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∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕΝΑΚ
Τηλ. 2510 291265
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα Προκήρυξη Επιδοτούµενου Προγράµµατος για τη Στήριξη της Γυναικείας
Απασχόλησης Μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας
Προκηρύχθηκε το Νέο Πρόγραµµα µε τον τίτλο ΕΠ "Εθνικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων", το οποίο προσφέρει 100% ποσοστό χρηµατοδότησης σε άνεργες
γυναίκες και αυτοαπασχολούµενες ηλικίας 18-64 ετών.
∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες από
ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:
έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
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.
•

Όροι και προϋποθέσεις
Στην Υποδράση 1 υπάγονται οι υποψήφιες δικαιούχοι οι οποίες έχουν συµπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι µέχρι 35 ετών.
Στην Υποδράση 2 υπάγονται οι υποψήφιες δικαιούχοι οι οποίες έχουν συµπληρώσει
το 35ο έτος της ηλικίας τους και να είναι µέχρι 64 ετών.
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.
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)
ήκεφαλαιουχικών
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 συνεταιρισµών, στους οποίους οι δικαιούχοι συµµετέχουν ως
µέλη σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συµµετέχουν περισσότεροι
από ένας δικαιούχοι, το 51% µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά)
νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στις οποίες οι δικαιούχοι συµµετέχουν ως
µέλη σε ποσοστό άνω του 51%(στις περιπτώσεις όπου συµµετέχουν περισσότεροι
από ένας δικαιούχοι, το 51% µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά).
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 τιςεπιλέξιµες 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 του Προγράµµατος,
όσα επαγγέλµατα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συµβολαιογράφοι,
δικαστικοί επιµελητές κλπ.) και συνεπώς η δηµιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται
από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόµενου, που θα µπορούσε να
ενισχυθεί µε την παροχή της επιχορήγησης,
όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας
χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας χρήσεως,

•

•
•
•
•
•
•

•

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 (ΑΕ),
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,
Τι χρηµατοδοτείται
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.
Περίοδος υποβολής
από 1/3/2013 έως 29/3/2013
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.
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕΝΑΚ
Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος

