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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Stanislav AVSEC, Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία 

Samiye HANCIOGLU, Afikad, Αφιονκαραχισάρ, Τουρκία 

Το παρόν βιβλίο προσφέρει συγκριτικές προοπτικές των εμπειριών διάφορων 

εταίρων (Γαλλία, Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβενία και Τουρκία) που συμμετέχουν 

στο Έργο του Προγράμματος Erasmus+, το οποίο χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Εκπαιδευτική Smartphone Εφαρμογή για Γυναίκες 

Χειροτέχνες που επιθυμούν να εργάζονται από το σπίτι τους» (Dreamy m-

Learning), το οποίο  διήρκησε για δύο χρόνια μεταξύ 2017-19. Το Έργο, και με 

τη σειρά του το παρόν βιβλίο, επικεντρώνεται στον τομέα της εκμάθησης μέσω 

κινητών τηλεφώνων της επιχειρηματικότητας για αρχάριες χαμηλού μορφωτικού 

επιπέδου, ειδικά για τις γυναίκες χειροτέχνες προκειμένου να ξεκινήσουν 

εργασία από το σπίτι τους. To παρόν βιβλίο ξεκινάει εισαγωγικά με τους 

γενικούς όρους που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Αναφέρεται σε 

ιστορικά στοιχεία και πολιτικές που αφορούν την έννοια εκμάθησης μέσω 

κινητών τηλεφώνων και ειδικότερα την έννοια των επιχειρήσεων. Η εκμάθηση 

μέσω κινητών τηλεφώνων εκλαμβάνεται ως ένας τρόπος για να μάθει κανείς την 

επιχειρηματικότητα, καθώς επικεντρώνεται στα ίδια τα ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευόμενων και επιτρέπει την ενεργό μάθηση,  ενθαρρύνοντάς τους να 

ξεκινήσουν και να διευθύνουν τη δική τους επιχείρηση. Με άλλα λόγια, 

αναπτύσσει τις δεξιότητες των εκπαιδευόμενων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται 

στο  πνεύμα της πραγματικής επιχειρηματικότητας. 

Η εκμάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων αποτέλεσε βασικό θέμα αντιπαράθεσης 

και συζήτησης στην εκπαίδευση και την κοινότητα παγκοσμίως για πολλά 

χρόνια και με τη σειρά της κατέστησε αναγκαία την αναβάθμιση της πολιτικής 

και της πρακτικής σε διάφορα επίπεδα διεθνώς. Η εκμάθηση μέσω κινητών 

τηλεφώνων αποτελεί μια εμπειρία και  ευκαιρία που παρέχει η εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Είναι η μάθηση οπουδήποτε και οποτεδήποτε με 

άμεση πρόσβαση κατ’ απαίτηση σε έναν εξατομικευμένο κόσμο γεμάτο με τα 
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εργαλεία και τους πόρους που προτιμούμε για τη δημιουργία της δικής μας 

γνώσης, την ικανοποίηση της φιλομάθειάς μας, τη συνεργασία με τους άλλους 

και την καλλιέργεια εμπειριών που είναι αλλιώς ανέφικτες. Η εκμάθηση μέσω 

κινητών τηλεφώνων προσφέρει πολλά οφέλη και ευκαιρίες στο  να προσεγγίσει 

τους εκπαιδευόμενους με διαφορετικούς τρόπους,  να βελτιώσει και να 

εξατομικεύσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση που λαμβάνουν. Το πρώτο 

σημαντικό όφελος είναι η ικανότητα να μαθαίνεις εν κινήσει. Η εκμάθηση μπορεί 

να λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε με συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας. Αυτό το χαρακτηριστικό της εκμάθησης μέσω κινητών τηλεφώνων 

είναι εξαιρετικά επωφελές για τις γυναίκες που δεν έχουν χρόνο να βγουν εκτός 

σπιτιού για εκπαίδευση λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. 

Η εκμάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων είναι επίσης ένας πιθανός τρόπος 

προσέγγισης υποψήφιων εκπαιδευόμενων που δεν έχουν πρόσβαση. Η κινητή 

τεχνολογία, σε σύγκριση με άλλες τεχνολογικές πρωτοβουλίες, παρέχει σχετικά 

χαμηλότερο κόστος ανά εκπαιδευόμενο για μια υψηλής ισχύος και βιώσιμη 

τεχνολογία. Επιπλέον, οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν σημαντική 

ισχύ στη λήψη μαθησιακών ευκαιριώνπέρα από τα όρια μιας σχολικής 

αίθουσας.  Η εκμάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων παρέχει ένα μέσον, το οποίο 

βελτιώνει τις δεξιότητες σκέψης υψηλότερου επιπέδου, όπως είναι η κριτική 

σκέψη και η επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία, η συνεργασία, η 

δημιουργικότητα και η καινοτομία. Οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ειδικά σε 

σύνδεση 1:1, επιτρέπουν την υλοποίηση της εξατομικευμένης μάθησης. Η 

κινητή τεχνολογία καθιστά τη διαδικασία αυτή πιο απλή, επιτρέποντας την 

αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση της ανάπτυξης των 

εκπαιδευόμενων. Τέλος, η εκμάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων παρέχει έναν 

νέο τρόπο παρακίνησης των εκπαιδευόμενων παρέχοντας υψηλά επίπεδα 

δέσμευσης και καινοτομίας, εξατομίκευσης και αυτονομίας. Η δυνατότητα 

συνεχούς χρήσης νέων εφαρμογών και εξεύρεσης νέων τρόπων χρήσης της 

συσκευής, διατηρεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων. Οι συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας δεν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από όλους τους χρήστες, 

ιδίως από τους χρήστες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, καθώς και τους 
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ηλικιωμένους. Με την εκμάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων, ο χρήστης θα 

μπορούσε να έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει διαφορετικά χαρακτηριστικά 

των κινητών συσκευών. 

