Ηµεροµηνία: 8-2-13
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του
Ε.Π.Ε.Α.Α.

1. Αν κάποια έχει κάνει έναρξη µετά την 1/9/12 χωρίς κάρτα ανεργίας, και είναι
στις απολυµένες της τριετίας, είναι επιλέξιµη;
Απάντηση: Εφόσον τεκµηριωµένα έχει την ιδιότητα απολυµένης κατά την
τελευταία τριετία και πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του οδηγού είναι
επιλέξιµη.

2. Αν µια γυναίκα είναι αυτοαπασχολούµενη σε µη επιλέξιµο κλάδο και τα
εισοδήµατα της είναι κάτω από το όριο φτώχειας, θα είναι επιλέξιµη
εφόσον υποβάλλει φάκελο σε επιλέξιµο κλάδο; Μπορεί ο αρχικός κλάδος
απασχόλησης να είναι στον πρωτογενή τοµέα;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το κεφ. 9.2 του Οδηγού του Προγράµµατος, Οι
επιχειρήσεις που θα δηµιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει
να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της
πρότασης:
«…να έχουν συσταθεί µετά την 1/9/2012 και έως την ηµεροµηνία που θα ορισθεί
στην απόφαση ένταξης και …. να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιµο/-ους ΚΑ∆…».

3. Γυναίκα που έκανε έναρξη µετά την 1/9/2012 και η κάρτα ανεργίας της είχε
λήξη 15 ηµέρες πριν την έναρξη. Είναι επιλέξιµη;
Απάντηση: Είναι επιλέξιµη εφόσον προσκοµιστεί από τον ΟΑΕ∆ βεβαίωση περί
µη αναγγελίας πρόσληψης έως την έναρξη της επιχείρησης.

4. Μπορεί στη νέα θέση εργασίας να είναι σύζυγος άνδρας ή άλλος συγγενής;
Απάντηση: ∆εν τίθενται περιορισµοί ως προς το φύλο ή την συγγενική σχέση του
νεοπροσλαµβανόµενου µε την δυνητική δικαιούχο, εφόσον πληροί τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφ. 9.4 του Οδηγού.
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5. Ποιο είναι το ποσοστό της προκαταβολής της επιχορήγησης που µπορεί
να λάβει ∆ικαιούχος;
Απάντηση: ∆εν τίθεται όριο ως προς το ποσοστό της προκαταβολής. Μπορεί να
καταβληθεί και ολόκληρο το ποσό της εγκεκριµένης επιχορήγησης εφόσον
προσκοµισθεί ισόποση εγγυητική επιστολή.
6. Υποψήφια που έχει απολυθεί πριν από 5 χρόνια, ή επιχειρηµατίας που
έκλεισε την επιχείρηση πριν από 5 χρόνια, µπορεί να υποβάλλει πρόταση;
Απάντηση: Μπορεί να υποβάλει πρόταση εφόσον όµως τεκµηριωµένα πληροί µία
από τις άλλες ιδιότητες (π.χ. άνεργες, αυτοαπασχολούµενες µε εισόδηµα
χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ).
7. Στον πίνακα δαπανών δεν αναφέρονται ανώτατα ποσοστά για τα ενοίκια,
αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να φτάσουν στο ποσό των 20.000€;
Απάντηση: Για τη συγκεκριµένη δαπάνη (ενοίκια) δεν τίθεται περιορισµός.
8. Οι επιλέξιµοι ΚΑ∆ είναι όλοι οι ΚΑ∆ της Ελληνικής Οικονοµίας πλην των
εξαιρέσεων;
Απάντηση: Ναι, επιλέξιµοι είναι όλοι οι ΚΑ∆ εκτός των εξαιρέσεων που
αναφέρονται στο κεφ. 9.2 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Οδηγού του Προγράµµατος.
9. Υποψήφια µακροχρόνια άνεργη (µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ για πάνω από
12 µήνες), διέκοψε την κάρτα προκειµένου να παρακολουθήσει πρόγραµµα
του ΟΑΕ∆. Μετά το πέρας του προγράµµατος έλαβε και πάλι κάρτα
ανεργίας. Μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στην ειδική κατηγορία
άνεργης άνω των 12 µηνών;
Απάντηση: Η ιδιότητα της µακροχρόνια άνεργης θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε
έγγραφο του ΟΑΕ∆.
10. Στη σελίδα 13 του οδηγού αναφέρεται ότι δεν µπορούν να υπαχθούν στη
δράση όσα επαγγέλµατα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (πχ
συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές).Οι δικηγόροι αναφέρονται στον
εν λόγω περιορισµό;
Απάντηση: Το επάγγελµα του δικηγόρου δεν απαιτεί την ύπαρξη κενής θέσης.
11. Ποιο είναι το κατώτατο όριο του Π/Υ;
Απάντηση: Το κατώτατο όριο του Π/Υ είναι 10.000 €.
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12. Μπορεί η δικαιούχος να κάνει έναρξη εργασιών µετά την ανακοίνωση των
αποτελεσµάτων;
Απάντηση: Ναι µπορεί. Επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει
έναρξη από την 01/9/12 και έως την ηµεροµηνία που θα ορισθεί στην απόφαση
ένταξης.
13. Η υλοποίηση του προγράµµατος θα πρέπει να γίνει σε 18 µήνες από την
έγκριση. Οι δαπάνες µπορούν να ξεπερνούν τους 18 µήνες; Για
παράδειγµα, να δηλωθούν δαπάνες ενοικίου από 1/9/2012 ενώ η υποβολή
της πρότασης θα γίνει Μάρτιο;
Απάντηση: Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες από 01/09/2012 έως και δεκαοκτώ (18)
µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης όχι αργότερα όµως
από την καταληκτική ηµεροµηνία υλοποίησης σύµφωνα µε την εγκριτική.

