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ΑµΕΑ Άτοµα µε αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτοµα µε κινητική ή/και αισθητηριακή 
αναπηρία (προβλήµατα όρασης και ακοής) ή/και ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. 
αναπηρίες. 

Αναθέτουσα αρχή Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
Ανάκτηση Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα 

για µη νόµιµη αιτία. 
ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος που έχει συγκεκριµένους µετρήσιµους στόχους και 
περιλαµβάνει οµάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται µεταξύ τους. 

Αχρεωστήτως 
Καταβληθέν Ποσό 

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, 
σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής απόφασης ένταξης µε την οποία αναλήφθηκε η 
υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

∆Α ∆ιαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή δηµόσιος ή ιδιωτικός 
φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος. 

∆ηµόσια ∆απάνη Κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση πράξεων από τον κρατικό 
προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταµείων και 
του Ταµείου Συνοχής, καθώς και κάθε παρόµοια δαπάνη. Κάθε συµµετοχή στη 
χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό πράξεων φορέων ή ενώσεων του δηµόσιου 
τοµέα, µίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δηµόσιου 
τοµέα που ενεργούν σύµφωνα µε την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών νοείται ως παρεµφερής 
δαπάνη. 

∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση Η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της Κοινοτικής και Εθνικής συµµετοχής σε ένα έργο ή 
πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότησής του από τα επιχειρησιακά προγράµµατα της 
περιόδου 2007-2013 η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται. 

∆ικαιούχος ∆ηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, αρµόδιος για την έναρξη ή την 
έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του 
άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
εκτελούν µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν δηµόσια ενίσχυση. 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΜΕ Ετήσια Μονάδα Εργασίας. 

Η µία (1) ετήσια µονάδα εργασίας αντιστοιχεί σε ένα άτοµο που εργάστηκε στην 
επιχείρηση, η για λογαριασµό της επιχείρησης, µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης 
κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εξεταζόµενου έτους. Η εργασία των προσώπων που δεν 
έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή που εργάστηκαν µε καθεστώς µερικής 
απασχόλησης η εποχιακά, υπολογίζεται ως κλάσµατα ΕΜΕ. 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το 
οποίο καθορίζει µία αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου 
προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδροµή ενός Ταµείου ή, στην περίπτωση του 
στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
«Προσπελασιµότητα» και «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013», µε τη 
συνδροµή του Ταµείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ. 

ΕΠΕΑΑ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» 
ΕΣ∆ΕΚ Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
(2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις 
κατάρτισης 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε διάλογο µε την Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο αποτελεί µέσο αναφοράς για την εκπόνηση του 
προγραµµατισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου Συνοχής 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα» 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή) 

ΕΦ∆ 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 (ΦΕΚ 267/Α) (άρθρο 4 παρ. 
4γ): Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη 
διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασµό µιας 
τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Ως ενδιάµεσος φορέας 
διαχείρισης δύναται να επιλεγεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ή αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ, µετά από διαγωνιστική διαδικασία και 
ο οποίος, µεταξύ άλλων, πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να έχει 
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φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητά του για τη διοικητική 
και οικονοµική διαχείριση του έργου που θα του ανατεθεί, β) να διαθέτει εµπειρία στον 
τοµέα που αφορά το αντικείµενο του προγράµµατος ή τµήµατός του. Στην περίπτωση που 
ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται σύναψη 
σύµβασης ανάθεσης. Η σύµβαση ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της οικείας διαχειριστικής 
αρχής και του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης. 

ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΕ). 

€ Ευρώ. 
ΠΣΚΕ Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων. 
Παρατυπία Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από πράξη ή 

παράλειψη οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει το γενικό 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον καταλογισµό στον κοινοτικό 
προϋπολογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης. 

Π∆Ε Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
Πράξη/Έργο ΕΠΕΑΑ Έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου 

επιχειρησιακού προγράµµατος ή µε ευθύνη της, σύµφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται 
από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους 
δικαιούχους, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον 
οποίο σχετίζονται. 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου. 
Σ∆Ε Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ελέγχου. 
ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
ΥΠΑΣΥ∆ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εκδιδόµενη σε 

εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, µε την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες 
του Συστήµατος διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Η ισχύουσα 
είναι η 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540 Β'), όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 
43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.2009) και µε την Υ.Α 28020/ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ 
1088/Β/19.07.2010). 

Φορέας χρηµατοδότησης Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια ή η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο οποίος έχει την ευθύνη 
απόδοσης των πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης στην 
περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων. 

Φορέας της 
Επένδυσης/Φορέας 
υλοποίησης 

Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων στο πλαίσιο των καθεστώτων 
ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης. 
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1.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 
 
To Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» (ΕΠ ΕΑΑ) είναι ένα 
από τα εγκεκριµένα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 51 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006, επιδίωξη και ζητούµενο του ΕΠ ΕΑΑ είναι, αφενός µεν η 
αντιµετώπιση των άµεσων συνεπειών µιας κρίσης, αφετέρου δε η δηµιουργία των 
προϋποθέσεων για κοινωνική και οικονοµική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών 
κοινωνιών που υφίστανται τις συνέπειες, έτσι ώστε να ανακτήσουν µια δυναµική και να 
επανενταχθούν τόσο στον κοινωνικο-οικονοµικό ιστό της χώρας όσο και στο Ευρωπαϊκό 
οικονοµικό περιβάλλον. 

Η στρατηγική του ΕΠ ΕΑΑ, έχει βραχυπρόθεσµο και µέσο-µακροπρόθεσµο ολοκληρωµένο 
χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άµεση στήριξη νέων επιχειρήσεων και της 
απασχόλησης σε αυτές, προς αντιµετώπιση των αναγκών του πληθυσµού που πλήττεται από 
την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την ανάπτυξή τους, σε µία προσπάθεια αναστροφής της 
ύφεσης και των συνεπειών της. 

Οι στόχοι του προγράµµατος συνίστανται στα παρακάτω: 

• Προώθηση του ανθρώπινου δυναµικού στην απασχόληση και επανένταξή του στην 
αγορά εργασίας. 

• Συµβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού και οικονοµικού ιστού. 

• ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού. 

• ∆ιατήρηση της κοινωνικής συνοχής και 

• Ανάπτυξη και βιωσιµότητα της τοπικής οικονοµίας, 

σε περιοχές που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που συνδέονται µε 
οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που 
προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου. 

Το Πρόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης ενός πλέγµατος δράσεων 
ενταγµένων στους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας: 

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Μέσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού 
που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε 
την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης 
που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του 
εµπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης και στις 
περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης». 

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Ταχεία αντιµετώπιση των άµεσων συνεπειών που υφίσταται το 
ανθρώπινο δυναµικό εξαιτίας απρόβλεπτων τοπικών η τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε 
την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης 
που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του 
εµπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης και στις 
περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης». 

Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), το Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων βρίσκει εφαρµογή στις Περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» δηλ. τις 
Περιφέρειες Σύγκλισης (8 Περιφέρειες) και τις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (3 Περιφέρειες). 
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2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, επισηµαίνονται τα κάτωθι γεγονότα: 

Η τρέχουσα οικονοµική κρίση έχει προκαλέσει εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις στην 
Ελληνική αγορά εργασίας, µε αποτέλεσµα η ανεργία να κινείται στο υψηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων δεκαετιών, και παράλληλα η απασχόληση να έχει υποχωρήσει στο χαµηλότερο 
επίπεδο της τελευταίας δεκαπενταετίας. Ο συνολικός αριθµός των ανέργων στη χώρα 
υπερβαίνει πλέον, µετά από τη σηµαντική επιτάχυνση του ρυθµού αύξησης κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2009-2011), το ένα εκατοµµύριο άτοµα, ενώ η Ελλάδα 
καταλαµβάνει µετά την Ισπανία τη 2η θέση µεταξύ των 27 κρατών µελών της ΕΕ ως προς την 
κατάταξη των υψηλότερων ποσοστών ανεργίας. 

