ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2009 – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Η µε αριθµό 5409/53/16-12-09 Απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού (ΦΕΚ 2593/Β/31-12-09)
όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. 2104/19/18-05-10 όµοια (ΦΕΚ 846/Β/17-06-10)
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A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην
απασχόληση, µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
Ο αριθµός των ωφελουµένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 2.500 άτοµα.
Η κάλυψη των θέσεων θα πραγµατοποιηθεί ως έξης:
•

1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22 – 32 ετών

•

1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33 – 64 ετών

Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους:
•

µέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το οµόρρυθµο µέλος της ή Ε.Π.Ε.), που µετέχουν µε
ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.

•

µε δικαίωµα επιδότησης ανεργίας

Η δαπάνη για την εφαρµογή του µέτρου αυτού θα καλυφθεί από τα αποθεµατικά του
κλάδου ΛΑΕΚ/ΟΑΕ∆.
Ως επιλέξιµες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 13 περιφέρειες της χώρας. Η
κατανοµή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:


Άξονας Προτεραιότητας Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης στις οκτώ (8) Περιφέρειες:
Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος,
Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,



Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εξόδου στις τρεις (3) Περιφέρειες: Αττική,
Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία,



Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εισόδου στις δύο (2) Περιφέρειες: Νότιο
Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 60.000.000,00 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 2493) η οποία επιµερίζεται
ως εξής:
Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα ποσά και οι θέσεις για τις προβλεπόµενες
πράξεις του προγράµµατος εξειδικεύονται ως εξής:
•

Άξονας Προτεραιότητας για τις οκτώ ως άνω Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης:
ποσό 28.800.000 € και 1.200 θέσεις

•

Άξονας Προτεραιότητας για τις τρεις ως άνω
ποσό 24.000.000 € και 1.000 θέσεις

•

Άξονας Προτεραιότητας στις δύο
ποσό 7.200.000 € και 300 θέσεις.

ως

άνω

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου:
Περιφέρειες

Σταδιακής

Εισόδου:

Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1262/1982(ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982) «Για την
παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και
τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6 & 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),
το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Οργανισµός
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Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), υλοποιεί προγράµµατα επιχορήγησης
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών απασχόλησης.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση χορηγούνται βάσει του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας
(de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει µια επιχείρηση βάσει της παρούσας 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
χορηγείται 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.
Γ. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει:
1.1. 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 διαδικασία της εξατοµικευµένης
παρέµβασης.
1.2. Να έχουν παρακολουθήσει σεµινάριο επιχειρηµατικότητας σε Κέντρο Προώθησης της
Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕ∆.
1.3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να
είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
1.4. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να
έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. H
Υπηρεσία θα διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ στο αρχείο
της, το οποίο σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/5482 κοινή απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας εφόσον πρόκειται για έλληνα υπήκοο αναζητείται αυτεπάγγελτα από
την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Η αυτεπάγγελτη
αναζήτηση των ανωτέρω στρατολογικών πιστοποιητικών, σηµαίνει ότι η αρµόδια
Υπηρεσία απευθύνει αίτηµα προς το αρµόδιο Στρατολογικό Γραφείο, σύµφωνα µε το
αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και
αποστολή προς αυτήν του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Όσον αφορά στις
περιπτώσεις οµογενών ή υπηκόων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
ενδιαφερόµενοι θα προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καµία υποχρέωση,
όσον αφορά στην εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να
απαιτείται η προσκόµιση σχετικού πιστοποιητικού της Χώρας προέλευσης
1.5. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 01/10/2009 και µετά.
Να έχουν συµπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να είναι µέχρι 64 ετών, δηλαδή το
22ο έτος θα πρέπει να είναι συµπληρωµένο (λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία
γέννησης) κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραµµα.
Όσον αφορά στο 64ο έτος, µετά τη συµπλήρωσή του (λαµβάνοντας υπόψη την
ηµεροµηνία γέννησης), οι ενδιαφερόµενοι δεν θα µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για
υπαγωγή στο πρόγραµµα
∆ύναται να υπαχθεί στο Πρόγραµµα, µε την προϋπόθεση ότι µετέχει µε ποσοστό
τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, µέλος:
-

Οµόρρυθµης Εταιρείας (Ο.Ε.)
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-

Ετερόρρυθµης Εταιρείας(Ε.Ε.), µόνο για το οµόρρυθµο µέλος της και

-

Ε.Π.Ε.

