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Ενημερωτικό Δελτίο ν.2 του έργου ΕΜΜΑ
Μετά από ένα χρόνο της υλοποίησης του έργου, παρά ότι αυτή 
η περίοδος χαρακτηρίζεται από µια όλο και πιο αβέβαιη διεθνή 
οικονοµική κατάσταση και από ιδιαίτερα ευµετάβλητες 
οικονοµικές επιδόσεις, πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί, 
µε στόχο την υπέρβαση των κοινωνικών και οικονοµικών 
εµποδίων που σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα των 
γυναικών, όσον αφορά την καινοτοµία,  πρόσβαση στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα (ιδιαίτερα λεπτό στοιχείο στην 
τρέχουσα αγορά) και στην ανάπτυξη ενός βιώσιµου µοντέλου της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας, τόσο από οικονοµική όσο και 
περιβαλλοντική σκοπιά.

Μετά τον καθορισµό των διακρατικών δράσεων που 

περιγράφονται στην πρώτη φάση του έργου, οι συναντήσεις που 

ακολούθησαν λάβανε υπόψη το ζήτηµα της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας σε πολλαπλές λειτουργικές πτυχές της, µε 

συγκεκριµένο στόχο να καταλήξει σε καινοτόµες στρατηγικές και 

συστήµατα, τα οποία επιτρέπουν να ξεπεραστεί   η νόθευση 

στοιχείων από τα συστήµατα  αναφοράς. Πιθανά µέσα 

παρέµβασης που προσδιορίζονται είναι:

Εργαστήρια – συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και 
Κατευθυντήριες Γραμμές MED: ανάλυση των εργαλείων 
παρέμβασης

«Φυλετικές» πολιτικές που αναλαµβάνονται από τις 

τοπικές αρχές, µε στόχο τον εντοπισµό και την εφαρµογή 

των βέλτιστων πρακτικών, µε στόχο να εξαλειφθούν οι 

διαφορές µεταξύ των δύο φύλων στην εδαφική διοίκηση 

και στην εταιρική πολιτική.

Η πρόσβαση στο πιστωτικό σύστηµα και τους όρους 

χρηµατοδότησης, ειδικά για γυναίκες επιχειρηµατίες, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτού του 

µοντέλου.

Στρατηγικές µάρκετινγκ ειδικά σχεδιασµένες, οι οποίες 

βασίζονται σε διεθνή συνεργασία και την ανταλλαγή 

πληροφοριών - ∆ίκτυα - καθώς και για τη συνεργασία 

µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων εν όψει της 

ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας των γυναικών.

Νέα µοντέλα επικοινωνίας που ξεκίνησαν µε τη δηµιουργία της 

συνεργασίας και των συστηµάτων διαµοιρασµού 

πληροφοριών ή µέσω ολοκληρωµένων συστηµάτων που 

επιτρέπουν την αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων, µέσω 

της χρήσης των µεθόδων της έρευνας, όπως η ανάλυση 

SWOT και της ταυτoτοποίησης των πελατών-στόχων και των 

δικτύων της γνώσης.

Αυτή η διαδικασία παράγει ευεργετικά αποτελέσµατα για τις 

διαδικασίες πιστότητας των πελατών και προµηθευτών, µέσω 

ολοκληρωµένων προγραµµάτων επικοινωνίας.  Κοινωνικά, 

αυτό µεταφράζεται σε αυξηµένη συνεργασία και ανταλλαγή 

πληροφοριών, τη δηµιουργία ενός βιώσιµου κύκλου 

ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων 

µερών, που εµπλέκονται στην οικονοµική  διαδικασία.
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Μοντέλα " γυναικείας "επιχειρηµατικότητας, µε 

στόχο την ενίσχυση των υφιστάµενων επιχειρήσεων 

και τη δηµιουργία νέων οικονοµικών 

παραδειγµάτων, µε ιδιαίτερη προσοχή στα 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αυτού του είδους της 

επιχείρησης: τη βιωσιµότητα, θετικό ανταγωνισµό, 

ψυχολογικούς, κοινωνικούς και συµπεριφορικούς  

παράγοντες που χαρακτηρίζουν το θηλυκό µοντέλο 

διαχείρισης.

Όλα αυτά πρέπει να γίνουν λαµβάνοντας υπόψη τόσο την 

οικονοµική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα των 

αντιστοίχων µοντέλων, όπως στην περίπτωση της 

δραστηριότητας των βιολογικών καλλιεργειών, που 

δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές ή σχετικά µε 

την εφαρµογή των οικολογικών ιδεών και  αρχών στο 

σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση βιώσιµων 

γεωργικών και τουριστικών συστηµάτων .