Η άνοδος της ανεργίας προκλήθηκε από την κατακόρυφη πτώση της απασχόλησης κατά τη 
διάρκεια της τριετίας 2009-2011, ενώ φαίνεται να επιδεινώθηκε περαιτέρω από την ένδειξη 
της µεγάλης εισόδου ανενεργών γυναικών στην αγορά εργασίας και της σχετικής αδυναµίας 
της αγοράς να τις απορροφήσει. 

Η κατάσταση αυτή αντανακλά την παρατεταµένη ύφεση στην οποία έχει παραµένει σήµερα η 
Ελληνική οικονοµία, µε βασικά συµπτώµατα τη κατάρρευση της ζήτησης, τη µείωση της 
οικονοµικής δραστηριότητας, τη χρηµατοδοτική ασφυξία και το κλείσιµο των επιχειρήσεων, 
καθώς και τη δυσκολία ανάκαµψης που καθιστά ιδιαίτερα δυσοίωνες τις προοπτικές 
βραχυπρόθεσµης αναπλήρωσης σηµαντικού µέρους θέσεων εργασίας προκειµένου να 
αντιστραφεί η συνεχιζόµενη τάση διερεύνησης της ανεργίας. 

Τα διαθέσιµα στοιχεία καταδεικνύουν, ότι η ανεργία επηρεάζει διαχρονικά περισσότερο τις 
γυναίκες και τους νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών. Οι συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες 
φαίνονται να πλήττονται επίσης ιδιαίτερα έντονα κατά την περίοδο της τελευταίας τριετίας 
(2009-2011) από τις συνέπειες της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά δεδοµένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του 
ΟΑΕ∆ προκύπτει ειδικότερα η εξαγωγή των ακόλουθων συµπερασµάτων σχετικά µε τα 
χαρακτηριστικά ανεργίας της πληθυσµιακής οµάδας των γυναικών:   

• Σε σύγκριση µε τον ανδρικό πληθυσµό, οι γυναίκες εµφανίζουν διαχρονικά 
µεγαλύτερα µεγέθη ανεργίας, τόσο ως προς τον αριθµό, όσο και ως προς το 
ποσοστό.  

• Ως προς την ηλικιακή κατανοµή των ανέργων γυναικών, τον µεγαλύτερο αριθµό 
εµφανίζουν οι γυναίκες ηλικίας 30-44 ετών, ωστόσο, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 
εµφανίζουν διαχρονικά οι νεότερες ηλικιακές οµάδες των 15-19 και 20-24 ετών. 
Ειδικότερα η οµάδα ηλικίας των 15-19 ετών εµφανίζει σηµαντική αύξηση του αριθµού 
των ανέργων γυναικών κατά 65% στη διάρκεια της τριετίας 2009-11. Εντούτοις, 
σηµαντικά εντονότερη είναι η ποσοστιαία αύξηση του αριθµού των ανέργων γυναικών 
για τις ηλικιακές οµάδες άνω των 25 ετών. Προκύπτει ιδιαίτερα µεγαλύτερη 
επιδείνωση των µεγεθών, όσο αυξάνει η ηλικιακή οµάδα, γεγονός που αντανακλά τις 
αυξανόµενες δυσκολίες απασχόλησης των περισσότερο ηλικιωµένων γυναικών. 

• Το µεγαλύτερο µέρος των άνεργων γυναικών (58,6%) είναι µακροχρόνια άνεργες µε 
διάρκεια αναζήτησης εργασίας άνω των 12 µηνών. Το ποσοστό αυτό είναι σαφώς 
υψηλότερό από εκείνο των ανδρών (50,6%), ενώ σηµειώνει συνεχή διόγκωση µεταξύ 
του 2009 και του 2011.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία ανεργίας της ΕΛΣΤΑΤ για το ∆’ τρίµηνο του 2011, ο συνολικός 
αριθµός άνεργων γυναικών ανέρχεται σε 515.615 γυναίκες 18-64 ετών, χωρίς να 
συνυπολογίζονται τα άτοµα που πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας 
(απολυµένοι κλπ.), που δεν µπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Ειδικότερα στις 8 Περιφέρειες 
Αµιγούς Στόχου 1 ο συνολικός αριθµός της οµάδας στόχου ανέρχεται σε 169.071 γυναίκες 
18-64 ετών, εκ των οποίων οι γυναίκες 18-35 ετών ανέρχονται σε 65.292. 
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Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται επιβεβληµένη η τόνωση της απασχόλησης µέσω της 
δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούµενων 
από ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.  

 
3.  ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

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. 

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω 2 Υποδράσεις: 

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1 

«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω 
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 18-35 ετών» 

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2 

«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω 
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 36-64 ετών» 

Η στρατηγική της παρέµβασης έχει βραχυπρόθεσµο και µέσο-µακροπρόθεσµο, 
ολοκληρωµένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άµεση στήριξη και 
αντιµετώπιση των αναγκών του ανθρώπινου δυναµικού και των πληθυσµών που πλήττονται 
από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την κοινωνική και παραγωγική ενσωµάτωση τους σε µία 
προσπάθεια αναστροφής των δυσµενών τάσεων.  

Η παρέµβαση εστιάζεται καταρχήν στην άµεση αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης και 
στη λήψη βραχυπρόθεσµων µέτρων µετριασµού των συνεπειών της κρίσης σε τοµεακό και 
τοπικό επίπεδο.  

Η προσπάθεια αυτή περιλαµβάνει:  

• την προώθηση δυνατοτήτων πολυαπασχόλησης,   

• την αντιστροφή του φαινοµένου της ανεργίας,  

• τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών µεταξύ των φύλων και των κοινωνικών οµάδων,  

• τη δηµιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για την αναστροφή των δυσµενών 
δηµογραφικών τάσεων και  

• την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων και δυνατοτήτων του 
πληττόµενου ανθρώπινου δυναµικού.  

Η Παρέµβαση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ «Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ ο οποίος θέτει σε άµεση προτεραιότητα την παροχή δυνατοτήτων 
απασχόλησης και προσαρµογής του ανθρώπινου δυναµικού στην υπό οικονοµική και 
κοινωνική αναδιάρθρωση αγορά εργασίας, παροχή κινήτρων και διαµόρφωση συνθηκών για 
τη διατήρηση και ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής µε συγκράτηση του τοπικού 
πληθυσµού στις περιοχές που πλήττονται. 

Εξυπηρετεί δε τον Ειδικό Στόχο 1 του Άξονα που είναι: «Πρόσβαση στην απασχόληση και 
διατήρηση στην αγορά εργασίας του ενεργού πληθυσµού των περιοχών / τοµέων που 
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πλήττονται, µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και ολοκληρωµένων σχεδίων 
απασχόλησης τοπικού χαρακτήρα - Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας». 

 
4.  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, ως επιλέξιµες γεωγραφικές 
περιοχές του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» ορίστηκαν οι 11 επιλέξιµες 
Περιφέρειες της χώρας, δηλαδή οι οκτώ (8) Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, 
Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα 
και Πελοπόννησος, και οι τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και ∆υτική 
Μακεδονία.  

Η παρούσα ∆ράση χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 40.000.000 € (∆ηµόσια 
∆απάνη) στην γεωγραφική περιοχή των (8) Περιφερειών Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης 
και ισοκατανέµεται στις δύο Υποδράσεις. 

