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«ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»
Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας
απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας

ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100%
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ 01/03/2013 ΜΕΧΡΙ 29/03/2013
Το παρόν Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της
γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας»
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και στοχεύει
στην τόνωση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων
πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούµενων από την ανεργία γυναικών, των
ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.
Ο Συνολικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι €40.000.000 ∆ηµόσια
∆απάνη. Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), και
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο Υποδράσεις:
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1 - Προϋπολογισμός €20.000.000
Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 18-35 ετών. Στην Υποδράση 1
υπάγονται οι υποψήφιες δικαιούχοι οι οποίες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους και να είναι μέχρι 35 ετών, δηλαδή το 18ο έτος θα πρέπει να είναι
συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο
35ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης),
οι ενδιαφερόμενες δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στην
παρούσα Υποδράση
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2 - Προϋπολογισμός €20.000.000
Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 36-64 ετών. Στην Υποδράση 2
υπάγονται οι υποψήφιες δικαιούχοι οι οποίες έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της
ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 35ο 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
ενδιαφερόμενες δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο
Πρόγραμμα.
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Όλες οι υποψήφιες δικαιούχοι και των δύο Υποδράσεων θα πρέπει να
διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
Στην περίπτωση επιχειρήσεων ή συνεταιρισμών όπου συμμετέχουν δικαιούχοι που
ανήκουν και στις δύο παραπάνω κατηγορίες, η πρόταση υποβάλλεται στην
υποδράση όπου υπάγονται οι υποψήφιες δικαιούχοι που συμμετέχουν ως εταίροι σε
ποσοστό άνω του 51%. Σε περίπτωση που τα ποσοστά συμμετοχής γυναικών 18-35
ετών και γυναικών 36-64 ετών είναι 50% - 50%, τότε υπάρχει δυνατότητα επιλογής
της υποδράσης.
Οι Υποδράσεις θα υλοποιηθούν µε βάση τον Εγκεκριµένο Οδηγό Προγράµµατος, ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης. Στον Οδηγό
Προγράµµατος περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία
εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηµατοδότηση, ο
τρόπος καταβολής των χρηµατοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και
παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι
λοιποί όροι του Προγράµµατος.

Επιλέξιμες Περιφέρειες:
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας,
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Κρήτης
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι ∆ικαιούχοι της ∆ράσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους
µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα
διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι:
¾ γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία που προσδιορίζονται
ως εξής:
¾ έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
¾ έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
¾ έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία
τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται
µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ή
¾ απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε
επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας κλπ.
¾ Αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε
εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται
από την ΕΛΣΤΑΤ.
Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυµένες γυναίκες, των
οποίων η σύµβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και
απολυµένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθµού,
εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής
λειτουργίας της επιχείρησης.
Για την τεκµηρίωση των δικαιούχων σύµφωνα µε τις παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει
να προσκοµιστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
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¾ Άνεργες: ∆ελτίο ανεργίας σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης της επιχειρηµατικής
τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ
κατά την υποβολή της πρότασης και µέχρι την έναρξη της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, για όσες δεν έχουν ιδρυθεί ακόµα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ ότι
είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων.
¾ Απολυµένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη
(καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου ή αόριστου χρόνου,
πλήρους ή µερικής απασχόλησης) και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει γίνει
αναγγελία πρόσληψης από την καταγγελία της σύµβασης έως την ηµεροµηνία
έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής πρότασης στο πρόγραµµα.
¾ Επιχειρηµατίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία:
Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύµατος της ∆.Ο.Υ και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι
δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία αναγγελία πρόσληψης στο διάστηµα από τη
διακοπή της επιχείρησης έως την έναρξη της νέας επιχείρησης.
¾ Απειλούµενες από ανεργία (εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται
σε επίσχεση εργασίας): Θεωρηµένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης εργασίας
στο όνοµα του δικαιούχου.
¾ Απειλούµενες από ανεργία (εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που έχουν
υπαχθεί στο άρθρο 99: Βεβαίωση εργοδότη / απόφαση πρωτοδικείου για την
αίτηση ή απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99.
¾ Αυτοαπασχολούµενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για το οικονοµικό έτος 2012 (εισοδήµατα 2011).
Επιλέξιμες Κατηγορίες Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
Σκοπός του Προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση ανέργων ή απειλούμενων
από την ανεργία γυναικών / νέων για την ίδρυση επιχειρήσεων μικρής κλίμακας σε
συνδυασμό με την ενίσχυση της πρόσληψης ανέργων από τις νέες επιχειρήσεις.