Ως πυρήνας της εκμάθησης μέσω κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιήθηκε μια 

σύγχρονη ιδέα για την επιχειρηματικότητα σε ανοικτό μαθησιακό περιβάλλον. Οι 

επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο θεωρούνται ευυπόληπτοι και απολαμβάνουν 

υψηλή θέση στην κοινωνία. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα του ενήλικου 

πληθυσμού ανά τον κόσμο θεωρούν την έναρξη μιας επιχείρησης μια καλή 

επιλογή σταδιοδρομίας. Σε όλα τα επίπεδα της παγκόσμιας οικονομικής 

ανάπτυξης όσον αφορά την αντίληψη ευκαιριών, λίγο περισσότερο από τους 

μισούς ενήλικες πιστεύουν ότι έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να 

ξεκινήσουν μια επιχείρηση, ενώ το ένα τρίτο δείχνει ότι ο φόβος της αποτυχίας 

θα τους εμπόδιζε να επιδιώξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Κίνητρο για 

επιχειρηματική δραστηριότητα σε αρχικό στάδιο θεωρείται η επιχειρηματική 

ευκαιρία και όχι η εκκίνηση εξ ανάγκης. Ανάμεσα στους επιχειρηματίες με 

ευκαιριακά κίνητρα, ένα μέρος αυτών επιδιώκει να βελτιώσει την κατάστασή 

τους είτε με αυξημένη ανεξαρτησία είτε με αυξημένο εισόδημα. Αυτοί οι 

επιχειρηματίες πολύ συχνά δεν προβλέπουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας τα 

επόμενα πέντε έτη. Η εκμάθηση της καινοτομίας τόσο για τους επιχειρηματίες 

που διευθύνουν επιχειρήσεις μέσω ευκαιριακής συμπεριφοράς όσο και αυτών 

που διευθύνουν επιχειρήσεις εξ ανάγκης αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο για την 

επιβίωση αυτών στην αγορά. Αυτό δείχνει την ανασυγκρότηση του 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος, όπου η εκπαίδευση και η κατάρτιση στον 

τομέα της επιχειρηματικότητας πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό σημείο, 

ακολουθώντας κυβερνητική στήριξη και ρύθμιση για την υπέρβαση των 

περιοχών που περιορίζουν την επιχειρηματικότητα. Εντούτοις, η 

αποτελεσματική εφαρμογή της επιχειρηματικής ιδέας εξαρτάται από την 

αναγνώριση και τη συνεκτίμηση του ιδιαίτερου πλαισίου των συγκεκριμένων 

οικονομιών. Επιπλέον, τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα διαφέρουν σημαντικά 

τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης όσο και σε γεωγραφικές περιοχές. 
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Η EUROSTAT (Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία) ανέφερε ότι πάνω από το ένα 

τρίτο των ενηλίκων με κατώτερο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού τα τελευταία πέντε 

έτη. Οι γυναίκες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου είναι πιο πιθανόν να ζουν σε 

συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από τους άνδρες, διότι τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, οδηγούν στον αποκλεισμό τους από 

την πλήρη συμμετοχή σε όλους τους τομείς της ζωής. Πολλές από αυτές τις 

γυναίκες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου είτε απασχολούνται είτε όχι, 

ασχολούνται με χειροτεχνήματα. Αν και τα σημερινά προϊόντα χειροτεχνίας 

καθίστανται όλο και πιο πολύτιμα στα μάτια του πελάτη, η πλειονότητα αυτών 

των γυναικών δε γνωρίζουν την πραγματική αξία των προϊόντων τους ή πώς να 

τα χρησιμοποιούν με εμπορική προοπτική. Για την ανάπτυξη της οικονομίας 

μιας χώρας και την ανακούφιση της φτώχειας ανάμεσα στις γυναίκες χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου, είναι απαραίτητο να τις βοηθήσουμε και να τις 

οδηγήσουμε στη συνειδητοποίηση ότι η χειροτεχνία τους έχει εμπορική αξία και 

μπορούν να κερδίσουν χρήματα με τα χειροτεχνήματά τους, προσεγγίζοντας 

διάφορα κανάλια της αγοράς. 

Παρόλο που τα προγράμματα εκπαίδευσης κινητής τηλεφωνίας είναι γενικά 

κατάλληλα για τη διαχείριση περιγραφών των κύκλων σπουδών, σχεδίων 

μαθημάτων, εξετάσεων, μηνυμάτων κ.λπ. που σχεδιάζονται για την ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων, δεν ενδείκνυνται  για την υποστήριξη των αναγκών των ατόμων 

με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Αυτό συνήθως προέρχεται από την πεποίθηση 

ότι η εκμάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων δεν είναι κατάλληλη για τα 

προαναφερθέντα άτομα. 

