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Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 54067/836/14.11.2008 κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά την υλοποίηση
του «Προγράµµατος επιχορήγησης 3.500 νέων ελεύθερων επαγγελµατιών ηλικίας 33−64 ετών, έτους 2008»
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 2031/21 Σεπτεµβρίου 2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ 27624/897(3)/2009
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 54067/836/14.11.2008 κοινής
υπουργικής απόφασης που αφορά την υλοποίηση του
«Προγράµµατος επιχορήγησης 3.500 νέων ελεύθερων
επαγγελµατιών ηλικίας 33−64 ετών, έτους 2008».

2007 – 2013, αποφασίζουµε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 54067/836/14.11.2008
κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά την υλοποίηση
του «Προγράµµατος επιχορήγησης 3.500 νέων ελεύθε−
ρων επαγγελµατιών ηλικίας 33−64 ετών, έτους 2008»
ως εξής:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισµός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α).
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.∆. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70
Α) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονοµικής
και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροπο−
ποίησης συναφών διατάξεων» όπως έχει τροποποιηθεί
µε τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α) και το
άρθρο 6 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α).
5. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία που
αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραµµάτων.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3614/2007 (ΦΕΚ
267 Α) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξι−
ακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2007−2013».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995
«Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α).
8. Την υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 υπουργική
απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης όπως τροποποιείται
και ισχύει κάθε φορά.
9. Την υπ’ αριθµ. 53672/4775/17.7.2008 απόφαση της
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού» στον «Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού
∆υναµικού», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
9.12276/οικ.6.1615/15.7.2009 απόφαση (ΦΕΚ 1501 Β).
10. Το άρθρο 7 της υπ’ αριθµ. 1666/∆ΙΟΕ 89/13.1.2009
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών (Καθορισµός αρµοδιοτήτων
υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 40 Β).
11. Την υπ’ αριθµ. 54067/836/14.11.2008 κοινή υπουργική
απόφαση «Πρόγραµµα επιχορήγησης 3.500 νέων ελεύ−
θερων επαγγελµατιών ηλικίας 33−64 ετών, έτους 2008»
(ΦΕΚ 2345/Β/18.11.2008).
12. Την υπ’ αριθµ. 4139/1.9.2009 απόφαση του ∆.Σ. του
ΟΑΕ∆ που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία µας µε το
αριθµ. 899/4.9.2009 έγγραφο.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται σε βάρος του
προϋπολογισµού του ΟΑΕ∆ – ΚΑΕ 2493, δαπάνη ύψους
εξήντα εκατοµµυρίων ευρώ (60.000.000 ευρώ), που θα
καλυφθεί µε κοινοτική συγχρηµατοδότηση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο) και επιχορήγηση του Προγράµµα−
τος ∆ηµοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του Θεµατικού
Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «∆ιευκόλυνση
της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησια−
κού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»