14. Όταν ως έδρα της επιχείρησης δηλωθεί οικία είναι επιλέξιµη η δαπάνη
ενοικίου; Γενικότερα, µπορούν να δηλωθούν δαπάνες ∆ΕΚΟ σε αυτή την
περίπτωση;
Απάντηση: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, του Οδηγού αναφέρεται: «Σε περίπτωση που
έδρα της επιχείρησης στεγάζεται σε οικία, το επιδοτούµενο ποσό ανέρχεται στο
1/3 της συνολικής αξίας των λογαριασµών».

15. Υπάρχει
χρονική
δέσµευση
για
την
απασχόληση
του
νεοπροσλαµβανόµενου υπαλλήλου πέραν των 12 µηνών ή της εξάντλησης
του πόσου των 12.000 €;
Απάντηση: Στο κεφ. 9.4 (σελ. 15) του Οδηγού αναφέρεται: «…∆ιευκρινίζεται ότι
σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου
µισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί ή περίοδος απασχόλησης µέχρις
εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 €».

16. Αν µια γυναίκα άνεργη είναι εγγεγραµµένη σε ΟΑΕ∆ Περιφέρειας που δεν
είναι στις οκτώ (8) επιλέξιµες Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύκλισης,
µπορεί να επιδοτηθεί για επιχείρηση που θα συσταθεί σε µια από τις οκτώ
(8) επιλέξιµες Περιφέρειες;
Απάντηση: Ναι µπορεί.
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17. Εάν µια επιχείρηση έχει την µορφή νέου αστικού συνεταιρισµού ή
κοινωνικής επιχείρησης από δύο άνεργες γυναίκες µπορούν να
επιδοτηθούν και οι δύο γυναίκες; Θα είναι και οι δύο δικαιούχοι;
Απάντηση: Κάθε δυνητικός δικαιούχος µπορεί να υποβάλλει µία µόνο πρόταση
είτε µεµονωµένα είτε ως εταίρος σε οµαδικό σχήµα. Σε περίπτωση υποβολής από
τον ίδιο δυνητικό δικαιούχο περισσότερων της µίας προτάσεων στο πλαίσιο του
Προγράµµατος , απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο. (βλ.
Οδηγός κεφ. 10.1)

18. Στην περίπτωση άνεργης υποψήφιας δικαιούχου που δεν είχε υποβάλλει
φορολογική δήλωση το προηγούµενο έτος, λόγω µη υποχρέωσης (χαµηλό
εισόδηµα), τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµίσει ώστε να
βαθµολογηθεί στην κατηγορία ∆.3 (Κριτήρια ως προς τη µοριοδότηση των
δικαιούχων) για να τεκµηριώσει το χαµηλό εισόδηµα.
Απάντηση: Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από το Τµήµα Εισοδήµατος της
αρµόδιας ∆ΟΥ περί µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης
(τυποποιηµένο έντυπο).

19. Σε περίπτωση υφιστάµενης εταιρείας ή / και υπό σύστασης εταιρείας, όπου
το 51% ανήκει σε δικαιούχο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις, θα πρέπει
και οι υπόλοιποι εταίροι/µέτοχοι να πληρούν τις προϋποθέσεις κατά τη
διαδικασία έναρξης της επιχείρησης;
Απάντηση: Οι υπόλοιπο εταίροι (πέραν αυτών που συγκεντρώνουν το 51%) δεν
χρειάζεται να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράµµατος.

