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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας (BIC) Δυτικής Ελλάδος, στο πλαίσιο 

του έργου FILES: «Future-oriented Implementation of Local Employment 

Strategies», προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στον διαγωνισμό 

Επιβράβευσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης. 

 

Παρουσίαση του Κέντρου Επιχείρησης και Καινοτομίας (BIC) Δυτικής 

Ελλάδος   

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Επιχείρησης και Καινοτομίας (ΕΚΕΚ ή EC BICs) αποτελούν 

ευέλικτους, υποστηρικτικούς μηχανισμούς για την υποστήριξη καινοτομικών μικρο-

μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και επιχειρηματιών.  Δημιουργούνται από τους 

δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους που εκφράζουν συναίνεση μεταξύ των 

παραγόντων της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και αναγνωρίζονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την χορήγηση του σήματος ποιότητος “EC BIC”.  Τα BICs 

λειτουργούν κάτω από την καθοδήγηση και τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των 

BICs (ΕΒΝ), το οποίο έχει έδρα τις Βρυξέλλες. 

Το δίκτυο των BICs είναι δημιούργημα της Γενικής Διεύθυνσης XVI (σήμερα λέγεται 

DG Regio) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί το αποτέλεσμα της έρευνας για 

μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση που να συμπληρώνει πιο παραδοσιακά μέτρα για 

τοπική ανάπτυξη.  

Στόχος των BICs είναι η κινητοποίηση των τοπικών πληθυσμών ώστε να 

πρωταγωνιστήσουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, 

ενεργοποιώντας κατά βέλτιστο τρόπο τοπικούς ανθρώπινους, υλικούς και 

οικονομικούς πόρους, προσβλέποντας στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων, οι οποίες 

θα δημιουργήσουν νέα και μόνιμη προστιθέμενη αξία σε κάθε περιφέρεια.  

Οι δράσεις των BICs απευθύνονται σε δημιουργούς νέων επιχειρήσεων και σε ΜΜΕ, 

οι οποίες είναι, σε βαθμούς που ποικίλλουν, δεκτικοί σε υιοθέτηση καινοτομιών και 

τεχνολογικής προόδου.  
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Τα BICs συνδέουν τοπικές και περιφερειακές περιοχές σε δίκτυο, κατά τρόπον ώστε 

οι επιχειρήσεις να μπορούν να ευνοούνται από τις παραγόμενες συνέργιες μεταξύ των 

διαφόρων ενδιαμέσων οργανισμών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες προς τις ΜΜΕ.   

Σήμερα το δίκτυο των BICs αριθμεί περισσότερα από 160 μέλη. 

Το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Δυτ. Ελλάδος (BIC Δυτ. Ελλάδος) - 

http://www.bicwgreece.gr/Greek/ ιδρύθηκε το 1989 ως BIC Πάτρας, με πρωτοβουλία 

του Επιμελητηρίου Αχαΐας και την υποστήριξη των Επιμελητηρίων Ηλείας και 

Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και την ενεργό στήριξη από περίπου 80 φορείς και ΜΜΕ 

της περιοχής.  Την πρωτοβουλία των Επιμελητηρίων στήριξε η XVI Γενική Διεύθυνση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σήμερα DG Regio), η οποία και χρηματοδότησε το 50% 

του κεφαλαίου της εταιρείας. 

Το BIC έχει συσταθεί ως μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με διάρκεια αορίστου 

χρόνου. Ο σκοπός της δημιουργίας του είναι καθαρά αναπτυξιακός και ως εκ τούτου 

είναι ένας οργανισμός δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, για λόγους ευελιξίας και 

αποτελεσματικότητας λειτουργεί με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια. 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FILES  

Περιγραφή του προγράμματος 

 
Το πρόγραμμα FILES «Future-oriented Implementation of Local 

Employment Strategies» (http://www.files-project.org) πραγματοποιείται στα 

πλαίσια του Προγράµµατος Καινοτόµων Μέτρων του Άρθρου 6 του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), και αφορά στην υλοποίηση µιας Τοπικής Στρατηγικής για 

την Απασχόληση λαµβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα αναδιάρθρωση αλλά και αυτή 

που θα επακολουθήσει στον κοινωνικό ιστό της περιφέρειας τα επόµενα χρόνια.  

Στο έργο αυτό συµµετέχουν οργανισµοί και από άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η 

Γερµανία και η Σουηδία, των οποίων οι εµπειρίες από την υλοποίηση ανάλογων 

πολιτικών σε θέµατα παραδοσιακών οικονοµικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε 

µαρασµό αποτελούν χρήσιµο πεδίο αναζητήσεων, ανταλλαγής απόψεων και 

εφαρµογής των καλύτερων πρακτικών.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πλησιάζει τα 2.850.000 €, ενώ για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας φτάνει τα 
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550.000 €. Η διάρκεια του έργου θα είναι 24 µήνες από 01/10/2005 έως 30/09/2007.  