Άρθρο 1
Αντικείµενο προγράµµατος - Στόχος του προγράµµατος
Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση ανέργων
στην απασχόληση ηλικίας 33−64 ετών, µέσω της οικονο−
µικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
Ο αριθµός των ωφελουµένων ανέργων θα ανέλθει
συνολικά στα 3.500 άτοµα.
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Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηµατοδότηση - επιλέξιµες περιοχές
Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του ν. 3614/
2.12.2007, για «∆ιαχείριση, έλεγχο και εφαρµογή αναπτυ−
ξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2007−2013»
1. Οι δαπάνες για την εφαρµογή του προγράµµατος
προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθούν από την Ευρω−
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από
εθνικούς πόρους (Π∆Ε του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας), στο πλαίσιο του Θεµατικού
Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «∆ιευκόλυνση
της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού»
2007 – 2013. Η µέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο
ποσό των 60.000.000 ευρώ.
Η αναλογούσα Εθνική Συµµετοχή, καθώς και η αντί−
στοιχη κοινοτική συνδροµή της πράξης, θα καλυφθεί
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και θα βα−
ρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων
του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων και θα εκταµιεύονται σύµφωνα
µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007−2013 ως επιλέξιµες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π
«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού» ορίστηκαν και οι
13 περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας
εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεµβάσεις του Ε.Π. στην
ακόλουθη χωρική κλίµακα:
• Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες
Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο,
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία,
∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
• Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και ∆υτική
Μακεδονία,
• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.
Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 60.000.000€ ΕΥΡΩ(ΚΑΕ
2493) η οποία επιµερίζεται ως εξής:
Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 του Θε−
µατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. «Ανάπτυξη
του Ανθρώπινου ∆υναµικού» τα ποσά και οι θέσεις για
τις προβλεπόµενες πράξεις του προγράµµατος εξειδι−
κεύονται ως εξής:
• Άξονας Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ ως άνω Περι−
φέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 35.190.000,00€
και θέσεις 2.070
• Άξονας Προτεραιότητας 8 για τις τρεις ως άνω
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Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου:
ποσό 17.670.000,00€ και θέσεις 1.010
• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο ως άνω Περι−
φέρειες Σταδιακής Εισόδου:
ποσό 7.140.000,00 € και θέσεις 420
Οι δαπάνες ανά έτος επιµερίζονται ως εξής:
Για το έτος 2008: 5.000.000,00 €
Για το έτος 2009: 55.000.000,00 €
Τα ποσά ανά έτος, δύναται να ανακατανεµηθούν, ανά−
λογα µε την υλοποίηση του προγράµµατος, µε απόφα−
ση του ∆ιοικητή του Οργανισµού, χωρίς υπέρβαση του
συνολικού προϋπολογισµού.
2. Το πρόγραµµα εντάσσεται στον Θεµατικό Άξο−
να Προτεραιότητας 3: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης
στην απασχόληση», Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9
µε κωδικό θέµατος προτεραιότητας 66 της υπ’ αριθµ.
53672/4775/17.7.2008 υπουργικής απόφασης του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µε
θέµα “Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝ−
ΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟ−
ΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ»”, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα
υπουργική απόφαση χορηγούνται βάσει του Κανονισµού
(ΕΚ) υπ’ αριθµ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύ−
σεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). Η ενίσχυση που
θα λάβει µια επιχείρηση βάσει της παρούσας υπουργι−
