Ηµεροµηνία: 22-3-13
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.
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.
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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 €.
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;
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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 Σύγκλισης,
µπορεί να επιδοτηθεί για επιχείρηση που θα συσταθεί σε µια από τις οκτώ
(8) επιλέξιµες Περιφέρειες;
Απάντηση: Ναι µπορεί.
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;
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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.
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 επιλέξιµες εφόσον δεν
συντρέχουν οι αποκλεισµοί που ορίζονται στο κεφ. 9.2 του Οδηγού [π.χ.
επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά τις βραδινές ώρες (10 µ.µ. – 6 π.µ.),
επιχειρήσεις που παρέχουν τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια].
Επίσης, οι παιδότοποι είναι επιλέξιµη δραστηριότητα.
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
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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».
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
27. Απολυµένη από εταιρεία, στην οποία ο σύζυγος ή συγγενής Α΄βαθµού,
είναι µέτοχος/εταίρος της εταιρείας, είναι επιλέξιµη για το πρόγραµµα;
Απάντηση: Είναι επιλέξιµη µόνο στην περίπτωση που ο σύζυγος ή συγγενής Ά
βαθµού δεν είναι στέλεχος της εταιρείας που ασκεί ή δύναται να ασκεί εξουσία
διαχείρισης και λήψης αποφάσεων επί της εταιρείας, αναλόγως του είδους της
νοµικής της µορφής (π.χ. ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος
∆.Σ., µέτοχος που κατέχει πάνω από το 50% των µετοχών στην ΑΕ, ∆ιαχειριστής
Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ).
28. Είναι επιλέξιµη δαπάνη ο µη ανακτήσιµος ΦΠΑ;
Απάντηση: Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 Υπουργική
Απόφαση συστήµατος διαχείρισης, όπως ισχύει, και συγκεκριµένα σύµφωνα µε
το άρθρο 28:
1. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) είναι
επιλέξιµη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του
ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει.
Ειδικότερα είναι επιλέξιµη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που
χρησιµοποιούνται για την άσκηση εξαιρούµενων η απαλλασσόµενων του
ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.
2. Ο ΦΠΑ που µπορεί να ανακτηθεί µε οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιµη
δαπάνη ακόµη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο.
3. Ο ΦΠΑ που βαρύνει δαπάνες που χρησιµοποιούνται για την άσκηση
δραστηριοτήτων που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατά αποκοπή
καταβολής του φόρου δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη.
4. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιµοποιούνται
τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα
έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται
το σχετικό δικαίωµα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη κατά το ποσοστό που
δεν µπορεί να ανακτηθεί.
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29. α)Ποιές µορφές επιχειρήσεων είναι επιλέξιµές σύµφωνα µε το πρόγραµµα;
β)Οι συνεταιρισµοί είναι επιλέξιµοι στο Πρόγραµµα;
Απάντηση:
α) Επιλέξιµες µορφές επιχειρήσεων είναι όσες αναφέρονται στο κεφ. 9.2 του
Οδηγού.
β) Στις επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρήσεων (κεφ. 9.2 του Οδηγού) ανήκουν οι
συνεταιρισµοί που έχουν τη µορφή νέου αστικού συνεταιρισµού και η σύσταση
και λειτουργίας τους διέπεται από τους Νόµους 1667/1986, 2169/1993 και
2810/2000.
30.Είναι επιλέξιµη στο πρόγραµµα η συστέγαση επιχειρήσεων;
Απάντηση: Η συστέγαση επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται.
31. Μπορούν να υποβάλουν στο πρόγραµµα όσες διέκοψαν την
επιχειρηµατική τους δραστηριότητα την τελευταία τριετία και κάνουν
έναρξη επιχείρησης και πάλι στον ίδιο ΚΑ∆ µε την προηγούµενη
δραστηριότητα.
Απάντηση: Μπορούν να υποβάλουν στο πρόγραµµα, εφόσον τεκµηριωµένα η
έναρξη της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας έγινε µετά την 1/9/2012 και
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Οδηγού. Σε καµία περίπτωση δεν γίνονται
αποδεκτές στο Πρόγραµµα επιχειρήσεις για τις οποίες διαπιστώνεται επανέναρξη
της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας και δεν ανήκουν στους επιχειρηµατίες
που έχουν κλείσει την επιχείρησή τους κατά την τελευταία τριετία (2010, 2011,
2012).