 

Στο έργο αυτό συµµετέχουν από ελληνικής πλευράς, εκτός από το Κέντρο 

Επιχείρησης και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος (BIC Δυτικής Ελλάδος), το  

Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, το Ινστιτούτο 

Εργασίας ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ (Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας) και ο Ευρωπαϊκός Επιχειρησιακός 

Όµιλος (ΕΕΟ Group).  

 

Για κάθε συµµετέχουσα περιοχή, έχει καθορισθεί ένα πρόγραµµα πιλοτικών ενεργειών. 

Για την ∆υτική Ελλάδα προβλέπεται :  

 Επαγγελµατική Κατάρτιση Γυναικών και Εδικών Οµάδων του Πληθυσµού και 

ειδικότερα:  

 Συνεχής επαγγελµατική κατάρτιση για µειονεκτούσες οµάδες του 

πληθυσµού.  

 Κατάρτιση και προκατάρτιση σε γυναίκες 25-45 ετών, µακροχρόνια 

άνεργες ή «αρχηγούς» µονογονεικής οικογένειας.  

 Forum Κοινωνικών Εταίρων Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

 Ενίσχυση της δυναµικής ανάπτυξης της Επιχειρηµατικότητας σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο που µε την σειρά της οδηγεί σε ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της τοπικής αγοράς στο σύνολο της, Σε πιο ειδικό πλαίσιο:  

 «Ενδυνάµωση» του ρόλου των γυναικών στην αγορά εργασίας µέσα 

από τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων προώθησης 

γυναικών σε στρατηγικές θέσεις λήψης αποφάσεων.  

 Επιβράβευση και «ανάδειξη» επιτυχηµένων επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων από γυναίκες που δραστηριοποιήθηκαν στην 

τοπική αγορά τα τελευταία χρόνια.  

 

 

Ποιοι είναι οι Εταίροι και τα Βασικά τους Χαρακτηριστικά  

 

Αν και το γεωγραφικό και οικονοµικό πλαίσιο κάθε περιοχής είναι διαφορετικό, 

υπάρχουν πολλές οµοιότητες. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει εταίρους από τέσσερις 
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διαφορετικές ευρωπαϊκές περιοχές µε διαφορές στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

και τις οικονοµίες τους, οι περιοχές µοιράζονται από τη µια πλευρά τις προκλήσεις της 

αναδόµησης, π.χ. η απώλεια παραδοσιακής απασχόλησης µέσω της τεχνολογικών 

προόδου και της παγκοσµιοποίησης, και αφ' ετέρου το πλεονέκτηµα της υιοθέτησης 

ήδη τοπικών στρατηγικών απασχόλησης.  

Η περιοχή Döbeln, Γερµανία, έχει πέντε µικρότερες πόλεις και είναι κύρια αγροτική. 

Αν και ανατολικογερµανική περιοχή που έχει δεχτεί µια τεράστια ανάπτυξη πρόσφατα, 

ακόµα δεν έχει ωφεληθεί και επιπλέον, ο πληθυσµός µειώνεται µέσω της εσωτερικής 

µετανάστευσης ειδικά των νέων προς τις πιο ακµάζουσες περιοχές στη ∆υτική 

Γερµανία. Μετά από την πολιτική αλλαγή του 1989/1990, η περιφερειακή οικονοµία 

κατέρρευσε σχεδόν εξ ολοκλήρου. Από το 1993, µια νέα οικονοµική ανάπτυξη έχει 

αρχίσει, αλλά είναι ακόµα µακριά από την σταθεροποίηση. Η τοπική οικονοµία της 

περιοχής σήµερα αποτελείται από µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που 

αναπτύσσουν δραστηριότητες στις βιοµηχανίες κατασκευής (π.χ. αυτοκίνητα), τις 

τέχνες, το εµπόριο και τα τρόφιµα. Αυτές οι επιχειρήσεις υστερούν στην καινοτοµία 

και στη συγκέντρωση που θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν τη µακροπρόθεσµη 

ανταγωνιστικότητά τους. Η περιοχή έχει τη σηµαντική δοµική ανεργία (περίπου 20%). 

Το πρόγραµµα εποµένως δίνει προτεραιότητα στην προαγωγή της απασχόλησης 

γυναικών (για να µειώσει τη µακροπρόθεσµη ανεργία που επηρεάζει ειδικά τις 

γυναίκες), στον τριτογενή τοµέα, στον σχηµατισµό δικτύων µεταξύ των ΜΜΕ και της 

εφαρµοσµένης έρευνας.  

