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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
Θέµα: Συµπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένη 
παρέµβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της 
Επιχειρηµατικότητας» και στα Παραρτήµατα αυτού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και παράταση προθεσµίας υποβολής προτάσεων. 
 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005). 
2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 

την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει.  
3. Την µε αριθµό C(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» 
(2007GR051RV001) όπως ισχύει. 

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 

5. Τον Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) 
“περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση 
του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει. 

6. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/27.12.2006) 
“για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ 1083/2006 του 
Συµβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 
Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.  

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1998/15.12.2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας 
(De Minimis) όπως ισχύει.  

8. Την υπ’ αριθµ. 19020/ΕΥΣ 2141/03.05.2011 (ΦΕΚ949/Β/24.05.2011) Υπουργική 
Απόφαση σχετικά µε την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» στην Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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9. Την µε Α.Π. 1121/ 408 ∆/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚΒ 655/07.03.2012 απόφαση των Υπουργών 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 15636/ 
2938∆/Φ.03/16.12.2008/ΦΕΚΒ΄2555/17.12.2008 ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής 
Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(ΕΥ∆ ΕΠΑΕ)”.  

10. Το Π.∆. 117/2012 (ΦΕΚ Α΄ 202/19.10.2012) “Σύσταση, συγχώνευση και µετονοµασία 
Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων” και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 (δ) αυτού. 

11. Την µε Α.Π. 7682/1854∆/Φ03/04.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1826/22.11.2010) απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον Ειδικό 
Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάµενο της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των 
Μονάδων της ΕΥ∆, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»”. 

12. Τη µε Α.Π. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 
όπως ισχύει. 

13. Το µε Α.Π. 23105/Γ∆ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης 
και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 

14. Τον µε Α.Π. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης & 
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει.  

15. Το µε υπ’ αριθµ 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/23.06.2009 Σχέδιο Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑΠ που 
αφορά την εκτίµηση της απασχόλησης που δηµιουργείται κατά την υλοποίηση των 
‘Έργων (Πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

16. Την Υπουργική Απόφαση αριθµ. οικ. 55582/1933/25.07.2008 (ΦΕΚ 1491/Β/29.07.2008) 
καθώς και την υπ’ αρ 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ τροποποίηση και 
κωδικοποίηση αυτού  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. 

17. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του 
έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, 
σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π∆ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 
4226/1019∆/14.4.2009).  

18. Το µε Α.Π. 3268/21-6-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης µε 
θέµα «Ορισµός ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ∆ πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ»  

19. Την µε Α.Π. 316/49/Α2/18.01.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: Πρόσκληση 
υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στη ∆ράση 
«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω 
ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» και στα Παραρτήµατα αυτού του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων»  

20. Την συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ την ∆ευτέρα 11 
Μαρτίου 2013 µε τον ΕΦΕΠΑΕ, την ΕΥ∆ ΕΠΕΑΑ και την ΕΥΣΕΚΤ όπου συζητήθηκε το 
θέµα των δικαιολογητικών µοριοδότησης των ωφελούµενων γυναικών των ΤοπΕΚΟ και 
ΤοπΣΑ. 

21. Το από 15.03.2013 ηλεκτρονικό µήνυµα της Ε.Υ. Συντονισµού και Παρακολούθησης 
∆ράσεων ΕΚΤ (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 1844/19.03.2013), σχετικά µε την διευκρίνιση ως προς 
τα δικαιολογητικά µοριοδότησης των ωφελούµενων ή εν δυνάµει ωφελούµενων 
γυναικών στις δράσεις ΤοπΣΑ και ΤοΠΕΚΟ. 

22. Το µε Α.Π. 20262/04.03.2013 (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 1822/15.03.2013), έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Συντονισµού και Ανάπτυξης ∆ικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης σχετικά µε τη 
δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης σε υποψήφιες ωφελούµενες της ∆ράσης: 
«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω 
ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας». 
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23. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων 
αξιολόγησης και ένταξης στον Οδηγό του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένη παρέµβαση 
για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της 
Επιχειρηµατικότητας».  

24. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3503/15.03.2013 (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 1838/19.03.2013) αίτηµα του 
ΕΦΕΠΑΕ για παράταση της προθεσµίας  υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 
∆ράσης: «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω 
ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας». 