Στις 5 και 6 Ιουλίου 2011, πραγµατοποιήθηκε στην 

Πάτρα (Ελλάς) η 3η συνάντηση της ∆ιαχειριστικής 

Επιτροπής του έργου ΕΜΜΑ,   στην οποία συµµετείχαν 

εµπειρογνώµονες και στελέχη από τις χώρες εταίρους 

που συµµετέχουν στο έργο και  ήταν σε θέση να 

επικεντρωθούν  στις στρατηγικές και τους 

παράγοντες, που συµµετέχουν στην πρακτική 

εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών, που 

καθορίστηκαν προηγουµένως, συγκρίνοντας την 

οικονοµική και φυσική πορεία του έργου (καθορισµός 

χρόνους και διαδικασίες), τη συµφωνία για τον τρόπο 

επικοινωνίας και την ενηµέρωση των µελών (µέσω της 

εφαρµογής στην ιστοσελίδα www.emmamed.eu, την 

προετοιµασία των ενηµερωτικών δελτίων και την 

ανάπτυξη των ρυθµίσεων για τη διάδοση των 

κατευθυντήριων γραµµών που περιγράφεται από την 

οµάδα εργασίας).

Οι συνεδριάσεις εργασίας είχαν επικεντρωθεί στις 

επιχειρησιακές γραµµές αναφορικά µε τα  «Σηµεία 

Προσανατολισµού» και για τους τρόπους δράσης των 

εταίρων µε σκοπό τη βελτιστοποίηση των δαπανών, 

την οργάνωση των καθηκόντων, την τυποποίηση του 

περιεχοµένου και τη διάδοση των αποτελεσµάτων 

(µέσω της εφαρµογής µιας βάσης δεδοµένων των 

δικαιούχων  και τον ακριβή καθορισµό προθεσµιών 

για τους εταίρους).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα. Ines Gomes 

εκ µέρους του ADRAL παρουσίασε µια σύνοψη της 

κατάστασης των δηµοσίων / ιδιωτικών συναντήσεων 

στρογγυλής τραπέζης (PPMRT’), ενώ ο κ. Θεόδωρος 

Βαγενάς, εκ µέρους της N.E.A.,  υπέβαλε έκθεση 

σχετικά µε την τρέχουσα οργανωτική κατάσταση των 

∆ιεθνών Εµπορικών Εκθέσεων (TTF’s).

 

3Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΠΑΤΡΑ (ΕΛΛΑΔΑ)
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Τα Σηµεία Καθοδήγησης ήταν το κεντρικό θέµα που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ∆ιαχειριστικής 

Επιτροπής που πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα (GR).

Η  επιχειρησιακή  προσέγγιση εµπλέκει στην προετοιµασία των δραστηριοτήτων και των οργάνων  (που θα αναπτυχθούν 

από τους εταίρους), για να συλλέξουν, αποτελεσµατικά και αποδοτικά, τις πραγµατικές ανάγκες των µικρών και µεσαίων 

γυναικείων επιχειρήσεων . Αυτή η στατιστική εργασία και η συλλογή των δεδοµένων θα προχωρήσει µαζί µε τη σύνταξη 

κατευθυντήριων, γραµµών µε στόχο την παραγωγή µιας στατιστικής ανάλυσης της  περιοχή (που ονοµάζεται «Βιβλιοθήκη 

για την Εδαφική Έρευνες») και ένα λειτουργικό εγχειρίδιο για την χρήση αυτών των οδηγιών, κατά κύριο λόγο, από τους 

φορείς,  που συµµετέχουν στο έργο, ακολουθούµενη από µια ευρύτερη εδαφική διάδοση. Η κα. Libera Νάντια Imbroglini 

εκ µέρους της SVILUPPUMBRIA SPA, η οποία υπέβαλε και την πρόταση αυτή, έχει επικεντρωθεί κυρίως στην ανάλυση 

SWOT, που εφαρµόζεται για τη συλλογή των πληροφοριών αυτού του τύπου, ενώ η κα. Πάολα Paccara παρουσίασε το 

τµήµα της πρακτικής εφαρµογής των «Σηµείων Καθοδήγησης», τονίζοντας πόσο αναγκαία  είναι η τυποποίηση των 

υπηρεσιών που παρέχονται από τις ίδιες δοµές σε διαφορετικές χώρες και  διαφορετικά κοινωνικά, οικονοµικά και 

πολιτισµικά πλαίσια.

Ο στόχος του Σηµείου Καθοδήγησης (GP) είναι η παροχή πληροφοριών και 

τεχνικής βοήθειας που προσπαθούν να στηρίξουν τη νέα επιχειρηµατία σε άµεση 

σχέση µε τη σκοπιµότητα της επιχειρηµατικής ιδέας της. 