Το Έργο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 

μειονεκτημάτων, που αφορούν τόσο την κατάρτιση όσο και μια επιχειρηματική 

ιδέα. Οκτώ μέλη του Έργου από χώρες σε όλη την Ευρώπη,  δεσμεύονται να 

παρέχουν πρακτική πολλαπλασιαστών με νέες αντιλήψεις για το πώς θα 

στηρίξουν την επιχειρηματικότητα - χρησιμοποιώντας διδακτική ενότητα με 

βάση την κινητή τηλεφωνία για την εκπαίδευσή τους. Ενώ ορισμένες χώρες 
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έδειξαν κατανόηση και κατείχαν τη σχετική γνώση των προσεγγίσεων 

εκμάθησης μέσω κινητών τηλεφώνων, για πολλούς από τους εταίρους του 

Dreamy m-Learning, η αντιμετώπιση του νέου τρόπου υποστήριξης της 

εκμάθησης συχνά αποδείχθηκε δύσκολη. 

Ο κύριος στόχος μας ήταν να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη μιας συνήθειας -

έξις (habitus)  εκμάθησης μέσω κινητών τηλεφώνων για γυναίκες χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου, ιδιαίτερα εκείνων που αρχίζουν να εργάζονται από το 

σπίτι τους. Επομένως, πολλές γυναίκες χειροτέχνες μπορούν να αναπτύξουν 

τις δεξιότητές τους στη χρήση συσκευών κινητής τηλεφωνίας, που τους 

βοηθούν να μεταμορφώσουν τις προσφιλείς ενασχολήσεις τους στη δική τους 

επιχείρησή. Ακολούθως, μπορεί να προκύψει αύξηση του εισοδήματος των 

νοικοκυριών. 

Η συνήθεια-έξις (habitus) είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο 

ενσωματώνεται μια κουλτούρα σε ένα άτομο και ο τρόπος που η 

εσωτερικοποίηση αυτή γίνεται η βάση για τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Είναι 

η πεποίθηση ή ο προσανατολισμός των εκπαιδευόμενων για το πώς πρέπει να 

γίνεται η εκμάθηση της επιχειρηματικότητας και πώς τελικά αυτή επηρεάζει τη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με συγκεκριμένες δραστηριότητες ή προσεγγίσεις. 

Το βιβλίο συγκεντρώνει τις εμπειρίες των μελών της κοινοπραξίας του Έργου 

προκειμένου να προκαλέσει προβληματισμό για τις επιτυχίες και τους τομείς 

ανάπτυξης που προέκυψαν από τη συμμετοχή τους στο Έργο, καθώς και την 

λεπτομερή ανάπτυξη μιας προσέγγισης εκμάθησης μέσω κινητών τηλεφώνων 

σε πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις εντός διαφορετικών πλαισίων κατάρτισης. 

Οι εμπειρίες πολλών χωρών-εταίρων από τις παρακάτω χώρες: Τουρκία, 

Σλοβενία, Ελλάδα, Γαλλία και Πολωνία, τεκμηριώνονται στο βιβλίο. 

Οι εταίροι αναφέρουν ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τους παράγοντες 

ενεργοποίησης και απενεργοποίησης που διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια του 

Έργου. Το εύρος κάλυψης είναι αληθές από γεωγραφική, πολιτισμική, 

πολιτική, κοινωνιολογική και οικονομική άποψη και ως εκ τούτου, 
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αντικατοπτρίζει πιστά πόσο δύσκολη είναι μια διαδικασία αλλαγής. Πράγματι, 

όταν κάποιος εξετάζει τη βιβλιογραφία σχετικά με τη συνήθεια-έξις(habitus) 

των γυναικών χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και το μεταβαλλόμενο σύστημα 

πεποιθήσεων, καθίσταται κατανοητό ότι η αλλαγή είναι δύσκολη και απαιτεί 

χρόνο προκειμένου να πραγματοποιηθεί ως αυθεντική αλλαγή. Ορισμένες 

πιθανές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες παρουσιάζονται με λύσεις 

για το πώς θα τις ξεπεράσουν. Πολλές από αυτές τις ιδέες διερευνώνται 

περαιτέρω σε όλο το βιβλίο. 

Εκτός από τα παραπάνω ζητήματα, το βιβλίο βασίζεται στις εμπειρίες μιας 

γυναίκας επιχειρηματία στο προσκήνιο της διαδικασίας αλλαγής. Αυτή η 

επιχειρηματίας, από ένα πλαίσιο χώρας, αναφέρει λεπτομερώς την εμπειρία 

της από την συμμετοχή της τόσο σε οικονομία ευκαιριών όσο και σε 

οικονομία  αναγκών. Αυτές οι ιστορίες επιτυχίας θα μπορούσαν να 

ενισχύσουν την εκμάθηση και τα κίνητρα σε γυναίκες χαμηλού μορφωτικού 

επιπέδου, ενώ κάνουν εξάσκηση στην προσαρμοσμένη εκμάθηση μέσω 

κινητών τηλεφώνων. Οι εμπειρίες αυτών των προτύπων, των οποίων οι 

ιστορίες επιτυχίας είναι προς κοινή χρήση, θα ενθαρρύνουν τις γυναίκες να 

ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. 

