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2Η ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

 

Σκοπόσ του προγράµµατοσ είναι θ επανζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ πζντε χιλιάδων (5.000) ανζργων, 

πρϊθν αυτοαπαςχολουµζνων, οι οποίοι είχαν διακόψει τθν επιχειρθµατικι τουσ δραςτθριότθτα και 

ςτουσ οποίουσ δίνεται δεφτερθ ευκαιρία να δθµιουργιςουν επιχειριςεισ και να 

επαναδραςτθριοποιθκοφν επιχειρθµατικά µζςω τθσ δθµιουργίασ µίασ νζασ οικονοµικισ οντότθτασ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Οι δικαιοφχοι πρζπει ςωρευτικά:  

1. να ζχουν διακόψει τθν επιχειρθµατικι τουσ δραςτθριότθτα από 1/1/2012 και µζχρι ζξι (6) µινεσ πριν 

τθ δθµοςίευςθ τθσ ΚΥΑ ςτθν Εφθµερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ιτοι ζωσ 6/8/2018, 

 2. να µθν ζχουν µεταβιβάςει τθν επιχείρθςι τουσ ι το µερίδιο τουσ, ςε επιχείρθςθ θ οποία ανικε (από 

1-1-2012 ζωσ 6-8-2018) ςε ςυηφγουσ ι πρόςωπα αϋ ι βϋ βακµοφ ςυγγζνειασ, 

 3. να µθν ζχουν αςκιςει οποιαδιποτε επαγγελµατικι/επιχειρθµατικι δραςτθριότθτα ςτο εξάµθνο 

που προθγείται τθσ δθµοςίευςθσ τθσ ΚΥΑ ςτθν Εφθµερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ιτοι από 7/8/2018 ζωσ 

6/2/2019,  

4. να ζχουν προβεί ςε νζα ζναρξθ δραςτθριότθτασ ςε ∆θµόςια Οικονοµικι Υπθρεςία (∆ΟΥ), από τθν 

θµεροµθνία δθµοςίευςθσ τθσ ΚΥΑ ςτθν Εφθµερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ιτοι από 7/2/2019 και µετά. Στο 

πρόγραµµα δφνανται να υποβάλλουν αίτθςθ υπαγωγισ και άνεργοι, που δεν ζχουν προβεί ςε ζναρξθ 

δραςτθριότθτασ, µε τθν προχπόκεςθ ότι κα προβοφν ςε ζναρξθ ςτθ ∆ΟΥ το αργότερο εντόσ δφο (2) 

µθνϊν από τθν γνωςτοποίθςθ τθσ κετικισ αξιολόγθςθσ (προζγκριςθ) τθσ αίτθςθσ – επιχειρθµατικοφ 

τουσ ςχεδίου από τθν Τριµελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ.  
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5. να ζχουν καταβάλει ςτον Ειδικό Λογαριαςµό Ανεργίασ τθσ παρ. β’ του άρκρου 44 του ν. 3986/2011 

(Αϋ 152), τθ µθνιαία ειςφορά φψουσ δζκα (10) ευρϊ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ,  

6. να ζχουν εξοφλιςει ι ρυκµίςει τισ τυχόν οφειλόµενεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ι τυχόν οφειλζσ από 

οποιαδιποτε αιτία προσ τον Ενιαίο Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) 6 και να είναι ενιµεροι µε 

τουσ όρουσ τθσ ρφκµιςθσ. Όςοι τυχόν οφείλουν αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που αφοροφν ςε προθγοφµενθ 

επιχειρθµατικι δραςτθριότθτα και δεν ζχουν υπαχκεί ςε κακεςτϊσ ρφκµιςθσ, αποκτοφν αςφαλιςτικι 

ενθµερότθτα κατά τα οριηόµενα ςτο άρκρο 40 του ν. 4578/2018, τθν οποία προςκοµίηουν µετά τθν 

υπαγωγι τουσ ςτο πρόγραµµα, και παραµζνουν ενιµεροι κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ του 

προγράµµατοσ, εφόςον είναι ςυνεπείσ ωσ προσ τισ τρζχουςεσ αςφαλιςτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Από το 