32.Έστω µία επιχείρηση µεταβιβάστηκε µετά την 01/09/2012 σε άνεργη γυναίκα
που πληροί τις προϋποθέσεις του Οδηγού, είναι επιλέξιµη για το
Πρόγραµµα;
Απάντηση: Επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί µετά την
1/9/2012 και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του κεφ. 9.2 του Οδηγού..
33. Σε εταιρεία Ε.Ε. που συστάθηκε 12/2012, η γυναίκα κατέχει το 50%, µπορεί
να κάνει τροποποίηση και να κατέχει άνω του 51% ώστε να ενταχθεί στο
πρόγραµµα;
Απάντηση: Μπορεί να κάνει τροποποίηση ώστε να είναι επιλέξιµη µε τις εξής
προϋποθέσεις: α) να έχει γίνει η τροποποίηση µέχρι την υποβολή της πρότασης,
β) να διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, γ) να είναι οµόρρυθµος εταίρος µε ποσοστό
πάνω από 51% και δ) η έναρξη επιλεξιµότητας δαπανών σε αυτή την περίπτωση
είναι από την ηµεροµηνία τροποποίησης και µετά.
34.Είναι επιλέξιµη η ίδρυση επιχειρήσεων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα?
Απάντηση: Επιλέξιµη είναι η επιχείρηση που κατέχει µία από τις νοµικές µορφές
του κεφ. 9.2 του Οδηγού του Προγράµµατος.
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35. Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραµµα επιχείρηση η οποία έχει έδρα σε µη
επιλέξιµη περιφέρεια και θέλει να επιδοτηθεί για το υποκατάστηµα που
βρίσκεται σε επιλέξιµη περιφέρεια εφόσον πληρούνται τα υπόλοιπα
κριτήρια;
Απάντηση: ∆ικαιούχος της ∆ράσης θεωρείται η επιχείρηση, κι όχι το
υποκατάστηµά της. Εποµένως, η επιχείρηση θα πρέπει να βρίσκεται σε επιλέξιµη
περιφέρεια.
36. Στο κεφ. 9.2 του Οδηγού δεν αναγράφεται η νοµική µορφή ΙΚΕ ;
Απάντηση: Ο περιορισµός, που αναφέρεται στο κεφάλαιο 9.2 του Οδηγού στις
κεφαλαιουχικές εταιρίες (αποκλειστικά Ε.Π.Ε.), σκοπεύει να αποκλείσει τις
Ανώνυµες Εταιρείες και δεν σκοπεύει να αποκλείσει τις περιπτώσεις που το
νοµικό πρόσωπο ενέχει στοιχεία προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρείας, όπως
οι ΙΚΕ οι οποίες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τις ΕΠΕ αλλά δεν είχαν εισαχθεί
κατά την περίοδο διαβούλευσης και προετοιµασίας του Οδηγού στην έννοµη µας
τάξη.
37. Μπορεί να γίνει εκχώρηση της απόφασης ένταξης του έργου;
Απάντηση: Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην
επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους, εκτός από τις
Τράπεζες για την χορήγηση ισόποσου βραχυπρόθεσµου δανείου που θα
αντιστοιχεί σε µέρος ή στο σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης, που
χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του εγκεκριµένου προγράµµατος ή για την
παροχή εγγυητικής επιστολής που απαιτείται για την εκταµίευση προκαταβολής
της επιχορήγησης.
38. Ποια είναι τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την άδεια παραµονής
αλλοδαπού στην Ελλάδα;
Απάντηση: Η άδεια παραµονής καθορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
νοµοθετικές διατάξεις. Για σχετική ενηµέρωση µπορείτε να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:
http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/general_directorate
_migratation/diefthinsi_metanasteftikis_politikhs/katigoriesadeiondiamonis
39. Μπορεί ένας εκ των εταίρων του φορέα επένδυσης που δεν είναι ο
δικαιούχος του Προγράµµατος, να είναι και ο νεοπροσλαµβανόµενος της
επιχείρησης;
Απάντηση: ∆εν δύναται ο νεοπροσλαµβανόµενος να είναι .εταίρος της
επιχείρηση.
