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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα             5-6-2009 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ                Αρ.Πρωτ.:  OIK.8813/989 
II ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ                                                                                                
Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ                        
Ταχ.Δ/νση     : Λεωφόρος Μεσογείων 119                                       
Ταχ.Θυρίδα  :  Αθήνα 101-92                                                
Πληροφορίες : Δ . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ                                     
Τηλέφωνο      : 2106969270                                          

 
                                                      ΑΠΟΦΑΣΗ  
 
 
ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων 
έργων προς ένταξη στην πράξη  «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ» 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). 
 
2. Τις διατάξεις των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989 

(ΦΕΚ 172/Α716.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) "Οργανισμός 
της Γ.Γ.Β.", του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση 
της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.", και της υπ' αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/ 
Β712.3.1996) υπουργικής απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και 
κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.". 

 
3. Το π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19/Α') "Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης" και το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) "Ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού". 

 
4. Το Π.Δ. 4/8-1-09 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτή Υπουργού και 

Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/8-1-09). 
 
5. Την υπ΄ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/1189/21-1-09 (ΦΕΚ 91/Β/26-1-09)  Κοινή 

Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης  με θέμα  
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«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης  Γεώργιο Βλάχο 
και Ιωάννη Μπούγα » . 

 
6. Την υπ΄ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 1213/28-1-09 Κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με «Διορισμό του 
Γενικού Γραμματέα Γεωργίου  Αναστασόπουλου  στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 36/2-2-09). 

 
7. Την υπ΄ αριθμ. Φ2/οικ.26431/255/14.12.2007 Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου 
Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού»» 
(ΦΕΚ 2474/Β/31.12.2007) και την υπ΄ αριθμ. Φ.2/οικ. 9379/76/22.4.2008 
τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 778/Β/2.5.2008). 

8. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης του 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο 
σύγκλισης για τις Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).  

9. Την με αρ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006) 

10. Την με αρ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008)χ 

11. Την με αρ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 
2007GR16UPO001) 

12. Την με αρ C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002) 

13. Tην υπ’αριθ.14225/27-3-2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με τη 
εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  

14. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα» για την κατηγορία πράξεων «Ολοκληρωμένα 
Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας που αφορούν στην ίδρυση 
νέων επιχειρήσεων από ειδικές ομάδες πληθυσμού, από ομάδες 
πληθυσμού με περιορισμένη σήμερα επιχειρηματικότητα και σε περιοχές 
που πλήττονται από αποβιομηχάνιση και ανεργία, καθώς και στην 
ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας» 

15. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Eκχώρηση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης” με αριθ. πρωτ. 
8790/1014Α/0063Α /24-7-2008 (ΦΕΚ Β΄1965/24.9.2008) 

16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ. 
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46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με α.π. 
58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008,  59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 
2632Β/29.12.2008 και 2652Β/30.12.2008),  13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 
(ΦΕΚ Β΄502/19.3.2009) 

17. Την υπ΄αριθμ 6258/677/Φ.0020Β/1-6-09 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης με θέμα ,Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιφερειών 
μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ στoν Ελληνικό Οργανισμό Μικρών – 
Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ 
Α.Ε.) 

 
18. Την υπ΄αριθ.6259/678/φ.0020β/1-6-09  απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης με θέμα εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για κατηγορία 
πράξεων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων 
«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση 
Επιχειρηματικότητας Γυναικών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

 
19. Τον  Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

20. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 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). 

21. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
267/Α/3.12.2007).  

 
22. Το άρθρο 28 παρ. α΄ του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α), όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 2 του Ν.2438/96 (ΦΕΚ 211/Α). 
 
23. Το με Α.Π. 6411/A2/260/2-6-09,έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝ με θέμα έγκριση 

Οδηγών εφαρμογής των πράξεων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» 
και «ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» 

 
24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της 
προβλεπομένης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
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25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων υψους περίπου 
16.000.000€ 

 
26. Την ανάγκη ενίσχυσης Ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης 

Επιχειρηματικότητας που αφορούν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από 
ειδικές ομάδες πληθυσμού από ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη 
σήμερα επιχειρηματικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από 
αποβιομηχάνιση και ανεργία καθώς και στην ενίσχυση πρωτοβουλιών της 
ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας . 