25. Το ηλεκτρονικό µήνυµα µε Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 1946/22.03.2013 της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης του ΕΠΕΑΑ µε το οποίο χορηγείται σύµφωνη γνώµη στις προτεινόµενες 
τροποποιήσεις του Οδηγού Εφαρµογής και στην προτεινόµενη παράταση. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α. Τη συµπλήρωση διευκρινίσεων και αναδιατύπωση ορισµένων σηµείων στον Οδηγό του 

Προγράµµατος «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας 
Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας», όπως παρακάτω: 
 
1) Κεφάλαιο 9, Παράγραφος 9.1., σελ. 11: Αντικατάσταση της παραγράφου 

«Επιχειρηµατίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία» ως εξής:  
• 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, ή βεβαίωση από 
ΙΚΑ ότι δεν υπάρχουν ένσηµα το ζητούµενο διάστηµα ή πρόσφατο αντίγραφο 
ενσήµων από το ΙΚΑ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ένσηµα το 
ζητούµενο διάστηµα και Υπεύθυνη δήλωση της υποψήφιας που να βεβαιώνει ότι 
κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης έως την ηµεροµηνία έναρξης τη 
επιχείρησης (για όσες έχουν κάνει έναρξη) ή υποβολής της πρότασης στο 
πρόγραµµα (για όσες δεν έχουν κάνει ακόµη έναρξη) δεν ασκούσε κάποια 
επαγγελµατική δραστηριότητα».    

 
2) Κεφάλαιο 9, Παράγραφος 9.3, σηµείο 3, σελ. 14: Συµπλήρωση της παραγράφου: 

«∆απάνη παροχής υπηρεσιών συµβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση 
επιχειρηµατικού σχεδίου» µε το παρακάτω: Επισηµαίνεται ότι στις ωφελούµενες 
ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ για τις οποίες είναι υποχρεωτική η σύνταξη του Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου προκειµένου να δηµιουργήσουν επιχείρηση, η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται 
να είναι επιλέξιµη στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος.  

 
3) Κεφάλαιο 10. Παράγραφος 10.6, σελ. 24: Η παράγραφος 10.6 αντικαθίσταται ως 

εξής:  
 

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 βαθµολογία 

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. 
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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, η εγκριτική επιστολή συνοδεύεται από 

Τεχνικό Παράρτηµα στο οποίο περιλαµβάνεται  σαφής και αναλυτική περιγραφή 
του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραµµα, ο συνολικός προϋπολογισµός του, 
οι πηγές και το ποσοστό χρηµατοδότησης αυτού (το Τεχνικό Παράρτηµα θα 
αναρτηθεί και στο ΠΣΚΕ για κάθε επιχείρηση χωριστά). Επίσης, µε την επιστολή 
αποστέλλεται στο ∆ικαιούχο και Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης του ∆ικαιούχου 
ότι αποδέχεται το Τεχνικό Παράρτηµα όπως διαµορφώθηκε µετά την αξιολόγηση 
καθώς και όλους τους όρους που τίθενται στον Οδηγό για την υλοποίηση του 
έργου και την παρακολούθηση αυτού. Η ∆ήλωση θα υποβληθεί στον ΕΦΕΠΑΕ 
εντός προθεσµίας που θα οριστεί στην απόφαση ένταξης των έργων. 

• 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. 
 
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. 

 
4) Παράρτηµα IΙΙ, Κεφάλαιο Α, Παράγραφος 2, σηµείο 2, σελ. 1: Αντικατάσταση της 

παραγράφου «Απολυµένες κατά την τελευταία τριετία» ως εξής: 
• Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη (καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης 

εργασίας ορισµένου ή αόριστου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης), ή 
βεβαίωση λήξης σύµβασης ορισµένου χρόνου. Επίσης, βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν 
έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης 
έως την ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής της πρότασης στο 
πρόγραµµα ή βεβαίωση από ΙΚΑ ότι δεν υπάρχουν ένσηµα το ζητούµενο 
διάστηµα ή πρόσφατο αντίγραφο ενσήµων από το ΙΚΑ από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ένσηµα το ζητούµενο διάστηµα και Υπεύθυνη 
δήλωση της υποψήφιας που να βεβαιώνει ότι κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας 
της σύµβασης έως την ηµεροµηνία έναρξης τη επιχείρησης (για όσες έχουν κάνει 
έναρξη) ή υποβολής της πρότασης στο πρόγραµµα (για όσες δεν έχουν κάνει 
ακόµη έναρξη) δεν ασκούσε κάποια επαγγελµατική δραστηριότητα. 

