Τίτλος έργου: “Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών από το Γραφείο Διασύνδεσης του
Πολυτεχνείου Κρήτης”. Το πρόγραμμα λειτουργεί και συγχρηματοδοτείται από το
ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ.
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Διαχείριση Συστημάτων:
Γιάννης Σαμωνάκης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ
Πληροφόρηση σε θέματα επιχειρηματικότητας:
Αθηνά Σαλάππα
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, M.Sc.
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Τομέα:
Θέλμα Μαυρίδου
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, M.Eng.

Ενίσχυση Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας

Προϊσταμένη:
Βασιλική Πάγγειου
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, M.Sc.

Ενίσχυση Νεανικής
Επιχειρηματικότητας
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κού Σχεδίου.
Marketing.
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Β1. Φορείς και Υπηρεσίες υποστήριξης της Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας
Β1.1 Σύνδεσμος Επιχειρηματιών
Γυναικών Ελλάδος

Εντάσσονται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποσκοπούν αφενός μεν στην καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος αφετέρου
δε στην ενθάρρυνση, στην υποστήριξη και στην
καθοδήγηση των νέων που δραστηριοποιούνται
επιχειρηματικά.

3. Πληροφορίες για υπηρεσίες άλλων φορέων.
4. Πληροφορίες δικτύωσης.
5. Πληροφορίες εκπαίδευσης.
6. Υποστήριξη στην αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας.
7. Υποστήριξη στην ανάπτυξη Επιχειρηματι8. Υποστήριξη στην ανάπτυξη πλάνου

φορέων.

ΑΣ

Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α1. Υπηρεσίες προς νέους
επιχειρηματίες από τη Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς
Α1.1 Θυρίδες Νεανικής
Επιχειρηματικότητας
Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας αποτελούν ένα δίκτυο δομών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος
(ΣΕΓΕ) είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός για γυναίκες που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Είναι μέλος της Επιτροπής Εμπορίου & Ανάπτυξης
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ),
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ), του Συνδέσμου Γυναικών Επιχειρηματιών της Μεσογείου (FAEME), ενώ αρκετά μέλη
του συμμετέχουν στις διοικήσεις Επιμελητηρίων. Συνεργάζεται με υπουργεία, κοινωνικούς
φορείς, επαγγελματικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για
την προώθηση των συμφερόντων των γυναικών
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις Θυρίδες
Ν.Ε. είναι:

1. Πληροφορίες για χρηματοδότηση.
2. Πληροφορίες για την αγορά εργασίας.

Ο ΣΕΓΕ παρέχει στις γυναίκες επιχειρηματίες της
Ελλάδας το περιβάλλον για να αναπτύξουν τις
επιχειρήσεις τους, προάγει τη νεανική επιχειρηματικότητα, βελτιώνει την αναγνωρισιμότητα των επιτευγμάτων τους στις
επιχειρήσεις τους και προωθεί
την ανάπτυξη των γυναικείων
επιχειρήσεων μέσα από την
έρευνα και την πληροφόρηση. Ο ΣΕΓΕ προάγει
τη δεοντολογία και την
ηθική στην άσκηση
της
επαγγελματικής
δραστηριότητας των
γυναικών, ενώ συγχρόνως αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
που αποδεικνύουν
τη συναίσθηση της
κοινωνικής
του
ευθύνης.

9. Συμβουλευτική – τεχνική βοήθεια.
10. Εμψύχωση.
11. Ενημερωτικό υλικό άλλων συνεργαζόμενων
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12. Δικτύωση.
13. Ενίσχυση της επιχειρηματικής αντίληψης.
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Ενίσχυση
Νεανικής,
Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας
του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει αυτές
τις πληροφορίες ώς ένα πρώτο βήμα αναζήτησης πληροφοριών, για την ανάπτυξη των
γνώσεων και των τεχνικών δεξιοτήτων που
αναπτύσσουν, προωθούν και ενισχύουν
την νεανική και την γυναικεία επιχειρηματικότητα, κάνοντας τους ενδιαφερόμενους συμμέτοχους στις
σύγχρονες μετεξελίξεις της
αγοράς εργασίας.

Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΝΕΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καθηγητής Βασίλης Σ. Κουϊκόγλου
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής
& Διοίκησης
Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας
Τηλ: 28210 37330, 37331, 37332
Fax: 28210 37522
email: center@career.tuc.gr
www.career.tuc.gr
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι
731 00 Χανιά, Κρήτη
www.tuc.gr

Website: http://www.thirides.gr

Γενικότερα, ο ΣΕΓΕ δημιουργήθηκε με στόχο τη
δικτύωση όλων των γυναικών επιχειρηματιών.
Τη συλλογική αντιμετώπιση των δυσκολιών και
εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες-επιχειρηματίες σήμερα, τις εμπορικές συνεργασίες και τη δικτύωση με ανάλογους φορείς των
κρατών-μελών της Ε.Ε., έτσι ώστε να έχουν μια
σφαιρική προσέγγιση στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν και ακόμη, για να είναι περισσότερο οργανωμένες και να αντεπεξέρχονται
στον ανταγωνισμό και στις ανάγκες του επαγγελματικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού.
Διεύθυνση:
Εγνατία 6, 546 26, Θεσσαλονίκη
Tηλ.: 2310514514, Fax: 2310514514
e-mail: info@sege.gr
Website: http://www.sege.gr

Β1.2 Σύνδεσμος Επιχειρηματιών
Γυναικών της Μεσογείου
(AFAEMME)
Σκοπός του AFAEMME είναι να συνδέσει τις
Ενώσεις και τους Συνδέσμους των γυναικών
επιχειρηματιών και στελεχών των μεσογειακών
χωρών και να τις εκπροσωπήσει στην προσπάθειά τους να προωθήσουν και να συντονίσουν
τις δραστηριότητές τους με κοινό σκοπό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μέρος της κινητικότητας του AFAEMME
αποτελεί και η εκστρατεία Woman Mobility
Information Campaign, η οποία περιλαμβάνει
δύο βασικές, απαραίτητες και συμπληρωματικές δραστηριότητες:

■

■

WOMEN MOBILITY MED PLATFORM: μια
δραστηριότητα παραγωγής και διανομής
πληροφοριακού υλικού για βασικές πτυχές
της εργασιακής κινητικότητας σε μεσογειακές χώρες.
WOMENMOBILITY.ORG (http://www.
womenmobility.org): μία δραστηριότητα
που αφορά την on-line ενημέρωση όλων
των επιχειρηματιών γυναικών σχετικά με τις
τρέχουσες εξελίξεις, ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρουν οι μεσογειακές αγορές.

Διεύθυνση:
Afaemme International Projects
Department
C/ Rector Ubach 8, Entlo 3a
08021 Barcelona (Spain)
Τηλ.: 0034 93209 8222,
Fax: 0034 93200 6863
Website: http://www.afaemme.org
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Α1.2 Παρατηρητήριο
Επιχειρηματικότητας

Β1.3 Portal ενημέρωσης για τη γυναίκα επιχειρηματία

Β2. Προγράμματα γυναικείας
Eπιχειρηματικότητας

Β3. Χρήσιμοι σύνδεσμοι και
έντυπο υλικό

Στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με την
έναρξη, αλλά και ενίσχυση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Η επιχειρηματικότητα έχει άμεση σχέση με την εκπαίδευση και για το λόγο
αυτό ένα μεγάλο τμήμα της ιστοσελίδας είναι
αφιερωμένο σε εκπαιδευτικά θέματα.

Το businesswoman.gr είναι το πρώτο ελληνικό
ηλεκτρονικό περιοδικό για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με στόχο την άμεση ενημέρωση και
αξιόπιστη πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων επαγγελματιών, στελεχών και επιχειρηματιών γυναικών. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα
γυναικών επιχειρηματιών, με στόχο την εξοικείωση της σύγχρονης γυναίκας επιχειρηματία με
τη συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία. Πρόθεσή
του είναι να φέρει σε επαφή τις επιχειρηματίες
με καταξιωμένους επιστήμονες και ειδικούς στο
χώρο των επιχειρήσεων και παράλληλα, να τις
ενημερώσουν υπεύθυνα και λεπτομερειακά για
προγράμματα, υπηρεσίες και πηγές που θα δώσουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν χρόνο
και χρήμα.

