
Ποόγοαμμα Επιυξοήγηρηπ 800 Νέωμ Ελεύθεοωμ Επαγγελμαςιώμ  αμέογωμ Αςόμωμ με Αμαπηοίεπ 
(A.με.Α), Απεναοςημέμωμ από εναοςηριξγόμεπ ξσρίεπ και Απξτσλακιρμέμωμ αςόμωμ και 

Ποόγοαμμα Επιυξοήγηρηπ  50  θέρεωμ Εογξμξμικήπ Διεσθέςηρηπ ςξσ υώοξσ εογαρίαπ για Άςξμα 
με Αμαπηοίεπ (A.με.Α) 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
   

              20535/751/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010)  

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ο ΟΑΔΓ αλαθνηλψλεη φηη πινπνηείηαη  Ππόγπαμμα Επισοπήγηζηρ 800 Νέυν 
Ελεύθεπυν Επαγγελμαηιών  ανέπγυν Αηόμυν με Αναπηπίερ (A.με.Α), 
Απεξαπηημένυν από εξαπηηζιογόνερ οςζίερ και Αποθςλακιζμένυν αηόμυν και 
Ππόγπαμμα Επισοπήγηζηρ 50  θέζευν Επγονομικήρ Διεςθέηηζηρ ηος σώπος 

επγαζίαρ για Άηομα με Αναπηπίερ (A.με.Α).  

   

 

Ππόγπαμμα Επισοπήγηζηρ 800 Νέυν Ελεύθεπυν Επαγγελμαηιών  ανέπγυν 
Αηόμυν με Αναπηπίερ (A.με.Α), Απεξαπηημένυν από εξαπηηζιογόνερ οςζίερ 

και Αποθςλακιζμένυν αηόμυν  

 ηόσορ ππογπάμμαηορ 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ αηφκσλ πνπ 
αλήθνπλ ζηηο ΔΚΟ, ε ζηήξημε γηα ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ελζσκάησζε ησλ νκάδσλ απηψλ 
θαη ε εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ίζσλ 

επθαηξηψλ, κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ αηφκσλ  ησλ αλσηέξσ νκάδσλ ζηφρνπ ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζηα 

800 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ: 

-  Οη  600 ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ άλεξγα άηνκα κε αλαπεξίεο,ειηθίαο 18-64 εηψλ 

 - Οη 100 ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ άλεξγα άηνκα Απεμαξηεκέλα απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο 

ειηθίαο 18-64 εηψλ 

-  Οη 100 ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ άλεξγα άηνκα Απνθπιαθηζκέλα ειηθίαο 18-64 εηψλ 

  

                                     Δικαιούσοι και πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ               

               

 1.Οη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη Α.κε.Α, Απνθπιαθηζκέλα θαη Απεμαξηεκέλα Άηνκα 

θαη ζα πξέπεη: 



  Να έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλέξγνπ, δηαζέηνληαο δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ κέρξη ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαη λα έρνπλ σθειεζεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζεο 

 Να έρνπλ ηελ Διιεληθή Τπεθνφηεηα ή ηελ Τπεθνφηεηα άιινπ Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Δ.Δ. 
ή λα είλαη Έιιελεο Οκνγελείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηε ρψξα καο 

 Να έρνπλ πξνβεί ζε  έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ  01/09/2009θαη κεηά 

 Να δηαζέηνπλ νη ίδηνη ή έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζή ηνπο, ηα 
λφκηκα πηζηνπνηεηηθά (άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο) γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο 
ηνπο, φπνπ απηά απαηηνχληαη. 

 Να δηαζέηνπλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) θαη (νη άληξεο ππνςήθηνη) λα έρνπλ 

εθπιεξψζεη ή λφκηκα απαιιαγεί απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

Δμαηξνχληαη ηα άηνκα ηα νπνία δελ ππνρξενχληαη ζηξαηησηηθήο ζεηείαο   ζηνλ   ειιεληθφ 
ζηξαηφ, θαζψο θαη ηα ΑκΔΑ πνπ έρνπλ πάξεη αλαβνιή γηα ιφγνπο πγείαο.  

    

    Σα Άηομα με αναπηπίερ να διαθέηοςν : 

   Απφθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ι.Κ.Α., ηνπ Ν.2643/1998, κε ηελ 
νπνία λα πηζηνπνηείηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπο, ην νπνίν απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα είλαη 
50% θαη άλσ. Γελ γίλεηαη δεθηή Απφθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
ΙΚΑ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ην άηνκν κε Αλαπεξία είλαη «αλίθαλν γηα θάζε βηνπνξηζηηθή 
εξγαζία». 

  ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα άηνκα πξνζθνκίδνπλ Απφθαζε Τγεηνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ ΙΚΑ κε πάζεζε πξνεξρφκελε απφ ρξήζε ηνμηθψλ ή άιισλ νπζηψλ, γηα ηελ 
έληαμή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα κεηξψα αλέξγσλ 
απαηηείηαη Βεβαίσζε απεμάξηεζεο. 

  

   Σα Αποθςλακιζμένα Άηομα να διαθέηοςν : 

α)Απνθπιαθηζηήξην  κε ρξνλνινγία απνθπιάθηζεο απφ 01-01-2006 θαη κεηά. Δίλαη δπλαηή ε 
ππαγσγή ζην πξφγξακκα ησλ αηφκσλ πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ απνθπιαθηζηήξην απφ ρψξεο 

Δ.Δ. 

β)Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ή ηνπ Γ/ληή ηνπ σθξνληζηηθνχ 
θαηαζηήκαηνο, φηη ην άηνκν έρεη αλάγθε θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζηήξημεο θαη πξνηείλεηαη λα 
εληαρζεί ζην πξφγξακκα επηρνξήγεζεο ΝΔΔ ηνπ ΟΑΔΓ. 

  

  Δπηζεκαίλεηαη φηη: ηα άηνκα πνπ ζα ππαρζνχλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα 

έρνπλ εθηίζεη ζπλερή θπιάθηζε έμη (6) κελψλ, ηνπιάρηζηνλ.  

  



   Σα Απεξαπηημένα Άηομα να διαθέηοςν: 

 Απνδεηθηηθφ απεμάξηεζεο / Βεβαίσζε απφ ζεζκνζεηεκέλν θνξέα Γεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 
θνξέα απεμάξηεζεο (18 ΑΝΩ, ΚΔ.ΘΔ.Α. ή απφ άιιεο ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο 
έρεη ρνξεγεζεί ε πξνβιεπφκελε  άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο ) φηη ην άηνκν νινθιήξσζε πξφγξακκα απεμάξηεζεο απφ εμαξηεζηνγφλεο 
νπζίεο απφ ην 2006 θαη κεηά ή 

 Βεβαίσζε απεμάξηεζεο απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. κε ηελ πξνυπφζεζε ν θνξέαο πνπ εθδίδεη 
ηελ Βεβαίσζε απηή λα έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ Γεκφζηα Αξρή ηεο ρψξαο απηήο ή 

 Βεβαίσζε απφ ζεζκνζεηεκέλν θνξέα απεμάξηεζεο φηη ην άηνκν βξίζθεηαη ζην ηάδην 
Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο. ηε πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε (γξαπηψο) ηνπ 
θνξέα απεμάξηεζεο, ν νπνίνο παξάιιεια ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ην άηνκν ζηνλ 
εξγαζηαθφ ρψξν θαη λα ηνπ παξέρεη ςπρνθνηλσληθή  ππνζηήξημε νξίδνληαο παξάιιεια 
επηζηεκνληθφ ζχκβνπιν γηα ηε ζηήξημε ηνπ απαζρνινχκελνπ, ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε 
ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ. 

  

  Δύναηαι να ςπασθεί ζηο ππόγπαμμα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηέρεη κε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 51% ζην εηαηξηθφ θεθάιαην, κέινο : 

 α. Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο (Ο.Δ.) 

 β. Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείαο (Δ.Δ.) κφλν γηα ην νκφξξπζκν κέινο ηεο θαη 

 γ. Δ.Π.Δ. 

  

  

Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα  ζε: 

 α) ΝΔΔ νη νπνίνη είλαη αζθαιηζκέλνη ζην Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ ΔΣΑΑ 

 ( κεραληθνί, αξρηηέθηνλεο, ηαηξνί , θαξκαθνπνηνί, νδνληίαηξνη, θηελίαηξνη θαη δηθεγφξνη), εθ’ 
φζνλ δηαζέηνπλ βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, ε νπνία ζα εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ, 

β) ΝΔΔ κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θπιηθείν κε ηελ πξνυπφζεζε ην ρξνλνδηάγξακκα 
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
επηρνξήγεζεο θαη 

 γ) ηα κέιε πλεηαηξηζκψλ ή Κνηλνπξαμηψλ (Η επηρνξήγεζε κπνξεί λα δνζεί ην αλψηεξν ζε 

πέληε(5) κέιε ηνπ ίδηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο). 