Κάνουμε μια αποτίμηση της δουλειάς στο Κεφάλαιο «Συμπεράσματα», το 

οποίο περιλαμβάνει σύντομους στοχαστικούς απολογισμούς από τους 

συντάκτες. Οι απολογισμοί αυτοί είναι γραμμένοι από μία προσωπική οπτική 

και αποσκοπούν στην υλοποίηση μιας συνεργασίας Erasmus+ για την 

καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών του Έργου. 

Το θέμα της εκμάθησης μέσω κινητών τηλεφώνων μιας  επιχειρηματικής ιδέας είναι 

επίκαιρο και συναφές παγκοσμίως. Οι υπάρχουσες μελέτες υποστηρίζουν με ποιον 

τρόπο η εκμάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων μπορεί να διευκολύνει τα κίνητρα και το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων. Ενδεχομένως, η ισχυρότερη συμβολή στη 

συνεργασία για την καινοτομία που κάνει αυτή η τρέχουσα εργασία, είναι μέσω της 

παροχής ακατέργαστων απολογισμών για τον τρόπο που μπορεί να εκδηλωθεί 
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πραγματικά η εκμάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων των ατόμων χαμηλού μορφωτικού 

επιπέδου. 

Προβλέπεται ότι το παρόν βιβλίο θα χρησιμεύσει ως χρήσιμος πόρος για 

διάφορους εμπλεκόμενους φορείς στην εκμάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων, 

είτε πρόκειται για μια προοπτική μεταρρύθμισης είτε για πρακτική. Υπό την 

οπτική μιας γυναίκας χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, οι βιωματικές εμπειρίες 

των γυναικών στα Κεφάλαια 5 έως 7,  προσφέρουν ορισμένες διαβεβαιώσεις 

για το πόσο δύσκολο είναι να αλλάξουν πρακτική, ενώ παράλληλα 

τεκμηριώνουν τη συνεχιζόμενη προσπάθειά τους για την επίτευξη 

αποτελεσματικής αλλαγής. 

Τέλος, το παρόν βιβλίο θα ωφελήσει επίσης και εκείνες που βρίσκονται στα 

αρχικά στάδια ενός περιβάλλοντος εκμάθησης και έρευνας, ειδικά εκείνων που 

εστιάζονται στην έρευνα δράσης της προσαρμοσμένης εκμάθησης μέσω 

κινητών τηλεφώνων, καθώς περιγράφει τον μερικές φορές απρόβλεπτο και 

πολύπλοκο χαρακτήρα της συνεργασίας μεταξύ ερευνητών και 

εκπαιδευομένων. Ενδεχομένως αυτό το πρόγραμμα να καθοδηγεί διαφορετικές 

μελέτες ομάδων-στόχων. 

Η εκμάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων στα ανοιχτά μαθησιακά περιβάλλοντα 

εξακολουθεί να θεωρείται ως ένας από τους πλέον κατάλληλους τρόπους για 

άτυπη και μη τυπική μάθηση και απόκτηση εμπειριών. Ως εκ τούτου, μέσω του 

παρόντος βιβλίου, η πρόθεσή μας είναι να θέσουμε υπό εξέταση το μοντέλο 

Dreamy m-learning της εκμάθησης μέσω κινητών τηλεφώνων και τη δυνητική 

του χρήση ως προσθήκη στις προσεγγίσεις εκπαιδευτών και χρηστών. 
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1 ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

Yasemin BOR, Afikad, Αφιονκαραχισάρ, Τουρκία  

APPLICATION (ΕΦΑΡΜΟΓΗ) Ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να 

εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία απευθείας για τον χρήστη ή σε ορισμένες 

περιπτώσεις για ένα άλλο πρόγραμμα εφαρμογής.  

AT (@) SIGN - Είναι το σύμβολο σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που διαχωρίζει το όνομα του χρήστη από τη διεύθυνση Internet 

του χρήστη (σύμβολο @, n.d.).

BANK (ΤΡΑΠΕΖΑ) - Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δέχεται καταθέσεις 

από το κοινό και δημιουργεί πίστωση. 

BANK ACCOUNT (ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ) - a Μια συμφωνία με μια 

τράπεζα που σας επιτρέπει να κρατάτε τα χρήματά σας στην τράπεζα και να 

κάνετε ανάληψη όταν χρειάζεται. 

 

BRAND (ΜΑΡΚΑ)-  Μία μάρκα ή φίρμα είναι ένα όνομα, λογότυπο, σύμβολο 

ή σχήμα που μεμονωμένα ή σε συνδυασμό επιτρέπουν στον καταναλωτή να 

διαφοροποιεί το προϊόν ή την υπηρεσία από άλλους στην αγορά  (Shim et all. 

2011).   

BRAND NAME (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)  - Ένα όνομα που δίνεται από τον 

κατασκευαστή σε ένα προϊόν ή μια σειρά προϊόντων, ιδίως ένα εμπορικό 

σήμα. 
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BRAND NAME REGISTRATION (ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ) -  Η 

ανάπτυξη και η κυκλοφορία ενός νέου εμπορικού σήματος προϋποθέτει την 

επένδυση μεγάλου αριθμού οικονομικών, πνευματικών και συναισθηματικών 

κεφαλαίων και για το λόγο αυτό η καταχώριση του εμπορικού σήματος ή η 

νομική προστασία του νέου εμπορικού σήματος θα πρέπει να αποτελεί 

κορυφαία προτεραιότητα για οποιοδήποτε νέο επιχειρηματικό εγχείρημα. 

Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν το νέο εμπορικό σήμα είναι μια νέα 

εταιρεία, ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία ή μια νέα ηλεκτρονική επιχείρηση (Brand 

Registration Advice, How to Register Brands and Protect Brand names, 

2019). Η καταχώριση σήματος είναι μια άλλη ονομασία για την καταχώριση 

εμπορικού σήματος και αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ένας 

κάτοχος σήματος μπορεί να αποκτήσει αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του 

νέου εμπορικού σήματος σε οποιαδήποτε δεδομένη εθνική επικράτεια. Ούτε η 

σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ούτε η καταχώριση ονόματος  

διεύθυνσης στο διαδίκτυο (domain name) θα παράσχει οποιαδήποτε νομική 

προστασία για ένα νέο εμπορικό σήμα (Forbes Agency Council, 2017). Χωρίς 

την καταχώριση εμπορικού σήματος, δεν υπάρχει τρόπος να αποτρέψουμε 

τους ανταγωνιστές ή αντιγραφείς «copycats» από το να χρησιμοποιούν την 

ίδια επωνυμία. Κάθε χώρα έχει δικό της γραφείο ή υπηρεσία για την 

καταχώριση του εμπορικού σήματος ή του λογότυπου. Επίσης, κάθε χώρα 

έχει διαφορετικές διαδικασίες που προβλέπονται από τους νόμους και τους 

κανονισμούς των χωρών. Για την καταχώριση ενός εμπορικού σήματος, μια 

εταιρεία ή ένα συνδεδεμένο πρόσωπο πρέπει να καταβάλει ένα τέλος 

καταχώρησης. Η περίοδος ισχύος της καταχώρισης εμπορικού σήματος 

μπορεί να διαφέρει, αλλά είναι συνήθως δέκα έτη. Μπορεί να ανανεωθεί 

απεριόριστα με την καταβολή πρόσθετων τελών. Τα δικαιώματα εμπορικών 

σημάτων είναι ιδιωτικά δικαιώματα και η προστασία επιβάλλεται μέσω 

δικαστικών εντολών. 

BUSINESS ANGELS (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ)  - Άτομα που 

χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους πλούτο για να παρέχουν κεφάλαια σε 
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νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις πρώιμης φάσης με ανταλλαγή 

μετοχών της εταιρείας. 

BUSINESS NAME (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ) –Το επίσημο όνομα του 

προσώπου ή της οντότητας που κατέχει την εταιρεία. Η εταιρική επωνυμία 

χρησιμοποιείται σε κυβερνητικά έντυπα και εφαρμογές (Cameron, 2017). 

CASH BOARD - Η Cash Board προσφέρει ένα πρότυπο με δυνατότητα 

λήψης το οποίο μπορείτε να ανοίξετε στο Microsoft Word. Τα πρότυπα είναι 

απλά αλλά προσαρμόσιμα. 

CHECKING ACCOUNT (ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)- Ένας 

Τρεχούμενος λογαριασμός (τύποι τραπεζικών λογαριασμών) προσφέρει 

εύκολη πρόσβαση στα χρήματά σας για τις καθημερινές συναλλακτικές σας 

ανάγκες και σας βοηθά να διατηρήσετε ασφαλή τα μετρητά σας. Οι πελάτες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια χρεωστική κάρτα ή μπλοκ επιταγών 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν αγορές ή να πληρώσουν λογαριασμούς. 

Οι λογαριασμοί ενδέχεται να έχουν διαφορετικές επιλογές ή πακέτα ώστε να 

αποφεύγονται ορισμένες μηνιαίες χρεώσεις υπηρεσιών. Για να καθορίσετε 

την πιο οικονομική επιλογή, συγκρίνετε τα πλεονεκτήματα των διαφορετικών 

πακέτων τρεχούμενων λογαριασμών με τις υπηρεσίες που πραγματικά 

χρειάζεστε.

COMMUNITIES (ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ) -Ομάδα ατόμων με ένα ιδιαίτερο κοινό 

χαρακτηριστικό. 

COMPANY (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) - Εμπορική επιχείρηση. 

CREDIT CARD (ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ)- Η πιστωτική κάρτα είναι μια κάρτα 

που σας επιτρέπει να δανειστείτε χρήματα μέσω ενός πιστωτικού 
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λογαριασμού, γνωστού και ως πιστωτικό όριο της κάρτας. Χρησιμοποιείτε την 

κάρτα για να πραγματοποιήσετε βασικές συναλλαγές, οι οποίες στη συνέχεια 

εμφανίζονται στον λογαριασμό σας. 

 

DEBIT CARD (ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ)- Οι χρεωστικές κάρτες αντλούν 

χρήματα απευθείας από τον λογαριασμό σας όταν πραγματοποιείτε την 

αγορά. Μπορεί να χρειαστούν μερικές μέρες για να συμβεί αυτό και η 

αναμονή μπορεί να διακοπεί πριν περάσει η πράξη πληρωμής.