 

Η περιοχή Ostergotland (κεντρική Σουηδία) έχει 415.000 κατοίκους. Εκεί, οι 

αστικοποιηµένες κεντρικές περιοχές περιβάλλονται από τους συνήθως αγροτικούς 

δήµους που πάσχουν από µείωση του πληθυσµού τους. Η περιοχή έχει λάβει ήδη 

σηµαντικά µέτρα για να προωθήσει τις προσανατολισµένες στο µέλλον βιοµηχανίες 

(αεροδιαστηµικές βιοµηχανίες, τεχνολογίες βιολογικής επιστήµης και ICT) και µπορεί 

εποµένως να µοιραστεί πολλές λύσεις µε τους άλλους εταίρους. Εντούτοις, οι 

ευκαιρίες απασχόλησης σε αυτούς τους τοµείς είναι περιορισµένες σε έναν µικρό 

αριθµό προσώπων που ζουν στην περιοχή. Εκτιµώντας ότι η δοµική ανεργία υπάρχει 

µεταξύ των νέων, των γυναικών και των µεταναστών, υπάρχουν ελλείψεις εργασίας 

σε άλλους οικονοµικούς τοµείς καθώς επίσης και δυσαναλογίες µεταξύ των 

αστικοποιηµένων και αγροτικών µερών της περιοχής. Το πρόγραµµα εποµένως 

εστιάζει στο ταίριασµα µεταξύ της προσφοράς εργασίας και της ζήτησης καθώς 
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επίσης και στην προαγωγή της απασχόλησης για τις µειονεκτικές ηλικιακές οµάδες – 

όσον αφορά το κριτήριο της απασχόλησης/ εισόδου στην αγορά εργασίας, π.χ. 45+).  

Η περιοχή Mechelen (Βέλγιο) βρίσκεται στο βόρειο τµήµα Βρυξελλών. Η περιοχή 

έχει 310.000 κατοίκους και είναι πυκνά κατοικηµένη. Εκτιµώντας ότι οι παραδοσιακές 

βιοµηχανίες κατασκευής κλείνουν, οι νέοι τοµείς όπως οι φαρµακευτικές και χηµικές 

βιοµηχανίες προκύπτουν. Επιπλέον, ο ολόκληρος τοµέας των υπηρεσιών 

αναπτύσσεται (π.χ. υγειονοµική περίθαλψη και σχετικές µε τις επιχείρησης υπηρεσίες). 

Η αλλαγή της περιφερειακής οικονοµίας εντούτοις έχει το προβάδισµα στη δοµική 

ανεργία µεταξύ εκείνων των οµάδων που έχουν αποτύχει να υιοθετήσουν τα 

απαραίτητα προσόντα για να αναλάβουν την αλλαγή από τις βιοµηχανίες κατασκευής 

στον τοµέα των υπηρεσιών. Το πρόγραµµα επικεντρώνεται προκειµένου καλύτερα να 

ταιριαχτούν µε η προσφορά και η ζήτηση εργασίας.  

 

Με περισσότερους από 740.000 κατοίκους, η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας είναι η 

µεγαλύτερη περιοχή που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα. Η περιφερειακή οικονοµία 

βασίζεται ακόµα από τις πολύ παραδοσιακές επιχειρήσεις: η γεωργία, η βιοµηχανία 

και οι υπηρεσίες είναι οι σηµαντικότεροι τοµείς. Αν και η περιοχή έχει υποστεί ήδη µια 

έντονη αποβιοµηχανοποίηση την περίοδο 1984-1992, αναµένονται περαιτέρω 

δραµατικές αλλαγές (π.χ. σηµαντική συρρίκνωση του πρωτογενούς τοµέα). Ειδικά οι 

νέοι και οι γυναίκες επηρεάζονται από τη µακροχρόνια ανεργία. Το πρόγραµµα 

προτείνει διάφορες ενέργειες για να προωθηθεί η απασχόληση στη Δυτική Ελλάδα 

όπως η ενδυνάµωση της συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων για να διαχειριστεί 

καλύτερα τις προκλήσεις στην περιφερειακή οικονοµία, της προαγωγής της 

επαγγελµατικής κατάρτισης, της δηµιουργίας των βελτιωµένων ευκαιριών 

απασχόλησης για τις µειονεκτούσες οµάδες και της ενθάρρυνσης του γυναικείου 

επιχειρηµατικού πνεύµατος. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα - Κύριοι στόχοι του προγράμματος  

 

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τις συµµετέχουσες περιφέρειες στην 

υλοποίηση µιας Τοπικής Στρατηγικής Απασχόλησης µε τέτοιο τρόπο που να 

συµβάλλει σηµαντικά στη διαχείριση των αλλαγών που παρατηρούνται στα 

διοικητικά της όρια και να εφαρµοστούν αποτελεσµατικές τοπικές στρατηγικές 

απασχόλησής που να λαµβάνουν υπόψη και να αντιµετωπίζουν τις αλλαγές που 
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συµβαίνουν σε κάθε Περιφέρεια.  

