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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΕΟΜΜΕΧ 

Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων 
   μέσω των προγραμμάτων  

Ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας  
 

 

Δύο νέα προγράμματα επιχορήγησης  από τον ΕΟΜΜΕΧ (www.eommex.gr) 

βρίσκονται  σε ισχύ μέχρι και τις 15/9/2009 και αφορούν στην έναρξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.  

Στα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να ενταχθούν οι πολύ μικρές ξενοδοχειακές 

μονάδες με μικρό κύκλο εργασιών, εφόσον υπάρχει πρόθεση να «μεταβιβαστεί» η 

επιχείρηση σε κάποιο μέλλος της οικογένειας (σύζυγο, τέκνα) που πληροί τις 

προϋποθέσεις ένταξης , με νέα έναρξη δραστηριότητας.  

Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση μπορεί να εκσυγχρονιστεί – ανακαινιστεί με 

ποσοστό επιχορήγησης  50% γενικά και 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων 

και πυρόπληκτες περιοχές,  με συνολικό προϋπολογισμό επένδυσης 100.000 € για 

τις επιχειρήσεις τουρισμού και παροχής υπηρεσιών, και  ουσιαστικά να γίνει έναρξη 

νέας ξενοδοχειακής δραστηριότητας. 

 Δικαίωμα συμμετοχής στα  Προγράμματα έχουν:   

Για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα:  

• Νέοι και Νέες, οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991  

• Είναι άνεργοι/ ες , μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν 
επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του 

προγράμματος (04.03.2009) 

 

Για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα:  

• Γυναίκες ο οποίες γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991 

• Είναι άνεργοι / ες , μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν 
επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του 

προγράμματος (04.03.2009) 
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http://www.eommex.gr/
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Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης 
επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος. 

Στα προγράμματα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι 
ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή 
Συνεταιρισμός), η οποία θα συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του 
προγράμματος. 

Ως εκ τούτου, δυνατότητα ένταξης στα παραπάνω προγράμματα, έχουν και οι 

νέοι/νέες ή γυναίκες, στους οποίους έχει μεταβιβαστεί ήδη η επιχείρηση μετά την 

προδημοσίευση των Προγραμμάτων  (04.03.2009). 

Επιλέξιμα εταιρικά σχήματα είναι εκείνα στα οποία: 

• Στα κεφάλαια τους συμμετέχουν Νέοι / Νέες ή Γυναίκες  με ποσοστό 
τουλάχιστον 75%  

• Η διαχείριση της εταιρείας  ασκείται αποκλειστικά από τους Νέους-Νέες ή 
Γυναίκες  κατά τις διατάξεις των κανονισμών υλοποίησης. 

 

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικών προσώπων ως μετόχων / εταίρων. 

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο 
πρόταση ανά κύκλο του προγράμματος. Σε περίπτωση συμμετοχής σε 
περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις που αυτό το φυσικό 
πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων 
προσώπων. 

Η ξενοδοχειακή επιχείρηση κατά την διάρκεια της υποβολής της πρότασης και για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών από την ένταξή της στο πρόγραμμα θα 
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς και όχι εποχικά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση στα τηλέφωνα: 

210 – 32.40.919 

210  - 32.78.981  

 