Είναι απαραίτητο τα Σηµεία Καθοδήγησης να προβούν σε µια πρώτη αξιολόγηση 

του έργου µέσα από την εκτίµηση της συνοχής µεταξύ του νέου επιχειρηµατία και 

του έργου, το οποίο σηµαίνει  ότι ενηµερώνοντας τους πολίτες για τις γνώσεις και 

τις δεξιότητές τους σε άµεση σχέση µε την παρουσίαση της επιχειρηµατικής ιδέας 

τους.  Επιπλέον, το «Σηµείο Καθοδήγησης», απευθύνεται στις υφιστάµενες 

εταιρείες για τη στήριξή τους στην αρχή µέσα από µια υπηρεσία αναγνώρισης των 

κυριότερων δυσκολιών και προβληµάτων - όπως η εξεύρεση νέων αγορών, 

προϊόντων / διαδικασιών και πρόσβαση σε πιστώσεις , στη συνέχεια, µέσα από µια 

υπηρεσία της έρευνας των σχετικών για την επιχείρηση καλύτερων λύσεων. Το 

Σηµείο Καθοδήγησης θα λειτουργεί µε σκοπό την υποστήριξη και συντήρηση νέων 

επιχειρηµατικών ιδεών µέσω µιας εγκάρσιας µεθόδου επαναπροσανατολισµού  

στόχων και  τη διάδοση και εδραίωση της εταιρικής κουλτούρας.

Προς το σκοπό αυτό, το «Σηµείο Καθοδήγησης» θα  λειτουργεί και θα δρα τόσο 

αναφορικά µε το υποκείµενο (γυναίκα επιχειρηµατίας), και σχετικά µε τις στάσεις 

του , προκειµένου να συνδυάσει αυτά τα δύο στοιχεία αναφορικά µε το υπάρχον  

κοινωνικό-οικονοµικό πλαίσιο, στο οποίο ο δυναµικός επιχειρηµατίας και θα 

λειτουργήσει την υπάρχουσα επιχειρηµατική δοµή.

Το «Σηµείο Καθοδήγησης»  θα συλλέγει δεδοµένα µέσω µιας φόρµας επικοινωνίας 

που εµπεριέχει την επιχειρηµατική ιδέα, που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τα προσωπικά δεδοµένα

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας

Πώς αντιλαµβάνονται τα Σηµεία Καθοδήγησης

Σύντοµη περιγραφή της επιχειρηµατικής ιδέας

Οι απαιτήσεις / πληροφορίες που πρέπει να αποκτηθούν
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Η εξατοµικευµένη προσέγγιση αυτή βασίζεται στην ικανότητα να εντοπίζουν, µέσω 

συνεντεύξεων, προσωπικά χαρακτηριστικά, τα κίνητρα καθώς και την συνάφειά 

µεταξύ του ατόµου και της επιχειρηµατική ιδέα. Οι  επίδοξοι επιχειρηµατίες τότε 

καθοδηγούνται και προσανατολίζονται στην επίτευξη των στόχων που 

οριστικοποιούνται µέσα από  µε την ανάλυση της επιχειρηµατικής ιδέας καθώς και η 

συνειδητοποίηση των θεµάτων που πρέπει να διερευνηθούν .Ένας από τους 

πυλώνες της µεθοδολογίας GP είναι ακριβώς η καθοδήγηση, η προσωπική παροχή 

συµβουλών: στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων, ο καθοδηγητής βοηθά τον 

αιτούντα από τη στιγµή που έρχεται σε επαφή µε το Σηµείο Καθοδήγησης για την 

προετοιµασία του προ-επιχειρηµατικού σχεδίου, σε περίπτωση των υφιστάµενων 

επιχειρήσεων, θα ευνοηθεί  η ενίσχυση τους  στην αγορά . 

Στην υποστηρικτική αυτή σχέση, το Σηµείο Καθοδήγησης προσφέρει στον 

επιχειρηµατία ένα συνδυασµό από διαφοροποιηµένες υπηρεσίες ώστε να καλύψουν 

τις συγκεκριµένες ανάγκες της επιχείρησής του.

Ειδικότερα, το Σηµείο Καθοδήγησης  προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Το Σηµείο Καθοδήγησης είναι απαραίτητο να διδάξει «πώς να κάνει επιχειρήσεις»: 

Αφενός, να εξασφαλιστεί ότι η επιχειρηµατική γνώση ανακύπτει και αναπτύσσεται 

στο δυναµικό επιχειρηµατία, από την άλλη η βελτίωση των δεξιοτήτων του 

υπάρχοντος επιχειρηµατία.