Τα προγράμματα «Ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των
γυναικών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν
επιχειρηματικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

1. Ανθοπούλου Θ., Γιδαράκου Ι., Δημοπούλου

Website: http://www.paratiritirio.gr

Α1.3 Portal Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς
Το portal της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
(ΓΓΝΓ) για τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΠΝ)
εξυπηρετεί την ηλεκτρονική συνεργασία του δικτύου των ΚΠΝ, καθώς και την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων και κυρίως, των νέων για το
δεσμό των ΚΠΝ.
Η βασική συνεισφορά του portal είναι η χρήση
των επικοινωνιακών υπηρεσιών ως μέσο κεντρικής επικοινωνίας της ΓΓΝΓ και των ΚΠΝ. Στόχος
αυτής της επικοινωνιακής υποδομής είναι η μεγιστοποίηση της ροής πληροφορίας από όλους
προς όλους, καθώς και η βέλτιστη λειτουργία
των ΚΠΝ και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους
προς τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται και λειτουργούν.
Website: http://www.neagenia.gr

Α2. Προγράμματα Νεανικής
Επιχειρηματικότητας
Α2.1 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας»
Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας» εντάσσεται στο Μέτρο 2.8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με
αρχή εφαρμογής το Υπουργείο Ανάπτυξης και
φορέα υλοποίησης τον ΕΟΜΜΕΧ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και
προώθηση της Επιχειρηματικότητας στους νέους
(άνδρες & γυναίκες) μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της
μεταποίησης και των υπηρεσιών με έμφαση στην
περιφερειακή ανάπτυξη και στην τοπική οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση
σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με
στόχο τη δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
Website:
http://www.eommex.gr/greek/programs/
neaniki_epix/d_circle/neaniki_d.asp

Α2.2 Άλλα προγράμματα
Eπιχειρηματικότητα
Το Γ’ ΚΠΣ χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες
προγραμμάτων τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΠΕΠ), ενώ παράλληλα λειτουργούν και τέσσερις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Στα
πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
υπάρχουν ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά
προγράμματα για την ενίσχυση γενικότερα της
επιχειρηματικότητας, όπως πχ τα προγράμματα: “ΕΛΕΥΘΩ”, «ΗΡΩΝ», «ΠΡΑΞΕ», «ΑΚΜΩΝ»
(δράσεις Ενίσχυσης της Τεχνολογικής Επιχειρηματικότητας), ή τα προγράμματα «Δικτυωθείτε», «Μετέχω», «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά»
(προγράμματα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ») κα.
Websites:
http://www.gge.gr
http://www.antagonistikotita.gr
http://www.eommex.gr

Α3. Χρήσιμοι σύνδεσμοι και
έντυπο υλικό
1. Λευκό βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

– Μία νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή Νεολαία:
http://europa.eu.int/comm/youth/
whitepaper/download/whitepaper_el.pdf

2. Young entrepreneurs:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/
entrepreneurship/craft/craft-studies/
documents/youngentrepreneurs.pdf

3. Decision of the European Parliament and

of the Council – Creating the “Youth
in Action” programme for the period
2007–2013:
http://europa.eu.int/comm/youth/doc/
newprogyouth_en.pdf

4. Guide to setting up your own artisan

business – Transnational co-operation
and development network for young
entrepreneurs in the artisan business and
small firms sector:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/
entrepreneurship/craft/craft-
bestpractices/doc/guide-create-
crafts-business_en.pdf

5. Youth Entrepreneirhsip:

http://www.ilo.org/dyn/empent

Το businesswoman.gr είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας μέσω του οποίου συζητούνται θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ανταλλάσσονται
απόψεις με γυναίκες-επιχειρηματίες στην Ελλάδα
και σε όλο τον κόσμο. Καλύπτει πολύπλευρα τις
ανάγκες πληροφόρησης της σύγχρονης γυναίκας
επιχειρηματία χωρίς να είναι εξαρτημένο από
συλλόγους, ομάδες ειδικών συμφερόντων ή άλλους φορείς.
Στα περιεχόμενά του θα βρείτε έρευνες, απόψεις
και συμβουλές ειδικών, ενημέρωση σχετικά με
προγράμματα, σεμινάρια και εκθέσεις, χρηστικά
θέματα που αφορούν στην επιχειρηματική καθημερινότητα, παρουσιάσεις βιβλίων σχετικών
με τον κόσμο των business και της επιτυχίας, τα
τελευταία νέα της τεχνολογίας, νέα και δημοσιεύσεις επιχειρήσεων.
Διεύθυνση:
Μητροπόλεως 15, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310239790, Fax: 2310239790
e-mail: info@businesswoman.gr
Website: http://www.businesswoman.gr