   

2. ΕΞΑΙΡΕΕΙ 



                                                                                                                                                    

            

Γελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα: 

2.1.Δπαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ ηελ χπαξμε θελήο ζέζεο (π.ρ. ζπκβνιαηνγξάθνη, δηθαζηηθνί 

επηκειεηέο θιπ.) θαη ζπλεπψο ε δεκηνπξγία επηρείξεζεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ απφθαζε θαη 
ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κε ηελ παξνρή ηεο 

επηρνξήγεζεο. 

2.2. Όζνη απαζρνιεζνχλ κε ηελ εθκεηάιιεπζε επηβαηηθνχ δεκνζίαο ρξήζεσο (ιεσθνξείνπ) 
ή θνξηεγνχ δεκνζίαο ρξήζεσο εξαιποςμένυν ησλ ηαμί. 

2.3. Όζεο επηρεηξήζεηο  δελ ιεηηνπξγνχλ ζε ζηαζεξή έδξα. 

2.4. Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν βξαδηλέο ψξεο (10:00κ.κ.-

6:00π.κ.), θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο (λπθηεξηλά θέληξα 
δηαζθέδαζεο), ηπρεξά, ςπραγσγηθά ή ειεθηξνληθά παηρλίδηα,Εξαιπούνηαι και δύνανηαι να 
ςπασθούν ζηο ππόγπαμμα νη επηρεηξήζεηοΠΡΟΠΟ-ΛΟΣΣΟ, καθώρ και ηα internet-café. 

2.5. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο (απφ ηελ πξσηνγελή 
αιηεία θαη ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα έσο θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε θαη εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηεο 
ζηελ αγνξά, π.ρ. ηρζπνπσιεία), ζηνλ ηνκέα ηνπ άλζξαθα (π.ρ. εηαηξείεο εμφξπμεο, νξπρεία 
θιπ) , ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη 
νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κεηαπψιεζε ζε κεηαπξάηεο ή εκπφξνπο ησλ 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ε επηρνξήγεζε κεηαθπιχεη ζηνπο παξαγσγνχο, άκεζα ή έκκεζα 
[νη δξαζηεξηφηεηεο ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 
πξνεηνηκαζζεί ην πξντφλ γηα ηελ πξψηε πψιεζε (π.ρ. ζπγθνκηδή, θνπή θαη αιψληζκα ησλ 
ζηηεξψλ, ζπζθεπαζία ησλ απγψλ) ή ε πξψηε πψιεζε πξνο κεηαπσιεηέο ή πξνο 

κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο ].      

2.6. Οη Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.) 

2.7. Οη Αζηηθέο Με Κεξδνζθνπηθέο Δηαηξείεο 

2.8. Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζχλζεην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο  θαη ην   έλα απφ ηα 

αληηθείκελα εμαηξείηαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

2.9. Οη επηρεηξήζεηο πνπ : 

 α) έρνπλ αγνξαζηεί απφ ηνπο Ν.Δ.Δ ή κεηαβηβαζηεί ζηνπο Ν.Δ.Δ θαη αλήθαλ ζε ζπγγελείο α΄ 
βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ή ζπδχγνπο  θαη  

 β) έρνπλ ην ίδην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο κε επηρείξεζε πνπ ζηακάηεζε ηε ιεηηνπξγία 
ηεο θαηά ην  ηειεπηαίν εμάκελν, ε νπνία αλήθε ζε ζπγγελείο  α΄ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ 

αγρηζηείαο ή ζπδχγνπο    

2.10. Όζνη δεκηνπξγνχλ  επνρηθέο επηρεηξήζεηο. 

2.11. Οη επηρεηξήζεηο κε  αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ ηαρπδαθηπινπξγία, εκςχρσζε 

(αληκαηέξ), ηελ παξνρή πλεπκαηηζηηθψλ–αζηξνινγηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ γξαθείσλ 
ζπλνηθεζίσλ. 



2.12. Οη πιαλφδηεο επηρεηξήζεηο. Εξαιπούνηαι και δύνανηαι να ςπασθούν ζηο 

ππόγπαμμα νη πσιεηέο ζε ιατθέο αγνξέο θαη θαληίλεο ζε ζηαζεξή ζέζε 

2.13. Οη ΝΔΔ κε έδξα ηελ θαηνηθία ηνπο Εξαιπούνηαι και δύνανηαι να ςπασθούν ζηο 
ππόγπαμμα νη πεξηπηψζεηο α) πνπ ην άηνκν πάζρεη απφ παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ή 

ηχθισζε ή κπτθή δπζηξνθία ή ππνβάιιεηαη ζε αηκνθάζαξζε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν 
ρψξνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο θαη λα έρεη πηλαθίδα κε ηελ επσλπκία 

θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ζε εμσηεξηθφ ζεκείν ηεο θαηνηθίαο. 