∆ίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα στους επαγγελµατίες
οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραµµα ΝΕΕ ηλικίας 22 – 64 ετών µε το διακριτικό
τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» (η µε αρ.
1075/10/3.3.2009 απόφαση του ∆Σ του ΟΑΕ∆ – ΦΕΚ 603/Β/2-4-2009 και η µε αριθµ.
27621/895/15-09-09 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθµ. 5089/205/16-03-2010
ΚΥΑ) και το επιχειρηµατικό τους σχέδιο απορρίφθηκε από την Τριµελή Επιτροπή
Αξιολόγησης, εφόσον ανακαλέσουν µε δήλωσή τους τις ενστάσεις που δεν έχουν εξεταστεί
µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσης στο ΦΕΚ και βελτιώσουν το επιχειρηµατικό τους
σχέδιο στα σηµεία που αφορούν στους λόγους απόρριψης και εφόσον τηρούν τους όρους
και τις προϋποθέσεις της παρούσης Απόφασης εκτός της ηµεροµηνίας έναρξης
επιτηδεύµατος.
∆. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα:
2.1. 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 ενδιαφερόµενου, που θα µπορούσε να
ενισχυθεί µε την παροχή της επιχορήγησης.
2.2. Όσοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ),
λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας χρήσεως.
2.3. Όσοι
δηµιουργούν
εποχικές
επιχειρήσεις,
επιχειρήσεις
αποκλειστικά
χωµατουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων
σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρµακεία, 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, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια,
πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
2.4. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αλιείας (από την
πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εµπορία
των προϊόντων της στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τοµέα του άνθρακα (π.χ.
εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία κλπ) , στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής
γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη
µεταπώληση σε µεταπράτες ή εµπόρους των γεωργικών προϊόντων και η
επιχορήγηση µετακυλύει στους παραγωγούς, άµεσα ή έµµεσα [οι δραστηριότητες
στη γεωργική εκµετάλλευση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου να
προετοιµασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκοµιδή, κοπή και
αλώνισµα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή η πρώτη πώληση προς
µεταπωλητές ή προς µεταποιητικές επιχειρήσεις].
2.5. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
2.6. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα
εξ’ αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις.
2.7. Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.),
2.8. Όσοι δηµιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε
επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελµατία µέσα στο
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τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας
επιχείρησης στη ∆OΥ.
2.9. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράµµατα ΝΕΕ κατά το παρελθόν
2.10.

Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2000 και µετά.
Ε. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) µήνες.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που υπάγεται στο
πρόγραµµα καθορίζεται στα 24.000,00 €.
Η πρώτη δόση, ύψους 6.000,00 ευρώ καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης
υπαγωγής και τα υπόλοιπα 18.000,00 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις των
6.000,00 ευρώ η κάθε µία, καταβαλλόµενη στο τέλος κάθε έτους από την υπαγωγή του
(σύµφωνα µε την διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο 3ο στάδιο του άρθρου 7) και
αφού θα έχει πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάµεσο
χρονικό διάστηµα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.
ΣΤ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ YΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η διαδικασία υπαγωγής των νέων ελευθέρων επαγγελµατιών στο πρόγραµµα,
περιλαµβάνει τρία στάδια.
1ο στάδιο: Προθεσµία και διαδικασία υποβολής «αίτησης υπαγωγής στο
πρόγραµµα – υπεύθυνης δήλωσης»
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα, υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ (http://ait.oaed.gr). Η
αίτηση περιλαµβάνει περιγραφή του επιχειρηµατικού σχεδίου του ΝΕΕ. Οι αιτήσεις
υπαγωγής στο πρόγραµµα, συµπληρώνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους
ενδιαφερόµενους στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆. Η υποβολή των
αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του ΚΠΑ στην περίπτωση που ο
επαγγελµατίας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
•