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η
01/09/2012.
Επιλέξιμα είναι τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από τους
δικαιούχους της δράσης για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στους
επιλέξιμους ΚΑΔ, από την 01/09/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί
στην απόφαση ένταξης, και με τη μορφή:
νέων ατομικών επιχειρήσεων,
¾ νέων ατομικών επιχειρήσεων κατ΄ οίκον,
¾ νέων προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε. στην οποία οι δικαιούχοι
συμμετέχουν ως το ομόρρυθμο μέλος της) ή κεφαλαιουχικών εταιριών
(αποκλειστικά Ε.Π.Ε.), στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι
δικαιούχοι ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου
συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται
αθροιστικά),
¾ νέων αστικών συνεταιρισμών, στους οποίους οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως
μέλη σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν
περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά),
¾ νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στις οποίες οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως
μέλη σε ποσοστό άνω του 51%(στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν
περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά).
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Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει
να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
¾ να έχουν συσταθεί μετά την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί
στην απόφαση ένταξης,
¾ να έχουν συσταθεί με μια από τις επιλέξιμες νομικές μορφές, όπως
προσδιορίζονται παραπάνω,
¾ να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμο / -ους ΚΑΔ,
¾ να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική
¾ Επικράτεια,
¾ να λειτουργούν νόμιμα,
¾ το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ίδια
επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των
200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο
μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα
οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
Δεν μπορούν να υπαχθούν στη δράση:
¾ οι μη επιλέξιμοι κλάδοι που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του οδηγού του
προγράμματος,
¾ όσα επαγγέλματα 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, όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν
με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή
φορτηγού δημοσίας χρήσεως,
¾ όσοι υποψήφιοι δημιουργούν 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,
¾ πλανόδιες επιχειρήσεις,
¾ κυλικεία σχολείων, οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και
εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού,
¾ Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
¾ φορείς του δημοσίου,
¾ νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
¾ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, νομικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών ανωνύμων
εταιρειών του Άρθρου 194 του Ν. 3852/2010,
¾ επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης
franchising (δικαιόχρησης) και κάθε τύπου πρακτόρευση.

Ποσό Επιχορήγησης – Διάρκεια Υλοποίησης
Στο πλαίσιο του προγράμματος, η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:
¾ χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από €10.000 έως €20.000 ανά
πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών
δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών,
¾ επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι €12.000 του
ετήσιουμισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων
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εργασίας (1 ΕΜΕ) με πρόσληψη ανέργου/ων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση
που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου μισθολογικού
κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης μέχρις εξαντλήσεως
του ποσού των €12.000.
Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους
δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Η νέα ή οι νέες θέσεις εργασίας (που θα αντιστοιχεί συνολικά σε μια Ετήσια
Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί στο χρονικό διάστημα από
01/09/2012 έως και την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση ένταξη και να
διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
πρόσληψης.
Η/οι νεοπροσλαμβανόμενη/ες θα πρέπει να διαθέτει/ουν δελτίο ανεργίας σε
ισχύ ή να πληροί/ούν κάποια από τις άλλες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των
δικαιούχων (απειλούμενου από ανεργία κλπ.) όπως προσδιορίζονται
παραπάνω.
Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον επιχειρηματία, να καταβληθεί προκαταβολή με την
προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος
μέχρι την παραλαβή του έργου.
Χωρίς να παραβιάζονται οι λοιποί όροι χορήγησης της προκαταβολής επιχορήγησης,
δύναται ο Δικαιούχος να κάνει χρήση εγγυητικής επιστολής ορισμένου χρόνου
εγγυημένης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος υποχρεούται,
προ της λήξεως της εγγυημένης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγυητικής επιστολής, να
προσκομίσει άλλη εγγυητική επιστολή προς αντικατάστασή της για το τυχόν
υπολειπόμενο χρονικό διάστημα διατήρησης της προκαταβολής. Σε αντίθετη
περίπτωση ο δικαιούχος κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τον ΕΦΕΠΑΕ οφείλει
να επιστρέψει το ποσό της εκταμιευθείσας δημόσιας επιχορήγησης που δεν έχει
συμψηφιστεί με πραγματοποιηθείσες δαπάνες εντόκως, άλλως ο ΕΦΕΠΑΕ θα
προβεί σε διαδικασία κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να απομειώνεται σταδιακά με βάση
ισόποσο συμψηφισμό με πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου και έπειτα από αίτημα
του επενδυτή, στο οποίο θα καθορίζεται το ποσό το οποίο ζητεί να του καταβληθεί σε
μετρητά και το ποσό τυχόν απομείωσης της εγγυητικής προκαταβολής. Η εγγυητική
επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της με
πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα / επιλογή στον δικαιούχο, όταν καλύψει δαπάνες
(ελεγμένες και πιστοποιημένες) ισόποσες με την εγγυητική επιστολή, να ζητήσει την
διατήρηση του συνόλου της εγγυητικής επιστολής έναντι καταβολής νέας ισόποσης
δημόσιας επιχορήγησης.
Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον
πλήρη συμψηφισμό της με πραγματοποιηθείσες δαπάνες στην ολοκλήρωση του
έργου.