 

Οι εταίροι έχουν προσδιορίσει – κάθε ένας για την Περιφέρεια του-τους τοµείς 

προτεραιότητας όπου είναι απαραίτητη η δράση για να εξασφαλίσει τη 

µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητα και αύξηση της απασχόλησης. Το πρόγραµµα θα 

παράσχει στους εταίρους την εµπειρία σε παρόµοιες ενέργειες που γίνονται στις 

περιοχές συνεργατών. Εκτός από τη μεταφορά των καλύτερων προτύπων πρακτικής, 

το πρόγραµµα προωθεί την ανάπτυξη νέων περιεκτικών προσεγγίσεων που είναι οι 

καταλληλότερες να ταιριάξουν µε τις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες. Ένα 

σηµαντικό στοιχείο του προγράµµατος θα είναι η πρακτική δοκιµή των 

µεταφερµένων και πρόσφατα αναπτυγµένων πειραµατικών προσεγγίσεων.  

 

Το πρόγραµµα θα επιτρέψει στις συµµετέχουσες περιοχές να ψάξουν για τη 

διαθέσιµη καλύτερη πρακτική και για να αναπτύξουν τα νέα εργαλεία που θα τους 

βοηθήσουν για να εξετάσουν τις επιδράσεις της αναδόµησης και για να αποκριθούν 

µε τις πολιτικές και τα προγράµµατα δράσης που εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες που 

συνδέονται µε την αλλαγή. Οι ειδικές ενέργειες για τις υπό οµάδες-στόχους, π.χ. 

γυναίκες και µετανάστες, στα πλαίσια της αγοράς εργασίας, θα προωθήσουν την 

τοπική κοινωνική συνοχή. Το πρόγραµµα επίσης προβλέπει να διευθύνει τα θεµατικά 

εργαστήρια (π.χ. στην προώθηση της ενεργού συµµετοχής των γυναικών στην αγορά 

εργασίας). 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ο μηχανισμός επιβράβευσης γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης 

στοχεύει στην προώθηση της ισότητας των φύλων, του επιχειρηματικού πνεύματος 

των διάφορων ειδικών ομάδων (π.χ. νεολαία, γυναίκες) και την τοπική ανάπτυξη 

γενικά.  

Εντάσσεται στο πρόγραμμα FILES «Future-oriented Implementation of Local 

Employment Strategies». 

Συντονιστής και υπεύθυνος υλοποίησης της δραστηριότητας αυτής είναι Κέντρο 

Επιχείρησης και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος (BIC Δυτικής Ελλάδος).  
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Ο μηχανισμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί για την απονομή βραβείων σε τοπικές 

(υπάρχουσες) εταιρίες με ισχυρή παρουσία γυναικών στο διοικητικό 

επίπεδο ή με την αυξημένη απασχόληση των γυναικών καθώς και την 

εφαρμογή καινοτομίας, σε συνδυασμό και με άλλα κριτήρια, όπως ο τομέας 

δραστηριότητας, οι εξαγωγές, οι οικονομικοί δείκτες, ο βαθμός εισαγωγής ΤΠΕ, η 

βιωσιμότητα της επιχείρησης. 
 
Ως καινοτομία ορίζεται «η υλοποίηση/ εμπορευματοποίηση ενός προϊόντος με 

βελτιωμένα χαρακτηριστικά απόδοσης, όπως π.χ. η παροχή αντικειμενικά νέων ή 

βελτιωμένων υπηρεσιών στον καταναλωτή. Ως τεχνολογική καινοτομία διαδικασίας 

ορίζεται η υλοποίηση/ υιοθέτηση νέων ή σημαντικά βελτιωμένων μεθόδων 

παραγωγής ή παράδοσης, που μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στον εξοπλισμό, 

στους ανθρώπινους πόρους, στις μεθόδους εργασίας ή σε κάποιον συνδυασμό των 

παραπάνω.» 

 «Καινοτόμες δραστηριότητες» συνιστούν όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά, 

οργανωτικά, χρηματοδοτικά και εμπορικά βήματα που οδηγούν πράγματι στην 

εφαρμογή καινοτομιών, ή την επιδιώκουν. Ορισμένες καινοτόμες δραστηριότητες 

είναι καθαυτές καινοτόμες, άλλες δεν αποτελούν πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά 

είναι απαραίτητες για την εφαρμογή καινοτομιών. Στις καινοτόμους δραστηριότητες 

περιλαμβάνεται και η Έρευνα & Ανάπτυξη που δεν σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξη 

συγκεκριμένης καινοτομίας. 