η εξατοµικευµένη παρέµβαση από εργασιακό σύµβουλο του ΟΑΕ∆

•

η παρακολούθηση προγράµµατος συµβουλευτικής επιχειρηµατικότητας σε ΚΠΑ του
ΟΑΕ∆

•

η έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην αρµόδια ∆ΟΥ

Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
05/07/2010. Η ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα, θα καθοριστεί µε σχετική απόφαση
του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆..
2ο στάδιο Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων- Επιλεξιµότητα
Επιλογή των προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών σχεδίων, από Τριµελή Επιτροπή
Αξιολόγησης, που θα συσταθεί µε απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆. Η αξιολόγηση θα γίνει
βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης.
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Τα κριτήρια της κατηγορίας Α, που αφορούν στην πληρότητα της υποβληθείσας αίτησης,
η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του αιτουµένου,
χαρακτηρίζονται µε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και αποτελούν λόγο αποκλεισµού από το πρόγραµµα.
Με τα κριτήρια της κατηγορίας Β, η Επιτροπή εξετάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
υποβληθέντος επιχειρηµατικού σχεδίου και το αξιολογεί σύµφωνα µε το κάθε κριτήριο µε
χρήση βαθµολογικής κλίµακας 0 έως 5 και αντιστοιχείται στην περιγραφή υψηλή (5 ή 4),
µέση (3 ή 2) και χαµηλή (1 ή 0).
Ειδικότερα:
Α. Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόµενης αίτησης ως προς:
●

τη χρήση της τυποποιηµένης ηλεκτρονικής αίτησης, µε συµπληρωµένα όλα τα
υποχρεωτικά πεδία (κριτήριο Α1) και

●

το ότι ο ενδιαφερόµενος έχει την ιδιότητα του ανέργου (έχει ωφεληθεί από τη
διαδικασία της εξατοµικευµένης παρέµβασης και έχει παρακολουθήσει το σεµινάριο
επιχειρηµατικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύµατος). (κριτήριο Α2)

Β. Εξετάζεται εάν το επιχειρηµατικό σχέδιο πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά

και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης. (κριτήριο Β1)
Μια απόλυτα σαφής, πλήρης και ολοκληρωµένη περιγραφή της επιχειρηµατικής ιδέας
θα παίρνει βαθµό 5 ή 4. Αντίστοιχα µια µέτρια περιγραφή θα παίρνει 3 ή 2, ενώ µια
ελλιπής 1 ή 0 βαθµό.
2. Συµβολή της πρότασης στους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση

της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου ∆υναµικού», εντός του οποίου εξετάζεται η δυνατότητα υλοποίησης της
υποβαλλόµενης πρότασης και στη στόχευση του προγράµµατος. (κριτήριο Β2)
Οι προτάσεις που κατατίθενται από τις οµάδες ανέργων, στις οποίες δίνει έµφαση το
πρόγραµµα, θα βαθµολογούνται µε µεγάλο βαθµό (5, 4 ή 3). Σηµαντική παράµετρο
αποτελεί επίσης η εκτιµώµενη βιωσιµότητα της πρότασης. Σε άλλη περίπτωση θα
λαµβάνει µικρή βαθµολογία ( 2, 1 ή 0).
3. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφεροµένου µε το αντικείµενο της επιχειρηµατικής

δραστηριότητας και επαρκή τεκµηρίωση µε ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και
επαγγελµατικής εµπειρίας. (κριτήριο Β3)
Εξετάζεται η συνάφεια του αντικειµένου δραστηριότητας της επιχείρησης µε το
περιεχόµενο σπουδών ή /και κατάρτισης ή /και επιµόρφωσης, καθώς και µε τη σχετική
επαγγελµατική εµπειρία του υποψήφιου Ν.Ε.Ε. Η ύπαρξη βεβαιωµένων σχετικών
σπουδών σε συνδυασµό µε τουλάχιστον τριετή επαγγελµατική εµπειρία θα λαµβάνει
υψηλή βαθµολογία (5, 4). Κατ’ αναλογία θα βαθµολογούνται σε χαµηλότερη κλίµακα
(3, 2) η ύπαρξη λιγότερων προσόντων και εµπειρίας και η έλλειψη αυτών (1, 0),
αντίστοιχα.
4. Οικονοµοτεχνική επάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης

επιπλέον χρηµατοδοτικών πόρων, π.χ. µέσω τραπεζικού δανεισµού). (κριτήριο Β4)
Εξετάζεται και βαθµολογείται η πιο ρεαλιστική προσέγγιση της πρότασης από
πλευράς: α) κόστους αρχικής επένδυσης, β) δυνατότητας χρηµατοδότησης και γ)
περιγραφής τυχόν απαιτούµενου τεχνικού εξοπλισµού. Μια προτεινόµενη επένδυση
που έχει ρεαλιστικό κόστος και επαρκή τεκµηρίωση χρηµατοδότησης, ανεξαρτήτως
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προέλευσης, θα βαθµολογείται µε υψηλό βαθµό (5, 4).
Κατ’ αναλογία θα
βαθµολογείται σε χαµηλότερη κλίµακα (3, 2) η λιγότερο επαρκής τεκµηρίωση
χρηµατοδότησης και αντίστοιχα η έλλειψη αυτής θα βαθµολογείται µε χαµηλότερο
βαθµό (1, 0).
5. Ύπαρξη καινοτοµιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/

και στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών, µε προτεραιότητα σε καινοτόµες
επιχειρηµατικές προτάσεις που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες ή δραστηριότητα σε
καινοτόµους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονοµία. (κριτήριο Β5)
Οι προτάσεις για ανάπτυξη δραστηριότητας σε καινοτόµους κλάδους και ιδιαίτερα
στην πράσινη οικονοµία (ενδεικτικά αναφέρονται η κατασκευή ειδών/ προϊόντων µε
υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, η εµπορία βιολογικών ή οικολογικών ειδών/
προϊόντων, η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση αποβλήτων και
απορριµµάτων, κτλ.) θα βαθµολογούνται µε υψηλό βαθµό (5, 4). Αντίστοιχα η χρήση
µόνο νέων τεχνολογιών ή η ύπαρξη µόνο καινοτοµιών θα βαθµολογείται στη µεσαία
κλίµακα (3, 2). Τέλος, η απουσία καινοτοµίας ή χρήσης νέων τεχνολογιών θα παίρνει
χαµηλή βαθµολογία (1, 0).
6. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις µε