 BiT – Business & Information Technology  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ος
 Βασιλέως Κωνσταντίνου 198 (2 Όροφος), Κορωπί, 194 00 
210-6621000-1  Fax 210-6621002 
  www.bit.com.gr  | info@bit.com.gr 

5 / 16

Επιλέξιμες Δαπάνες
Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος
είναι οι ακόλουθες:
¾ Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες
ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης,
έξοδα προβολής κλπ.).
¾ Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής
ασφάλισης).
¾ Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση
επιχειρηματικού σχεδίου.
¾ Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με
σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής
ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών
από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
¾ Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του
νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία)
σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
¾ Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών
εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
A/A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
¾
¾
¾

Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης
ΕΝΟΙΚΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MENTORING / COACHING ή/και
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ / LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) ΝΕΑΣ
ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

Το άθροισμα των κατηγοριών δαπανών 3, 4 και 7 δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 20% του συνολικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένης της
δαπάνης για τη νέα θέση εργασίας.
Το ποσό της κατηγορίας δαπάνης 9 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του
συνολικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τη
νέα θέση εργασίας.
Ο πιστοποιημένος προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον
εγκεκριμένο.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες:
ΕΝΟΙΚΙΑ
Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούμενο ποσό ανέρχεται στο 1/3 της
συνολικής αξίας του μισθώματος.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ
Περιλαμβάνει δαπάνες:
- Ηλεκτρισμού
- Ύδρευσης
- Θέρμανσης
- Σταθερής τηλεφωνίας
- Κινητής τηλεφωνίας
- Διαδικτύου
Σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της
επιχείρησης.
Σε περίπτωση που έδρα της επιχείρησης στεγάζεται σε οικία, το επιδοτούμενο ποσό
ανέρχεται στο 1/3 της συνολικής αξίας των λογαριασμών.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές
για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών
που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Περιλαμβάνει:
- Δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης.
- Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με
σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής
ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών
από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Περιλαμβάνει δαπάνες προβολής και διαφήμισης της νέας επιχειρηματικής
δραστηριότητας:
- σχεδιασμός & παραγωγή λογότυπου / επιγραφής καταστήματος / μακετών
- σχεδιασμός & 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,
- συμμετοχή σε μια (1) κλαδική έκθεση,
- σχεδιασμός & κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας.
Δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για την δημιουργία ραδιοτηλεοπτικών σποτς και
το κόστος ραδιο-τηλεοπτικών διαφημίσεων.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
Αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία
υποχρεωτικής ασφάλισης).