κής απόφασης, 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. Το
συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χο−
ρηγείται σε µια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον
τοµέα των οδικών µεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο
τριών οικονοµικών ετών.
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4. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ)
και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα
απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
5. Να έχουν κάνει έναρξη µετά την δηµοσίευση της
απόφασης στο ΦΕΚ
6. Να έχουν συµπληρώσει το 32ο έτος της ηλικίας
τους, δηλαδή να διανύουν το 33ο έτος και να είναι
µέχρι 64 ετών.
∆ύνανται να υπαχθούν στο Πρόγραµµα, µέχρι και δύο
(2) µέλη νέας εταιρίας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) µε την προϋπόθε−
ση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραµµα
µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 50% στο εταιρικό
κεφάλαιο της.
4.2 ∆εν µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα:
1. Επαγγέλµατα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης
(π.χ. συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές κλπ.) και
συνεπώς η δηµιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από
την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόµε−
νου, που θα µπορούσε να ενισχυθεί µε την παροχή της
επιχορήγησης.
2. Όσοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατι−
κού δηµοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού
δηµοσίας χρήσεως.
3. Όσοι δηµιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχει−
ρήσεις αποκλειστικά χωµατουργικών εργασιών, φρο−
ντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών,
καντίνες, περίπτερα, φαρµακεία, επιχειρήσεις που λει−
τουργούν αποκλειστικά και µόνο τις βραδινές ώρες
(10 µ.µ. – 6 π.µ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν
ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά
κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχα−
γωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ,
ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
4. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον το−
µέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στην πρω−
τογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον τοµέα
του άνθρακα.
5. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
6. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικεί−
µενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαµβά−
νεται στις εξαιρέσεις.
7. Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.).
8. Όσοι δηµιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντι−
κείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λειτουργού−
σε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελµατία µέσα στο
τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης
εργασιών της νέας επιχείρησης στη ∆OΥ.
9. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράµµατα ΝΕΕ
κατά το παρελθόν
10. Όσοι είχαν επιχείρηση στους τελευταίους δώδεκα
(12) µήνες που προηγούνται της έναρξης δραστηριό−
τητας
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Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕ∆ − ∆ικαιούχοι των πράξεων
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982
(ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυ−
σης της οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης της
χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως
τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989
(ΦΕΚ 79/Α/14.3.1989) και το άρθρο 6 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ
188/Α/20.8.1996) ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού
∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), υλοποιεί προγράµµατα επιχορήγη−
σης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών απασχόλησης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3614/2007 ο Ορ−
γανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.),
στο πλαίσιο του προγράµµατος, ασκεί καθήκοντα Ενδι−
άµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆). Για την πράξη αυτή
δικαιούχοι είναι οι άνεργοι ηλικίας 33−64 ετών που ανοί−
γουν νέα επιχείρηση.