 

Γεωγραφική Περιοχή  Υποδράση  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ∆.∆. 
(ευρώ) 

1 (για γυναίκες 18-35 ετών)  
20.000.000 € 

8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1:  
(Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική 
Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, 
∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος) 2 (για γυναίκες 36-64 ετών) 20.000.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ  40.000.000 € 

∆ύναται να υπάρξει µεταφορά πόρων από τη µία δράση στην άλλη, σε περίπτωση µη 
κάλυψης του διαθέσιµου προϋπολογισµού. 
 
 
5.  ΥΨΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ – ∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
Για τις Υποδράσεις 1 και 2, το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 100% του 
συνολικού προϋπολογισµού. 
 
Το παρόν πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
(Ε.Κ.Τ.) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων». 
 
 
6.  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Η νοµική βάση του προγράµµατος είναι: 
 

• Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων 
87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (De Minimis Aid) (OJ L 
379/5 / 28.12.2006). 

• Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) 
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αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (OJ L 371/1 / 27.12.2006), όπως 
ισχύει. 

• Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και για την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999, όπως ισχύει. 

• Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ισχύει. 

• Ο Νόµος 3614/2007 (∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
για την προγραµµατική περίοδο 2007 - 2013) (ΦΕΚ 267/Α) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

• Η ΥΠΑΣΥ∆ 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
• Η µε αριθ. C (2008) 6479/3-11-2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων», 
όπως ισχύει. . 

• Την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 15188/3968/15-4-2011 (ΦΕΚ 915/20-52011) που 
αφορά το Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 
των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που 
εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης, όπως ισχύει. 

• Το Π.∆. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α' 8-5-1996) «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε 
ενδιάµεσους φορείς της εφαρµογής προγραµµάτων ή τµηµάτων τους του Υπουργείου 
Ανάπτυξης που αναφέρονται στους τοµείς βιοµηχανίας, έρευνας και τεχνολογίας και 
αφορούν έργα του ιδιωτικού τοµέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων 
πόρων». 

• Η Υ.Α. µε α.π. 3357/ ΕΥΣ/1338/27-01-2011 «Στοιχεία συστήµατος για τον έλεγχο 
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων» όπως ισχύει. 

• Η µε Α.Π. 19020/ΕΥΣ 2141 ΦΕΚ 949/24-5-2011 Υ.Α εκχώρησης αρµοδιοτήτων 
διαχείρισης του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.. 

• Η µε Α.Π. ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/23-6-2009 Εγκύκλιο για την εκτίµηση της απασχόλησης 
που δηµιουργείται κατά την υλοποίηση των έργων των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 

• Ο Νόµος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.9.2010) (Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και 
λοιπές διατάξεις) 

 
Στη γενικότερη φιλοσοφία του προγράµµατος τίθεται ως προτεραιότητα η λήψη µέτρων για 
την ελαχιστοποίηση των εµποδίων και την αύξηση της προσβασιµότητας σε δοµές και 
υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Οι επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα θα πρέπει να λαµβάνουν µέριµνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το 
Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (OJ L 210/25 / 
31.7.2006). 
 
Επισηµαίνεται ότι: 
 
Για την υλοποίηση του προγράµµατος έχουν ληφθεί υπόψη όσα προβλέπονται στον 
Κανονισµό (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 (EL L 
379/28.12.2006) που αφορά στην εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (De Minimis aid), όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα του 
Κανονισµού. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος 
σηµασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδοµένη επιχείρηση, 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 
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οικονοµικά έτη) πριν από την ηµεροµηνία ένταξης της πρότασης (βλ. συνηµµένο 
Παράρτηµα IV). 

 
7.  ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΥ∆/ΕΠΑΕ) και τον Ενδιάµεσο 
Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΦΕΠΑΕ) σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις εκχώρησης. Οι δύο αυτοί φορείς θα 
λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που 
διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. 

 
8.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τα στάδια της διαδικασίας µέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης στο 
πρόγραµµα για την υλοποίηση των έργων από τους δικαιούχους είναι τα παρακάτω: 

• ∆ηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα. Ως 
χρόνος έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 1/9/2012. 

• Προβολή και προώθηση του Προγράµµατος µε την συνδροµή του ΕΦΕΠΑΕ και υπό 
την εποπτεία της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ. 

• Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και δικαιολογητικών και φυσική υποβολή  
προτάσεων και . 

• Εξέταση των υποβαλλοµένων προτάσεων και δικαιολογητικών σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος Οδηγού, ως προς την επιλεξιµότητα. Οι προτάσεις που δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής δεν θα προχωρούν στο στάδιο Αξιολόγησης.   

• Συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιµων προτάσεων (µε χρήση αξιολογητών του 
µητρώου του ΕΦΕΠΑΕ) και βαθµολόγηση  

• ∆ηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. 

• Ένταξη των προτάσεων. Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει µε φθίνουσα βαθµολογική 
κατάταξη µέχρι εξαντλήσεως των διατιθέµενων πόρων όπως αυτά αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο 4 του παρόντος Οδηγού 

• Έκδοση αποφάσεων ένταξης. 

• ∆ηµοσιοποίηση και αποστολή των αποφάσεων ένταξης στους δικαιούχους. 

 
9.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

9.1  ∆ικαιούχοι – 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 γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία 
που προσδιορίζονται ως εξής:  

• έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή 
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• έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή 

• 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 

• 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.  

• 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:  

• 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. 

• 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.  

• 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.    

• Απειλούµενες από ανεργία (εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 
επίσχεση εργασίας): Θεωρηµένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης εργασίας στο όνοµα 
του δικαιούχου.  

• 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.  

• Αυτοαπασχολούµενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και 
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για το οικονοµικό έτος 2012 (εισοδήµατα 2011). 

Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των παραπάνω δικαιολογητικών, δεν θα µπορεί να 
γίνει αποδεκτή η επιλεξιµότητα της ενδιαφερόµενης.  

Επιπλέον, για τις απολυµένες γυναίκες θα πρέπει να προσκοµιστεί Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε 
την οποία θα δηλώνεται ότι η σύµβαση τους δεν καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς 
επίσης και ότι ο εργοδότης δεν είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθµού, εκτός από τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. 

Προτεραιότητα δίνεται επίσης σε υποψηφίους που εντάσσονται σε µια από τις ακόλουθες 
κατηγορίες και λαµβάνουν πρόσθετη βαθµολόγηση: 
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• 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 
ΕΛΣΤΑΤ1.  

• Γυναίκες γονείς πολύτεκνων / τρίτεκνων οικογενειών. 

• Γυναίκες µε ειδικές ανάγκες ή δικαιούχοι που έχουν σύζυγο / τέκνο / -α που ανήκουν 
στην οµάδα των Αµεα. 

• 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. 

• Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες που είναι εγγεγραµµένες πάνω από 12 µήνες στο 
µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆. 

• Μητέρες µονογονεϊκής οικογένειας (ανύπαντρες / διαζευγµένες / σε διάσταση / χήρες, 
µε τουλάχιστον ένα εξαρτώµενο ανήλικο τέκνο, συµπεριλαµβανοµένων των 
ανάδοχων µητέρων). 

• Γυναίκες θύµατα trafficking ή οικογενειακής βίας. 

• Γυναίκες ωφελούµενες από Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες 
Οµάδες (ΤοπΕΚΟ) και Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις 
Ανάγκες των Τοπικών Αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ) 

Όσες υποψήφιες δικαιούχοι εµπίπτουν σε περισσότερες από µία κατηγορίες, θα πρέπει να 
δηλώσουν µόνο µία κατηγορία, της επιλογής τους. 

9.1.1 Υποδράση 1 (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. 

