
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ - ΕΠΑ  

             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
Στεηικά με ηη δράζη «Ενίζτσζη Μικρομεζαίων Επιτειρήζεων ποσ 
δραζηηριοποιούνηαι ζηοσς ηομείς Μεηαποίηζης, Τοσριζμού, Εμπορίοσ - Υπηρεζιών» 

 

Η Υπνπξγηθή Απόθαζε πξόζθιεζεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππαγσγήο επελδπηηθώλ 

ζρεδίσλ/εληζρύζεσλ ζην Πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Τνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ-Υπεξεζηώλ», Α.Π.: 

205/28/Α2 11.01.2013 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Α.Π. 1493/331/A2 4-3-2013, θαζνξίδεη 

σο καηαληκηική ημερομηνία ηλεκηρονικής σποβολής ησλ πξνηάζεσλ ζην Πιεξνθνξηαθό 

Σύζηεκα Κξαηηθώλ Εληζρύζεσλ (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ηελ 10η 

Μαΐοσ 2013 και ώρα 17:00.  

Επίζεο νξίδεη, όηη νη πξνηάζεηο (θάθεινη ππνςεθηόηεηαο) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

ππνβιεζνύλ θαη ζε έληππε κνξθή (έλα αληίγξαθν), ην αξγόηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο 

(εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 

Σύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Τνκέα Εθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Ψεθηαθήο 

Τερλνινγίαο ΜΟΔ Α.Ε., ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ην Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα Κξαηηθώλ 

Εληζρύζεσλ (ΠΣΚΕ), έσο ηελ Τξίηε 23 Απξηιίνπ ζε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο βξίζθνληαη 

πεξίπνπ 12.100 πξνηάζεηο. 

Σε απάληεζε πνιιώλ εξσηεκάησλ θαη γηα ηελ αθξηβή ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ 

επελδπηώλ, ζαο πιεξνθνξνύκε όηη: 

1. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ ζα ηεξεζεί όπσο έρεη νξηζηεί. Δελ ζα δνζεί 

θακία παξάηαζε. 

2. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ επίζεκσλ αξγηώλ ην ΠΣΚΕ ζα ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη ζα 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ, όιν ην εηθνζηηεηξάσξν. 

3. Σο Help desk ηοσ ΠΚΕ θα λειηοσργεί ηις εργάζιμες ημέρες από 9:00 έως 17:00. 

Επιζημαίνεηαι όμως όηι, αιηήμαηα αναίρεζης οριζηικοποίηζης σποβολών από 

ηοσς επενδσηές θα γίνονηαι αποδεκηά μέτρι και ηην Μεγάλη Πέμπηη, 2 Μαΐοσ. 

Πξνηείλεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο ε έγθαηξε ππνβνιή πξνηάζεσλ, ώζηε λα 

απνθεπρζνύλ νη θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από θόξην ηνπ ζπζηήκαηνο ηηο 

ηειεπηαίεο εκέξεο. 

Η νξζή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ θαη ε έγθαηξε θαηάζεζε ησλ θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο, ζα 

ζπληείλνπλ ζηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο κε απνηέιεζκα ηνλ ηαρύηεξν 

δπλαηό ρξόλν έληαμεο ησλ επελδύζεσλ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ επηρνξεγήζεσλ ζηνπο 

σθεινύκελνπο επελδπηέο.  
Ο Γενικός Γραμμαηέας  

Δημοζίων Επενδύζεων - ΕΠΑ 

  

                   Γεώργιος Γιαννούζης  
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