Άρθρο 5
∆ιαδικασία αίτησης συµµετοχής
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδια−
φέροντος για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, µε
ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του δικτυακού
τόπου του Ο.Α.Ε.∆. (www.oaed.gr).

Άρθρο 4
∆ικαιούχοι και προϋποθέσεις συµµετοχής
Έλεγχος πληρότητας πρότασης
4.1 Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει:
1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας
δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης της
δραστηριότητάς τους ή µέχρι και τριάντα (30) ηµέρες
πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδι−
κασία της εξατοµικευµένης παρέµβασης.
2. Να έχουν παρακολουθήσει σεµινάριο επιχειρηµα−
τικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης
(ΚΠΑ) του Ο.Α.Ε.∆..
3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα
άλλου Κράτους−Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς
που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη
χώρα µας.

Άρθρο 6
Λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος
Η διαδικασία υπαγωγής των ΝΕΕ στο πρόγραµµα, πε−
ριλαµβάνει τρία στάδια.
1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, στη σχετική
περιοχή του δικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.∆..
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέ−
πει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
• η εξατοµικευµένη παρέµβαση από εργασιακό σύµ−
βουλο του Ο.Α.Ε.∆.
• η παρακολούθηση προγράµµατος συµβουλευτικής
επιχειρηµατικότητας σε ΚΠΑ του Ο.Α.Ε.∆.
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• η έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην
αρµόδια ∆ΟΥ
2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτη−
ρίων − Επιλεξιµότητα
Επιλογή των προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών
σχεδίων, από τριµελή επιτροπή αξιολόγησης που θα
συσταθεί µε απόφαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆.
Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των κριτηρίων αξιολό−
γησης, πράξη κρατικών ενισχύσεων του ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού», όπως θα εξειδικευθούν στην
Πρόσκληση για τις ανάγκες του συγκεκριµένου προ−
γράµµατος.
3ο στάδιο: Ένταξη
Η ένταξη στο πρόγραµµα, ύστερα από την θετική
έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχεί−
ρησης) από εκπροσώπους του Οργανισµού.
Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγµατοποιείται εντός
30 ηµερών από την ηµεροµηνία αξιολόγησης των επι−
χειρηµατικών σχεδίων από την Τριµελή Επιτροπή και
ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως των ελεγκτών µε τον
επαγγελµατία. Οι ελεγκτές πρέπει να ενηµερώσουν τον
επαγγελµατία για το σύνολο των απαιτούµενων δικαι−
ολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της
επιχείρησης, προκειµένου να ελεγχθούν.
Συγκεκριµένα ελέγχονται τα κάτωθι:
3.1 Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επι−
χείρησης από τη ∆ΟΥ.
3.2. Εξοφληµένα τιµολόγια ή αποδείξεις αγοράς περα−
σµένα στα επίσηµα θεωρηµένα από την αρµόδια ∆ΟΥ
βιβλία της επιχείρησης τους, αξίας τουλάχιστον ίσης
µε το 40% του ποσού της επιχορήγησης (εµπορεύµατα,
εξοπλισµοί, πρώτες ύλες κ.λπ).
Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που συµµετέχουν
στη δηµιουργία νέων Εταιριών, το ύψος των τιµολογίων
που θα αναζητείται, θα πρέπει να είναι ίσο µε αυτό που
απαιτείται και στην περίπτωση ατοµικής επιχείρησης
και θα υπολογίζεται για κάθε εταίρο χωριστά.
3.3. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας, εφόσον
πρόκειται για Εταιρεία στην οποία συµµετέχει ο ενδι−
αφερόµενος.
3.4. Μισθωτήριο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται
η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρηµένο από την
αρµόδια ∆.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγ−
γενής α΄ βαθµού.
3.5. Νόµιµα πιστοποιητικά για την άσκηση του επαγ−
γέλµατός του, όπου αυτά απαιτούνται. Τα νόµιµα πιστο−
ποιητικά δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας του−
λάχιστον από τους απασχολουµένους στην επιχείρησή
του και σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον
από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε
ένας από τους απασχολουµένους σ΄ αυτή.
Ως νόµιµο πιστοποιητικό θεωρείται η άδεια άσκησης
επαγγέλµατος όπου απαιτείται. Εφόσον για το ασκού−
µενο επάγγελµα, όπως αναγράφεται στην έναρξη επι−
τηδεύµατος της ∆.Ο.Υ., δεν προκύπτει σαφώς αν απαι−
τούνται νόµιµα πιστοποιητικά, ο ενδιαφερόµενος θα
προσκοµίζει βεβαίωση του αρµόδιου φορέα στον οποίο
υπάγεται η επιχείρησή του (π.χ. Επιµελητήριο) ότι δεν
απαιτείται να διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό.
3.6. Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή
τους και να είναι ασφαλισµένοι κατά κύριο λόγο στον
Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
3.7. Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε
κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο (εκτός του χώρου της
κατοικίας του επαγγελµατία), κατά τρόπο ώστε να εξυ−
πηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ’
εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο εντός
της οικίας (κατάλληλα διαµορφωµένο) στις περιπτώσεις:
α) µητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας
που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθµού µε
αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι

ενδιαφερόµενες απαιτείται να προσκοµίζουν βεβαιώ−
σεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δηµόσιους φορείς.
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Άρθρο 7
Τεκµηρίωση λειτουργίας - παραστατικά
1. Τεκµηρίωση λειτουργίας
1. Ως τεκµηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης θε−
ωρούνται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την
ικανοποίηση του στόχου της πράξης, αποδεικνύονται
δε σύµφωνα µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πα−
ραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.
∆απάνες όπως: εµπορεύµατα, εξοπλισµό, λειτουργικά
έξοδα και πρώτες ύλες για τη λειτουργία της επιχείρη−
σης θεωρούνται ως τεκµηρίωση λειτουργίας της επι−
χείρησης και πιστοποιούνται µε εξοφληµένα τιµολόγια,
περασµένα στα επίσηµα θεωρηµένα από την αρµόδια
∆.Ο.Υ βιβλία της επιχείρησης και συνάδουν µε την ικα−
νοποίηση του στόχου της πράξης.
2. Για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εµπορευ−
µατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων, δεν θεω−
ρείται ως τεκµηρίωση λειτουργίας η δαπάνη για αγορά
οχηµάτων οδικών µεταφορών.
2. Παραστατικά
Ο Ο.Α.Ε.∆. και οι δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο
µε το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών
για το διάστηµα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισµοί
µετά την τελευταία πληρωµή, δηλαδή κατ’ ελάχιστον
µέχρι το τέλος του 2020.
Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωµές της πρά−
ξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρη−
σιακό Πρόγραµµα και ο αριθµός ΟΠΣ.
3. Πληρωµές δικαιούχων
Ποσό Επιχορήγησης
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο
επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα καθορίζε−
ται στα 15.000,00 € σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις.
Η πρώτη, ύψους 5.000,00 ευρώ καταβάλλεται µετά
την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα
10.000,00 ευρώ σε δύο (2) ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις
των 5.000,00 ευρώ η κάθε µία, καταβαλλόµενη στο τέ−
λος κάθε εξαµήνου από την υπαγωγή του και αφού
θα έχει πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος
έλεγχος κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα (όπου
και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης).
Στις περιπτώσεις επιδοτούµενων ανέργων, που διακό−
πτουν την επιδότηση ανεργίας µέχρι και τον δεύτερο
(2ο) µήνα της επιδότησής τους, το ποσό της επιδότησης
προσαυξάνεται κατά 3.000,00 €. Στην περίπτωση αυτή
η πρώτη δόση που θα δοθεί θα είναι των 6.000,00 €
και οι δύο επόµενες εξαµηνιαίες δόσεις των 6.000,00
€ η κάθε µία.
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο
επαγγελµατία που εντάσσεται στο πρόγραµµα ορίζεται
σε δώδεκα (12) µήνες από την απόφαση υπαγωγής στο
πρόγραµµα.
Εφόσον η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου είναι θετική,
ο ΝΕΕ καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία µέσα σε
είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία
γνωστοποίησης της ένταξής του και να προσκοµίσει
τιµολόγιο που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρ.12 παρ. 3
Προεδρικού διατάγµατος 186/1992 ΚΒΣ και αριθµό Τρα−
πεζικού Λογαριασµού, προκειµένου να του χορηγηθεί
η πρώτη δόση.
1. Κατά το δωδεκάµηνο διάστηµα της επιχορήγησης ο
νέος ελεύθερος επαγγελµατίας δεσµεύεται µε τη λήξη
του κάθε εξαµήνου, από την ένταξή του στο πρόγραµ−
µα και µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερολογιακών
ηµερών, να προσκοµίσει:
1.1 Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση του
λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων και
των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµα−
τος είναι τουλάχιστον ίσο µε το ήµισυ του ποσού της
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β’ ή γ΄ δόσης που πρόκειται να εισπράξει όπως αυτά
εµφανίζονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων του.
1.2 Τιµολόγια και επικυρωµένα φωτοαντίγραφα του
βιβλίου εσόδων–εξόδων του προηγούµενου εξαµήνου
ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη ∆.Ο.Υ.
2. Ο ενταγµένος στο πρόγραµµα υποχρεούται να
ενηµερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει
µε την αίτηση για ένταξή του.
3. Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουρ−
γία της στο δωδεκάµηνο διάστηµα της επιχορήγησης,
άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση µε επιστροφή του
καταβληθέντος ποσού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 8.
Η βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, όπου απαι−
τείται αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα. Η βε−
βαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας όπου απαιτείται
µπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρµόδια
για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία.
Σύµφωνα µε το άρθ. 14.3 του ν. 3614/2007 και το αρθ.
80 του 1083/2006 Ε.Κ. οι χρηµατοδοτήσεις στους δικαι−
ούχους πραγµατοποιούνται το συντοµότερο δυνατό και
στο συνολικό ποσό της δηµόσιας συνεισφοράς. Κανένα
ποσό και για οποιαδήποτε αιτία δεν αφαιρείται ούτε
παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική
επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναµου αποτελέσµατος
το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών
αυτών.