 Σύμφωνα με την πρώτη έννοια του όρου (καινοτομική διαδικασία), το 

βάρος πέφτει στον τρόπο με τον οποίο επινοείται και παράγεται η καινοτομία, 

στα διάφορα στάδια που οδηγούν σε αυτήν (δημιουργικότητα, μάρκετινγκ, 

έρευνα και ανάπτυξη, σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή) και στην 

αλληλεξάρτησή τους. 

 Σύμφωνα με την δεύτερη έννοια του όρου (η καινοτομία ως αποτέλεσμα), 

το βάρος πέφτει στο νέο προϊόν, τη νέα μέθοδο ή τη νέα υπηρεσία. 

Διακρίνουμε, έτσι την ριζική καινοτομία (όπως είναι, παραδείγματος χάριν, 

η κυκλοφορία ενός νέου εμβολίου ή του δίσκου compact) και την 

βελτιωτική καινοτομία, η οποία μεταβάλλει, με προοδευτικές βελτιώσεις, 

τα προϊόντα, τις μεθόδους ή τις υπηρεσίες 

Η Καινοτομία όσον αφορά τις μεθόδους και τις διαδικασίες επιτρέπει την αύξηση της 

παραγωγικότητας των συντελεστών, αυξάνοντας την παραγωγή και/ ή μειώνοντας το 
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κόστος. Επιτρέπει την κατάλληλη προσαρμογή των τιμών και την αύξηση της 

ποιότητας και της αξιοπιστίας των προϊόντων.  

Η Καινοτομία όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας και την αξιοποίηση των 

ανθρώπινων πόρων, όπως και η ικανότητα έγκαιρης πρόβλεψης των τεχνικών, της 

εξέλιξης των αναγκών και των αγορών, είναι συχνά απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την επιτυχή προώθηση των άλλων μορφών καινοτομίας. 

Η καινοτομία πρέπει να ερμηνευθεί με την ευρύτερη έννοιά της και να καλύπτει τόσο 

την τεχνολογική καινοτομία με την ενίσχυση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων 

υψηλής, μέσης και χαμηλής τεχνολογίας, όσο και των εκσυγχρονισμό των 

δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών ιδίως των μικρών επιχειρήσεων και των 

μικροεπιχειρήσεων, καθώς επίσης και των εκσυγχρονισμό τους στα κοινωνικά 

ζητήματα και τη δημιουργία απασχόλησης.  
 

 

Ο μηχανισμός επιβράβευσης γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης 

περιλαμβάνει :  

1. Διαδικασίες πρόσκλησης - υποβολής προτάσεων και σχετικά συνοδευτικά 

έγγραφα.  

2. Διαδικασίες αξιολόγησης για την επιλογή των καταλληλότερων εταιριών μέσω 

του προσδιορισμού ενός διαφανούς συνόλου κριτηρίων αξιολόγησης και της 

δημιουργίας μιας επιτροπής των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα ταξινομήσουν 

τις αιτήσεις / προτάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής  

3. Επιτροπή για την τελική έγκριση των επιλεγμένων προτάσεων. Η επιτροπή 

αυτή θα αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. του BIC Δυτικής Ελλάδας. 

Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα είναι δυνατόν να 

συμμετέχει ως παρατηρητής, εάν χρειαστεί.  

4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις υποψήφιες για βράβευση εταιρίες σχετικά 

με την επεξεργασία και υποβολή του φακέλου συμμετοχής, το οποίο θα 

περιέχει:  

 Αίτηση συμμετοχής - Τεκμηρίωση 

 Δικαιολογητικά έγγραφα  

5. Τελετή επιβράβευσης, με την συμμετοχή όλων των τοπικών συνεργατών 

προγράμματος, των τριών τοπικών εμπορικών επιμελητηρίων, της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των τοπικών μέσων ενημέρωσης.  
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Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στην ενθάρρυνση των τοπικών εταιριών, που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, στο εμπόριο και στις υπηρεσίες και ικανοποιούν 

ορισμένα κριτήρια σχετικά με την γυναικεία επιχειρηματικότητα και απασχόληση.  

