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K.Dikaios accountants tax advisors 

«Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 

5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων» 

 

Πληροφορίες προγράµµατος επιδότησης επιχειρήσεων 

 

� Έναρξη αιτήσεων : 20/2/2019 

� Τρόπος υποβολής : Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ 

� Είδος προγράμματος :  Η δράση αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 

ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν νέα 

επιχείρηση. 

 

∆ικαιούχοι & προϋποθέσεις 

 

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

•  έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018 

•  δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε  

     συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας 

•  δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο  

     από 7/8/2018 έως 6/2/2019  

•  έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για  

    τουλάχιστον ένα έτος 

•  έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από τις  

    7/2/2019 και μετά, κι εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά το επιχειρηματικό τους σχέδιο.  

•  Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι, που δεν έχουν προχωρήσει  

    σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής   

    αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου θα προχωρήσουν στην έναρξη της  

    δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών. 
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∆ιάρκεια επιχορήγησης 

 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα 

επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. 

 

Ποσό επιχορήγησης 

 

Α.  για 12 μήνες με τρίμηνη δέσμευση 

•  έως 12.000 Ευρώ για επιτηδευματίες ατομικές επιχειρήσεις και μέλη νομικών οντοτήτων με  

    ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%. 

•  έως 9.000 Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό  

    κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και 

•  έως 8.000 Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό  

    κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος. 

 

Β.  για τους 12 μήνες της επέκτασης: 

 

•  έως 8.000 Ευρώ για επιτηδευματίες ατομικές επιχειρήσεις και μέλη νομικών οντοτήτων με  

    ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%. 

•  έως 5.000 Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό  

    κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και 

•  έως 4.000 Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό  

    κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος. 

 

Επιλέξιµες δαπάνες 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται : 

 

•  Λειτουργικά Έξοδα :   

ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής 

τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες. 
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•  Δαπάνες για αμοιβές τρίτων : 

νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού 

σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά / 

εφημερίδες / βάσεις δεδομένων / επιστημονικούς διαδικτυακούς κόμβους, κόστος 

παρακολούθησης ημερίδων/συνεδρίων. 

•  Δαπάνες προβολής, δικτύωσης : 

σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση σε 

ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / 

εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα, έξοδα συμμετοχής σε 

επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού με θέμα συναφές με τη δραστηριότητα της 

επιχείρησης (συμπεριλαμβάνονται το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, η ενοικίαση και η 

κατασκευή περιπτέρου) προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση συμμετοχής από τον αρμόδιο φορέα 

διοργάνωσης της έκθεσης, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας, καθώς και 

αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας μόνο για προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. 

•  Προμήθεια αναλωσίμων : 

Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που έχουν σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης. 

•  Ασφαλιστικές εισφορές (επιχειρηματία - εταίρων) 

Επιλέξιμη δαπάνη αποτελούν οι εξοφλημένες ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία και των εταίρων σε 

περίπτωση σύστασης νομικής οντότητας. 

•  Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας 

Περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη των νέων εργαζομένων (νέα 

πρόσληψη μετά την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα) με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

•  Αποσβέσεις παγίων 

Περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου). 

 

Μορφή επιχείρησης  

 

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικές επιχειρήσεις, είτε ως μέλη νομικών 

οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: 

• Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), 
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• Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), για τους ομόρρυθμους εταίρους, 

• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), 

• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) 

 

Λοιπά θέµατα 

 

Οι δαπάνες της επιχείρησης πιστοποιούνται με εξοφλημένα τιμολόγια που απεικονίζονται με 

αντίστοιχες λογιστικές καταχωρήσεις, στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 500 Ευρώ και κάτω 

(χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και με μετρητά. 

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 Ευρώ 

(χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση της, να γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου 

πληρωμής. 

 

 

 

H K.Dikaios Σύµβουλοι επιχειρήσεων έχοντας σηµαντική εµπειρία  

στο αντικείµενο των χρηµατοδοτήσεων, είναι σε θέση 

 να αναλάβει την πλήρη υποστήριξη για την επιδότηση 

και του δικού σου επιχειρηµατικού σχεδίου. 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης επιχειρηματικού σχεδίου, 

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την “K.Dikaios accountants tax advisors” 

 

Τ. 210 97 65 160    e-mail : info@kdikaios.gr    U. www.kdikaios.gr 

 

 

 

 


