
                                              

      

 

 

 

 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

ΘΕΜΑ: ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ» & «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

 

 

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού σειράς ενηµερωτικών εκδηλώσεων                                                                  

από την Ειδική Γραµµατεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και 

τον ΕΦΕΠΑΕ, η Εταιρεία Στήριξης και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Κρήτης  (Αναπτυξιακή 

Κρήτης), Εταίρος του  Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρµόδια για την περιφέρεια της Κρήτης, 

διοργανώνουν, σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο Χανίων, ανοικτή ενηµερωτική εκδήλωση 

για την παρουσίαση των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 

Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Β΄ Κύκλος» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Νέων Τουριστικών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων». Η εκδήλωση θα 

πραγµατοποιηθεί τη Τετάρτη 22 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 6:00µµ στην Αίθουσα 

εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων , επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28-32, (2ο 

υπόγειο επίπεδο) στα Χανιά. Η αίθουσα είναι προσβάσιµη σε άτοµα µε αναπηρία 

(πληροφορίες για συµµετοχή ΑµεΑ στο τηλ.: 2810 302400).  

 

Η εκδήλωση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της τρίτης περιόδου υποβολής αιτήσεων 

χρηµατοδότησης (8/11-13/12/2017) για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 

Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Β΄ Κύκλος» και οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν τη 

δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τη δράση, να απευθύνουν ερωτήσεις και να 

αποκτήσουν µια ολοκληρωµένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις 

αιτήσεις.  

 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στην 100% χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών σχεδίων 

πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ανέργων, µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων) για 

την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας συναφούς µε την 

ειδικότητά τους.  

 

 

Η δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης – Β΄ Κύκλος» συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

(ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.  

 

Παράλληλα, στα πλαίσια της προκήρυξης της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Νέων Τουριστικών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» θα υπάρξει ενηµέρωση  

προς τους ενδιαφερόµενους για τη δράση, ώστε να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν 

µια ολοκληρωµένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.  

 



                                              

      

 

 

 

 

 

 

 

Η ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο 

Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) 

ορίζεται η 18/12/2017 µε καταληκτική ηµεροµηνία την 28/03/2018.  

 

 

Η δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών και 

Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της  και από εθνικούς πόρους.  

 

 