20. α) Είναι επιλέξιµη δαπάνη η αγορά εξοπλισµού;
β) Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση κατά την ολοκλήρωση του έργου να
αγοράσει εξοπλισµό;
Απάντηση:
α) Είναι επιλέξιµη δαπάνη η εκµίσθωση/leasing εξοπλισµού, όχι η αγορά του (βλ.
Οδηγός κεφ 9.3 & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
β) ∆εν προκύπτει από τον Οδηγό υποχρέωση αγοράς εξοπλισµού κατά την
ολοκλήρωση του έργου.
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21. Σύµφωνα µε τον οδηγό του προγράµµατος, στην ενότητα 9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΡΑΣΕΩΝ (9.1 ∆ικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συµµετοχής), αναφέρεται ότι
είναι επιλέξιµες «Αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους
ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο
φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ». Το συνολικό εισόδηµα
που θα ληφθεί υπόψη από το εκκαθαριστικό για το όριο φτώχειας, αφορά
στο ατοµικό ή στο οικογενειακό εισόδηµα;
Απάντηση : Αφορά στο Συνολικό ∆ηλωθέν Οικογενειακό Εισόδηµα.

22. Για το Βόρειο Αιγαίο ποιός εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ είναι αρµόδιος; ∆εν
αναφέρεται στο Παράρτηµα V του Οδηγού.
Απάντηση: Αρµόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για το Βόρειο Αιγαίο είναι η
ΕΛΑΝΕΤ, Βαλαωρίτου 4, 10671 Αθήνα, τηλ. 2103620242, e-mail: eaa@elanet.gr,
Ιστοσελίδα : www.elanet.gr

23. Οι δραστηριότητες που αφορούν σε εστίαση (εστιατόριο, ταβέρνα,
µεζεδοπωλείο, σνακ -µπαρ) ή οι παιδότοποι είναι επιλέξιµες;
Απάντηση: Οι δραστηριότητες εστίασης θεωρούνται
συντρέχουν οι αποκλεισµοί που ορίζονται στο κεφ.
επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά τις βραδινές
επιχειρήσεις που παρέχουν τυχερά, ψυχαγωγικά ή
Επίσης, οι παιδότοποι είναι επιλέξιµη δραστηριότητα.

επιλέξιµες εφόσον δεν
9.2 του Οδηγού [π.χ.
ώρες (10 µ.µ. – 6 π.µ.),
ηλεκτρονικά παιχνίδια].

24. Γυναίκες οι οποίες είναι ασφαλισµένες στον ΟΓΑ, µπορούν να µπουν στο
πρόγραµµα;
Απάντηση: Εφόσον τεκµηριωµένα κατέχουν µία από τις ιδιότητες του κεφ. 9.1
του Οδηγού του Προγράµµατος, δύνανται να είναι δικαιούχοι της ∆ράσης.

25. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης.
Απάντηση: Στο κεφάλαιο 10.1 «∆ιαδικασία υποβολής «αίτησης υπαγωγής στο
πρόγραµµα»» καθώς και στο Παράρτηµα ΙΙΙ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ,
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» του Οδηγού του
Προγράµµατος, ορίζεται η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης.
Συγκεκριµένα στο κεφ. 10.1 αναφέρεται: «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
…. 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.»
Στο Παράρτηµα ΙΙΙ κεφ. Α του Οδηγού αναφέρεται: «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».
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26. Ποιο είναι το χρηµατικό όριο της φτώχιας για άλλες περιπτώσεις (π.χ. δύο
ενήλικες χωρίς παιδιά, µονογονεϊκή οικογένεια, κλπ.) εκτός αυτών που
αναφέρονται στην υποσηµείωση της σελ. 12 από 27 του Οδηγού;
Απάντηση: Το χρηµατικό όριο της φτώχιας προκύπτει βάσει των αποτελεσµάτων
της δειγµατοληπτικής «Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των
Νοικοκυριών» της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2011 (µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος
το έτος 2010). Για σχετική ενηµέρωση µπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0802/PressRelea
ses/A0802_SFA10_DT_AN_00_2011_01_F_GR.pdf

Σηµείωση: Οι παρούσες απαντήσεις συνιστούν απλές διευκρινίσεις και δεν
συνιστούν τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της Προκήρυξης, του
Οδηγού της παρούσας ∆ράσης και των Παραρτηµάτων τούτων.
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