β) ησλ ΝΔΔ κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο πσιεηέο ζε ιατθέο αγνξέο, ηαμί  θαη θαληίλεο ζε 
ζηαζεξή ζέζε, νη νπνίνη έρνπλ δειψζεη σο έδξα ηελ θαηνηθία ηνπο, αιιά αζθνχλ ηελ 
δξαζηεξηφηεηά ηνπο  εθηφο απηήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν έιεγρνο ζα δηελεξγείηαη θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηνλ ΝΔΔ ζην ρψξν άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

2.14  Όζνη έρνπλ επηρνξεγεζεί απφ πξφγξακκα Ν.Δ.Δ. θαηά ην παξειζφλ. 

2.15. Όζνη είραλ άιιε επηρείξεζε απφ ηελ 01/01/2006 θαη κεηά 

                                                     

                                         Ποζό και διάπκεια επισοπήγηζηρ 

  

 Η  δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο γηα θάζε λέν Δπαγγεικαηία πνπ εληάζζεηαη ζην 

πξφγξακκα   νξίδεηαη ζε ηξηάληα έμη (36) κήλεο . 

 Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα θάζε ΝΔΔ πνπ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα   θαζνξίδεηαη 
ζηηο είκοζι οκηώ σιλιάδερ (28.000,00) EΤΡΩ  θαηαβαιιφκελν σο εμήο : 

  

Η πξψηε δφζε χςνπο 7.000,00 εςπώθαηαβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 
ππαγσγήο θαη ηα ππφινηπα 21.000,00 εςπώ ζε έμη (6) ηζφπνζεο εμακεληαίεο δφζεηο 
ησλ3.500,00 εςπώ  εθάζηε θαηαβαιιφκελε ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο  ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο θαη κεηά απφ επηηφπην έιεγρν. 

               

    



        Διαδικαζία αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ- Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζευν 

  

Οη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 
πξφγξακκα, κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηελ εηδηθή πεξηνρή ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΟΑΔΓ 
(www.oaed.gr) θαη ε νπνία απεπζχλεηαη πξνο ηελ Τπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 
νπνίαο αλήθεη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ επαγγεικαηία .  

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζσ ησλ Γξ. Δξγαζίαο ΔΚΟ, 
ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ΝΔΔ δελ έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.  

  

Η πξνζεζκία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππαγσγήο ζην πξφγξακκα ησλ 

ππνςεθίσλ, θαζνξίδεηαη κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ.  

  

                                                  

                           Λεπηομέπειερ ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ 

 Η δηαδηθαζία ππαγσγήο ησλ λέσλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ ζην πξφγξακκα, πεξηιακβάλεη 
δχν ζηάδηα. 

1οζηάδιο:  

-  εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε απφ εξγαζηαθφ ζχκβνπιν ηνπ ΟΑΔΓ 

-  ππνβνιή επισειπημαηικού ζσεδίος ζηνλ Δξγαζηαθφ χκβνπιν κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί: 

α) ην πξνθίι ηνπ ππνςήθηνπ επαγγεικαηία κέζσ εηδηθψλ εξγαιείσλ (εξσηεκαηνιφγην) 

β) ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ζπζρεηηζκφο πξνζφλησλ, ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ 

γ) ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο βάζεη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, θφζηνπο, 
θεθαιαίνπ γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα επηδνηεζεί ν ΝΔΔ, θαζψο θαη νη αλάγθεο ηεο ηνπηθήο 
αγνξάο εξγαζίαο 

Μεηά ηελ παξαπάλσ δηεξεχλεζε παξέρεηαη ζηνλ ππνςήθην ζπκβνπιεπηηθή απφ ηνπο 
Δξγαζηαθνχο πκβνχινπο ηεο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ελεκέξσζε - δηεπθξηλίζεηο γηα ηνπο 
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

-  έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ 

-  Ηιεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζηε ζρεηηθή πεξηνρή ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΟΑΔΓ. 