DIGITAL MARKETS (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ) -Η εμπορία (marketing) 

προϊόντων ή υπηρεσιών που χρησιμοποιούν ψηφιακά κανάλια για την 

προσέγγιση των καταναλωτών.

DOWNLOAD (ΛΗΨΗ)- Αντιγραφή (δεδομένα) από ένα σύστημα υπολογιστή 

σε άλλο, συνήθως μέσω του Διαδικτύου. 

 

ELECTRONIC BUSINESS (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) -Η ηλεκτρονική 

επιχείρηση (ηλεκτρονικό επιχειρείν) αναφέρεται στη χρήση του Ιστού, του 

Διαδικτύου, των ενδοδικτύων, των εξωδικτύων ή των συνδυασμών αυτών για 

τη διεξαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

E-MAIL (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ) -Μηνύματα που διανέμονται με 

ηλεκτρονικά μέσα από έναν χρήστη υπολογιστή σε έναν ή περισσότερους 

παραλήπτες μέσω δικτύου. 

E-MAIL ADDRESS (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)- 

Ένας ιός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας ιός που αποστέλλεται ή 

επισυνάπτεται σε επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενώ πολλοί 
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διαφορετικοί τύποι ιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λειτουργούν με διάφορους 

τρόπους, υπάρχουν επίσης διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την 

εξουδετέρωση τέτοιων προκλητικών κυβερνοεπιθέσεων (E-mail virus, n.d.).. 

E-MAIL VIRUS (ΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)-Ένας ιός 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας ιός που αποστέλλεται ή επισυνάπτεται 

σε επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενώ πολλοί διαφορετικοί τύποι 

ιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λειτουργούν με διάφορους τρόπους, 

υπάρχουν επίσης διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την 

εξουδετέρωση τέτοιων προκλητικών κυβερνοεπιθέσεων (E-mail virus, n.d.).. 

E-MAIL SPAM (SPAM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ) -Ο όρος 

«spam» αναφέρεται σε ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(junk email). Αυτό συνήθως σημαίνει ότι ένα μήνυμα με διαφημιστικό ή 

άσχετο περιεχόμενο αποστέλλεται σε πλήθος παραληπτών, οι οποίοι δεν το 

ζήτησαν ποτέ (What is email spam, n.d.). 

ENTREPRENEUR (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ) - Πρόσωπο που δημιουργεί ή κατέχει 

μια επιχείρηση ή επιχειρήσεις. 

 

FACEBOOK -Ένα δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο το 

οποίο επιτρέπει τη σύνδεση ανάμεσα σε άτομα. Οι ομάδες που 

δημιουργούνται στο Facebook επιτρέπουν σε άλλους χρήστες να 

συγκεντρώνονται με βάση συγκεκριμένα ενδιαφέροντα.  

 

GOOGLE - Μια μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο. 

GRANT (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) -Ένα χρηματικό ποσό που χορηγείται ειδικά από 
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την κυβέρνηση ή από ένα διακρατικό ίδρυμα (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση) σε ένα 

πρόσωπο ή οργανισμό για έναν ειδικό σκοπό. Αυτά τα χρήματα δεν 

επιστρέφονται. 

 

HTML (Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου) -Τυπική γλώσσα σήμανσης για 

τη δημιουργία ιστοσελίδων και εφαρμογών ιστού. 

 

INSTAGRAM -Ένα δημοφιλές μέσον κοινωνικής δικτύωσης σε έξυπνα 

τηλέφωνα (smartphones) το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία με άτομα, τα 

οποία μπορούν να μοιράζονται εικόνες, βίντεο κλπ. 

INSTALLATION (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)- Η ενέργεια εγκατάστασης κάποιου  

πράγματος ή η κατάσταση εγκατάστασης ή προετοιμασίας για χρήση. 

INTERNET (ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)- Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο παγκόσμιων 

ανταλλαγών -συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών, δημόσιων, επιχειρηματικών, 

ακαδημαϊκών και κυβερνητικών δικτύων- που συνδέονται με καθοδηγούμενες, 

ασύρματες τεχνολογίες και τεχνολογίες οπτικών ινών (Internet, n.d.). 

INVOICE BERRY - Πρότυπα Office, Open Office και Excel. 

LEGAL NAME (ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ) – Το όνομα του προσώπου ή της 

οντότητας που κατέχει την επιχείρηση. Εάν η επιχείρηση είναι προσωπική 

εταιρεία, η νομική ονομασία είναι τα επώνυμα που αναφέρονται στη 

συμφωνία εταιρικής σχέσης ή τα επώνυμα των εταίρων. Για τις εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και τιςεπιχειρήσεις, η νομική ονομασία της 
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επιχείρησης είναι εκείνη που καταχωρήθηκε στο καταστατικό τους. Αυτές οι 

ονομασίες θα έχουν συχνά στο τέλος τη νομική μορφή της εταιρείας, όπως 

ΕΠΕ, Α.Ε. (Fishman, 2018). 

LOAN (ΔΑΝΕΙΟ)- Ένα πράγμα που κάποιος δανείζεται, ειδικά ένα χρηματικό 

ποσό που αναμένεται να επιστραφεί με τόκους. 