Μέσω αυτού του μηχανισμού απονομής βραβείων, το πρόγραμμα στοχεύει  στην 

προσέλκυση τέτοιου είδους εταιριών και να προβληθούν ως πρότυπο για όλες τις 

τοπικές εταιρίες. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

Μέσω του Μηχανισμού Επιβράβευσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας θα 

βραβευθούν δύο κατηγορίες υφιστάμενων επιχειρήσεων που εφαρμόζουν καινοτομία: 

 Επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες επιχειρηματίες (έως 10 

επιχειρήσεις)  

 Επιχειρήσεις με υψηλό ποσοστό συμμετοχής απασχολούμενων 

γυναικών (έως 10 επιχειρήσεις)  

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (είτε να έχουν έδρα είτε παράρτημα).  

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι 

ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή 

Συνεταιρισμός), 

Σχετικά με την 1η κατηγορία (Επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες επιχειρηματίες), 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μετέχουν στο κεφάλαιο Γυναίκες, με ποσοστό 

τουλάχιστον 51% και να έχουν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας 

Σχετικά με την 2η κατηγορία (Επιχειρήσεις με υψηλό ποσοστό συμμετοχής 

απασχολούμενων γυναικών), απαραίτητη προϋπόθεση είναι να απασχολούνται 

Γυναίκες, σε ποσοστό τουλάχιστον 51% των εργαζομένων.  

Επίσης οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα μπορούν να ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα σε οποιονδήποτε από τους τρεις τομείς παραγωγής 

(πρωτογενή – δευτερογενή – τριτογενή). 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης αυτής είναι 50.000 €, καλύπτεται από το 

πρόγραμμα FILES και αφορά αποκλειστικά τα βραβεία. Αναλυτικά : 

 30.000 € - Επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες επιχειρηματίες 

(έως 10 επιχειρήσεις),  
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 20.000 € - Επιχειρήσεις με υψηλό ποσοστό συμμετοχής 

απασχολούμενων γυναικών (έως 10 επιχειρήσεις) 

Τα βραβεία αφορούν τις δυο παραπάνω κατηγορίες και είναι :  

 

1ο Βραβείο – Διαφημιστικό spot στην τηλεόραση 

2ο Βραβείο - Διαφημιστικό spot στο ραδιόφωνο 

3ο Βραβείο – Διαφημιστικά φυλλάδια  

4ο Βραβείο – Καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ  

5ο Βραβείο – Δημιουργία υλικού προώθησης των επιχειρήσεων  

 

 Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει περισσότερα του ενός βραβείου  

 

 Σε καμία επιχείρηση δεν θα απονεμηθούν χρηματικά ποσά. Τα παραπάνω 

χρηματικά ποσά, που αφορούν τα βραβεία, θα διαχειριστούν από το Κέντρο 

Επιχείρησης και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος (BIC Δυτικής Ελλάδος), το οποίο και 

θα φροντίσει για την έγκαιρη και σωστή απονομή τους.  

 

Στα πλαίσια της δημιουργίας μιας παράδοσης, με στόχο την συνέχεια της και τα 

επόμενα χρόνια – κάθε χρόνο, το BIC Δυτικής Ελλάδος θα διοργανώσει εκδήλωση 

απονομής των παραπάνω βραβείων με τη λήξη.  

 

Πέραν των ανωτέρω βραβείων, στην εκδήλωση αυτή, και πάλι στο πλαίσιο του 

προγράμματος Files, θα απονεμηθούν τιμητικά βραβεία γυναικών επιχειρηματιών, 

επιχειρήσεων που απασχολούν μεγάλο αριθμό γυναικών καθώς και γυναικών σε 

διοικητικές θέσεις στις επιχειρήσεις αυτές που εφαρμόζουν καινοτομία.  
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Τα τιμητικά βραβεία αφορούν προφανώς και τις δυο παραπάνω κατηγορίες και είναι :  

 

1η Κατηγορία  

o Γυναίκα επιχειρηματίας της χρονιάς που πέρασε (Επιχειρήσεις που 

ανήκουν σε γυναίκες επιχειρηματίες) 

o Πρωτοεμφανιζόμενη γυναίκα επιχειρηματίας της χρονιάς που πέρασε 

(Επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες επιχειρηματίες) 

o Γυναίκα επιχειρηματίας που πρωτοτυπεί ή εισάγει καινοτομία  

(Επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες επιχειρηματίες) 

o Γυναίκα επιχειρηματίας που εξάγει προϊόντα στο εξωτερικό 

διαφημίζοντας την πόλη  (Επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες 

επιχειρηματίες) 