(στον

κύριο

φορέα
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Περιλαμβάνει την αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή του προτεινόμενου
επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και για την παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MENTORING / COACHING ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
Περιλαμβάνει δαπάνες για υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, ατομικής
καθοδήγησης και ενδυνάμωσης των επιχειρηματιών από εμπειρογνώμονες
Συμβούλους με αντικείμενο (ενδεικτικά):
- οργάνωση διαδικασιών για εφαρμογή του σχεδίου από την επιχείρηση και τις
πρώτες ενέργειες εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου,
- κοστολόγηση προϊόντων / υπηρεσιών,
- εισαγωγή και εφαρμογή διαδικασιών παραγωγής,
- υιοθέτηση μεθόδων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων /
υπηρεσιών,
- σχεδιασμός και εφαρμογή ενεργειών προβολής / προώθησης της επιχείρησης,
- υιοθέτηση τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και πιστοποίηση προϊόντων και
παραγωγικών διαδικασιών,
- εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας
Τροφίμων (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 - HACCP),
διεθνώς αναγνωρισμένα Οικολογικά Πρότυπα και σήματα (π.χ. ECO LABEL) και
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004,
ΕΜΑS). Είναι απαραίτητη η απόκτηση Πιστοποιητικού.
Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει να είναι διαπιστευμένος από τον ΕΣΥΔ. Σε
περίπτωση που τα χρονικά όρια υλοποίησης του προγράμματος δεν επιτρέπουν την
απόκτηση πιστοποιητικού, απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης επιτυχούς
επιθεώρησης από το Φορέα Πιστοποίησης.
Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς
συμβούλους, έχουν έκτακτο χαρακτήρα και μόνο στην περίπτωση που δεν συνιστούν
διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές
δαπάνες της επιχείρησης, π.χ. για συνήθεις φοροτεχνικές υπηρεσίες, τακτικές
νομικές υπηρεσίες κλπ. Απαιτείται σχετική σύμβαση κατατεθειμένη στη Δ.Ο.Υ.
εφόσον η ετήσια αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00 €.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Αφορά δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή/και του
νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία) σε
πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
Περιλαμβάνει αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες
του έργου και για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου. Ο πάγιος εξοπλισμός
ΔΕΝ θα πρέπει να έχει επιχορηγηθεί από κανένα άλλο πρόγραμμα.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ / LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Περιλαμβάνει:
- δαπάνες ενοικίασης-μίσθωσης εξοπλισμού (leasing),
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- δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση
και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.
- δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων που θα
χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία ( αφορά επιχειρήσεις με
μεταποιητική δραστηριότητα).
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)
Περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας 12 μηνών (μεικτές αποδοχές και εργοδοτικές
εισφορές) του / των νέου / νέων εργαζομένου / -νων της επιχείρησης με σχέση
εξαρτημένης εργασίας. Σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη
του ετήσιου μισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης
μέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 €.
Επισήμανση:
1) Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν
θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση.
2) Στους λογαριασμούς ΔΕΗ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη το ΕΕΤΗΔΕ
Διευκρινίσεις Επιλεξιμότητας Δαπανών
Οι κατηγορίες των δαπανών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων
του προγράμματος θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον αποδεικνύονται από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.
Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν δαπάνες, για τις οποίες έχει αναληφθεί
η υποχρέωση από την 01/9/2012 και μέχρι δύο (2) μήνες από τη λήξη της
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ για συνεισφορά από το ΕΚΤ οι ακόλουθες δαπάνες (Παρ.2
του αρ. 11 του ΕΚ 1081/2006):
Α) ανακτήσιμος ΦΠΑ,
Β) τόκοι επί χρεών,
Γ) αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού, οχημάτων, υποδομής, ακινήτων και γηπέδων,
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να
παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς τον ΕΦΕΠΑΕ και την
ΕΥΔ/ΕΠΑΕ σχετικά με το έργο τους, με τη μορφή αναφορών ή παροχής
συγκεκριμένων στοιχείων. Μη ανταπόκριση σε αίτημα λήψης στοιχείων, που
απαιτούνται από το Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ και το ΕΣΠΑ
2007-2013, ενδέχεται να οδηγήσει στην απένταξη του δικαιούχου από το
Πρόγραμμα.
Δειγματοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση από τον ΕΦΕΠΑΕ, από
την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ, ή και άλλα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ειδικότερα, η ΕΥΔ/ΕΠΑΕ έχει το δικαίωμα διενέργειας όχι μόνο δειγματοληπτικών
αλλά και στοχευμένων επανελέγχων μετά την ολοκλήρωση των έργων.
Υποχρεώσεις Δημοσιότητας
Με την ολοκλήρωση του έργου και για τρία (3) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ο επενδυτής υποχρεούται με βάση τον
Κανονισμό (ΕΚ)1828/2006 της Ε.Ε. να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο της
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επιχείρησης του αναμνηστική πινακίδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα του
υποδειχθούν από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Υποχρεούται επίσης να παρέχει στοιχεία για στατιστικές και μελέτες που διενεργούν
δημόσιες αρχές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτό το σημείο υποβάλλονται
ηλεκτρονικά ( σκαναρισμένα) μαζί με την αίτηση υποβολής στο ΠΣΚΕ.
Τα πρωτότυπα υποβάλλονται μετά την ένταξη και μέχρι την ημερομηνία που
θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
2. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχου
(εναλλακτικά κατά περίπτωση):
• Άνεργες: Δελτίο ανεργίας του φυσικού προσώπου ή των εταίρων σε ισχύ την
ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει
έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης στην περίπτωση
που δεν έχει γίνει έναρξη ακόμα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι
στα μητρώα ανέργων.
• Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη
(καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου,
πλήρους ή μερικής απασχόλησης), ή βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου
και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την ημερομηνία
καταγγελίας της σύμβασης έως την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής
της πρότασης στο πρόγραμμα.
• Επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία
(2010,2011,2012). Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύματος της Δ.Ο.Υ.
• Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε
επίσχεση εργασίας): Φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου.
• Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο
άρθρο 99): Απόφαση πρωτοδικείου υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99
• Αυτοαπασχολούμενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και
Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011).
3. Δικαιολογητικά Προσόντων των Εταίρων
Α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών
Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών:
Για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ., προσκομίζεται Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του
Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. από την οποία να προκύπτει ότι κατέστησαν διπλωματούχοι.
Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν στην
αλλοδαπή, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.
αντίστοιχα, για την αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Αν μεταπτυχιακός / διδακτορικός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται
μόνο Πράξη Αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης
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από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Αναγνώρισης