υφιστάµενες επιχειρήσεις καθώς και/ ή συµπράξεις µεταξύ δύο ή περισσότερων
ανέργων για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης. (κριτήριο Β6)
Εξετάζεται και βαθµολογείται η ύπαρξη δικτύων (οριζόντιες επιχειρηµατικές
συνέργειες ή κάθετες παραγωγικές συνέργειες), καθώς και η ύπαρξη εταιρικών,
συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχηµάτων.
Με υψηλό βαθµό (5, 4) θα
βαθµολογούνται οι συµπράξεις δύο ή και περισσότερων ανέργων για τη δηµιουργία
επιχείρησης, καθώς και η οριζόντια ή κάθετη δικτύωση µε άλλες επιχειρήσεις.
Αντίστοιχα η απλή ύπαρξη επιχειρηµατικών σχέσεων θα βαθµολογείται µε µέτριο
βαθµό (3, 2). Η απουσία των παραπάνω συνεπάγεται χαµηλή βαθµολόγηση (1, 0).
Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύπτει από την ανωτέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση
για τη τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφεροµένου για υπαγωγή στο
πρόγραµµα. Με βάση τη συνολική βαθµολογία εγκρίνεται ή απορρίπτεται η υποβαλλόµενη
αίτηση.
3ο στάδιο: Ένταξη
Η ένταξη στο πρόγραµµα πραγµατοποιείται, ύστερα από την θετική έγκριση του επιτόπιου
ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισµού.
Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγµατοποιείται εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία
αξιολόγησης του επιχειρηµατικού σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή και ορίζεται κατόπιν
συνεννοήσεως των ελεγκτών µε την επαγγελµατία. Οι ελεγκτές πρέπει να ενηµερώσουν
την επαγγελµατία για το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών που πρέπει να
βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης, προκειµένου να ελεγχθούν.
Συγκεκριµένα ελέγχονται τα κάτωθι:
3.1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ∆ΟΥ.
3.2. Εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας
περασµένα στα επίσηµα θεωρηµένα από την αρµόδια ∆ΟΥ βιβλία της επιχείρησης
τους, αξίας ίσης µε το ποσό που αναλογεί στην 1η δόση, όπως ορίζεται στο
πρόγραµµα (6.000 €), που αφορούν σε δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, δαπάνες
παροχής υπηρεσιών, αποσβέσεις παγίων, κλπ.).
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3.3. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας, εφόσον πρόκειται για Εταιρεία στην οποία
συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος.
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 συγγενής α΄ βαθµού.
3.5. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλµατός, όπου απαιτείται καθώς και εγγραφή στο
αρµόδιο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος δύναται να
διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουµένους στην
επιχείρηση και σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους
που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από τους απασχολουµένους σ΄ αυτή.
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
χώρου κατοικίας), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της.
Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα
διαµορφωµένο) εντός της οικίας της επαγγελµατία 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 βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δηµόσιους φορείς.
Κατά τον έλεγχο, ο επαγγελµατίας θα υπογράφει την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα, η
οποία θα τεθεί στο φάκελο της Υπηρεσίας.
Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και απόφαση ένταξης πράξης στο
Ε.Π., θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή ή µη στο πρόγραµµα και θα είναι δεσµευτική
για την έκδοση σύµφωνης µε αυτήν απόφασης από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας.
Ως εκτελεστή πράξη υπαγωγής ή απόρριψης, νοείται η έκθεση ελέγχου, όπως έχει
συνταχθεί από τους ελεγκτές, µετά την υπογραφή αυτής από τον Προϊστάµενο της
Υπηρεσίας. Η υπογραφή τίθεται κάτω από την ένδειξη της έκθεσης «εγκρίνεται ή
απορρίπτεται».
Η έκθεση ελέγχου, αφού υπογραφεί από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας ως ανωτέρω,
πρωτοκολλείται κανονικά και τίθεται στον φάκελο της Υπηρεσίας. Αντίγραφο, αποστέλλεται
και στην επιχείρηση. Συνηµµένα, η Υπηρεσία µπορεί να διαβιβάσει και τα χρονικά
διαστήµατα µέσα στα οποία η επιχείρηση υποχρεούται να προσκοµίσει την αίτηση µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης.
Τα δικαιολογητικά που θα ελεγχθούν θα παραµείνουν στον φάκελο του νέου ελεύθερου
επαγγελµατία και οι ελεγκτές δεν θα παραλαµβάνουν αντίγραφα εκτός 1) της Αίτησης
υπαγωγής στο πρόγραµµα και της Έκθεσης Ελέγχου και 2) ∆ήλωσης αριθµού τραπεζικού
λογαριασµού για να κατατίθεται η επιχορήγηση.
Οι ελεγκτές εξετάζουν συνολικά τις προϋποθέσεις του προγράµµατος. Όλες οι
προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται οπωσδήποτε κατά την ηµεροµηνία του επιτόπιου
ελέγχου. Π.χ. το ποσό της δαπάνης δηµιουργίας της επιχείρησης θα πρέπει να καλύπτεται
κατά την ηµεροµηνία του επιτόπιου ελέγχου, έστω κι αν δεν καλύπτεται κατά το χρόνο
υποβολής της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα – υπεύθυνης δήλωσης».
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα – υπεύθυνης
δήλωσης», η επιχείρηση του υποψηφίου πρέπει να είναι έτοιµη να ελεγχθεί οποιαδήποτε
χρονική στιγµή από ελεγκτές του ΟΑΕ∆. Εφόσον δεν επιτευχθεί συνεννόηση µεταξύ του
ενδιαφερόµενου και των Ελεγκτών για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου εντός της
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προβλεπόµενης προθεσµίας του ενός µηνός, οι Ελεγκτές θα ορίζουν ως ηµεροµηνία
ελέγχου την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την παρέλευση είκοσι (20) ηµερολογιακών
ηµερών από την ηµεροµηνία της προέγκρισης.
Στην περίπτωση που για διάφορους λόγους ο υποψήφιος δεν είναι δυνατόν να διαθέτει τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά ή να είναι παρών κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι ελεγκτές
προτείνουν τη διεξαγωγή δεύτερου ελέγχου εντός συντόµου χρονικού διαστήµατος εντός
της προθεσµίας του ενός µηνός.
Ζ. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Τεκµηρίωση λειτουργίας
Ως τεκµηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης, θεωρούνται οι δαπάνες που είναι
απαραίτητες για την ικανοποίηση του στόχου της πράξης , αποδεικνύονται δε σύµφωνα µε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.
∆απάνες, όπως: λειτουργικά έξοδα (µίσθωση χώρου, κατανάλωση ∆ΕΗ κλπ.), παροχής
υπηρεσιών (νοµική υποστήριξη, λογιστική υποστήριξη κλπ.), αναλώσιµα (γραφική ύλη
κλπ.), αποσβέσεις παγίων (εξοπλισµός κλπ.), οι ασφαλιστικές εισφορές του ΝΕΕ στον
οικείο Ασφαλιστικό Φορέα, για τη λειτουργία της επιχείρησης θεωρούνται ως τεκµηρίωση
λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποιούνται µε εξοφληµένα τιµολόγια και λογιστικά
έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας περασµένα στα επίσηµα θεωρηµένα από την
αρµόδια ∆.Ο.Υ βιβλία της επιχείρησης και συνάδουν µε την ικανοποίηση του στόχου της
πράξης. Tα εν λόγω τιµολόγια θα πρέπει να αντιστοιχούν σε αξία τουλάχιστον ίση µε το
εκάστοτε ποσό της επιχορήγησης, µέχρι την ολοκλήρωση της πράξης.
Οι δαπάνες αναφέρονται σε όλες τις δόσεις εκτός των αποσβέσεων παγίων που
λαµβάνονται υπόψη για τις β΄, γ΄ και δ΄ δόσεις.
Στην περίπτωση που η ΝΕΕ έχει ως επαγγελµατική έδρα την οικία της (ειδικές
περιπτώσεις της ανωτέρω παρ. 3.7, στ, 3ο στάδιο), λαµβάνεται υπόψη το ¼ του συνόλου
των ενοικίων και των λειτουργικών δαπανών.
2. Παραστατικά
Ο ΟΑΕ∆ και οι δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο για το σύνολο των δικαιολογητικών και
παραστατικών για το διάστηµα που ορίζει το σχετικό θεσµικό πλαίσιο και όχι λιγότερο από
τρία (3) χρόνια από την ολοκλήρωση του προγράµµατος.
3. Καταβολή επιχορήγησης
3.1. Καταβολή 1ης δόσης
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 της, και να προσκοµίσει:
•
•
•
•