5) Παράρτηµα IΙΙ, Κεφάλαιο Α, Παράγραφος 4, σηµείο viii, σελ. 5: Αντικατάσταση της 
παραγράφου ως εξής:  

 
viii) 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)  
Για ΤοπΕΚΟ Βεβαίωση από Αναπτυξιακή Σύµπραξη. Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη 
θα πρέπει να περιλαµβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριµένων Αναπτυξιακών 
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Συµπράξεων που υλοποιούν το πρόγραµµα, ο οποίος είναι διαθέσιµος στην 
ιστοσελίδα  www.keko.gr. 
Για ΤοπΣΑ Βεβαίωση από Αναπτυξιακή Σύµπραξη. Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη θα 
πρέπει να περιλαµβάνεται στις εγκεκριµένες Αναπτυξιακές Συµπράξεις που 
υλοποιούν το πρόγραµµα,  ο οποίος είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα: 
http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=54&la=1. Σε περίπτωση που δεν έχει 
εκδοθεί ακόµη η Βεβαίωση από Αναπτυξιακή Σύµπραξη, η υποψήφια δικαιούχος 
υποβάλλει Βεβαίωση από Αναπτυξιακή Σύµπραξη υποβολής αίτησης 
συµµετοχής στο πλαίσιο των ΤοπΣΑ (ή ΤΟΠΕΚΟ) και µέχρι την ηµεροµηνία που 
θα οριστεί στην Απόφαση Ένταξης θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση 
συµµετοχής στο σχέδιο ΤοπΣΑ (ή ΤΟΠΕΚΟ). Σε περίπτωση µη προσκόµισης της 
Βεβαίωσης συµµετοχής αφαιρείται η πρόσθετη µοριοδότηση, η πρόταση 
επαναξιολογείται, αναλόγως κατατάσσεται βαθµολογικά και είτε συνεχίζει να είναι 
ενταγµένη, είτε απορρίπτεται.  
Επισηµαίνεται ότι οι γυναίκες που επιθυµούν να συµµετέχουν ως ωφελούµενες 
ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ στο εν λόγω Πρόγραµµα θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά 
τα κριτήρια και των δύο προσκλήσεων και να υποβάλλουν χωριστά στην κάθε 
περίπτωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά.» 

 
6) Παράρτηµα IΙΙ, Κεφάλαιο Β, Παράγραφος 1, σηµείο 2, σελ. 7: Συµπλήρωση της 

παραγράφου «Απολυµένες κατά την τελευταία τριετία»: Βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει 
γίνει αναγγελία πρόσληψης από την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης έως την 
ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησης ή βεβαίωση από ΙΚΑ ότι δεν υπάρχουν ένσηµα 
το ζητούµενο διάστηµα ή πρόσφατο αντίγραφο ενσήµων από το ΙΚΑ από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ένσηµα το ζητούµενο διάστηµα και Υπεύθυνη δήλωση 
της υποψήφιας που να βεβαιώνει ότι κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας της 
σύµβασης έως την ηµεροµηνία έναρξης τη επιχείρησης (για όσες έχουν κάνει έναρξη) 
ή υποβολής της πρότασης στο πρόγραµµα (για όσες δεν έχουν κάνει ακόµη έναρξη) 
δεν ασκούσε κάποια επαγγελµατική δραστηριότητα. 

 
 

Β.  Λόγω των ανωτέρω συµπληρωµατικών διευκρινίσεων και αναδιατυπώσεων παρατείνεται 
η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα 
«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω 
ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εθνικό 
Αποθεµατικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 17:00 ώρα της 5ης 
Απριλίου 2013 (05.04.2013). 

 
 
Γ. Τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 

http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, 
του ΕΠΕΑΑ www.epeaa.gr. 

        
 
 
                                                                           

                                                                            Ο Υπουργός 
           Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

       Μεταφορών & ∆ικτύων 
 
 
 

                 Κωνσταντίνος Χατζηδάκης 
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