2η Κατηγορία  

o Επιχείρηση που απασχολεί γυναίκες σε μεγάλο ποσοστό την χρονιά 

που πέρασε (Επιχειρήσεις με υψηλό ποσοστό συμμετοχής 

απασχολούμενων γυναικών) 

o Πρωτοεμφανιζόμενη επιχείρηση που απασχολεί γυναίκες σε μεγάλο 

ποσοστό την χρονιά που πέρασε (Επιχειρήσεις με υψηλό ποσοστό 

συμμετοχής απασχολούμενων γυναικών) 

o Επιχείρηση που απασχολεί γυναίκες σε μεγάλο ποσοστό και που 

πρωτοτυπεί ή εισάγει καινοτομία  (Επιχειρήσεις με υψηλό ποσοστό 

συμμετοχής απασχολούμενων γυναικών) 

o Επιχείρηση που απασχολεί γυναίκες σε μεγάλο ποσοστό και που εξάγει 

προϊόντα στο εξωτερικό διαφημίζοντας την πόλη (Επιχειρήσεις με 

υψηλό ποσοστό συμμετοχής απασχολούμενων γυναικών) 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος 
(BIC Δυτικής Ελλάδος), στη διεύθυνση : 
 
Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
(BIC) 
Μιχαλακοπούλου. 58,  ΤΤ 262 21 Πάτρα-Αχαΐα 
 
σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη : «Για τον διαγωνισμό Επιβράβευσης 

Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, πρόγραμμα FILES» μέχρι 

την Παρασκευή 24 Αυγούστου και ώρα 14:00..  

 

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για μια (μόνο) 

από τις παρακάτω κατηγορίες :  

 Επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες επιχειρηματίες (θα βραβευθούν μέχρι 

10 επιχειρήσεις),  

 Επιχειρήσεις με υψηλό ποσοστό συμμετοχής απασχολούμενων γυναικών (θα 

βραβευθούν μέχρι 10 επιχειρήσεις) 

 

Στον φάκελο συμμετοχής θα περιλαμβάνονται : 
 

 Η αίτηση συμμετοχής (σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα) 

 Σχετικά δικαιολογητικά  

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1.  Εφόσον πρόκειται για εταιρεία, αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της 

επιχείρησης. Εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση, βεβαίωσης έναρξης 

επιτηδεύματος. 

2.  Άδεια λειτουργίας σε ισχύ. 

3.  Υπεύθυνη δήλωση (του Ν. 1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου της 

επιχείρησης  ότι: 

• Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή. 

• Η επιχείρηση δεν έχει δηλώσει αδράνεια τα 3 τελευταία έτη. 
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4.  Αντίγραφο εντύπου Ε7 για τα έτη 2004, 2005, 2006.  

5.  Σχετικό υλικό τεκμηρίωσης του έργου της εταιρίας (έγγραφο / ηλεκτρονικό / 

οπτικοακουστικό). 

6.  Επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Γ’ Κατηγορίας, υποχρεούνται επιπλέον 

των παραπάνω δικαιολογητικών στην υποβολή των κατωτέρω 

δικαιολογητικών: 

• Δημοσιευμένοι ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης των ετών 2003, 

2004, 2005, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα έγγραφα Δήλωσης 

Φορολογίας Εισοδήματος . 

• Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος των ετών 2004, 2005, 2006 

(Έντυπο Ε3). 

 

Επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Β’ Κατηγορίας, υποχρεούνται επιπλέον 

των παραπάνω δικαιολογητικών στην υποβολή των κατωτέρω 

δικαιολογητικών: 

• Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος των ετών 2004, 2005, 2006 

(Έντυπο Ε3).  

 

Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην τήρηση Βιβλίων, 

υποχρεούνται επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών στην υποβολή των 

κατωτέρω δικαιολογητικών: 

• Αντίγραφα των εντύπων Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, 

 

 

 

 

Κάθε αίτηση θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου που θα αποτελείται από : 

 

o το αρχικό  «FILES» 

o έπειτα αναφορικά με το σε ποιο νομό δραστηριοποιείται η επιχείρηση «AXA» 

για Αχαΐα, «AIT» για Αιτωλοακαρνανία ή ΗΛΕ για Ηλεία 

o έπειτα τον αύξοντα αριθμό ξεκινώντας από 001 

o τέλος την ημερομηνία υποβολής  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
1. Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών 

Μετά την υποβολή των προτάσεων θα δημιουργηθεί μια γνωμοδοτική επιτροπή 

αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες προερχόμενοι από το BIC Δυτικής Ελλάδος, 

τα τρία επιμελητήρια της περιφέρειας (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας) και από 

την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.   

 

Η επιτροπή αυτή θα δημιουργηθεί με σχετική απόφαση του προέδρου του BIC 

Δυτικής Ελλάδος. Έργο της θα είναι η ταξινόμηση και αξιολόγηση των 

υποβληθείσων προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.   
 

Η γνωμοδοτική επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και 

στον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής. 