διαφερόµενος (µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέ−
ρες από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήµατος
ή της απορριπτικής απόφασης στον ενδιαφερόµενο).
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Άρθρο 12
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ
• Η προθεσµία έναρξης και λήξης της υποβολής των
«αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραµµα» των υποψηφίων
θα καθοριστεί µε σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητή του
Ο.Α.Ε.∆.
• Θα εκδοθεί εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.∆. η οποία θα κα−
θορίζει κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της πα−
ρούσης.

Άρθρο 13
∆ιαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του
προγράµµατος
Ο Ο.Α.Ε.∆. ασκεί τους προβλεπόµενους από το Σύστη−
µα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους
στους δικαιούχους της πράξης του προγράµµατος οποι−
αδήποτε χρονική στιγµή, προκειµένου να διαπιστωθεί η
τήρηση των όρων του προγράµµατος.
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Αν−
θρώπινου ∆υναµικού» διατηρεί το δικαίωµα να πραγµα−
τοποιεί ελέγχους στον Ο.Α.Ε.∆., ως προς την τήρηση των
καθηκόντων του, ως Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης.
Έλεγχοι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους σχε−
τικούς κανονισµούς και το ν. 3614/2007 διενεργούνται
από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (Ε∆ΕΛ),
καθώς και τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε.
Οι έλεγχοι του προγράµµατος θα διενεργούνται από
υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.∆. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
υπ’ αριθµ. 2/34255/0022/6.6.2001 κοινή υπουργική από−
φαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι,
συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των
συγχρηµατοδοτούµενων υπηρεσιών και της πραγµα−
τοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι,
σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ένταξης των
πράξεων, του συµφώνου αποδοχής όρων της απόφασης
ένταξης και της υπογραφείσας σύµβασης, καθώς και
τη συµµόρφωση των εµπλεκόµενων φορέων µε τους
κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης
του προγράµµατος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκρι−
µένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρη−
σιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ καθώς και την υπουρ−
γική απόφαση του Συστήµατος υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ
1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β).
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Άρθρο 8
∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή προϋποθέσεων, µετά από οποιαδήποτε πληρωµή
ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρµόζο−
νται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του
ν. 1262/1982, όπως συµπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7
του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται µε
επιστροφή του αναλογούντος ποσού. Η επιστροφή των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δηµόσιας επι−
χορήγησης από την επιχείρηση σε όλες τις περιπτώσεις
γίνεται εντόκως από την ηµεροµηνία καταβολής τους,
σύµφωνα µε το άρθρο 15 της υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ1749
υπουργικής απόφασης συστήµατος διαχείρισης (ΦΕΚ
540/Β/27.3.2008).
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Άρθρο 9
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ
Εάν ο νέος επαγγελµατίας καταθέσει εκπρόθεσµα
δικαιολογητικά για την καταβολή επιµέρους δόσης, η
αξίωσή του για το συγκεκριµένο ποσό παραγράφεται
χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, µε απόφαση του
Προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
του Οργανισµού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και
εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις
του Προγράµµατος.

Άρθρο 14
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας
1. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του
Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλο−
γος των δικαιούχων του παρόντος προγράµµατος (µε
αναφορά στην ονοµασία της πράξης και στο ποσό της
δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται στην πράξη)
δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr,
2. Σε κάθε περίπτωση δηµοσιοποίησης/δηµοσίευσης
των πράξεων, εκ µέρους του Ο.Α.Ε.∆., γίνεται µνεία για
την συµµετοχή στη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα−
µείου και του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ειδικότερα του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά−
πτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007−2013.
3. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς είναι υποχρεωµένοι
να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντι−
κειµένου βάσει του Παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ σύµφωνα µε
τα αναγραφόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της
Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006, βάσει των οδηγιών
της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων.

Άρθρο 10
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εάν µετά την ένταξη τoυ ΝΕΕ στο πρόγραµµα, δια−
πιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις
του, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας Απα−
σχόλησης µε απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή
του επαγγελµατία στο πρόγραµµα ανεξάρτητα από το
όργανο που την εξέδωσε.

Άρθρο 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των υποψη−
φίων ή ενταγµένων στο πρόγραµµα νέων ελεύθερων
επαγγελµατιών (Ν.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆.,
θα επιλύεται µε απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Εν−
στάσεων, ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλει ο εν−
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Άρθρο 16
Τελικές διατάξεις
Λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος, εξειδι−
κεύονται περαιτέρω µε αποφάσεις του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆.,
µετά την έγκριση της οικείας ∆ιαχειριστικής Αρχής.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:
• Σε ηλικιακά δεδοµένα των ωφελουµένων
• Σε δεδοµένα για ευάλωτες οµάδες ωφελουµένων
• Στο µορφωτικό επίπεδο ωφελουµένων
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των
δράσεων δηµοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το
φυσικό και το οικονοµικό τους αντικείµενο.

Άρθρο 15
Σύσταση − Συγκρότηση Επιτροπών
Οι Επιτροπές που θα κριθούν αναγκαίες στο πλαίσιο
της παρούσης, θα συσταθούν/συγκροτηθούν µε απόφα−
ση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆.. Οι ανωτέρω Επιτροπές
αποτελούνται από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.∆. ή/ και από
εµπειρογνώµονες.
Το έργο των Επιτροπών αυτών, θα καθορίζεται στις
Αποφάσεις σύστασης/συγκρότησης τους σύµφωνα µε
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΑΝΗ − ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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