Β1.4 Portal ενημέρωσης για τη
γυναίκα επιχειρηματία από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στοχεύει στην παροχή
κατάλληλων διαδικτυακών συνδέσεων με οργανώσεις, προγράμματα και αντιπροσωπευτικές
εκδηλώσεις γυναικών επιχειρηματιών που αφορούν την προώθηση και τη στήριξη του γυναικείου επιχειρηματικού πνεύματος.
Website:
http://europa.eu.int/comm/womenentr.htm

Β1.5 European Network to Promote
Women’s Entrepreneurship
(WES)
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενίσχυσης της
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (WES) είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας, η οποία και υλοποιεί
δύο έργα στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ: α) το Έργο:
«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών» και β) το Έργο «Θετικές Δράσεις υπέρ των
γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις».
Διεύθυνση:
Γενική Γραμματεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι.) - ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α.
Δραγατσανίου 8, Πλ. Κλαυθμώνος, 105 59
Αθήνα
Τηλ.: 210 3315292-5 και 210 3315344
Fax: 210 3315276
e-mail:
info@isotita.gr
isotita@otenet.gr
Website: http://www.isotita.gr

Β1.6 Κέντρο Ερευνών για Θέματα
Ισότητας και προώθησης γυναικείας επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
λειτουργεί υπό την εποπτεία και χρηματοδότηση
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Μερικοί από τους βασικούς στόχους
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε θέματα
ισότητας των φύλων, η τεκμηρίωση και παροχή
πληροφόρησης στην απασχόληση, επιχειρηματικότητα και κοινωνική ένταξη, η υποστήριξη γυναικών για την προώθηση στην αγορά εργασίας,
κ.ά. Γενικότερα στο Κ.Ε.Θ.Ι. λειτουργούν Κέντρα
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Γυναικών
για την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και
την κοινωνική ένταξη στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλο.
Website: http://www.kethi.gr

Β1.7 Promoting Women’s Enterprise
Support Services (PROWESS)
Το PROWESS είναι ένα δίκτυο από άτομα και
οργανώσεις που στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Στόχος τους είναι η παροχή
καλύτερης πληροφόρησης και ενίσχυσης νέων
επιχειρηματικών δράσεων.
Website: http://www.prowess.org.uk

Στα πλαίσια αυτού του ενδιαφέροντος εντάσσονται
τα παρακάτω προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες:

B2.1 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας»
Το έργο «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και
προώθηση της Επιχειρηματικότητας στις γυναίκες
μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και
τοπική οικονομία. Εντάσσεται στο Μέτρο 2.8.2 του
Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Website:
http://www.eommex.gr/greek/programs/
women_epix/d_circle/women_project.asp

B2.2 Πρόγραμμα «Επιχορήγηση για την
παροχή Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών»
Το έργο «Επιχορήγηση για την παροχή Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών», εντάσσεται στο Μέτρο 5.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση»
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ. Από το πρόγραμμα αυτό, όπου τελικός δικαιούχος είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας (ΓΓΙ) και Επιστημονικός
Σύμβουλος το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), αναμένεται να ωφεληθούν συνολικά
πάνω από 9.000 γυναίκες σε ολόκληρη τη χώρα
κατά το χρονικό διάστημα 2004-2006.