Τίτλων

Ακαδημαϊκών

και

Β) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας
Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εργασιακή
εμπειρία και συνάφεια:
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:
(1) Όταν ο υποψήφιος δεν υποβάλλει επαγγελματική εμπειρία με συνάφεια:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η
διάρκεια της ασφάλισης.
Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί
της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
(2) Όταν ο υποψήφιος υποβάλλει επαγγελματική εμπειρία με συνάφεια απαιτείται
επιπλέον:
- Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου
κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος
και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης
δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από
την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας.
- Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση
κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής
υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης
εμπειρίας. Στην περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο
τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για όλες τις περιπτώσεις είτε υποβάλλει εμπειρία με συνάφεια είτε όχι.
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης.
• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Το είδος της
εμπειρίας είναι δυνατό να προκύπτει και από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού
φορέα.
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Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια
της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι
πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο
της εμπειρίας και
• Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί
των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:
Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα
Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και τα
νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.3812/2009 (όπως
ισχύει).
Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης:
• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.
• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του
ΟΑΕΔ.
• Η απασχόληση με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του Δημοσίου.
Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών
δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους
ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων
για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική
ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων
για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
• Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν
πρόκειται περί νομικού προσώπου και
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• Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η
ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν
είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της
αλλοδαπής, μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου
φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε
στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα
αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
α. Δικαστική Απόφαση
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την
οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική
διάρκεια της παροχής της.
β. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως
χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής
Ερευνών) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο
τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση
με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος
και
(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε
ερευνητικό πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του
υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την ανακοίνωση βασικό τίτλο
σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, όπου αυτή
απαιτείται.
γ. Προγράμματα STAGE
Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία
πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος, εκδίδεται
από τον ΟΑΕΔ.
Γ) Επαγγελματική κατάρτιση
Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε
πιστοποιημένους φορείς από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην ΕΚΕΠΙΣ)
4. Δικαιολογητικά μοριοδότησης (εναλλακτικά κατά περίπτωση):
i. Γυναίκες για τις οποίες προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα ότι το
συνολικό εισόδημα δεν υπερβαίνει κατ΄ έτος το όριο φτώχιας όπως αυτό ορίζεται από
την ΕΛΣΤΑΤ Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα
2011). Οι έγγαμες που υποβάλουν ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να
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προσκομίζουν και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους. Για όσες νομίμως δεν
υποβάλλουν φορολογική δήλωση: Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ.
ii. Γυναίκες γονείς πολύτεκνων / τρίτεκνων οικογενειών
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα
πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση)
iii. Γυναίκες με ειδικές ανάγκες ή δικαιούχοι που έχουν σύζυγο / τέκνο/-α που
ανήκουν στην ομάδα των Αμεα Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από
Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ τρέχοντος έτους), με την οποία να πιστοποιείται το
ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν
γίνεται δεκτή
Απόφαση / Βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι
«ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία» Εάν πρόκειται για σύζυγο / τέκνο / -α που
ανήκουν στην ομάδα των Αμεα και Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (εάν
δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη
μετάφραση)
iv. Γυναίκες - μέλη οικογενειών με άνεργο - απολυμένο τουλάχιστον ένα ακόμη μέλος
της οικογένειας (σύζυγος / γονέας / τέκνο μέχρι 24 ετών σε σχέση κοινής διαβίωσης)
και με συνολικό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το οικογενειακό όριο
