
Παπάηαζη καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολών για ηη δπάζη 

ηος ΕΠΑνΕΚ «Ενίζσςζη ηηρ Ίδπςζηρ και Λειηοςπγίαρ Νέων Τοςπιζηικών 

Μικπομεζαίων Επισειπήζεων» 

Σύμθωνα με ηην Ππώηη (1η) ηποποποίηζη ηηρ Ππόζκληζηρ για ηην 

ςποβολή αιηήζεων σπημαηοδόηηζηρ ζηο πλαίζιο ηηρ Δπάζηρ ηος ΕΠΑνΕΚ 

«Ενίζσςζη ηηρ Ίδπςζηρ και Λειηοςπγίαρ Νέων Τοςπιζηικών Μικπομεζαίων 

Επισειπήζεων», η ημεπομηνία λήξηρ ηων ςποβολών ηποποποιείηαι και 

παπαηείνεηαι μέσπι ηη Δεςηέπα, 30 Αππιλίος 2018 και ώπα 17:00. 

Καηά ηα λοιπά ιζσωοςν ηα αναγπαθψμενα ζηην Ππψζκληζη ηηρ Δπάζηρ, ψπυρ αςηή 

είσε δημοζιεςθεί ζηιρ 07.11.2017. 

  

Η Δπάζη ηος ΕΠΑνΕΚ για ηην ενίζσςζη ηηρ ίδπςζηρ νέυν πολω μικπϊν, μικπϊν και 

μεζαίυν ηοςπιζηικϊν επισειπήζευν, με ζςνολικψπποχπολογιζμψ 120 εκαη. 

€, ζσεδιάζηηκε με βαζικψ ζηψσο ηην επένδςζη ζε ςτηλήρ ποιψηηηαρ ηοςπιζηικά 

πποφψνηα και ςπηπεζίερ. Επιδοηοωνηαι επισειπημαηικά ζσέδια πποχπολογιζμοω απψ 

25.000 € έυρ 400.000 €. Η δπάζη ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Εςπυπαφκψ Ταμείο 

Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ και απψ εθνικοωρ 

πψποςρ. 

  

Το ποζοζηψ επιδψηηζηρ διαμοπθϊνεηαι ζηο 45% ηυν επιλέξιμυν δαπανϊν και 

ζηην πεπίπηυζη ππψζλητηρ νέος πποζυπικοω για ηοςλάσιζηον 0,2 ΕΜΕ μιζθυηήρ 

επγαζίαρ, ηο ποζοζηψ αςηψ ανέπσεηαι ζε 50%.  

  

Η ςποβολή ηυν αιηήζευν γίνεηαι μψνο ηλεκηπονικά ζηη 

διεωθςνζη https://www.ependyseis.gr.    

  

Για κάθε ππψζθεηη πληποθοπία ζσεηικά με ηη Δπάζη, μποπείηε να απεςθςνθείηε ή 

να αναηπέξεηε:   

         ζηο Γπαθείο Πληποθόπηζηρ κοινού: Λευθ. Μεζογείυν 56, Αθήνα 

(Δεςηέπα - Παπαζκεςή απψ ηιρ 8.00 πµ έυρ ηιρ 5.00 µµ) 

         ζηο 801 11 36 300 (απψ ζηαθεπψ, με αζηική σπέυζη) απψ ηιρ 8.00 πμ 

έυρ ηιρ 7.00 μμ 

         ζηην ιζηοζελίδα http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.a

sp?id=31&cs= 

         ζηην ιζηοζελίδα www.espa.gr 

         ζηιρ ζελίδερ ηηρ ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ ζηα κοινωνικά 

δίκηςα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube 

Μποπείηε επίζηρ να επικοινυνείηε με ηον ΕΦΕΠΑΕ και ηιρ Πεπιθεπειακέρ Μονάδερ 

ηος (http://www.efepae.gr). 

  

Ππορ ενημέπυζή ζαρ, επιζςνάπηονηαι πληποθοπιακψ γπάθημα (infographic) και 

ζωνοτη ηηρ Δπάζηρ και παπακαλοωμε για ηην πεπαιηέπυ διαμοίπαζή ηοςρ, με 

ζηψσο ηην ψζο ηο δςναηψν εςπωηεπη πποβολή ηηρ. 

  

  

Γπαθείο Πληποθόπηζηρ EYΔ ΕΠΑνΕΚ 

  

Υποςπγείο Οικονομίαρ & Ανάπηςξηρ 

Ειδική Γπαμμαηεία ΕΤΠΑ & ΤΣ 

Ειδική Υπηπεζία Διασείπιζηρ Επισειπηζιακοω Ππογπάμμαηορ 

«Ανηαγυνιζηικψηηηα, Επισειπημαηικψηηηα & Καινοηομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) 

  

Λ. Μεζογείυν 56, 115 27 Αθήνα 

T - 801 11 36 300 

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(4ed44nqui5ymra55qfjl5djy))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=31&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=31&cs=
http://www.espa.gr/
https://www.facebook.com/espaepanek/
https://twitter.com/espaepanek
https://www.linkedin.com/groups/5063337
https://www.youtube.com/user/infoepan2
http://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=371&t=Etairoi