 Ο χρήστης πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που  θέλει να επιτύχει είναι 

πολύπλοκο και δύσκολο, ότι τα προβλήµατα να αντιµετωπίσει είναι πολλά και ότι 

έχει να αντιµετωπίσει ένα επιχειρηµατικό κίνδυνο.

Στο τέλος της καθοδήγησης, µεταξύ του «Σηµείου Καθοδήγησης» και του τελικού 

χρήστη, ένα συνοπτικό έγγραφο (έκθεση της βοήθειας) θα υποβληθεί  µετά από 

επεξεργασία ,στην οποία θα αναγράφονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται από το Σηµείο Καθοδήγησης, καθώς και τα αποτελέσµατα που έχουν 

επιτευχθεί και τα συνοδευτικά  έγγραφα που προέκυψαν.

 

Τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τις αγορές, τη χρηµατοδότηση και τις 
νέες τεχνολογίες

Στήριξη για την αντιµετώπιση προβληµάτων στο εσωτερικό της εταιρείας

Υποστήριξη των δραστηριοτήτων όσον αφορά τις σχέσεις µε την 
επιχειρηµατική οµάδα

Εργαλεία και µέθοδοι για την αξιολόγηση της διαχείρισης και της οικονοµικής 
βιωσιµότητας της ανάπτυξης της επιχείρησης

∆ιοργάνωση συναντήσεων και σεµιναρίων µε άλλους επιχειρηµατίες και 
τοπικούς παράγοντες, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο σχέσεων

Έρευνα και διαχείριση των οικονοµικών της χρηµατοδότησης

Υποστήριξη για την προετοιµασία των έργων για χρηµατοδότηση

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΕΜΜΑ ΑΦΟΡΑ 
ΤΗΝ 4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΡΓΟΥ ΕΜΜΑ,
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΝΑΔΑ,
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ, ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2012.
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DIPUTACIÓN DE GRANADA,

Servicio de promoción

y consolidación de empresas

CIE Diputación de Granada

Avenida de Andalucìa s/n

18015 Granada (Spain)

Josefa Guerrero González

Tel. +34 958804920

pepaguerrero@dipgra.es

www.granadaempresas.es 

BARCELONA ACTIVA SAU SPM

Llacuna, 162/164

08018 Barcelona (Spain)

Ma José Blanco Gutiérrez

Tel. +34 93 268 4393

Fax +34 93 268 3956            

escoladones@barcelonactiva.cat

www.ben.cat/empresa

NEA - DEVELOPMENT ENTERPRISE

OF ACHAIA PREFECTURE

Νοµαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης

8 Dimitiu Ipsilantou Str. & Maizonus

26222 Patras (Greece)

Christias Panagiotis - Vagenas Theodoros

Tel. +30 2610 311872 / 6242

Fax +30 2610 317877          

pchristias@nea.gr - pchristias@nea.gr

www.nea.gr 

HERAKLION DEVELOPMENT AGENCY 

70100  Heraklion Crete (Greece)

Dimitra Kampeli

Tel. +30 2810 753313

Fax +30 2810 753310             

europa@anher.gr

www.anher.gr 

ADRAL - Agência de Desenvolvimento

Regional do Alentejo, S.A.

Rua Intermédia do PITE Lote 4 e 6

7000-171 Évora (Portugal)

Paula Sofio 

Tel. +351 266 769 150

Fax +351 266 769 156

geral@adral.pt

www.adral.pt 

APME - Associação Pourtoguesa

de Mulheres Empresárias

Rua Rodrigues Sampaio, 19  5ºA

1150  278 Lisboa (Portugal)

Teresa Gameiro 

Tel: +351 21 3150323

Fax: +351 21 3150 311

apme@apme.pt

geral@apme.pt

www.apme.pt

REGIONE UMBRIA

Direzione Regionale Programmazione,

Innovazione e Competitività dell’Umbria

Via M. Angeloni, 61

06124 Perugia (Italia)

Maria Briganti

Tel. +39 075 5045084

Fax +39 075 5045695

progettoemma@regione.umbria.it

www.regione.umbria.it 

SVILUPPUMBRIA S.P.A.

Via Don Bosco, 11

06121 Perugia (Italia)

Nadia Libera Imbroglini

Tel. +39 075 56811

Fax +39 075 5722454

svilpg@sviluppumbria.it

www.sviluppumbria.it 

APID - Imprenditorialità Donna 

Via Pianezza, 123

10151 Torino (Italia)

Giovanna Boschis Politano

Tel. +39 011 4513282/144

Fax +39 011 4513110

apid@apito.it

www.apid.to.it 
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