40. Σύµφωνα µε το κεφ. 9.2 του οδηγού δεν µπορούν υπαχθούν στο
πρόγραµµα επιχειρήσεις που αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται στο
πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης) και κάθε τύπου
πρακτόρευσης. Ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο γενικού τουρισµού που δεν
αποτελεί πράκτορα κάποιας συγκεκριµένης εταιρείας είναι επιλέξιµο;
Απάντηση: Η περιγραφόµενη δραστηριότητα είναι επιλέξιµη.
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41. Στον πίνακα επιλέξιµων δαπανών, η κατηγορία 8 « ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MENTORING / COACHING» δεν έχει ανώτατο επιλέξιµο
ποσοστό επί του συνολικού Π/Υ. Μπορεί δηλαδή κάποια δυνητική
δικαιούχος να υποβάλει επιχειρηµατικό σχέδιο µε Π/Υ 20.000,00 € µόνο σε
αυτήν την κατηγορία;
Απάντηση: Για τη συγκεκριµένη δαπάνη δεν τίθεται περιορισµός.
42. Τα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης των αυτοαπασχολούµενων γυναικών µε
εισόδηµα στο όριο της φτώχειας, είναι το εκκαθαριστικό σηµείωµα για το
οικονοµικό έτος 2012 και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Ποιο
είναι το χρονικό διάστηµα που θα αναφέρεται στη βεβαίωση;
Απάντηση: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για το έτος 2012 και µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
43. Για τη τεκµηρίωση της ιδιότητας άνεργης, απαιτείται δελτίο ανεργίας ή
βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων.
Σύµφωνα µε το κεφάλαιο 9.1 (σελ. 11) του Οδηγού, το δελτίο ανεργίας θα
πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης και µέχρι την
έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, για όσες δεν έχουν ιδρυθεί
ακόµα, ενώ στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Οδηγού αναφέρεται ότι το δελτίο
ανεργίας θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης στην
περίπτωση που δεν έχει γίνει έναρξη ακόµα. Ποιο από τα παραπάνω
ισχύει;
Απάντηση: Η απαίτηση ισχύος του δελτίου ανεργίας για όσες δικαιούχους έχουν
την ιδιότητα άνεργης και δεν έχουν κάνει ακόµη έναρξη της επιχειρηµατικής τους
δραστηριότητας, αφορά έως και την ηµέρα υποβολής της πρότασης, όπου
απαιτείται και η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών (σκαναρισµένα
δικαιολογητικά). Τα πρωτότυπα αυτών υποβάλλονται µετά την ένταξη και µέχρι
την ηµεροµηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης.
44. Στον Οδηγό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) αναφέρονται οι µη επιλέξιµοι ΚΑ∆. Ποιοι ΚΑ∆
είναι επιλέξιµοι στο Πρόγραµµα;
Απάντηση: Στο ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής της πρότασης που βρίσκεται στο
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr),
µπορείτε να λάβετε γνώση των ΚΑ∆ που είναι επιλέξιµοι στο Πρόγραµµα.
45. Στο Κεφάλαιο VII. ∆ΑΠΑΝΕΣ, στην φόρµα Στοιχεία Προµηθευτή, όταν ο
προµηθευτής δεν είναι ακόµη γνωστός, επιλέγουµε ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,
παρ’ όλα αυτά ο αριθµός και ηµεροµηνία προσφοράς είναι υποχρεωτικά
προς συµπλήρωση. Θα πρέπει υποχρεωτικά σ’ αυτή την περίπτωση να
δηλώνονται στοιχεία δαπάνης;
Απάντηση: Στη περίπτωση που επιλεγεί ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στο πεδίο
αριθµός προσφοράς µπορεί να δηλώνεται «δεν υπάρχει προσφορά» και στο
πεδίο ηµεροµηνία προσφοράς θα πρέπει να δηλώνεται ενδεικτική ηµεροµηνία από
1/9/2012 (έναρξη επιλεξιµότητας δαπανών) και µετά.
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46. Στα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβάνεται και η άδεια άσκησης
επαγγέλµατος. Είναι αποδεκτή στο πρόγραµµα η ενοικίαση άδειας
άσκησης επαγγέλµατος από κάποιον τρίτο;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το κεφάλαιο Α του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Οδηγού,
µεταξύ των δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται για τη διαπίστωση
της εργασιακής εµπειρίας είναι η άδεια άσκησης επαγγέλµατος, εποµένως θα
πρέπει να είναι στο όνοµα του δικαιούχου.
