Ξεκιινάει σήμερα
α η 3η περίο
οδος υποβολ
λών για τη δράση
δ
του ΕΠΑνΕΚ
Ε
«Ενίσ
σχυση της
αυτο
οαπασχόλησ
σης πτυχιούχ
χων τριτοβάθ
θμιας εκπαίδε
ευσης» (Β' Κύκλος).
Κ
Με την
τ
3η περίοδ
δο, η οποία λήγει
λ
στις 13/12/201
1
17, ολοκληρώ
ώνεται το χρ
ρονοδιάγραμ
μμα
υποβ
βολών για τη
η συγκεκριμέ
ένη, ιδιαίτερ
ρα δημοφιλή,, δράση.
Υπεν
νθυμίζουμε ότι
ό η δράση
η αφορά σε επιχειρημα
ατικά σχέδια
α αποφοίτω
ων
τριτ
τοβάθμιας εκπαίδευση
ε
ης μέχρι του
υ ποσού των 50.000 ευ
υρώ με 100
0%
χρη
ηματοδότησ
ση και οι υπο
οβολές γίνον
νται μόνο ηλ
λεκτρονικά
ά μέσω της
ιστο
οσελίδας ww
ww.ependys
seis.gr.
Οι ενδιαφερόμεν
νοι θα μπορο
ούν να ξεκιν
νήσουν, να επ
πεξεργαστού
ύν και να οριιστικοποιήσο
ουν
νέο επενδυτικό σχέδιο ή να επεξεργαστο
ούν αυτό που είχαν ξεκιν
νήσει και δεν
ν είχαν
ορισ
στικοποιήσει στις προηγο
ούμενες περιό
όδους υποβ
βολών.
Για κάθε
κ
πρόσθε
ετη πληροφο
ορία σχετικά με τη δράση
η μπορείτε να
α απευθυνθε
είτε ή να
αναττρέξετε:

•
•
•
•
•

στο Γρα
αφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεω
ωφ. Μεσογείω
ων 56, Αθήν
να (Δευτέρα Παρασκε
ευή από τις 8.00
8
πµ έως
ς τις 5.00 µµ))
στο 801
1 11 36 300
0 (από σταθε
ερό, με αστικ
κή χρέωση) από τις 8.00
0 πµ έως τις 7.00
µµ
στην ισττοσελίδα http
p://www.anttagonistikotiita.gr/ptyxio
oyxoi
στην ισττοσελίδα ww
ww.espa.gr
στις σελ
λίδες της ΕΥΔ
Δ ΕΠΑνΕΚ σττα κοινωνικ
κά
δίκτυα:: Facebook,, Twitter, LinkedΙn, yo
outube

Μπο
ορείτε επίσης
ς να επικοινω
ωνείτε με τον
ν ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae
(
e.gr) και του
υς κατά τόπο
ους
Εταίίρους του, αν
νάλογα με τη
ην έδρα υλο
οποίησης του
υ υποβαλλόμενου επιχειρ
ρηματικού
σχεδ
δίου, στα παρ
ρακάτω τηλέ
έφωνα:

•
•
•
•
•
•
•

ΕΛΑΝΕΤ
Τ: 213 0166
6100 (ΑΤΤΙΚΗ
Η - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΝΟ
ΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Ο)
ΔΙΑΧΕΙ
ΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩ
Ε
ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΜΑΤΩΝ: 2610
2
622711
1 (ΗΠΕΙΡΟΣ
ΣΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ–ΠΕΛΟ
Ν
ΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Σ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛ
ΛΛΑΔΑ)
ΑΝΑΠΤ
ΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡ
ΡΗΤΗΣ: 2810 302400 (Κ
ΚΡΗΤΗ)
ΔΕΣΜΟ
ΟΣ: 25310 35
5916 (ΑΝΑΤΟ
ΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ
ΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ)
ΑΕΔΕΠ:: 24210 768
894 (ΘΕΣΣΑΛ
ΛΙΑ)
ΑΝΔΙΑ:: 22310 674
498 (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)
ΚΕΠΑ-Α
ΑΝΕΜ:2310 480000 (ΚΕ
ΕΝΤΡΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ
Δ
ΜΑΚΕ
ΚΕΔΟΝΙΑ)
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