9.1.2 Υποδράση 2 (Γυναίκες 36-64 ετών) 
Στην Υποδράση 1 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. 

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.  
 

                                            
1  Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της δειγµατοληπτικής «Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των 

Νοικοκυριών» της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2011 (µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος το έτος 2010), το χρηµατικό 
όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 6.591 Ευρώ ανά άτοµο και σε 13.842 Ευρώ για νοικοκυριά µε 
δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. 
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9.2  Επιλέξιµες Κατηγορίες Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών 
∆ραστηριοτήτων 

Σκοπός του Προγράµµατος είναι η οικονοµική ενίσχυση ανέργων ή απειλούµενων από την 
ανεργία γυναικών / νέων για την ίδρυση επιχειρήσεων µικρής κλίµακας (βλ. σχετικούς 
ορισµούς στο συνηµµένο Παράρτηµα IV), σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της πρόσληψης 
ανέργων από τις νέες επιχειρήσεις.   

Επιλέξιµα είναι τα επιχειρηµατικά σχέδια που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της 
δράσης για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στους επιλέξιµους ΚΑ∆, από την 
1/9/2012 και έως την ηµεροµηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης, και µε τη µορφή: 

• νέων ατοµικών επιχειρήσεων, 

• νέων ατοµικών επιχειρήσεων κατ΄ οίκον, 

• 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),  

• νέων αστικών συνεταιρισµών2, 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), 

• νέων κοινωνικών επιχειρήσεων3, 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). 

Οι επιχειρήσεις που θα δηµιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει να 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• να έχουν συσταθεί µετά την 1/9/2012 και έως  την ηµεροµηνία που θα ορισθεί 
στην  απόφαση ένταξης,  

• να έχουν συσταθεί µε µια από τις επιλέξιµες νοµικές µορφές, όπως 
προσδιορίζονται παραπάνω, 

• να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιµο / -ους ΚΑ∆, 

• να βρίσκονται εγκατεστηµένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική 
Επικράτεια, 

• να λειτουργούν νόµιµα, 

• 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. 

∆εν µπορούν να υπαχθούν στη δράση: 

• οι µη επιλέξιµοι κλάδοι που ορίζονταιστο Παράρτηµα Ι του παρόντος οδηγού, 

• 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, 

                                            
2 Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και λειτουργία των αστικών συνεταιρισµών (Νόµοι 
1667/1986, 2169/1993 και 2810/2000). 
3 Mε τη διαδικασία που προβλέπεται από το θεσµικό πλαίσιο του Ν. 4019/2011 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
4052/2012, και την Υ.Α. 2.2250/οικ.4105/2012 όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 2.9621/οικ.4.1200/2012. 
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• όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας χρήσεως 
(ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας χρήσεως, 

• 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, 

• πλανόδιες επιχειρήσεις, 

• κυλικεία σχολείων, οργανισµών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και 
εκµετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισµού, 

• Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.), 

• φορείς του δηµοσίου,  

• νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, 

• 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, 

• επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης 
franchising (δικαιόχρησης) και κάθε τύπου πρακτόρευση, 

 

9.3  Επιλέξιµες ∆απάνες  

Επιλέξιµες δαπάνες των επιχειρηµατικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράµµατος είναι οι 
ακόλουθες: 

• Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασµοί ∆ΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, 
δαπάνες παροχής υπηρεσιών νοµικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής 
κλπ.). 

• Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηµατία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής 
ασφάλισης). 

• ∆απάνη παροχής υπηρεσιών συµβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση 
επιχειρηµατικού σχεδίου.  

• ∆απάνες 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. 

• ∆απάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηµατία ή / και του νεοπροσλαµβανόµενου 
(ανέργου / άνεργης ή απειλούµενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιηµένο φορέα 
επαγγελµατικής κατάρτισης. 

• Ετήσιο µισθολογικό κόστος (συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών) 
που θα προκύψει από τη δηµιουργία νέας θέσης εργασίας. 

Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Α/Α Κατηγορία Ενέργειας - ∆απάνης 
1. ΕΝΟΙΚΙΑ 
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΕΚΟ 
3. ∆ΑΠΑΝΕΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

4. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 

5. ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ  

7. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

8. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MENTORING / COACHING ή/και 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 

9. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

10. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ / LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

11. 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. 

Η ανάλυση των επιλέξιµων δαπανών περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

∆εν είναι επιλέξιµη δαπάνη ο ΦΠΑ σε καµία κατηγορία δαπανών, ο οποίος επιβαρύνει 
εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. 

 

9.4  Ποσό Επιχορήγησης – ∆ιάρκεια Υλοποίησης 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος, η µορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη: 

• 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,  

• επιπλέον χορήγηση χρηµατικού ποσού (επιχορήγηση) µέχρι 12.000 € του ετήσιου 
µισθολογικού κόστους από τη δηµιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ)  µε 
πρόσληψη ανέργου/ων. ∆ιευκρινίζεται 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 1/9/2012 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. 
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∆ύναται, 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 ∆ικαιούχος 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. 

 

9.5  ∆ιευκρινίσεις Επιλεξιµότητας ∆απανών 

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 1/9/2012 και µέχρι δύο (2) µήνες από τη λήξη της υλοποίησης του φυσικού 
αντικειµένου. 

∆ΕΝ 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, 

 
10.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραµµα για τις Υποδράσεις 1 & 2, περιλαµβάνει τα 
παρακάτω στάδια: 
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10.1  ∆ιαδικασία υποβολής «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα» 

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται υποχρεωτικά µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο 
παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστηµα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αίτηση περιλαµβάνει το ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης 
της επιχείρησης και επέχει την µορφή υπεύθυνης δήλωσης. 
 
Υπογραµµίζεται ότι κάθε δυνητικός δικαιούχος µπορεί να υποβάλει µία µόνο πρόταση είτε 
µεµονωµένα είτε ως εταίρος σε οµαδικό σχήµα. Σε περίπτωση υποβολής, από το ίδιο 
δυνητικό δικαιούχο περισσοτέρων της µίας προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος, 
απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο. 
 
Η υποβολή του Εντύπου Υποβολής γίνεται υποχρεωτικά τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη 
µορφή (ένα αντίγραφο). Προηγείται η ηλεκτρονική µορφή και ακολουθεί η έντυπη.  
 
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά σε 
έντυπη µορφή υποβάλλονται µετά την ένταξη και έως την ηµεροµηνία που θα ορισθεί στην 
απόφαση ένταξης. 
 
Α) Ηλεκτρονική Υποβολή 

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να επισκεφθεί τους παρακάτω δικτυακούς τόπους και να λάβει 
πληροφοριακό υλικό, το έντυπο υποβολής, τα έντυπα της πρόσκλησης, καθώς και οδηγίες 
αναφορικά µε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του: 

• της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), 

• του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) 

• του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr) 

• ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis) 

• των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ (Βλέπε Παράρτηµα V). 
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο µέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) του 
ΠΣΚΕ  (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis), στην οποία οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να εισέρχονται και µέσω συνδέσµων των ανωτέρω αναφερόµενων ιστοσελίδων. 
 
Η ηλεκτρονική υποβολή περιλαµβάνει την πρόταση και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
σαρωµένα όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 

Η ηµεροµηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 1/3/2013 και η 
καταληκτική η 29/3/2013. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των 
προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων.  

Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν αξιολογούνται. 

Β) Υποβολή σε έντυπη µορφή 

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη 
µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ήτοι έως 5/4/2013.  

