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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει στους υποψήφιους επενδυτές την
παράταση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το πρόγραµµα:
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μετακινούµε την Ελλάδα µε Ασφάλεια και Σεβασµό στο Περιβάλλον»
Πιο συγκεκριµένα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αποφάσισε:
Α. την παράταση της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής έως και την 17:00 ώρα
ης
της 18 Μαΐου 2012 (18/05/2012).
Β. την αναδιαµόρφωση της φράσης «Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η
ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής» που βρίσκεται
στο Κεφάλαιο 11 και στη σελίδα 24 του Οδηγού που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης για την
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραµµα
«Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια
και σεβασµό στο περιβάλλον» ως εξής: «Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η
17η ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής».

Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται, ενώ κατά την παραλαβή των
φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής. Οι
Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα
αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε ένα από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα µε τον τόπο
υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόµενα Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς.
Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στο σηµείο που έχει επιλεγεί από τον επενδυτή κατά την
ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 2106985210 και το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥ∆- ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό
∆ηµόσιο ({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).
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