 
27. Την αριθμ.ΟΙΚ.8812/988/5-6-2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

με θέμα «Εγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση 
Επιχειρηματικότητας Γυναικών  του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ» 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Καλούμε  κάθε ενδιαφερόμενη να υποβάλλει πρόταση για ενταξη εργου 
στην πράξη  «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών » του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ για την εγκριση της χρηματοδότησής του σύμφωνα με 
την παρούσα πρόσκληση και τους αναλυτικούς ορους του συνημμένου 
οδηγού του προγράμματος στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων .  
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα        
( οκτώ περιφέρειες του αμιγούς στόχου 1), Άξονας Προτεραιότητας 2  :  
-   ποσό 11.354.838 €  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής  (περιφέρεια Αττικής), Άξονας 
Προτεραιότητας 3   :   
-   ποσό 1.388.387€  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης (περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας), Άξονας Προτεραιότητας 4 : 
- ποσό    992.258 € 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης (περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας 5 : 
-   ποσό  516.129 € 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 
(περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), Άξονας Προτεραιότητας 8 :  
-  ποσό   1.348.388 €  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου), Άξονας Προτεραιότητας 6 :  
- ποσό   400.000  €  



 5 

2. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών 

ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες  

(Επιχειρηματικότητα Γυναικών), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας. Ειδικότερος στόχος του προγράμματος είναι η  στροφή 

της αναπτυσσόμενης στη χώρα επιχειρηματικότητας από 

επιχειρηματικότητα ανάγκης σε  επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. 

Ως επιχειρηματικότητα ανάγκης ορίζεται  η ίδρυση και προσπάθεια 

ανάπτυξης νέας επιχείρησης, με αφορμή το ότι ο νέος επιχειρηματίας δε 

βρήκε καλύτερη λύση για βιοπορισμό. Έχει παρατηρηθεί ότι, η 

επιχειρηματικότητα αυτής της μορφής δεν οδηγεί συνήθως σε βιώσιμες 

επιχειρήσεις. 

Ως επιχειρηματικότητα ευκαιρίας ορίζεται  η ίδρυση και προσπάθεια 

ανάπτυξης νέας επιχείρησης με στόχο την αξιοποίηση πραγματικής 

επιχειρηματικής ευκαιρίας (καινοτομία, κενά της αγοράς, προοπτικές 

αύξησης ζήτησης κ.τ.λ.) από επιχειρηματία με προσόντα (π.χ. πίστη στην 

επιτυχία, εμπειρία, γνώση, δεξιότητες, υψηλό μορφωτικό επίπεδο). Έχει 

παρατηρηθεί ότι, η επιχειρηματικότητα αυτής της μορφής οδηγεί συνήθως 

σε βιώσιμες επιχειρήσεις με αξιόλογη θετική επίδραση στην οικονομική 

ανάπτυξη. 

3. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρηματικές  δραστηριότητες του τομέα 
της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και 
της ανακύκλωσης – περιορισμού της ρύπανσης, όπως αυτές 
αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος  . 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες:  

• Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. 

• Είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθερες επαγγελματίες που δεν ασκούσαν 
επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την 

προδημοσίευση του προγράμματος  (4.3.2009). 

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η 
ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η 
συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος. 

5. Τα ορια προϋπολογισμού των προτάσεων  (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ) και το ποσοστό χρηματοδότησης εχουν ως εξής  
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Ανώτατο όριο 
συνολικού 
επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού της 
πρότασης 

Κατώτατο όριο 
συνολικού 
επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού 
της πρότασης 

Ποσοστό Δημόσιας 
Χρηματοδότησης επί του 
συνολικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της 
πρότασης 

 
 
200.000€ 
για τις επιχειρήσεις του 
τομέα μεταποίησης και του 
τομέα 
Ανακύκλωσης και 
περιορισμού της 
ρύπανσης 

€ 30.000 
 

50% γενικά 
 
60% σε νησιά κάτω των 5.000 
κατοίκων και 
πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες 
περιοχές 

100.000€ 
για τις επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών και 
τουρισμού 
 

€ 30.000 
 

50% γενικά 
 
60% σε νησιά κάτω των 5.000 
κατοίκων και 
πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες 
περιοχές 

80.000€ 
για τις εμπορικές 
επιχειρήσεις 

€ 30.000 
 

50% γενικά 
 
60% σε νησιά κάτω των 5.000 
κατοίκων και 
πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες 
περιοχές 

 

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό Δημόσιας 

Χρηματοδότησης είναι 60% πρέπει να συντρέχει μία εκ των κάτωθι 

προϋποθέσεων: 

 Το επιχειρηματικό σχέδιο να υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο 

των 5.000 κατοίκων ( βάσει της απογραφής 2001) και οι επιλέξιμοι μέτοχοι 

να είναι κάτοικοι του νησιού, γεγονός που θα επιβεβαιώνεται με υποβολή 

κατάλληλου δικαιολογητικού (π.χ. βεβαίωση αρμόδιας δημόσιας αρχής). 