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαµβάνει την πρόταση, όπως αυτή θα έχει 
παραχθεί µέσω της υποβολής της στη φόρµα της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ στη 
διεύθυνση htpp:www.ependyseis.gr και να συνοδεύεται από την Υπεύθυνη ∆ήλωση που 
αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 
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Η υποβολή των προτάσεων γίνεται σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε τον 
τόπο υλοποίησης της επένδυσης, µε βάση την περιφερειακή αρµοδιότητά του (Βλέπε 
Παράρτηµα V του Οδηγού). 

Εναλλακτικά, µπορούν να αποσταλούν ταχυδροµικά στον περιφερειακά αρµόδιο εταίρο του 
ΕΦΕΠΑΕ µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες 
(ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων. 
 
Στην περίπτωση υποβολής  του φακέλου υποψηφιότητας ιδιοχείρως, αυτός θα 
πρωτοκολλείται κατά την παραλαβή του, ως εισερχόµενο έγγραφο στο κεντρικό πρωτόκολλο 
των κατά τόπους εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. Η ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης θεωρείται 
αποδεικτικό στοιχείο εµπρόθεσµης υποβολής. 
 
Στην περίπτωση αποστολής, ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία που 
αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδροµείου (ΕΛΤΑ-συστηµένη αποστολή) ή στο 
παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυµεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. 
Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυµεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό 
στοιχείο εµπρόθεσµης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις που θα αποσταλούν µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόµενος 
ενηµερώνεται εγγράφως µε σχετική επιστολή από τον ΕΦΕΠΑΕ. 
 
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά) ο φάκελος θα 
φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝH ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
 
Επωνυµία Επιχείρησης «…………………………………………………………………» 
ΑΦΜ «..........................................................................................................................» 
Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….» 
Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..» 
 
 
(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου 
Υποβολής. 
 
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα πρέπει: 
 Η ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Υποβολής και των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική 

µορφή να έχει γίνει πριν την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής 
προτάσεων. 

 Να έχει πραγµατοποιηθεί η υποβολή/αποστολή της πρότασης σε έντυπη µορφή, µέσα 
στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται. 

Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία  υποβολής εµπρόθεσµα. 

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής και φυσικής υποβολής φακέλων, αρχίζει άµεσα από 
τον ΕΦΕΠΑΕ η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών. 
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10.2 Όργανα Υλοποίησης ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης 
 
 Η ΕΥ∆/ΕΠΑΕ έχει την ευθύνη της αξιολόγησης των προτάσεων, της έκδοσης της απόφασης 
ένταξης καθώς και της τροποποίησης ή ανάκλησης αυτής. 
 
Αξιολογητές - Μητρώο - Επόπτες Αξιολόγησης 
 
Η αξιολόγηση των υποβαλλόµενων επιχειρηµατικών σχεδίων στη Υποδράση 1 και στη 
Υποδράση 2, διενεργείται από έναν αξιολογητή του µητρώου του ΕΦΕΠΑΕ µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), µε βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης (Κεφάλαιο 10.5). 
 
Ο Αξιολογητής προέρχεται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης µεταξύ των µελών του µητρώου 
αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ που διατηρεί για τις δράσεις του ΕΣΠΑ και έχουν εµπειρία σχετική 
µε το περιεχόµενο της προκήρυξης. Το µητρώο µπορεί να διευρύνεται ή να επικαιροποιείται 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών του παρόντος οδηγού και εγκρίνεται από την ΕΥ∆/ ΕΠΑΕ.  
 
Προβλέπεται διαδικασία / σύστηµα εκπαίδευσης και αξιολόγησης των αξιολογητών που θα 
χρησιµοποιηθούν, καθώς και σύστηµα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση µη ορθής 
εκτέλεσης του προβλεπόµενου για τους αξιολογητές έργου. 
 
Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαµβάνει τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για την διοργάνωση και 
υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης, και έχει την εποπτεία της καταχώρησης όλων των 
απαραίτητων δεδοµένων στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων. Σε κάθε 
περίπτωση είναι ευθύνη του ΕΦΕΑΠΕ να διασφαλίζεται κατά την αξιολόγηση ότι ο 
αξιολογητής δεν ταυτίζεται µε το συντάκτη της πρότασης επένδυσης. 
 
Ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται στην ΕΥ∆/ΕΠΑΕ τους πίνακες κατάταξης της Υποδράσης 1 και της 
Υποδράσης 2, που περιλαµβάνει τις επιλέξιµες και µη επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση 
επιχειρήσεις για έγκριση και έκδοση της απόφασης ένταξης. 
 
Επιτροπή Αξιολόγησης 
 
Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας του προγράµµατος, δηµιουργείται Επιτροπή 
Αξιολόγησης η οποία είναι 5µελής, και η οποία ορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις . 
 
Τα µέλη της Επιτροπής θα προέρχονται από την ΕΥ∆ – ΕΠΑΕ, την Γενική Γραµµατεία 
Ισότητας των Φύλων  και τον ΕΦΕΠΑΕ.. Με την ίδια απόφαση ορισµού των µελών της 
Επιτροπής ορίζονται και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη. Για τις ανάγκες του 
προγράµµατος δύναται να ορίζονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, και επιπρόσθετες 
γνωµοδοτικές επιτροπές για την εξέταση των προτάσεων. 
 
Χωρίς δικαίωµα ψήφου δύναται να συµµετέχει στην Επιτροπή Αξιολόγησης και αρµόδιο 
στέλεχος από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΕΑΑ.  
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
  Μέριµνα, µε την συνδροµή του ΕΦΕΠΑΕ, για κάθε ενέργεια που απαιτείται στο πλαίσιο 

της οργάνωσης και εποπτείας της διαδικασίας Αξιολόγησης 
  Επικύρωση του καταλόγου των προτάσεων που απορρίφθηκαν κατά το 1ο στάδιο 

ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής και των δικαιολογητικών. 
  Γνωµοδότηση επί των προτάσεων ως προς την εγκυρότητά τους, µετά το στάδιο της 

αξιολόγησης/βαθµολόγησης, έχοντας τη δυνατότητα απόρριψης σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις συµµετοχής. 

 ∆ιατύπωση αιτιολογηµένης γνώµης σε περιπτώσεις για τις οποίες εγείρονται 
αµφισβητήσεις. 

 Οριστικοποίηση προϋπολογισµού και βαθµολογίας των προτάσεων σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρακάτω παράγραφο 10.6. 

 

ΑΔΑ: ΒΕΙΠΦ-662



Σελίδα 20 από 27 

Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής πρέπει να αφορούν στο σύνολο της πρότασης και να είναι 
επαρκώς αιτιολογηµένες. 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης βρίσκεται σε απαρτία και µπορεί να συνεδριάσει όταν 
παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη της . 
 
 
10.3 Έλεγχος Τυπικών Προϋποθέσεων Συµµετοχής 
 
Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ (κριτήριο 
Α3 Κεφ. 10.5). Σε περίπτωση που µία πρόταση δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις του 
Οδηγού δεν προχωρεί σε περαιτέρω στάδιο αξιολόγησης και παραπέµπεται στην επιτροπή 
αξιολόγησης. 
 
 
10.4 Έλεγχος ∆ικαιολογητικών 
 
 
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί αναντιστοιχία στοιχείων όπως δηλώνονται  
στην πρόταση και όπως προκύπτουν µε βάση τα δικαιολογητικά  η πρόταση παραπέµπεται 
στην επιτροπή αξιολόγησης, µε εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.  
 
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωµα διασταύρωσης και ελέγχου της 
ακρίβειας των υποβαλλόµενων στοιχείων σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή µετά την υποβολή 
της πρότασης. 
 
Οι προτάσεις οι οποίες έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής, προχωρούν στο 
επόµενο στάδιο, την αξιολόγηση. 
 