 

Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψουν ελλείψεις εγγράφων, 

ενημερώνεται αμέσως ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος υποχρεούται εντός 10ημέρου από 

την αποστολή της κοινοποίησης, να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. 

Παρεχομένης άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή σε περίπτωση που και τα νέα 

στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή, και γενικότερα στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι 

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη 

της πρότασης. Οι προτάσεις που απορρίπτονται σε αυτό το στάδιο τίθενται στο 

αρχείο και ενημερώνονται άμεσα οι ενδιαφερόμενοι. 

 

Οι υπόλοιπες προτάσεις προχωρούν προς αξιολόγηση. 
 

2. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προτάσεων 

Οι προτάσεις που δεν τέθηκαν στο αρχείο εξετάζονται στη συνέχεια από την 

επιτροπή. Οι προτάσεις βαθμολογούνται  με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, 

ακολουθώντας τα πολλαπλάσια του 10 στην αριθμητική κλίμακα 0 -100. 
 

3. Γνωμοδότηση  
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Η επιτροπή αυτή συμπληρώνει σχετικό έντυπο αξιολόγησης και εισηγείται σχετικά 

στην Εγκριτική Επιτροπή.  
 

4. Υπαγωγή των προτάσεων 

Η εγκριτική επιτροπή θα αποφασίσει για την τελική επιλογή των προτάσεων που 

θα βραβευθούν και θα αποτελείται από :  
 

 Τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηλείας & πρόεδρος του BIC 

 Τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας  

 Τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

 Εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ  

 Εκπρόσωπο του ΕΟΜΜΕΧ 

 

 

Μετά την παραπάνω διαδικασία εξέτασης των προτάσεων, συνάγεται η τελική 

βαθμολογία των προτάσεων. 

 

Στη συνέχεια, οι προτάσεις σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει 

κατανέμονται σε σχετικούς πίνακες ανά κατηγορία. Ακολούθως, το BIC Δυτικής 

Ελλάδας ενημερώνει όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με σχετικές εγκριτικές ή 

απορριπτικές αποφάσεις και φροντίζει για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.  

 

Αιτήσεις επιχειρήσεων, που έχουν απορριφθεί ή έχουν τεθεί στο αρχείο, δεν 

επανεξετάζονται. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η υποψήφια 

επιχείρηση είναι :  

 Επιχειρήσεις Που Ανήκουν Σε Γυναίκες Επιχειρηματίες 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Συντελεστής 
Βαρύτητας 

1 
Βαθμός καινοτόμων διαδικασιών στη διοίκηση των 
επιχειρήσεων και στον τρόπο παραγωγής προϊόντων / 
υπηρεσιών 

15% 

2 Βαθμός εισαγωγής ΤΠΕ 10% 

3 Βαθμός «παραγωγής» καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών/ 
διαδικασιών 20% 

4 Η βιωσιμότητα της επιχείρησης 15% 

5 Οικονομικά κριτήρια (κύκλος εργασιών, κέρδη κ.λπ.) 10% 

6 Αριθμός απασχολουμένων (ρυθμός αύξησης) 10% 

7 Εκπαιδευτικό επίπεδο απασχολουμένων 10% 

8 Εξαγωγική δραστηριότητα 10% 

  100% 
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Σελ. 19  από 19 

 Επιχειρήσεις Με Υψηλό Ποσοστό Συμμετοχής Απασχολούμενων 

Γυναικών 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Συντελεστής 
Βαρύτητας 

1 Αριθμός απασχολούμενων γυναικών στην επιχείρηση – 
ρυθμός αύξησης 20% 

2 Θέση που κατέχουν στο οργανόγραμμα της επιχείρησης 20% 

3 Εκπαιδευτικό επίπεδο απασχολουμένων γυναικών 10% 

4 Η βιωσιμότητα της επιχείρησης 15% 

5 Οικονομικά κριτήρια (κύκλος εργασιών, κέρδη κ.λπ.) 10% 

6 Βαθμός καινοτόμων διαδικασιών στη διαδικασία παραγωγής 
προϊόντων/ υπηρεσιών 15% 

7 Εξαγωγική δραστηριότητα 10% 

  100% 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

Η Τελετή απονομής βραβείων θα λάβει μέρος σε ημερομηνία και μέρος που θα 

ανακοινωθεί από το BIC Δυτικής Ελλάδος, με την συμμετοχή όλων των τοπικών 

συνεργατών προγράμματος, των τριών τοπικών εμπορικών επιμελητηρίων, της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των τοπικών μέσων ενημέρωσης. 
 

Επίσης οι βραβευθείσες επιχειρήσεις, θα ετοιμάσουν και θα παρουσιάσουν ένα 

απόσπασμα του έργου τους.  
 


