
 

        

       

 

 

 

 

 

 

∆ελτίο Τύπου 

 

 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, 
µε χωρική αρµοδιότητα για τις Περιφέρειες 

Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 
ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επενδυτές για τα ακόλουθα: 

 
 
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ.: 3229/764/Α2/27-5-2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, 
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, κ. Γεωργίου Σταθάκη, παρατάθηκε η ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης όλων των ενταγµένων έργων του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένη 
παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της 
Επιχειρηµατικότητας» έως τις 31.12.2015 και τροποποιήθηκε ο Οδηγός Εφαρµογής του εν 
λόγω προγράµµατος ως ακολούθως: 
 
1. Στο Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.4, το πρώτο bullet της πρώτης παραγράφου 
«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 δαπανών. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες για τις 
οποίες έχει αναληφθεί η υποχρέωση από 01/09/2012 έως και την 30/06/2015 για τα έργα 
που έχουν ενταχθεί εντός του 2013 και την 31/12/2015 για τα έργα που έχουν ενταχθεί εντός 
του 2014.» 
 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«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 δαπανών. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες για τις 
οποίες έχει αναληφθεί η υποχρέωση από 01/09/2012 έως και την 31/12/2015.» 
 
2. Στο Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.4, η δεύτερη παράγραφος 
«Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηµατικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί εντός του 2013 
δεν µπορεί να ξεπερνά την 30/06/2015 και των επιχειρηµατικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί 
εντός του 2014 δεν µπορεί να ξεπερνά την 31/12/2015.» 
 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηµατικών σχεδίων δεν µπορεί να ξεπερνά την 
31/12/2015.» 
 



 

3. Στο Κεφάλαιο 11, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«Εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΦΕΠΑΕ «Αίτηση 
Ολοκλήρωσης» συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού. Ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης νοείται η ηµεροµηνία 
έκδοσης του τελευταίου παραστατικού αποπληρωµής της πράξης, η οποία δεν µπορεί να 
ξεπεράσει την 30/06/2015 για τα έργα που έχουν ενταχθεί εντός του 2013 και την 
31/12/2015 για τα έργα που έχουν ενταχθεί εντός του 2014.» 
 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΦΕΠΑΕ «Αίτηση 
Ολοκλήρωσης» συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού. Ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης νοείται η ηµεροµηνία 
έκδοσης του τελευταίου παραστατικού αποπληρωµής της πράξης, η οποία δεν µπορεί να 
ξεπεράσει την 31/12/2015.» 
 
4. Στο Κεφάλαιο 12, παράγραφος 12.3 Ολοκλήρωση και παραλαβή έργου 
«Το αίτηµα ολοκλήρωσης, υποβάλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ έως και εξήντα (60) ηµερολογιακές 
ηµέρες µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης. Ως 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης νοείται η ηµεροµηνία έκδοσης του τελευταίου παραστατικού 
αποπληρωµής της πράξης, η οποία δεν µπορεί να ξεπεράσει την 30/06/2015 για τα έργα 
που έχουν ενταχθεί εντός του 2013 και την 31/12/2015. για τα έργα που έχουν ενταχθεί 
εντός του 2014.» 
 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Το αίτηµα ολοκλήρωσης, υποβάλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ έως και εξήντα (60) ηµερολογιακές 
ηµέρες µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης. Ως 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης νοείται η ηµεροµηνία έκδοσης του τελευταίου παραστατικού 
αποπληρωµής της πράξης, η οποία δεν µπορεί να ξεπεράσει την 31/12/2015.» 
 
 
Στο δικτυακό µας χώρο (www.elanet.gr) έχει αναρτηθεί το σχετικό αρχείο προς πλήρη 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων επενδυτών. 

 
 
 
 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
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