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ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Πρόγραµµα συµβουλευτικής γυναικείας επιχειρηµατικότητας 

 

 «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα: A path to equality» υλοποιείται από το 

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των 

Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» (Α’ και Β’ Κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». ∆ικαιούχος είναι η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, 

∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ράσεων Του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΕΥΣΥ∆Ε-ΥΠΕΣ)» 

Το έργο εστιάζει στην υποστήριξη γυναικών ευπαθών κοινωνικά οµάδων και συγκεκριµένα των 

αποµακρυσµένων αγροτικών περιοχών που διαθέτουν περιορισµένες δυνατότητες πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας και κατά συνέπεια δυσκολίες κοινωνικοοικονοµικής ένταξης. 

Οι δράσεις συµβουλευτικής υποστήριξης έχουν στόχο την ενδυνάµωση και την 

κοινωνικοοικονοµική ενσωµάτωση των ωφελούµενων γυναικών. Ενδεικτικά οι θεµατικές 

συµβουλευτικής θα αφορούν τη γυναίκα στις µικρές κοινωνίες και τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει, την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας γυναικών, τους γυναικείους αγροτουριστικούς 

συνεταιρισµούς, τις νέες αγορές για τοπικά αγροτικά προϊόντα, τους τρόπους προώθησης και 

δικτύωσης, την Υγιεινή και ασφάλεια τροφίµων, τον Καταµερισµό αρµοδιοτήτων και τη 

διοίκηση, τα Είδη και την ίδρυση επιχειρήσεων – προϋποθέσεις κ.α. 

 

Σκοπός και Στόχοι 
Οι επιµέρους στόχοι του έργου αφορούν στην υποστήριξη των γυναικών ώστε να βελτιώσουν 

την τεχνογνωσία τους, να βελτιώσουν τις υπάρχουσες και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και 

ικανότητες στην διαχείριση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και να αναπτύξουν 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, γεγονός που: 

• θα ενισχύσει την επαγγελµατική τους ένταξη, στο πλαίσιο των περιορισµένων 

δυνατοτήτων που προσφέρει το γεωγραφικό περιβάλλον στο οποίο ζουν 

• θα ενδυναµώσει την κοινωνική θέση τους και θα ενισχύσει την πλήρη κοινωνική τους 

ένταξη 

• θα συµβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη και στην ενεργό συµµετοχή 

• θα δηµιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης και βιωσιµότητας επιχειρήσεων 

• θα επιφέρει γενικότερη πρόοδο και δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής στην οποία θα 

∆ραστηριοποιηθούν 

 

Ποιους αφορά 
Κύρια οµάδα στόχο αποτελούν οι γυναίκες ευπαθών οµάδων και συγκεκριµένα γυναίκες που 

κατοικούν σε αποµακρυσµένες ή/και αγροτικές περιοχές που αντιµετωπίζουν δυσκολίες 

κοινωνικοοικονοµικής ένταξης και περιορισµένες δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης. 

Πιο συγκεκριµένα: 

� Γυναίκες οι οποίες δραστηριοποιούνται ως επιχειρηµατίες ή επιθυµούν να ιδρύσουν µια 

νέα επιχείρηση 

� Γυναικείους Συνεταιρισµούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

� Οµάδες γυναικών οι οποίες επιθυµούν τη σύσταση και λειτουργία µιας νέας επιχείρησης 

 

Πως θα επωφεληθούν οι συµµετέχοντες 
Θα πραγµατοποιηθούν δράσεις συµβουλευτικής υποστήριξης µέσω των οποίων θα παρασχεθεί 

στους συµµετέχοντες δωρεάν συµβουλευτική σε θέµατα όπως: 
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� Σύσταση και λειτουργία µιας νέας επιχείρησης 

� Ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχείρησης 

� ∆ικτύωση και τρόποι προώθησης της επιχείρησης 

� ∆ιαµόρφωση στρατηγικής marketing 

� Νοµική διαχείριση της επιχείρησης 

� Λογιστική διαχείριση της επιχείρησης 

� Ευκαιρίες και εργαλεία χρηµατοδότησης 

� Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 

Καθώς και κάθε βοήθεια σε θέµατα επιχειρησιακής λειτουργίας όπου θα διαγνωστούν ανάγκες. 

 

Φορέας υλοποίησης 
Το πρόγραµµα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας (www.entre.gr) 

το οποίο εστιάζει την δράση του κυρίως στην ανάπτυξη και υποστήριξη της επιχειρηµατικής 

διαδικασίας κυρίως ατόµων ευπαθών οµάδων προκειµένου να βελτιώσουν την θέση τους στην 

κοινωνία και να ενσωµατωθούν ευκολότερα σε αυτή. 

Συγκεκριµένα το Ινστιτούτο στοχεύει στην προώθηση της φιλοσοφίας και των αρχών της 

επιχειρηµατικότητας, στην υποστήριξη καινοτόµων επιχειρηµατικών ιδεών, στην υποβοήθηση 

της ολοκληρωµένης ανάπτυξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και στην υποβοήθηση της 

ποιοτικής βελτίωσης και ποσοτικής αύξησης της ανταποκρισιµότητας των επιχειρήσεων στις 

εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις που τις αφορούν. 

Επιπλέον στοχεύει στην παροχή βοήθειας κυρίως σε δράσεις που συµβάλλουν στην οικονοµική 

και κοινωνική ανάπτυξη, στην ενδυνάµωση κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης και στην 

καταστολή των διακρίσεων και στην προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου των 

µειονεκτούντων τµηµάτων του πληθυσµού. 

Το Ινστιτούτο έχει υλοποιήσει κατά το παρελθόν σηµαντικό αριθµό έργων που αφορούν άµεσα 

στην υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας και ιδίως των γυναικών, οι οποίες αποτελούν την 

κύρια οµάδα στόχου του έργου. Η εµπειρία του Ινστιτούτου στην συγκεκριµένη οµάδα (γυναίκες 

αποµακρυσµένων η/και αγροτικών περιοχών υφιστάµενες/εν δυνάµει επιχειρηµατίες) 

προέρχεται από την υλοποίηση τόσο συγχρηµατοδοτούµενων έργων όσο και 

αυτοχρηµατοδοτούµενων πρωτοβουλιών. 

 

∆ιαδικασία Συµµετοχής 
Για την καλύτερη οργάνωση των ∆ράσεων Συµβουλευτικής που θα καλύπτουν τις ανάγκες των 

συµµετεχόντων πρέπει να συµπληρωθεί ηλεκτρονικά η φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη 

διεύθυνση 

http://equalwomen.gr www.entre.gr  
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