LOAN BALANCE (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ) - Το υπόλοιπο δανείου είναι ένα 

ποσό που απομένει να πληρώσετε για το δάνειό σας. Κάθε δάνειο έχει 

υπόλοιπο δανείου έως ότου το δάνειο αποπληρωθεί πλήρως. Το ποσό αυτό 

μεταβάλλεται σε καθημερινή βάση (με την καθημερινή προσθήκη του 

επιτοκίου). Πρόγραμμα εξόφλησης δανείου. Το κεφάλαιο και το επιτόκιο 

διαχωρίζονται, έτσι ώστε να μπορείτε να αντιληφθείτε ποιο τμήμα της 

μηνιαίας πληρωμής σας αφορά στην αποπληρωμή του κύριου υπόχρεου και 

ποιο τμήμα χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή τόκων. 

 

LOGO (ΛΟΓΟΤΥΠΟ)-  - Ένα γραφικό σήμα, έμβλημα ή σύμβολο που 

χρησιμοποιείται για την αναγνώριση προϊόντος, υπηρεσίας κ.λπ. από το 

κοινού. 

 

MICRO ENTREPRENEURS (ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ) - Αυτός ο οποίος 

λειτουργεί μια μικροεπιχείρηση, ένας επιχειρηματίας μικρής κλίμακας. 

MICROFINANCE (ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) - Η μικροχρηματοδότηση 

είναι ένας όρος «ομπρέλα» που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών για τα άτομα που 

αποκλείονται από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα. Η 

μικροχρηματοδότηση επιτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να 

ανταπεξέρχονται οικονομικά για τα προς το ζην τους, να αποταμιεύουν, να 
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εξασφαλίζουν τις οικογένειές τους και να προστατεύουν τους εαυτούς τους 

από τους καθημερινούς κινδύνους. 

MOBILE AND ONLINE BANKING (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ)- Οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου  (What’s 

the Diffference Between Online and Mobile banking?, n.d.) σας επιτρέπουν 

να εκτελείτε πολλές από τις ίδιες δραστηριότητες όπως με την χρήση των 

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών χρησιμοποιώντας ένα έξυπνο 

τηλέφωνο ή tablet αντί ενός επιτραπέζιου υπολογιστή. Η ευελιξία των 

τραπεζικών συναλλαγών μέσω κινητών τηλεφώνων περιλαμβάνει: 

● Σύνδεση στον ιστότοπο μιας τράπεζας μέσω κινητών τηλεφώνων. 

● Χρήση εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για τραπεζικές συναλλαγές. 

● Τραπεζικές συναλλαγές μέσω μηνυμάτων κειμένου (SMS). 

Η ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή (What's The Diffference Between Online 

and Mobile banking?, n.d.) αναφέρεται σε οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή 

που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του διαδικτύου, γενικά μέσω της 

ιστοσελίδας μιας τράπεζας με τη χρήση ιδιωτικού προφίλ και επιτραπέζιου ή 

φορητού υπολογιστή. Οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές γενικά έχουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

● Οικονομικές συναλλαγές μέσω της ασφαλούς ιστοσελίδας της 
τράπεζας.  

● Τοποθεσίες φυσικών υποκαταστημάτων ή μόνο ηλεκτρονικών. 

● Ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει ένα αναγνωριστικό σύνδεσης και 
έναν κωδικό πρόσβασης. 

 

NETWORKING (ΔΙΚΤΥΩΣΗ) - Μια ομάδα ατόμων που ανταλλάσσουν 

πληροφορίες, επαφές και εμπειρία για επαγγελματικούς ή κοινωνικούς 

σκοπούς. 
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ONLINE MARKETING (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING) - Το μάρκετινγκ 

στο διαδίκτυο είναι ένα σύνολο εργαλείων και μεθοδολογιών που 

χρησιμοποιούνται για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του 

διαδικτύου (What is difference between e Commerce and online 

shopping?, n.d.). Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ περιλαμβάνει ένα ευρύτερο 

φάσμα στοιχείων μάρκετινγκ από το παραδοσιακό μάρκετινγκ 

επιχειρήσεων λόγω των επιπλέον καναλιών και μηχανισμών μάρκετινγκ 

που διατίθενται στο διαδίκτυο (Online Marketing, n.d.). 

ONLINE SHOPPING (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΓΟΡΑ) - Η διαδικτυακή αγορά 

είναι μια μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία επιτρέπει στους 

καταναλωτές να αγοράζουν απευθείας αγαθά ή υπηρεσίες από έναν 

πωλητή μέσω του διαδικτύου χρησιμοποιώντας έναν περιηγητή ιστού 

(What is the difference between e Commerce και online shopping ?, n.d.). 

 

SEARCH ENGINE (ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ) - Μια μηχανή αναζήτησης 

ιστού είναι ένα σύστημα λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για την αναζήτηση 

πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό (Web search engine, n.d.).

SEARCHING ON INTERNET(ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) - Μια μηχανή 

αναζήτησης ιστού είναι ένα σύστημα λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για την 

αναζήτηση πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό (Web search engine, n.d.).

SHIPMENT (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)- Η ενέργεια της αποστολής και μεταφοράς των 

αγαθών..

SOCIAL MEDIA (ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ) - Ιστότοποι και 

εφαρμογές που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν και να 
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μοιράζονται περιεχόμενο ή να συμμετέχουν στην κοινωνική δικτύωση όπως 

το Facebook, το Twitter, το Pinterest, το Instagram.

