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Ελασσόνα, 5 Ιουνίου 2009 

 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την Γυναικεία και τη Νεανική 
Επιχειρηµατικότητα  -  ∆ευτέρα 15 Ιουνίου αρχίζει η ηλεκτρονική 
υποβολή των αιτήσεων». 

 
Έχει προκηρυχθεί το Πρόγραµµα για την ενίσχυση Νεανικής και 

Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας µε φορέα υλοποίησης τον ΕΟΜΜΕΧ. 
Τα δύο αυτά προγράµµατα αφορούν την ίδρυση επιχειρήσεων στον 

τοµέα της µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισµού και της 
ανακύκλωσης – περιορισµού της ρύπανσης. Η επιχείρηση που θα ιδρυθεί 
µπορεί να είναι ατοµική ή εταιρεία (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη, ΕΠΕ ή 
Ανώνυµη ή Συνεταιρισµός), η οποία θα πρέπει να έχει συσταθεί µετά τις 4 
Μαρτίου 2009. 
Επιλέξιµοι για την υπαγωγή στο πρόγραµµα είναι: 
Για την Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα 
Γυναίκες οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 µέχρι και το 1991, και θα πρέπει 
να συµµετέχουν µε ποσοστό τουλάχιστον 75%. Αποκλείονται από τη 
συµµετοχή νοµικά πρόσωπα 
Για την Νεανική Επιχειρηµατικότητα 
Νέοι και νέες οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 µέχρι και το 1991, και θα 
πρέπει να συµµετέχουν µε ποσοστό τουλάχιστον 75%. Αποκλείονται από τη 
συµµετοχή νοµικά πρόσωπα. 

Και στις δύο περιπτώσεις εξαιρούνται και συνεπώς είναι µη επιλέξιµες, 
επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης 
franchising (δικαιόχρησης). 

Το κάθε έργο µπορεί να έχει διάρκεια 18 µήνες. Ο προϋπολογισµός της 
κάθε υποβολής µπορεί να ανέρχεται από 30.000 έως 200.000 ευρώ, µε 
επιδότηση 50% η οποία φτάνει και το 60% σε περιοχές πυρόπληκτες  ή νησιά. 
Πυρόπληκτες περιοχές ορίζονται οι νοµοί Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, 
Αρκαδίας, Ευβοίας, η περιοχή Αιγιαλείας Αχαΐας και επιλεγµένες περιοχές των 
νοµών Κεφαλληνίας και Μαγνησίας. 

 Η ίδια συµµετοχή ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 20% και το υπόλοιπο 
µπορεί να καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό (µέχρι ποσοστού 30%), ο οποίος 
µπορεί να εξασφαλισθεί και µέσω του ΤΕΜΠΜΕ.  

Οι επιδοτούµενες επενδύσεις καλύπτουν όλο το φάσµα των 
δραστηριοτήτων, εκτός από τις γεωργικές, τις ναυπηγικές, τις ιατρικές και 
νοµικές καθώς και τις επιχειρήσεις που σχετίζονται µε τυχερά παιχνίδια. 

Επιπλέον δεν εντάσσονται στο πρόγραµµα όλες οι επιχειρήσεις που 
έχουν σχέση µε εστιατόρια, µπαρ, καφετέριες, καφενεία, νυχτερινά κέντρα, 
κοµµωτήρια. 
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Τέλος, σύµφωνα µε την προδηµοσίευση σας γνωρίζουµε ότι, από την 

∆ευτέρα 15 Ιουνίου αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την 
υπαγωγή των ενδιαφεροµένων στα  παραπάνω προγράµµατα και θα διαρκέσει  
έως τις 14 Σεπτεµβρίου 2009, ενώ εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία 
λήξης θα υποβάλλεται υποχρεωτικά και ο πλήρης φάκελος της πρότασης σε 
έντυπη µορφή της πρότασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Επειδή οι ανωτέρω ηµεροµηνίες είναι ιδιαίτερα πιεστικές, η ΕΣΕΕ 
προσανατολίζεται στην υποβολή αιτήµατος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για 
παράταση. Σχετικά θα σας ενηµερώσουµε όταν και εφόσον υπάρξουν 
εξελίξεις. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να βρείτε ολοκληρωµένη την 
προδηµοσίευση των κανονισµών στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ 
http://www.esee.gr/UploadFiles/Documents/ESPA/ypoio_090525_Prodimosiey
si.pdf 
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