φτώχιας ανάλογα με τον αριθμό των οικογενειακών μελών Πιστοποιητικό
Οικογενειακής κατάστασης (εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να
συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση) Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το
οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011). Οι έγγαμες που υποβάλουν ατομική
φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίζουν και το εκκαθαριστικό του συζύγου
τους. Για όσες νομίμως δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση: Υπεύθυνη Δήλωση
θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ.
Για το σύζυγο / τέκνο /-α Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
v. Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες πάνω από 12 μήνες στο
μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης.
vi. Μητέρες μονογονεϊκής οικογένειας (ανύπαντρες / διαζευγμένες / σε διάσταση /
χήρες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο ανήλικο τέκνο, συμπεριλαμβανομένων των
ανάδοχων μητέρων) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και o σε περίπτωση
που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν
αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, o σε περίπτωση
που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή
οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση) o σε
περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική
πράξη γέννησης του παιδιού o σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη
μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό
έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου o σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη
είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν
αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
vii. Γυναίκες θύματα trafficking ή οικογενειακής βίας
Βεβαίωση από αναγνωρισμένη δομή υποστήριξης θυμάτων trafficking ή
οικογενειακής βίας.
viii. Ωφελούμενες γυναίκες από Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες
Ομάδες (ΤοπΕΚΟ) και Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις
Ανάγκες των Τοπικών Αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)
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Για ΤοπΕΚΟ Βεβαίωση από Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα
πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων Αναπτυξιακών
Συμπράξεων που υλοποιούν το πρόγραμμα, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην
ιστοσελίδα www.keko.gr,
Για ΤοπΣΑ Βεβαίωση από Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα
πρέπει να περιλαμβάνεται στις εγκεκριμένες Αναπτυξιακές Συμπράξεις που
υλοποιούν το πρόγραμμα, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα:
http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=54&la=1
Όσες υποψήφιες δικαιούχοι εμπίπτουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες, θα
πρέπει να δηλώσουν μόνο μία κατηγορία της επιλογής τους.
Κατά την υποβολή σε έντυπη μορφή η πρόταση, όπως αυτή θα έχει παραχθεί
μέσω της υποβολής της στη φόρμα της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ,
πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα πρότασης, με τις
ακόλουθες σχετικές διατυπώσεις, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής:
Η πρόταση ή μέρος της δεν έχει υποβληθεί και δε θα υποβληθεί προς έγκριση
χρηματοδότησης, δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει χρηματοδοτηθεί και δεν θα
χρηματοδοτηθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα.
Έχει υποβληθεί μία μόνο πρόταση του έργου και σε μια μόνο υποδράση στο
παρόν κύκλο του Προγράμματος.
Έλαβα σαφή γνώση του περιεχομένου του Οδηγού του Προγράμματος.
Αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις
αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.
Όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την
ηλεκτρονική μορφή καθώς και τα αναγραφόμενα στοιχεία στην έντυπη μορφή είναι
πλήρη, αληθή και ακριβή.
Συμφωνώ στην δημοσίευση της επωνυμίας της εταιρίας, του τίτλου της πράξης και
του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που
δημοσιεύεται
ηλεκτρονικά
(τουλάχιστον
στην
ιστοσελίδα
του
ΕΠΑΕ,
www.antagonistikotita.gr) ή με άλλον τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2
στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.
Η επιχείρηση αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με την
ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και τον ΕΦΕΠΑΕ αναφορικά με την εξέλιξη και ολοκλήρωση της
πρότασης (Εκθέσεις Προόδου/Αιτήματα Πληρωμής και Ολοκλήρωσης κλπ) δύναται
να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων όπως αυτά θα
καθοριστούν από την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και τον ΕΦΕΠΑΕ.
Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας προκήρυξης,
αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) έχει
λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν
επιχειρήσεις) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ
για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό
έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης
της πρότασης.
Αποδέχομαι ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, και ειδικότερα της διεύθυνσης e-mail που έχει δηλωθεί στο Έντυπο
Υποβολής, προς τον ΕΦΕΠΑΕ, ή / και την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και όσα λαμβάνονται από
αυτούς θα επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή μου, μετά
την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθώ να επιστρέψω εντόκως τη
ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.
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Αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του
επιχειρηματικού σχεδίου, από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα
των ασφαλιστικών οργανισμών.
Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, θα διατηρηθούν για το χρονικό
διάστημα που θέτει η παρούσα προκήρυξη.
Αποδέχομαι την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων
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