 

 Το επιχειρηματικό σχέδιο να υλοποιηθεί σε πυρόπληκτη περιοχή των 

νομών,  Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας Ευβοίας, 

Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας , Αχαΐας, Μαγνησίας  και Κεφαλληνίας όπως οι 

περιοχές αυτές οριοθετούνται σύμφωνα με τις αριθμ 5285/Α32/3-8-07 

(ΦΕΚ 1744/Β) και 5645/Α32/12-9-07 (ΦΕΚ18545/Β) αποφάσεις των 
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Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.  

• Το επιχειρηματικό σχέδιο να υλοποιηθεί σε σεισμόπληκτη περιοχή των 
νομών Αχαΐας , Ηλείας και  Αιτωλοακαρνανίας όπως οι περιοχές αυτές 
οριοθετούνται σύμφωνα με την αριθμ 5322/Α32/8-7-08 (ΦΕΚ 1336/Β) 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης –Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργων . 

 

6. Οι ενδιαφερόμενες θα συντάσσουν την πρότασή τους στα ειδικά έντυπα 
που διανέμονται μαζί με τον οδηγό του προγράμματος. Οι προτάσεις θα 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο 
στην παρούσα οδηγό του προγράμματος. 

 
7. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 

15/06/2009 και μέχρι 14/09/2009, μέσω του δικτυακού τόπου 

www.eommex.gr 

Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να 

επισκεφθεί το δικτυακό τόπο του προγράμματος και να λάβει αναλυτική 

ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής 

υποβολής της Πρότασής του. 

Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η 

ώρα της ημέρας  που ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής. 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των 
προτάσεων, που ορίζεται με την παρούσα προκήρυξη του 
Προγράμματος δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. 
Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αποστέλλεται ΜΟΝΟ 

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενίας 16, 

115 28 Αθήνα το αργότερο σε δέκα ημέρες (ημερολογιακές) μετά την 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων 

(σφραγίδα ταχυδρομείου). 
Ο Φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ » 
 

Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….» 
 

(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής. 

http://www.eommex.gr/
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Η σφραγίδα της συστημένης επιστολής πρέπει να είναι ευδιάκριτη και η 

απόδειξη αποστολής από το ταχυδρομείο θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο 

εμπρόθεσμης αποστολής. 

Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, 

θα πρέπει: 

 Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί 

πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. 

Να έχει πραγματοποιηθεί η παραλαβή του φυσικού Φακέλου 
Δικαιολογητικών, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται. 
 

8. Περίληψη της πρόσκλησης αυτής να δημοσιευθεί στις παρακάτω 
Εφημερίδες  

Α.     KAΘΗΜΕΡΙΝΗ                           Δ. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Β.      ΝΕΑ                                                              Ε. ΕΞΠΡΕΣ 
Γ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
                                                                            ΣΤ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 
 
 
9. Οι όροι του προγράμματος (προϋποθέσεις δικαιολογητικά κ.λ.π) 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος. 
 
10. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες  μπορούν να απευθύνονται : 
Στην EOMMEX AE , Ξενίας 16 και Εβρου  26 Αθήνα 115 28, τηλ. 210 

7491100,2107481157 www.eommex.gr 

- Στο γραφείο πληροφόρησης του ΕΠΑΝ ΙΙ τηλ. 801 11 36 300,  
www.antagonistikotita.gr 

- Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.ypan.gr ή 
www.ggb.gr,) 

 
 

 
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
  

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ 
 

Συνημμένα: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Κοινοποίηση  
ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ  
Εσωτερική Διανομή :  
-Γραφ. κ. Υπουργού Aνάπτυξης 
-Γραφ. κ. Υφυπουργού Ανάπτυξης                                    
-Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας  

http://www.eommex.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.ypan.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
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-Γεν. Διευθυντή ΙΙ Γεν. Δ/νσης 
-ΔΜΜΕ 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αθήνα, 9/9/2009 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Α.Π.Οικ.: 13262/1514 
II ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση     : Λεωφόρος Μεσογείων 119 
Ταχ. Θυρίδα   : Αθήνα 101-92 
Πληροφορίες : Δ. Αναγνώστου 
Τηλέφωνο      : 2106969270 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 
ΘΕΜΑ: Παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή 
προτάσεων έργων προς ένταξη στην πράξη «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας 
Γυναικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ». 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
28. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). 
29. Τις διατάξεις των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989 

(ΦΕΚ 172/Α716.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) "Οργανισμός 
της Γ.Γ.Β.", του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση 
της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.", και της υπ' αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/ 
Β712.3.1996) υπουργικής απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και 
κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.". 

