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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πρόγραμμα προώθηζης ζηην ασηoαπαζτόληζη μέζω ηης οικονομικής
ενίζτσζης επιτειρημαηικών πρωηοβοσλιών 10.000 ανέργων
ηλικίας 18-66 εηών

Ξεθηλά ηελ Σεηάρηη 10 Ιοσλίοσ 2019 θαη ώρα 11η πρωινή, ε ππνβνιή
αηηήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην «Πρόγραμμα προώθηζης ζηην
ασηoαπαζτόληζη μέζω ηης οικονομικής ενίζτσζης επιτειρημαηικών
πρωηοβοσλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 εηών». Ο ΟΑΕΔ, ζην
πιαίζην ησλ δξάζεώλ ηνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ζρεδίαζε ην
ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα γηα λα δηεπθνιύλεη ηνπο αλέξγνπο ζηελ αλάιεςε
επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη λα εληζρύζεη ηε βησζηκόηεηα ησλ
επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ πξώηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Οη δικαιούτοι ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη άλεξγνη, ειηθίαο 18-66
εηώλ, εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα ηνπ Οξγαληζκνύ κέρξη ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο ζηε Δεκόζηα Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία
(∆ΟΤ)
θαη
ζε
πεξίπησζε
πξνεγνύκελεο
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο, λα ηελ έρνπλ δηαθόςεη έσο ηελ 31/12/2011. Οη
ελδηαθεξόκελνη γηα λα ππαρζνύλ ζην πξόγξακκα:




είηε ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο καδί κε επηρεηξεκαηηθό ζρέδην κεηά
ηελ έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο ζηε ΔΟΤ θαη ην αξγόηεξν εληόο δώδεθα (12)
κελώλ από ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο
είηε ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο καδί κε επηρεηξεκαηηθό ζρέδην πξηλ
από ηελ έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο ζηε ΔΟΤ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα
πξνβνύλ ζε έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο, ην αξγόηεξν εληόο δύν (2) κελώλ
από ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζεηηθήο αμηνιόγεζεο (πξνέγθξηζε) ηεο αίηεζεο
– επηρεηξεκαηηθνύ ηνπο ζρεδίνπ από ηελ Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο.
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Οη δπλεηηθά δηθαηνύρνη πνπ έρνπλ δηαθόςεη ηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα
έσο 31/12/2011, πξέπεη λα έρνπλ εμνθιήζεη ή ξπζκίζεη ηηο ηπρόλ νθεηιόκελεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή ηπρόλ νθεηιέο από νπνηαδήπνηε αηηία πξνο ηνλ Εληαίν
Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΕΦΚΑ) θαη λα είλαη ελήκεξνη κε ηνπο όξνπο ηεο
ξύζκηζεο. Όζνη νθείινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ αθνξνύλ ζε πξνεγνύκελε
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηώο ξύζκηζεο,
απνθηνύλ αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 40 ηνπ λ.
4578/2018, ηελ νπνία πξνζθνκίδνπλ κεηά ηελ ππαγσγή ηνπο ζην πξόγξακκα
θαη παξακέλνπλ ελήκεξνη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
εθόζνλ είλαη ζπλεπείο σο πξνο ηηο ηξέρνπζεο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.
Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ 10.000 δπλεηηθά σθεινύκελσλ αλέξγσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηαλέκεηαη ειηθηαθά σο εμήο:
 18-29 εηώλ: 2.000 άηνκα
 30-66 εηώλ: 8.000 άηνκα
Ο/Η Δηνηθεηήο/ηξηα ηνπ Οξγαληζκνύ δύλαηαη κε απόθαζή ηνπ/ηεο λα α)
αλαζηείιεη, β) παξαηείλεη, γ) ιήμεη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθώλ
αηηήζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο γηα έληαμε ζην πξόγξακκα αλά ειηθηαθή νκάδα, ζε
πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ ζέζεσλ πνπ είραλ αξρηθά πξνθεξπρζεί θαη δ) λα
αλαθαηαλείκεη ηηο πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο αλά ειηθηαθή νκάδα.
Οη δηθαηνύρνη εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα είηε σο αηνκηθνί επηρεηξεκαηίεο είηε
σο κέιε Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε θαη πλεηαηξηζκνύ Εξγαδνκέλσλ.
Η διάρκεια ηης επιτορήγηζης νξίδεηαη ζε 12 κήλεο θαη νη δηθαηνύρνη
δεζκεύνληαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο γηα 3 κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Σν ποζό επιτορήγηζης δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
 Ωο 12.000 επξώ ζε αηνκηθνύο επηρεηξεκαηίεο ή κέιε εηαηξεηώλ κε
πνζνζηό ζην εηαηξηθό θεθάιαην πάλσ από 51%
 Ωο 9.000 επξώ ζε κέιε εηαηξεηώλ πνπ θαηέρνπλ ην ½ ηνπ εηαηξηθνύ
θεθαιαίνπ
 Ωο 8.000 επξώ ζε κέιε εηαηξεηώλ πνπ θαηέρνπλ ην 1/3 ηνπ εηαηξηθνύ
θεθαιαίνπ
Σν πνζό ζα θαηαβιεζεί ζε ηξεηο δόζεηο.
Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ
(www.oaed.gr). Οη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθόηεξα ζηε ζρεηηθή Δεκόζηα Πξόζθιεζε πνπ είλαη αλαξηεκέλε ζην
δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΟΑΕΔ.
Η δαπάλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ζα θαιπθζεί από ηνλ πξνϋπνινγηζκό
ηνπ Οξγαληζκνύ.
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