  

  2ο ζηάδιο:  Έληαμε 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα θαη κέζα ζε δηάζηεκα 
ελφο(1) κελφο, ε επηρείξεζε ηνπ ππνςεθίνπ πξέπεη λα είλαη έηνηκε λα ειεγρζεί νπνηαδήπνηε 
ρξνληθή ζηηγκή απφ ειεγθηέο ηνπ ΟΑΔΓ. Δθφζνλ δελ επηηεπρζεί ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ θαη ησλ Διεγθηψλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξψηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ εληφο ηεο 
πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, νη Διεγθηέο ζα νξίδνπλ σο λέα εκεξνκελία ειέγρνπ ηελ 
πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ παξέιεπζε είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
αξρηθά νξηζζείζα εκεξνκελία . 

  

http://www.oaed.gr/


Η Έληαμε ζην πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ηνλ ζεηηθφ επηηφπην έιεγρν (ζην 
ρψξν ηεο επηρείξεζεο) απφ δχν ειεγθηέο ηνπ Οξγαληζκνχ. Οη ειεγθηέο ελεκεξψλνπλ επίζεο 
ηνλ επαγγεικαηία γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ. 

  

πγθεθξηκέλα ειέγρνληαη ηα θάησζη: 

-  Βεβαίσζε έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο απφ ηε ΓΟΤ. 
- Δμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή επί πηζηψζεη θαη ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο 
αμίαο πεξαζκέλα ζηα επίζεκα ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ βηβιία ηεο επηρείξεζεο, 
αμίαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην πνζφ ηεο  α΄ δφζεο ηεο επηρνξήγεζεο φπσο νξίδεηαη ζην 
πξφγξακκα (7.000,00 ΕΤΡΩ), πνπ αθνξνχλ ζε δαπάλεο (φπσο απηέο νξίδνληαη παξαθάησ 
ζην ηκήκα «Σεθκεξίσζε ιεηηνπξγίαο –Καηαβνιή επηρνξήγεζεο»).  
- Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο  ηεο Δηαηξείαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Δηαηξεία ζηελ νπνία 
ζπκκεηέρεη ν ελδηαθεξφκελνο. 
- Μηζζσηήξην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ή ηίηιν ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν 
ζηεγάδεηαη ε επηρείξεζε ή παξαρσξεηήξην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. φηαλ ν 
ηδηνθηήηεο είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο α΄ βαζκνχ. 
- Άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, φπνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη εγγξαθή ζην αξκφδην 
Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο δχλαηαη λα δηαζέηεη είηε o ίδηoο 
είηε έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο απαζρνινπκέλνπο ζηελ επηρείξεζή ηνπ θαη ζε πεξίπησζε 
εηαηξείαο είηε ν έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο εηαίξνπο πνπ απαζρνιείηαη ζηελ εηαηξεία είηε 
έλαο απφ ηνπο απαζρνινπκέλνπο ζ΄ απηή. 
- Να απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επηρείξεζή ηνπο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλνη θαηά 
θχξην ιφγν ζηνλ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ ππάγεηαη ε επηρείξεζε. 

 - Η επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα θαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν εθηφο ηεο 
θαηνηθίαο ηνπ ΝΔΔ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξ. 2.13 ηνπ ηκήκαηνο 
«ΔΞΑΙΡΔΔΙ». 

Καηά ηνλ έιεγρν, ν επαγγεικαηίαο ζα ππνγξάθεη ηελ αίηεζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα, ε 
νπνία ζα ηεζεί ζην θάθειν ηεο Τπεξεζίαο. 

 Η έθζεζε ειέγρνπ επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο θαη ζα απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ 
ππαγσγή ή κε ζην πξφγξακκα θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ έθδνζε ζχκθσλεο κε απηήλ 
απφθαζεο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο.   

  
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ειεγρζνχλ ζα παξακείλνπλ ζηνλ θάθειν ηνπ λένπ ειεχζεξνπ 
επαγγεικαηία θαη νη ειεγθηέο δελ ζα παξαιακβάλνπλ αληίγξαθα εθηφο 1) ηεο Αίηεζεο 
ππαγσγήο ζην πξφγξακκα θαη ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ θαη 2) Γήισζεο αξηζκνχ ηξαπεδηθνχ 
ινγαξηαζκνχ γηα λα θαηαηίζεηαη ε επηρνξήγεζε. 
  
Οη ειεγθηέο εμεηάδνπλ ζπλνιηθά ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όιεο νη 
πξνυπνζέζεηο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νπσζδήπνηε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ επηηφπηνπ 
ειέγρνπ. Π.ρ. ην πνζφ ηεο δαπάλεο δεκηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ, έζησ θη αλ δελ θαιχπηεηαη θαηά ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηεο «αίηεζεο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα – ππεχζπλεο δήισζεο». 
  