ποςό τθσ επιχοριγθςθσ που λαµβάνουν οι ενταγµζνοι ςτο πρόγραµµα,  παρακρατείται ποςοςτό 25% 

το οποίο αποδίδεται ςτον ΕΦΚΑ ζναντι εξόφλθςθσ των οφειλϊν τουσ. Το φψοσ τθσ οφειλισ των 

ανωτζρω προςϊπων και θ µθ υπαγωγι τουσ ςε ρφκµιςθ βεβαιϊνεται από τον ΕΦΚΑ,  

7. να ζχουν τθν ιδιότθτα του ανζργου (διακζτοντασ δελτίο ανεργίασ ςε ιςχφ µζχρι και τθν θµεροµθνία 

ζναρξθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ ςτθ ∆ΟΥ),  

8. να είναι Έλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ άλλου κράτουσ µζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ (ΕΕ) ι οµογενείσ 

που ζχουν δικαίωµα διαµονισ και απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα µασ ι πολίτεσ τρίτων χωρϊν που ζχουν 

άδεια διαµονισ τουλάχιςτον για όςο χρονικό διάςτθµα διαρκεί το πρόγραµµα και  

9. οι άντρεσ υποψιφιοι να ζχουν εκπλθρϊςει ι νόµιµα απαλλαγεί από τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ. H υπθρεςία διατθρεί πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ τφπου Α’ ςτο αρχείο τθσ 

το οποίο, ςφµφωνα µε τθν υπ’ αρικ. ∆ΙΑ∆Π/Α/5482/2005 (Βϋ400) κοινι απόφαςθ του Υφυπουργοφ 

Εςωτερικϊν ∆θµόςιασ ∆ιοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και του Υπουργοφ Εκνικισ Άµυνασ και εφόςον 

πρόκειται για Έλλθνα υπικοο, αναηθτείται αυτεπάγγελτα από τθν αρµόδια για τθν ζκδοςθ τθσ 

διοικθτικισ πράξθσ υπθρεςία. Το αρµόδιο ΚΠΑ2 απευκφνει αίτθµα προσ το αρµόδιο Στρατολογικό 

Γραφείο ςφµφωνα µε το αντίςτοιχο ζντυπο και τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν απόφαςθ, για τθν  
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ζκδοςθ και αποςτολι του πιςτοποιθτικοφ. Οι οµογενείσ ι οι πολίτεσ χωρϊν τθσ ΕΕ προςκοµίηουν 

υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχουν καµία υποχρζωςθ ωσ προσ τθν εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν τουσ 

υποχρεϊςεων, χωρίσ να απαιτείται θ προςκόµιςθ ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ τθσ χϊρασ προζλευςθσ. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια τθσ επιχοριγθςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) µινεσ. 

 Μετά τθ λιξθ του δωδεκαµινου οι δικαιοφχοι δεςµεφονται να διατθριςουν τισ επιχειριςεισ τουσ για 

άλλουσ τρεισ (3) µινεσ.  

 Το ποςό επιχοριγθςθσ ορίηεται ωσ εξισ:  

α) ζωσ δϊδεκα χιλιάδεσ (12.000) Ευρϊ για ατοµικοφσ επιχειρθµατίεσ/επιτθδευµατίεσ (ατοµικζσ 

επιχειριςεισ) και µζλθ νοµικϊν οντοτιτων µε ποςοςτό ςυµµετοχισ ςτο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιςτον 

51%,  

β) ζωσ εννζα χιλιάδεσ (9.000) Ευρϊ/ανά µζλοσ νοµικϊν οντοτιτων που ςυµµετζχουν ςτο ςυνολικό 

εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 ζκαςτοσ και  

γ) ζωσ οχτϊ χιλιάδεσ (8.000) Ευρϊ/ανά µζλοσ νοµικϊν οντοτιτων που ςυµµετζχουν ςτο ςυνολικό 

εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 ζκαςτοσ. 

Επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο 2410250722  & 2410250382  

και μαηί κα εξετάςουμε τισ δυνατότθτεσ ζνταξισ ςασ ςτο παρόν πρόγραμμα. 

 

Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ! 

 


