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ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕ  
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 51182/715/13.11.2015(ΦΕΚ Β' 2458/16-11-2015) 

 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
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 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. 
 
4. 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. 
 
5. Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση καθώς και οι τυχόν 
συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, βάσει της 
παρούσας ΚΥΑ, 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. 
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6. Επιλέξιμες Περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και 
Πελοπόννησος. 
 
Εξαιρέσεις 
 
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα: 
 
1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. 
συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κ.λπ.) και συνεπώς η 
δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την 
πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με 
την παροχή της επιχορήγησης. 
 
2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας 
χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως. 
 
3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά 
χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα 
ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, επιχειρήσεις 
ενεχυροδανεισμού, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και 
μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που 
παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά 
κέντρα διασκέδασης, κλπ.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών. 
 
4. Πλανόδιες επιχειρήσεις. 
 
5. Επιχειρήσεις όπως λ.χ. κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κ.λπ. που η 
ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν 
πλειοδοτικού διαγωνισμού. 
 
6. Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής 
του Καν. 1407/2013, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 1 του 
ανωτέρω Κανονισμού, δηλαδή: α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
104/2000 του Συμβουλίου, β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων, γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της 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,  
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ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν 
μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·  
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς 
τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται 
άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία 
δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με 
την εξαγωγική δραστηριότητα, ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως 
όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων. 
 
7. 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 ΔOΥ. 
 
8. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί ή επιχορηγούνται από άλλα προγράμματα 
Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών. 
 

 
ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Η καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται εφάπαξ, σε συνέχεια 
της εγκριτικής απόφασης της Υπηρεσίας, κατόπιν θετικού επιτόπιου 
ελέγχου και βάσει του διοικητικού ελέγχου. 
 
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 της 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. 
 

 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν σε 
παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία της επιχείρησης και αφορούν:  
 

• Δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.) 

• Δαπάνες leasing 
• Μίσθωσης χώρου  
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• Παροχής υπηρεσιών για θέματα νομικής, λογιστικής, τεχνικής και 
συμβουλευτικής υποστήριξης  

• Γραφική ύλη  
• Αποσβέσεις παγίων  
• Ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου 
• Δαπάνες που αφορούν στο μισθολογικό κόστος  

 
Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ως τεκμηρίωση λειτουργίας της 
επιχείρησης και πιστοποιούνται με εξοφλημένα τιμολόγια, 
καταχωρημένα στα βιβλία της επιχείρησης. Τα εν λόγω τιμολόγια των 
επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να αντιστοιχούν σε καθαρή αξία μέχρι 
10.000,00 ευρώ. 
 
Επισημαίνεται πως, η πλατφόρμα υποβολής των Αιτήσεων υπαγωγής 
στο Πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει στις 23 Νοεμβρίου του 2015, 
ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή είναι η ύπαρξη κωδικών 
στον ΟΑΕΔ από τους ενδιαφερόμενους για την συμμετοχή στο 
Πρόγραμμα. 


