απασχολούμενοι κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος. 

 

 

√ Προϋποθέσεις συμμετοχής - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

1. Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά 

το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση 

(εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης 

επιτηδεύματος. 

 

2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή 

νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

 

3. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 

31.08.2015. 

 

Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση 

ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο): 

- Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.) 

- Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της 

- Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

- Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.) 

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του Ν. 

4019/2011. 

Β. Εξαιρέσεις 

Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που 

λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την 

ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ. 

Όσοι έχουν επιχορηγηθεί ή επιχορηγούνται από άλλα προγράμματα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών 

 

√ Ποσό και συνολική διάρκεια επιχορήγησης 

 

Η καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται εφάπαξ, σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της 

Υπηρεσίας κατόπιν θετικού επιτοπίου ελέγχου και βάσει του διοικητικού ελέγχου. 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/374
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Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται 

κατ' ανώτατο όριο στα 10.000,00 €, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των καθαρών 

επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μέχρι και 

την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου. 

 

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δώδεκα 

(12) επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης. Η διατήρηση της λειτουργίας θα 

διαπιστώνεται μέσα από τη διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου από εκπροσώπους του Οργανισμού. 

 

 

√ Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων 

 

Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η 

οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www. oaed.gr) μέσω του ΟΠΣ του Οργανισμού. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. 

 

√ Τεκμηρίωση λειτουργίας - Παραστατικά - Πληρωμές δικαιούχων - Λοιποί όροι υλοποίησης 

 

Ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης θεωρούνται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την 

ικανοποίηση του στόχου του προγράμματος, αποδεικνύονται δε σύμφωνα με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία 

της επιχείρησης: δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.), δαπάνες leasing, 

μίσθωσης χώρου, παροχής υπηρεσιών για θέματα νομικής λογιστικής, τεχνικής και συμβουλευτικής 

υποστήριξης, γραφική ύλη, αποσβέσεις παγίων όπως ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 4172/2013, 

ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου καθώς και δαπάνες που αφορούν στο μισθολογικό και μη 

μισθολογικό κόστος, θεωρούνται ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποιούνται με 

εξοφλημένα τιμολόγια, καταχωρημένα στα βιβλία της επιχείρησης ή στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων 

που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και συνάδουν με την ικανοποίηση του στόχου της πράξης. 

 

Τα εν λόγω τιμολόγια των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να αντιστοιχούν σε καθαρή αξία μέχρι 10.000,00 

ευρώ.  

 

√ Παραστατικά 

 

Ειδικότερα, τα παραστατικά που θα ελέγχονται κατά τον επιτόπιο έλεγχο και θα προσκομίζονται στη 

συνέχεια προκειμένου για την απόφαση καταβολής της επιχορήγησης, θα είναι εξοφλημένα τιμολόγια ή 

http://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας καταχωρημένα στα βιβλία της επιχείρησής τους ή 

στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που αφορούν σε επιλέξιμες 

δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, 

κ.λπ. σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση που θα εξειδικεύει την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση). 

 

 

√ Πληρωμές δικαιούχων 

 

Μετά την θετική έκθεση του επιτόπιου ελέγχου, ο ΝΕΕ καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία μέσα σε δέκα 

(10) εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία πραγματοποίησης του επιτοπίου ελέγχου, και να προσκομίσει: 

• Αντίγραφα των παραστατικών των επιλέξιμων δαπανών που ελέγχθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο 

• Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου να του χορηγηθεί η επιχορήγηση. 

 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ως άνω αίτησης και των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας 

των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού με απόφασή 

του θα προβαίνει στην παραγραφή της επιχορήγησης. 

 

 

√ Λοιποί όροι υλοποίησης του προγράμματος 

 

 Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της ή να προβεί σε μεταβολή των όρων και των 

προϋποθέσεων του προγράμματος κατά το δωδεκάμηνο από την εγκριτική απόφαση του Προϊσταμένου, 

άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του αναλογούντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 της παρούσης. 

 

 

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ !!! 
 

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής για το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, αποστέλλοντας e-mail στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις του γραφείου μας έως τις  23.11.2015 

Για τους ενδιαφερόμενους που δεν διαθέτουν ήδη ηλεκτρονικούς κωδικούς πρόσβασης 
στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, συνημμένα αποστέλλουμε εξουσιοδότηση για την έκδοση 
κλειδαρίθμου και κωδικών, καθώς και εξουσιοδότηση που αφορά όλους τους ενδιαφερομένους 
για την κατάθεση πρόσθετων δικαιολογητικών σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης υπαγωγής. 

Αφού συμπληρωθούν τα κενά πεδία του εγγράφου της εξουσιοδότησης, να προβείτε 
στην επικύρωση του και να παραδοθεί στο γραφείο μας έως τις 24.11.2015 ώστε να 
διενεργήσουμε εκ μέρους σας. 
 