Ε., Καζακόπουλος Λ., Σκεμπέρη Δ., Σκορδίλη
Σ., Στρατηγάκη Μ. (2005) «Επιχειρηματικότητα
γυναικών: Όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης»

2. Women’s Entrepreneurship Development and
Gender Equality (WEDGE):
http://www.ilo.org/dyn/empent

3. Eurochambres Women Network (EWN):

http://www.eurochambres.be/women/
index.htm

4. International Entrepreneurship

(Entrepreneurship in Greece):
http://www.internationalentrepreneurship.
com/Women%20Entrepreneurs.asp?pid=3

5. CIPE – Center for International Private

Enterprise, Support for Women and Youth
Entrepreneurship:
http://www.cipe.org/programs/women/
index.htm

6. Women’s e-news:

http://www.womensenews.org/
links_Business.cfm

7. Women-Owned Businesses Organizations

http://www.business.com/directory/
small_business/women-owned_businesses/
organizations/

8. Women Entrepreneurs Inc.:
http://www.we-inc.org

9. Women’s Entrepreneuship Portal:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/
entrepreneurship/craft/craft-women/
womenentr_portal.htm

10. Μελέτη για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (Έκθεση Best αριθ.2, 2004:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/
entrepreneurship/craft/craft-women/
documents/bestreport-el.pdf

11. Women entrepreneurs:

Websites:
http://www.eommex.gr/greek/programs/
women_epix/d_circle/women_project.asp

http://europa.eu.int/comm/enterprise/
entrepreneurship/craft/craft-studies/
documents/womenentrepreneurs.pdf

http://www.kethi.gr/greek/Metro%2053/
home.htm

12. “European network to promote women’s

B2.3 Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL
Στη Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL εντάσσεται
το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Διαπεριφερειακό Σύστημα Υποστήριξης στην Κοινωνική Οικονομία – DIONI II»,
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Websites:
http://www.eurodyn.com/equal-dioni2/
default.asp?mid=836&l=en
http://www.europa.eu.int/comm/
employment_social/equal/index.html

B2.4 Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER (Liaisons Entre
Actions pour le Développement des Economies
Rurales) αποτελεί τη σπουδαιότερη πρωτοβουλία
της Κοινότητας η οποία συμβάλλει στην προώθηση
της γυναικείας επιχειρηματικότητας στις λιγότερο
ευνοημένες περιοχές της ελληνικής υπαίθρου (ορεινές και μειονεκτικές), όπου και εφαρμόζεται.
Websites:
http://www.minagric.gr/greek/3.3_LEADER.html
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/
leaderplus/index_en.htm

B2.5 Κοινοτική Πρωτοβουλία NOW
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία NOW «Νέες Επαγγελματικές Ευκαιρίες για τις Γυναίκες» (New Opportunities
for Women) έχει διαπιστωθεί ότι αποτέλεσε ένα
αποτελεσματικό εργαλείο για την επαγγελματική
κατάρτιση των γυναικών. Η Πρωτοβουλία NOW
παρακινεί τις γυναίκες να μετασχηματίσουν τις ικανότητές τους στη μορφή μικρών επιχειρήσεων σε
ατομική ή συλλογική βάση. Έχει διευκολύνει και
έχει παράσχει τη δυνατότητα σε ομάδες γυναικών
να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη κλίμακα πρωτοβουλιών και συνεργασιών.
Website:
http://www.iol.ie/EMPLOYMENT/now/
home.html

entrepreneurship” (WES) (Activities Report,
2004):
http://europa.eu.int/comm/enterprise/
entrepreneurship/craft/craft-women/
documents/wes-report-2004-en.pdf

13. Good practices in the promotion of female

entrepreneurship, (Examples from Europe
and other OECD Countries, 2002):
http://europa.eu.int/comm/enterprise/
entrepreneurship/craft/craft-women/
documents/study-female-entrepreneurship-
en.pdf

14. European forum on female entrepreneurship
(2003):
http://europa.eu.int/comm/enterprise/
entrepreneurship/craft/craft-women/
documents/proceedings-en.pdf

15. Innovation & Technology Transfer (3/2004),

Women entrepreneurs – Teeing up for success:
ftp://ftp.cordis.lu/pub/itt/docs/itt04-3_en.pdf

16. Labor market and entrepreneurship

overcoming stereotypes:
http://www.afaemme.org/bol/julio05/
fairplay1.pdf

17. Report on the internal market acquits issued
by the businesswomen organizations, 1st
Forum of Businesswomen’s Organizations
from the Mediterranean and the Enlarged
EU:
http://www.afaemme.org/docs/medphare/
medphare_en.pdf