10.5  Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων  

Η αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχεδίων της Υποδράσης 1 και της Υποδράσης 2 θα γίνει 
βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων», όπως εγκρίθηκαν από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

Για την επιλογή των τελικά εντασσόµενων επιχειρήσεων γίνεται συγκριτική αξιολόγηση 
ηλεκτρονικά ανά Υποδράση, µε βάση τα κριτήρια του παρόντος οδηγού. Κάθε κριτήριο έχει το 
δικό του συντελεστή βαρύτητας. Όλα τα κριτήρια βαθµολογούνται σε κλίµακα, από το 
ελάχιστο έως το µέγιστο οριζόµενο όριο κάθε κριτηρίου, και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται 
µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. 

Η τελική βαθµολογία της πρότασης προκύπτει από το άθροισµα των βαθµολογούµενων 
κριτηρίων. 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (κριτήρια αποκλεισµού)  

Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόµενης αίτησης ως προς: 

1. Τη χρήση της τυποποιηµένης ηλεκτρονικής αίτησης, µε συµπληρωµένα όλα τα 
υποχρεωτικά πεδία και την επισύναψη όλων των απαιτούµενων ηλεκτρονικών αρχείων 
(κριτήριο Α1)  

2.  Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των υποβαλλόµενων προτάσεων (κριτήριο Α2). 
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3. Το ότι ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας (κριτήριο Α3). 
Καταρχήν επιλέξιµες είναι όσες προτάσεις καλύπτουν και τα 4 ακόλουθα κριτήρια 
επιλεξιµότητας (ON/OFF): 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 
Ιδιότητα ανέργου ή απειλούµενου από ανεργία σε συνδυασµό µε 
την ηµεροµηνία τέλεσης της ιδιότητας αυτής (εγγραφή στο µητρώο 
ανέργων, απόλυση κλπ. µετά την 1.1.2009) 

  

2 Επιλεξιµότητα ως προς τα όρια ηλικίας των υποψηφίων    
3 Επιλεξιµότητα ΚΑ∆ νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας    
4 Ηµεροµηνία έναρξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µετά την 

1/9/2012 
  

 

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κριτήρια αποκλεισµού) 

1. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τη δηµοσιότητα, την 
πληροφόρηση και τη διάχυση των αποτελεσµάτων. 

Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως 
προς την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων περί δηµοσιότητας και 
πληροφόρησης. 

2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις. 

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος δεσµεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που 
αφορούν κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της προκήρυξης, της σύµβασης και πιθανών 
τροποποιήσεων αυτής. 

3. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία. 

Εξετάζεται η εξασφάλιση της προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρία. 

Προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας είναι η θετική απάντηση ΝΑΙ σε όλα τα 
ανωτέρω. 

 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Συντελεστής: 20% 

1. Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης.   Συντελεστής: 50% 

Εξετάζεται η σαφήνεια της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της πράξης, ως προς τα 
βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης. (κριτήριο Γ1). 

Μια απόλυτα σαφής και ολοκληρωµένη περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της πράξης 
καθώς και των παραγόντων που συνηγορούν για τη συµµετοχή της επιχείρησης στο 
συγκεκριµένο πρόγραµµα 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 πράξης στην επίτευξη των στόχων / δεικτών του αντίστοιχου άξονα 
προτεραιότητας.   Συντελεστής: 50% 

Συµβολή της πρότασης στους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μέσο-µακροπρόθεσµη 
στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή 
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τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, 
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή 
µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων», εντός του οποίου εξετάζεται η δυνατότητα υλοποίησης 
της υποβαλλόµενης πρότασης και στη στόχευση του προγράµµατος. (κριτήριο Γ2) 

Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινές επιχειρηµατικές προτάσεις που κατατίθενται από οµάδα 
δικαιούχων ατόµων (υποχρεωτικά ως εταίροι / µέλη σε κοινό επιχειρηµατικό σχήµα), θα 
βαθµολογούνται µε µεγαλύτερο βαθµό ανάλογα µε τον αριθµό των δικαιούχων που 
συµµετέχουν, ως εξής: 
 
> 3 δικαιούχοι: 5 βαθµοί 
2-3 δικαιούχοι: 3 βαθµοί 
1 δικαιούχος: 1 βαθµός 
 
Βαθµολογία κριτηρίου Γ:         Γ =  [(Γ1*50%)+(Γ2*50%)]  * 20 
 
 

∆. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Συντελεστής 80% 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Σχετική βαρύτητα 

ΟΜΑ∆Α  
∆.1. 

Κριτήρια αξιοπιστίας 
επιχειρηµατικού φορέα και 
επιχειρηµατικού σχεδίου 

20% 

∆.1.1 
Προσόντα φυσικών 
προσώπων / εταίρων του 
υπό σύσταση φορέα 
(εκπαίδευση - εµπειρία) 

50% 

∆.1.1.1 Επίπεδο Εκπαίδευσης 

- Μεταπτυχιακές σπουδές: 4,0  
- Ανώτατη Εκπαίδευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ): 3,0  
- Ανώτερη Εκπαίδευση (π.χ. ΙΕΚ): 2,0  
- Λύκειο: 1,5 
- Βασική Εκπαίδευση: 1,0 

∆.1.1.2 Εργασιακή Εµπειρία 

- Πάνω από 10 έτη και συναφής µε το αντικείµενο 
του έργου: 4,0 

- Από 5-10 έτη και συναφής µε το αντικείµενο του 
έργου: 3,5 

- Από 0-5 έτη και συναφής µε το αντικείµενο του 
έργου: 3,0 

- Πάνω από 10 έτη και µη συναφής µε το 
αντικείµενο του έργου: 3,0 

- Από 5-10 έτη και µη συναφής µε το αντικείµενο 
του έργου: 2,5 

- Από 0-5 έτη και µη συναφής µε το αντικείµενο 
του έργου: 2,0 

- Χωρίς εµπειρία / χωρίς τεκµηρίωση: 0 

∆.1.1.3 Επαγγελµατική κατάρτιση 
Υπάρχουσα και συναφής: 2,0 
Υπάρχουσα µη συναφής: 1,0  
∆εν υπάρχει / δεν τεκµηριώνεται: (0) 

∆.1.2 Βιωσιµότητα σχεδίου 50% 

∆.1.2.1 

Προβλεπόµενη 
βιωσιµότητα της 
επιχείρησης για τις 

διαχειριστικές χρήσεις 
2013, 2014 και 2015. 

Προβλεπόµενος Κύκλος εργασιών 
Έστω α, β, γ οι προβλεπόµενοι κύκλοι εργασιών 
της επιχείρησης στις διαχειριστικές χρήσεις 2012, 
2013 και 2014 αντιστοίχως. 
Ρ1 = (β-α)/α,    Ρ2 = (γ-β)/β και Ρτελ = (Ρ1+Ρ2)/2 ^    

• Αν Ρτελ < 0                    0 βαθµοί 
• Αν 0 < Ρτελ < 5%          1 βαθµός 
• Αν 5% < Ρτελ <10%      2 βαθµοί 
• Αν 10% < Ρτελ <15%    3 βαθµοί 
• Αν 15% < Ρτελ <20%    4 βαθµοί 
• Αν 20% < Ρτελ         5 βαθµοί 
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∆.1.2.2  

Προβλεπόµενα Κέρδη προ αποσβέσεων και 
φόρων 
Αξιολογείται ο µέσος όρος Μ του µεγέθους (κέρδη 
προ αποσβέσεων και φόρων) / (κύκλος εργασιών) 
για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012, 2013 και 2014 
αντιστοίχως. 
Έστω δ, ε, ζ οι τιµές του µεγέθους (κέρδη προ 
αποσβέσεων και φόρων) / (κύκλος εργασιών) για 
τις διαχειριστικές χρήσεις 2012, 2013 και 2014 
αντιστοίχως. 
Μ=(δ+ε+ζ)/3 
Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση ζηµίας τα 
µεγέθη δ, ή ε, ή ζ έχουν αρνητικό πρόσηµο. 