47. Είναι επιλέξιµη η πρόσληψη άνεργου άνω των 64 ετών;
Απάντηση: ∆εν τίθενται περιορισµοί ως προς την ηλικία του
νεοπροσλαµβανόµενου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
κεφ. 9.4 του Οδηγού.
48. Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών είναι επιλέξιµα;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το κεφ. 9.2 του Οδηγού του Προγράµµατος, δεν
µπορούν να υπαχθούν στη δράση φροντιστήρια.
49. Είναι επιλέξιµος κάποιος που έχει κάνει έναρξη πριν την 1/9/12 ως αγρότης
ειδικού καθεστώτος, και στην συνέχεια (µετά την 1/9/12) επιθυµεί να κάνει
έναρξη σε µία επιλέξιµη δραστηριότητα;
Απάντηση: Επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει έναρξη από
την 01/9/12 και έως την ηµεροµηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης.
50. Η ερώτηση 13 των δηµοσιευµένων FAQs αναφέρει ότι «Επιλέξιµες είναι οι
δαπάνες από 01/09/2012 έως και δεκαοκτώ (18) µήνες από την ηµεροµηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης». Στο κεφάλαιο 9.5 του οδηγού αναφέρεται
ότι «Οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν δαπάνες για τις οποίες έχει
αναληφθεί υποχρέωση από την 1/9/12 και µέχρι 2 µήνες από την λήξη
υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου». Τι από τα 2 ισχύει; 18 µήνες ή 20
µήνες;
Απάντηση: Στο κεφ. 9.4 αναφέρεται:
«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,….
Εποµένως προκύπτει ξεκάθαρα ότι η µέγιστη διάρκεια χρηµατοδότησης
είναι 18 µήνες.
Στο κεφ. 9.5 ορίζεται η υποχρέωση υποβολής δαπανών η οποία µπορεί να είναι
µέχρι και δύο (2) µήνες από την λήξη υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου.
51. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες κατατάσσονται στον κλάδο της εστίασης
οι οποίες σύµφωνα µε τον ΚΑ∆ και την άδεια λειτουργίας χαρακτηρίζονται
ως αναψυκτήρια. Πχ 56.10.19.12-Υπηρεσίες που παρέχονται από
καταστήµατα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσµατος ή 56.30.10.03Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο. Εφόσον οι επιχειρήσεις µε
τους παραπάνω ΚΑ∆ δεν θα λειτουργούν αποκλειστικά βραδινές ώρες και
δεν θα λειτουργούν τυχερά παιχνίδια, είναι επιλέξιµες;
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Απάντηση: Σύµφωνα µε το κεφ. 9.2 του Οδηγού του Προγράµµατος, δεν
µπορούν να υπαχθούν στη δράση αναψυκτήρια.
52. Οι ασφαλιστικές εισφορές µη επιλέξιµου µετόχου/εταίρου επιχείρησης είναι
επιλέξιµες;
Απάντηση: Σύµφωνα µε τον Οδηγό στις επιλέξιµες δαπάνες ανήκουν οι
ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηµατία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής
ασφάλισης).
53. Σύµφωνα µε την απάντηση στην ερώτηση 52 «..στις επιλέξιµες δαπάνες
ανήκουν οι ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηµατία». Καλύπτονται
εποµένως οι ασφαλιστικές εισφορές όλων των εταίρων/µετόχων της
επιχείρησης;
Απάντηση: Οι επιλέξιµες δαπάνες όπως ορίζονται στο κεφ. 9.3 του Οδηγού θα
πρέπει να αφορούν στην/στις δικαιούχο/ους της δράσης.
54. Στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Οδηγού, απαιτείται ως αποδεικτικό εργασιακής
εµπειρίας, η Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να
προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Τι προβλέπεται στη περίπτωση που
υπάρχει αδυναµία έκδοσης αυτής της Βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό
φορέα;
Απάντηση: Στις περιπτώσεις αιτιολογηµένης αδυναµίας έκδοσης της Βεβαίωσης
από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, δύναται να προσκοµισθούν αντίγραφα των
ενσήµων.

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 τούτου.
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