Αίτηση πληρωµής της 1ης δόσης,
Τιµολόγιο που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρ.12 παρ.3 Προεδρικού ∆ιατάγµατος
186/92 ΚΒΣ,
Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, όπου απαιτείται και
Αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού, προκειµένου να του χορηγηθεί η πρώτη δόση.
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3.2. Καταβολή επόµενων δόσεων
Κατά το τριανταεξάµηνο (36 µήνες) διάστηµα της επιχορήγησης ο ΝΕΕ δεσµεύεται µε τη
λήξη κάθε έτους, από την ένταξή του στο πρόγραµµα και µέσα σε προθεσµία εξήντα (60)
ηµερολογιακών ηµερών, να προσκοµίσει :
•

Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρησή του λειτουργεί κανονικά και ότι το
σύνολο της δαπάνης του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος είναι τουλάχιστον
ίσο µε το ποσό της 2ης, της 3ης ή της 4ης δόσης που πρόκειται να εισπράξει,
όπως αυτή εµφανίζεται σε εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης
αποδεικτικής αξίας περασµένα στα επίσηµα θεωρηµένα από την αρµόδια ∆ΟΥ
βιβλία της επιχείρησής του.

•

Τιµολόγιο και επικυρωµένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων – εξόδων του
προηγούµενου έτους ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη ∆.Ο.Υ.

•

Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας όταν απαιτείται, τιµολόγιο
και επικυρωµένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων – εξόδων του προηγούµενου
έτους ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη ∆.Ο.Υ.