30. Το π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19/Α') "Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης" και το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) "Ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού". 

31. Το Π.Δ. 4/8-1-09 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/8-1-09). 

32. Την υπ΄ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/1189/21-1-09 (ΦΕΚ 91/Β/26-1-09)  Κοινή 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης  με θέμα  
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«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης  Γεώργιο Βλάχο 
και Ιωάννη Μπούγα». 

 
33. Την υπ΄ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 1213/28-1-09 Κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με «Διορισμό του 
Γενικού Γραμματέα Γεωργίου  Αναστασόπουλου  στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 36/2-2-09). 

34. Την υπ΄ αριθμ. Φ2/οικ.26431/255/14.12.2007 Απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου 
Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού»» 
(ΦΕΚ 2474/Β/31.12.2007) και την υπ΄ αριθμ. Φ.2/οικ. 9379/76/22.4.2008 
τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 778/Β/2.5.2008). 

35. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο 
σύγκλισης για τις Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).  

36. Την με αρ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 

37. Την με αρ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 

38. Την με αρ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 
2007GR16UPO001). 

39. Την με αρ C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 

40. Tην υπ’αριθ.14225/27-3-2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με τη 
εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

41. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα» για την κατηγορία πράξεων «Ολοκληρωμένα 
Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας που αφορούν στην ίδρυση 
νέων επιχειρήσεων από ειδικές ομάδες πληθυσμού, από ομάδες 
πληθυσμού με περιορισμένη σήμερα επιχειρηματικότητα και σε περιοχές 
που πλήττονται από αποβιομηχάνιση και ανεργία, καθώς και στην 
ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας». 

42. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης” με αριθ. πρωτ. 
8790/1014Α/0063Α /24-7-2008 (ΦΕΚ Β΄1965/24.9.2008). 

43. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ. 
46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με α.π. 
58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 
2632Β/29.12.2008 και 2652Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 
(ΦΕΚ Β΄502/19.3.2009). 
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44. Την υπ΄ αριθμ 6258/677/Φ.0020Β/1-6-09 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης με θέμα ,Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιφερειών 
μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ στoν Ελληνικό Οργανισμό Μικρών – 
Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ 
Α.Ε.). 

45. Την υπ΄αριθ.6259/678/φ.0020β/1-6-09  απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης με θέμα εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για κατηγορία 
πράξεων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων 
«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση 
Επιχειρηματικότητας Γυναικών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

46. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. 

47. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 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). 

48. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
267/Α/3.12.2007). 

49. Το άρθρο 28 παρ. α΄ του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α), όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 2 του Ν.2438/96 (ΦΕΚ 211/Α). 

50. Το με Α.Π. 6411/A2/260/2-6-09,έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝ με θέμα έγκριση 
Οδηγών εφαρμογής των πράξεων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» 
και «ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών». 

51. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της 
προβλεπομένης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

52. Την ανάγκη ενίσχυσης Ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης 
Επιχειρηματικότητας που αφορούν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από 
ειδικές ομάδες πληθυσμού από ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη 
σήμερα επιχειρηματικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από 
αποβιομηχάνιση και ανεργία καθώς και στην ενίσχυση πρωτοβουλιών της 
ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας. 

53. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 8812/988/5.6.2009 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση 
Επιχειρηματικότητας Γυναικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ». 

54. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 8813/989/5.6.2009 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή 
προτάσεων έργων προς ένταξη στην πράξη «Ενίσχυση 
Επιχειρηματικότητας Γυναικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ». 
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55.  Την ανάγκη παράτασης της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 

στην πράξη «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ». 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργου προς 
ένταξη στην πράξη «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ» έως και τις 15.10.2009. 
2. Περίληψη της Απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στις ίδιες εφημερίδες που 
είχε δημοσιευθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 8813/989/5.6.2009 Απόφαση. 
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 8813/989/5.6.2009 Απόφαση. 
 
 

 
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
  

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ 
 

Κοινοποίηση  
ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ  
Εσωτερική Διανομή :  
-Γραφείο κ. Υπουργού Ανάπτυξης 
-Γραφείο κ. Υφυπουργού Ανάπτυξης 
-Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας  
-Γεν. Διευθύντρια ΙΙ Γεν. Δ/νσης 
-Δ/νση ΜΜΕ 
 