ε πεξίπησζε αξλεηηθνχ ειέγρνπ ν αξκφδηνο δηαρεηξηζηήο «ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ 
αηηήζεσλ» ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη θαη πεξλάεη ζην ζηάδην 
«απφξξηςε». 



ηελ πεξίπησζε πνπ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο ν ππνςήθηνο δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαζέηεη ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή λα είλαη παξψλ θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν, νη ειεγθηέο 
πξνηείλνπλ ηε δηεμαγσγή δεχηεξνπ ειέγρνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ελφο κελφο. 

  

Η αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ ηεξεί γηα ηνπο Νένπο Διεχζεξνπο  Δπαγγεικαηίεο πνπ 
εληάζζνληαη ζην  πξφγξακκα εηδηθφ Μεηξψν πνπ πεξηιακβάλεη : Δπσλπκία επηρείξεζεο, 
δξαζηεξηφηεηα, δηεχζπλζε, Α.Φ.Μ., Δθζέζεηο ειέγρσλ. 

  

  

  

  

                            Σεκμηπίυζη λειηοςπγίαρ – Καηαβολή επισοπήγηζηρ 

  

1.     Σεκμηπίυζη λειηοςπγίαρ 

Ωο ηεθκεξίσζε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ζεσξνχληαη νη δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ, απνδεηθλχνληαη δε ζχκθσλα κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Β..  

Γαπάλεο φπσο:ιεηηνπξγηθά έμνδα (κίζζσζε ρψξνπ, θαηαλάισζε ΓΔΗ θ.ι.π.), παξνρήο 
ππεξεζηψλ (λνκηθή ππνζηήξημε, ινγηζηηθή ππνζηήξημε θ.ι.π.), εμνπιηζκφο, αλαιψζηκα 
(εκπνξεχκαηα, πξψηεο χιεο, γξαθηθή χιε θ.ι.π.), νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ ΝΔΔ ζηνλ 
νηθείν Αζθαιηζηηθφ Φνξέα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ζεσξνχληαη σο ηεθκεξίσζε 
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη πηζηνπνηνχληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή επί πηζηψζεη, 
θαηαρσξεκέλα ζηα επίζεκα ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ  βηβιία ηεο επηρείξεζεο. Σα 
ελ ιφγσ ηηκνιφγηα ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε αμία ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην εθάζηνηε πνζφ 
ηεο επηρνξήγεζεο. ε φηη αθνξά ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ν ΝΔΔ ζα πξνζθνκίδεη ηα 
παξαζηαηηθά ζηνηρεία θαηαβνιήο ηνπο ζηνλ νηθείν Αζθαιηζηηθφ Φνξέα. 

Οη δαπάλεο αλαθέξνληαη ζε φιεο ηηο δφζεηο εκηόρ ηυν αποζβέζευν παγίυν πος 

λαμβάνονηαι ςπότη για όλερ ηιρ δόζειρ (εκηόρ ηηρ ππώηηρ δόζηρ). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα επί πιζηώζει ηιμολόγια θα ππέπει να εξοθληθούν ενηόρ ηπιμήνος 

από ηην έκδοζη ηος ζσεηικού παπαζηαηικού. 

  

2.  Παπαζηαηικά 

Ο ΟΑΔΓ θαη νη δηθαηνχρνη ζα ηεξνχλ εηδηθφ θάθειν κε ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
παξαζηαηηθψλ γηα ην δηάζηεκα πνπ νξίδεη ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη φρη ιηγφηεξν απφ 
ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ  πξνγξάκκαηνο.                     

  



3. Καηαβολή επισοπήγηζηρ 

  3.1. Καηαβνιή 1εο δφζεο 

Μεηά ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα, αληίγξαθν ηεο νπνίαο απνζηέιιεηαη 
θαη ζηελ επηρείξεζε, ν ΝΔΔ ππνβάιιεη  ενηόρ ηπιμήνος απφ ηελ εκεξνκελία 

γλσζηνπνίεζεο ηεο έληαμήο  ηνπ : 

  -    Αίηεζε πιεξσκήο ηεο 1εοδφζεο 

  - Σηκνιφγην πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, παξ. 3, ηνπ 

Πξνεδξηθνχ  Γηαηάγκαηνο186/1992 ΚΒ. 

  -  Αξηζκφ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε 1ε δφζε 

  - Βεβ 

 