• Αν Μ < 0                     0 βαθµοί 
• Αν 0 < Μ < 5%            1 βαθµός 
• Αν 5% < Μ < 10%       2 βαθµοί 
• Αν 10% < Μ < 15%     3 βαθµοί 
• Αν 15% < Μ < 20%     4 βαθµοί 
• Αν 20% < Μ                5 βαθµοί 

Υπολογισµός ∆.1 ∆.1. = (∆.1.1.1+ ∆.1.1.2 + ∆.1.1.3)*0,5 +(∆.1.2.1+ ∆.1.2.2 )*0,5 

ΟΜΑ∆Α ∆.2 
Κριτήρια ως προς τον 
χαρακτήρα και την 
ποιότητα του 
επενδυτικού σχεδίου 

50% 

∆.2.1 
Προκύπτοντα οφέλη 
(ανταγωνιστικότητα 
επιχείρησης, περιβάλλον, 
τοπική ανάπτυξη) 

40% 

∆.2.1.1 Βαθµός ανταγωνισµού µε 
άλλες επιχειρήσεις 

• Μικρός                         5 βαθµοί 
• Σηµαντικός                  2,5 βαθµοί 
• Πολύ έντονος               0 βαθµοί 

∆.2.1.2 Ανάπτυξη κλάδου (τελευταία 5 
έτη) 

• Συνεχής άνοδος           5 βαθµοί 
• Στασιµότητα                 2,5 βαθµοί 
• Συνεχής πτώση            0 βαθµοί 

∆.2.2 Αύξηση της 
απασχόλησης 60% 

 Νέα Θέση Εργασίας (1 Ε.Μ.Ε.) 10 βαθµοί 
Υπολογισµός ∆.2 
 ∆.2. = (∆.2.1.1+ ∆.2.1.2)*0,4 +∆.2.2*0,6 

ΟΜΑ∆Α ∆.3 
Κριτήρια ως προς την 
µοριοδότηση των 
δικαιούχων 

30% 

 ∆ράση 1 

10 βαθµοί αν εµπίπτουν σε µιαή περισσότερες 
από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
∆.3.1.1. 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 
∆.3.1.2. Γυναίκες γονείς πολύτεκνων / τρίτεκνων 
οικογενειών 
∆.3.1.3. Γυναίκες µε ειδικές ανάγκες ή δικαιούχοι που 
έχουν σύζυγο / τέκνο / -α που ανήκουν στην οµάδα των 
Αµεα 
∆.3.1.4. 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 
∆.3.1.5. Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες που είναι 
εγγεγραµµένες πάνω από 12 µήνες στο µητρώο 
ανέργων του ΟΑΕ∆ 
∆.3.1.6. Μητέρες µονογονεϊκής οικογένειας (ανύπαντρες 
/ διαζευγµένες / σε διάσταση / χήρες, µε τουλάχιστον ένα 
εξαρτώµενο ανήλικο τέκνο, συµπεριλαµβανοµένων των 
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ανάδοχων µητέρων) 
∆.3.1.7. Γυναίκες θύµατα trafficking ή οικογενειακής βίας 
Όσες υποψήφιες δικαιούχοι εµπίπτουν σε περισσότερες 
από µία κατηγορίες, θα πρέπει να δηλώσουν µόνο µία 
κατηγορία, της επιλογής τους  
∆.3.1.8. Ωφελούµενες γυναίκες από Τοπικές ∆ράσεις 
Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Οµάδες (ΤοπΕΚΟ) 
και Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα 
στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ) 

Υπολογισµός ∆.3 ∆.3. = ∆.3.1.1 ή ∆.3.1.2. ή ∆.3.1.3. ή ∆.3.1.4. ή ∆.3.1.5. ή ∆.3.1.6. ή ∆.3.1.7. ή ∆ 
3.1.8 

Βαθµολογία κριτηρίου ∆:      ∆ = [ (∆.1 * 20%) + (∆.2 * 50%) + (∆.3 *30%) ] * 10  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = 20% * ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ  + 80% * ΚΡΙΤΗΡΙΟ ∆  

Βαθµολογία κριτηρίων σε κλίµακα 100 βαθµών  

Όλες οι προτάσεις, που βάσει των παραπάνω κριτηρίων και συντελεστών συγκεντρώνουν 
βαθµολογία από (50,0) και άνω, είναι κατ' αρχήν επιλέξιµες µέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισµού. 

 
10.6 Ολοκλήρωση αξιολόγησης – βαθµολόγησης 
 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης µε την βοήθεια του 
ΕΦΕΠΑΕ, συντάσσει πρακτικό, που περιλαµβάνει, ανά Υποδράση : 
 
- βαθµολογική κατάταξη των προτάσεων  
- για τις καταρχήν επιλέξιµες προτάσεις (όσες δηλαδή συγκεντρώνουν αθµολογία άνω του 

50 και δεν έχουν προβλήµατα επιλεξιµότητας) καταγράφεται λεπτοµερώς ο εγκεκριµένος 
προϋπολογισµός κατά κατηγορία δαπανών. 

- για τις µη επιλέξιµες προτάσεις τη σχετική τεκµηρίωση. 
 
Οι προκύπτοντες κατάλογοι των προς χρηµατοδότηση προτάσεων, µε τα πρακτικά 
αξιολόγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης διαβιβάζονται από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στον Γενικό 
Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ο οποίος µε Απόφασή του εντάσσει τα έργα στο 
πρόγραµµα. 
 
Μετά την έκδοση της Απόφασης ένταξης, δηµοσιεύονται στοιχεία των εγκεκριµένων έργων 
στους ∆ικτυακούς τόπους της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr. και του ΕΦΕΠΑΕ 
www.efepae.gr Ακολούθως ενηµερώνονται όλοι οι ενδιαφερόµενοι δυνητικοί δικαιούχοι µε 
σχετικές εγκριτικές ή απορριπτικές επιστολές, από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης 
(ΕΦΕΠΑΕ): 
• Στην περίπτωση των ενταγµένων έργων, αναφέρεται το τελικώς εγκεκριµένο φυσικό και 

οικονοµικό αντικείµενο καθώς και η αιτιολογία για τις τυχόν περικοπές σε σχέση µε τον 
υποβαλλόµενο προϋπολογισµό. 

• Στην περίπτωση των µη ενταγµένων έργων, αναφέρεται ο ακριβής λόγος απόρριψης. 
 
Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, οι επιχειρήσεις µπορούν να υποβάλλουν ένσταση 
εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών. 
 
Οι αποφάσεις ένταξης αναρτώνται στο ΠΣΚΕ για κάθε επιχείρηση χωριστά. Η απόφαση 
ένταξης θα περιλαµβάνει το τεχνικό παράρτηµα µε σαφή και αναλυτική περιγραφή του προς 
εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραµµα, το συνολικό προϋπολογισµό, τις πηγές, το ποσοστό, το 
ύψος, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και τους όρους της χρηµατοδότησής του, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο από τον ΕΦ∆ ΕΦΕΠΑΕ, τις σχετικές υποχρεώσεις του 
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δικαιούχου για τον αποτελεσµατικό έλεγχο του έργου, τις προϋποθέσεις, όρους και 
περιορισµούς για την χορήγηση της ενίσχυσης, τις κυρώσεις, τους όρους τήρησης των 
δικαιολογητικών και των παραστατικών που αφορούν στο έργο και κάθε άλλη σχετική µε την 
εκτέλεση του έργου λεπτοµέρεια. 