4. Λοιποί όροι υλοποίησης του προγράµµατος
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.
Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της ή να προβεί σε µεταβολή των
όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος στην τριετία (3ετία) από την έναρξη
δραστηριότητάς της, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση µε επιστροφή του καταβληθέντος
ποσού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9.
5. ∆ιακοπή επιχορήγησης
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, µετά από
οποιαδήποτε πληρωµή ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του Ν.1262/82, όπως συµπληρώθηκε από τα
άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/89 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται µε επιστροφή του
αναλογούντος ποσού.
Ειδικότερα, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισµού, στις
περιπτώσεις αυτές αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη απόφασή του για τη διακοπή της
επιχορήγησης που ο νέος επαγγελµατίας έχει λάβει από τον ΟΑΕ∆ και την επιστροφή:
-

τµήµατος του καταβληθέντος ποσού, κατ΄ αναλογία του χρονικού διαστήµατος που
αποµένει από την ηµεροµηνία εµφάνισης του λόγου διακοπής ή της µη τήρησης των
όρων ή των προϋποθέσεων του προγράµµατος µέχρι τη συµπλήρωση του συνολικού
χρόνου επιχορήγησης.

-

ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση που διαπιστώνεται µη τήρηση εξ αρχής των όρων
και των προϋποθέσεων του προγράµµατος.

Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει µε εφάπαξ καταβολή του εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόµενο.
Εφόσον δεν επιστραφεί εµπρόθεσµα το ποσό που αναζητείται, συντάσσεται µετά από
απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού, Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής και αποστέλλεται στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξή του.
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Σε περίπτωση φυλάκισης ή θανάτου ή σοβαρής ασθένειας, η επιχορήγηση θα διακόπτεται
χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον επαγγελµατία από την ηµεροµηνία που εµφανίσθηκε το
πρόβληµα.
6. Παραγραφή αξίωσης
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.
7. Ανάκληση υπαγωγής στο πρόγραµµα
Εάν µετά την ένταξη του νέου επαγγελµατία στο πρόγραµµα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί
τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης µε απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή του επαγγελµατία στο
πρόγραµµα ανεξάρτητα από το όργανο που την εξέδωσε.
8. Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των υποψηφίων ή ενταγµένων στο πρόγραµµα
νέων ελεύθερων επαγγελµατιών (Ν.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆, θα επιλύεται µε
απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος
(µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την κοινοποίηση της απόρριψης του
αιτήµατος ή της απορριπτικής απόφασης στον ενδιαφερόµενο).
Η. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι έλεγχοι του προγράµµατος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. 2/34255/0022/6-6-2001, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και µε την µε αριθµ. 4761/27-10-09 απόφαση του ∆.Σ του
Οργανισµού όπως ισχύει.
Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς των πράξεων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες
πληροφόρησης και δηµοσιότητας των ενεργειών τους όπως αυτοί καθορίζονται από τον
Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006.
Στα πλαίσια διαφάνειας και ελέγχου της σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων που
λαµβάνουν οι δικαιούχοι του προγράµµατος, θα δηµοσιοποιούνται τα ποσά που
λαµβάνουν ως κρατική ενίσχυση.
Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς είναι υποχρεωµένοι να τηρούν και να καταθέτουν
στοιχεία φυσικού αντικειµένου βάσει του Παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ σύµφωνα µε τα
αναγραφόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου
2006.
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δηµοσιότητας που
υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονοµικό τους αντικείµενο.
Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την ηλεκτρονική υποβολής της ηλεκτρονικής
αίτησης παρέχονται στον δικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.∆ (http://ait.oaed.gr).
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Οδηγίες για την συµπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται επίσης και
τηλεφωνικά µέσω του κέντρου εξυπηρέτησης συστήµατος ηλεκτρονικών αιτήσεων
(helpdesk) τις εργάσιµες µέρες και ώρες 08:00-14:00. στα τηλέφωνα 210 9989 014,
210 9989 016 και 210 9989 017.
Για πληροφορίες σχετικά µε θέµατα υπαγωγής σε προγράµµατα ΝΕΕ οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 όπου κατατίθενται οι
αιτήσεις.
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