
 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ 2007-2013) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» (Ε.Π.Ε.Α.Α.) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο ΕΦΕΠΑΕ ενηµερώνει τους υποψήφιους επενδυτές και ειδικότερα τις άνεργες, απολυµένες και 
απειλούµενες από Ανεργία Γυναίκες ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων προκήρυξε το πρόγραµµα: 

Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω 
ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων καθορίζονται στον εγκεκριµένο Οδηγό 
του Προγράµµατος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» (ΕΠΕΑΑ), του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Μέσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του 
ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που 
συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν 
αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης 
του εµπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο της σύγκλισης και στις 
περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης» για τις 
οκτώ (8) Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική 
Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος. 
 
Ο Συνολικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι 40.000.000 ευρώ ∆ηµόσια ∆απάνη.  
 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης 
µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, 
απολυµένων και απειλούµενων από ανεργία γυναικών. 
 
Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο Υποδράσεις: 
 
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1 
Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 18-35 ετών 
ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2 
Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 36-64 ετών 
 
Οι Υποδράσεις θα υλοποιηθούν µε βάση τον Εγκεκριµένο Οδηγό Προγράµµατος όπου περιγράφονται 
αναλυτικά οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των 
προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για 
χρηµατοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηµατοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και 
παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του 
Προγράµµατος. 
 
Η ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστηµα 
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 1/03/2013 µε 
καταληκτική ηµεροµηνία στις 29/03/2013. 
Η προκήρυξη της ∆ράσης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΠΕΑΑ 
www.epeaa.gr. 



 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ και τους 
εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στο τηλ. 
801 1136300. 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

 
       

       

 