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαµβάνει τις ανωτέρω ενέργειες και έχει την ευθύνη της καταχώρησης όλων 
των απαραίτητων δεδοµένων στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων. 

Οι επιχειρήσεις των οποίων τα αιτήµατα χρηµατοδότησης εγκρίνονται, συµφωνούν πως η 
έγκριση χρηµατοδότησης συνεπάγεται δηµοσίευση της επωνυµίας της εταιρίας τους, του 
τίτλου της πράξης και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των 
δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ, 
www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο 
δ' του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. 

 

11.  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού σχεδίου, ο 
δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΦΕΠΑΕ Αίτηση Ολοκλήρωσης συνοδευόµενη 
από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος 
Οδηγού 

 
12.  ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 

12.1  Εκθέσεις προόδου έργων – πιστοποίηση  

Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων (πιστοποιήσεις) γίνεται µέσω ∆ιοικητικών ή / 
και επιτόπιων επαληθεύσεων του Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου των έργων τους από 
ειδικά για το σκοπό αυτό όργανα ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ, κατόπιν αιτήµατος πιστοποίησης 
του δικαιούχου. 

• Το περιεχόµενο των εκθέσεων προόδου / ολοκλήρωσης, ο χρόνος υποβολής τους καθώς 
και τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε έκθεση προόδου, θα αποσταλούν 
από τον ΕΦΕΠΑΕ στους δικαιούχους µετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης. 

• Η Πρώτη Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, µετά την εκτέλεση 
τουλάχιστον του 20% του συνολικού οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου. Η 
∆εύτερη Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, µετά την εκτέλεση 
τουλάχιστον του 50% του συνολικού οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου. 

• Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του χωρίς την 
υποβολή ενδιάµεσης έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης Ολοκλήρωσης). 

• Κάθε έκθεση προόδου / ολοκλήρωσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης-
πιστοποίησης, όσον αφορά στην υλοποίηση του έργου και καταβολής της επιχορήγησης 
που αναλογεί. 

Μετά το πέρας της επαλήθευσης ο ΕΦΕΠΑΕ συντάσσει βάσει της προβλεπόµενης 
διαδικασίας το απαιτούµενο Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση Πιστοποίησης), εισάγει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία στο ΠΣΚΕ και εν συνεχεία αποστέλλει στο ∆ικαιούχο σχετική επιστολή 
µε τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν, αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν και τα συνολικά στοιχεία 
σχετικά µε την πιστοποίηση του έργου. 
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12.2  Πιστοποίηση δαπανών νέας θέσης εργασίας 

Η αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται έπειτα από πιστοποίηση κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή µετά την ολοκλήρωσή του. 
 

12.3  Ολοκλήρωση και παραλαβή έργου 

Το αίτηµα ολοκλήρωσης, υποβάλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ έως και τριάντα (30) ηµερολογιακές 
ηµέρες µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης. 

Μη υποβολή της αίτησης ολοκλήρωσης ή εκπρόθεσµη υποβολή της θέτει τον δικαιούχο στον 
κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης της απόφασης ένταξης. 

Σε περίπτωση δηµιουργίας νέας ή νέων θέσεων εργασίας (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) 
απαιτείται και έλεγχος διατήρησης αυτής τουλάχιστον (12) µήνες από την ηµεροµηνία της 
πρόσληψης.  

Σε περίπτωση που ο παραπάνω όρος δεν τηρηθεί, η επιχείρηση επιστρέφει εντόκως την 
αναλογούσα ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τη διαδικασία επιβολής δηµοσιονοµικής 
διόρθωσης (άρθρα 7 έως 15 της ΥΠΑΣΥ∆). 

Ο ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί διοικητικούς ελέγχους στο 100% των περιπτώσεων. 

 
13.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Είναι δυνατές δύο µόνο τροποποιήσεις του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου της 
επένδυσης (εξαιρούνται τροποποιήσεις όπως αλλαγές επωνυµίας ή έδρας, µετοχικής 
σύνθεσης κτλ) και εφόσον µε την αιτούµενη διαµόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι 
προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα καθώς και τα κριτήρια βαθµολόγησής του. 
Επίσης η µεταφορά δαπανών (µεταξύ κατηγοριών δαπανών) δεν δύναται να υπερβαίνει το 
25% του συνολικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Σηµειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτηµα 
αύξησης του εγκεκριµένου συνολικού προϋπολογισµού. 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις ο δικαιούχος υποβάλλει τεκµηριωµένη αίτηση στον αρµόδιο 
ΕΦ∆ (ΕΦΕΠΑΕ), πριν την ηµεροµηνία λήξης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του 
επενδυτικού έργου, µε συνηµµένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ο οποίος εισηγείται 
σχετικά στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και εκδίδεται σχετική τροποποιητική Απόφαση 

Η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση µε: 

 τα κριτήρια επιλεξιµότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης, 

 τη σκοπιµότητα της τροποποίησης και την ισοδυναµία της νέας προτεινόµενης λύσης, 

αποφασίζει για την τελική απόρριψη ή τη µερική ή ολική αποδοχή του αιτήµατος. 

Ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει/απορρίπτει αιτήµατα επενδυτών που έχουν 
ενταχθεί στο πρόγραµµα και αφορούν τροποποιήσεις ήσσονος σηµασίας οι οποίες 
αναφέρονται σε: 

 Μεταβολή νοµικής µορφής, µετοχικής σύνθεσης, επωνυµίας της επιχείρησης 

  Αλλαγή προµηθευτή χωρίς ουσιώδη µεταβολή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών 
και σκοπιµότητας των δαπανών  
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 Μεταφορές κονδυλίων µεταξύ δαπανών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ενέργειας ή 
από κατηγορία ενέργειας σε κατηγορία ενέργειας που δεν υπερβαίνουν το 25% του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού καθώς και 

 Αλλαγή έδρας και τόπου υλοποίησης του έργου 

µε την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αλλαγές δε διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας. Σε 
περίπτωση που κατά την εξέταση των ως άνω αιτηµάτων απαιτείται αναβαθµολόγηση των 
κριτηρίων αξιολόγησης του έργου (λόγω π.χ. διαφοροποίησης των βαθµολογούµενων 
κριτηρίων σε περίπτωση αλλαγή εταιρικής σύνθεσης) και αυτή οδηγεί κατόπιν 
επανακατάταξης σε απένταξη της πρότασης, ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται σχετικά στην ΕΥ∆-ΕΠΑΕ, 
η οποία γνωµοδοτεί για την απόρριψη ή αποδοχή των αιτηµάτων τροποποίησης. 

Επίσης ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
που δεν µειώνουν συνολικά  τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό πάνω από 30%. 

Για κάθε άλλο θέµα επιλαµβάνεται η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ κατόπιν εισήγησης των αρµοδίων 
υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ. 

Οι τελικά πιστοποιηµένες δαπάνες δεν µπορεί να είναι µικρότερες του 50% του αρχικά 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται απένταξη της 
πρότασης στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ. 

 
14.  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 ΕΥ∆/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. 

∆ειγµατοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση από τον ΕΦΕΠΑΕ, από την 
ΕΥ∆/ΕΠΑΕ, ή και άλλα όργανα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ειδικότερα, η ΕΥ∆/ΕΠΑΕ έχει το δικαίωµα διενέργειας όχι µόνο δειγµατοληπτικών αλλά και 
στοχευµένων επανελέγχων µετά την ολοκλήρωση των έργων. 

Υποχρεώσεις ∆ηµοσιότητας 
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 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. 

ΑΔΑ: ΒΕΙΠΦ-662


