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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

  

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ      

     

         Αγρίνιο,  7  Φεβρουαρίου 2019 

 

 

Νέες ημερομηνίες υποβολών για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 

 «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση» και 

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» 

 

 
Σε συνέχεια της ενημερωτικής εκδήλωσης του Επιμελητηρίου σε συνεργασία με τη 

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος– Πελοποννήσου – Ηπείρου & 

Ιονίων Νήσων, παρουσίασης των δυο νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη 

Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» που πραγματοποιήθηκε τη 

Δευτέρα 4/02/2019 στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου,  το Επιμελητήριο 

Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις  μέλη του ότι με απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η τροποποίηση, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων, των 

ημερομηνιών έναρξης και λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις 

προσκλήσεις των Δράσεων «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές 

Επιχειρήσεις» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση». 

 

Ειδικότερα:   

Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» 

Η έναρξη ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων τροποποιείται από 06/02/2019 σε 20/02/2019 και 

ώρα 10:00:00.  

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο 

μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=
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Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση» 

Τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων  από 06/02/2019 σε 

27/02/2019 καθώς και η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων από 19/04/2019 

σε 09/05/2019 και ώρα 23:59:59. 

 

Οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι από Εθνικούς πόρους. 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να 

ανατρέξετε: 

 στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - 

Παρασκευή από 8.00 πµ έως 5.00 µµ) 

 στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ 

 στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr  

 στην ιστοσελίδα www.espa.gr 

 στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά 

δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube. 

 

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων  τους:  www.efepae.gr, 

www.diaxeiristiki.gr. 

 

Για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε στο τηλ. 

26410 74701, στο portal www.etakcci.gr και στα κοινωνικά δίκτυα. 

 

 

 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
http://www.facebook.com/espaepanek/
https://twitter.com/espaepanek
https://www.linkedin.com/groups?gid=5063337
https://www.youtube.com/user/infoepan2
http://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=371&t=Etairoihttp://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=371&t=Etairoi
https://www.diaxeiristiki.gr/
http://www.etakcci.gr/