 

TAX (ΦΟΡΟΣ) - Υποχρεωτική εισφορά στα κρατικά έσοδα που εισπράττει η 

κυβέρνηση από το εισόδημα των εργαζομένων και τα κέρδη των 

επιχειρήσεων ή προστίθεται στο κόστος ορισμένων αγαθών, υπηρεσιών και 

συναλλαγών.

TAX IDENTIFICATION NUMBER (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ)- 

Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) είναι ένας αριθμός αναγνώρισης 

που χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς.

TAX INCENTIVES (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ) - Ένα κυβερνητικό μέτρο που 

έχει ως στόχο να ενθαρρύνει άτομα και επιχειρήσεις να δαπανήσουν χρήματα 

ή να εξοικονομήσουν χρήματα μειώνοντας το ποσό του φόρου που πρέπει να 

πληρώσουν.. 

TRADEMARK (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ)- Ένα σύμβολο, λέξη ή λέξεις που έχουν 

κατοχυρωθεί νόμιμα ή έχουν εδραιωθεί από τη χρήση ως αντιπροσωπευτικές 

μιας εταιρείας ή ενός προϊόντος.. 

TWITTER - Ένα μέσον κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στα άτομα να 

επικοινωνούν.. 

 

 

WEB (INTERNET) PORTAL (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ) - Ένας ειδικά 

σχεδιασμένος ιστότοπος που συχνά χρησιμεύει ως μοναδικό σημείο 
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πρόσβασης για πληροφορίες.

WEB PAGE (ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) - Μια ιστοσελίδα είναι ένα έγγραφο που είναι 

κατάλληλο για τον Παγκόσμιο Ιστό και του περιηγητές ιστού (Web page, n.d.).

WEB SERVER - Ο διακομιστής ιστού είναι ένα σύστημα που παρέχει 

περιεχόμενο ή υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες μέσω του Διαδικτύου (Web 

Server, n.d.).  

WEBSİTE (ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ) - Ένα σύνολο σχετικών ιστοσελίδων που 

τοποθετούνται κάτω από έναν ενιαίο τομέα (domain). 

WHATSAPP - Είδος διαδικτυακού προγράμματος για την άμεση ανταλλαγή 

μηνυμάτων (messenger) που επιτρέπει την κοινή χρήση βίντεο, εικόνων, 

αρχείων κλπ. 

WOMEN’S BUSINESS ANGEL FUND (TO TAMEIO ΕΠΙΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ)- Το Ταμείο Επιχειρηματικών Αγγέλων των 

Γυναικών αποτελεί συνήθως μέρος μιας μη κερδοσκοπικής επαγγελματικής 

οργάνωσης, που υποστηρίζει τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων 

για την καινοτομία. Οι επενδύσεις επιχειρηματικών αγγέλων συνεπάγονται όχι 

μόνο την παροχή οικονομικών πόρων, αλλά και την ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας 

και κοινωνικού κεφαλαίου. Η βασική πεποίθηση είναι ότι η συμμετοχή των 

γυναικών σε μεγαλύτερο αριθμό και σε νέες μορφές θα αποφέρει οικονομικά 

οφέλη σε όλους. 

WWW (World Wide Web -Παγκόσμιος Ιστός)-  –Χώρος πληροφοριών όπου 

οι Ενιαίοι Εντοπιστές Πόρων (URLs) διασυνδέονται με συνδέσμους 

υπερκειμένου και είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου, εντοπίζουν έγγραφα 

και άλλους πόρους του διαδικτύου. 
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2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

S. Alev SOYLEMEZ, Πανεπιστήμιο Hacı Bayram Veli University, Άγκυρα, Tουρκία 

2.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Στο Έργο DREAMY m-learning, συναντήθηκαν πέντε χώρες για να 

αυξήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες που κάνουν 

χειροτεχνία στα σπίτια τους. Οι νομικές διαφορές μεταξύ των φύλων 

επηρεάζουν τόσο τις αναπτυσσόμενες όσο και τις ανεπτυγμένες οικονομίες, 

καθώς και τις γυναίκες σε όλες τις περιφέρειες [OECD, 2012 (ΟΟΣΑ, 2012)]. 

Ο απώτερος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην αύξηση της 

γυναικείας συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό ή στη μείωση του χάσματος 

μεταξύ της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού των γυναικών και των 

ανδρών. Το ακόλουθο Σχήμα 1 παρουσιάζει δεδομένα γυναικείας 

απασχόλησης για τις πέντε χώρες που εμπλέκονται στο έργο Dreamy m-

learning. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Σχήμα 1: Ποσοστό απασχόλησης προς πληθυσμό, 15+, γυναίκες (%) (εκτίμηση προτύπου ILO) * 
(n.d.). 
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Σημείωση: Η απασχόληση ορίζεται ως άτομα σε ηλικία εργασίας, τα οποία κατά τη διάρκεια μιας σύντομης 
περιόδου αναφοράς, ασκούσαν οποιαδήποτε δραστηριότητα για την παραγωγή αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών για αμοιβή ή κέρδος, είτε κατά την εργασία κατά την περίοδο αναφοράς (δηλ. ποιος εργάστηκε 
σε μια εργασία για τουλάχιστον μια ώρα) ή δεν εργάστηκε λόγω προσωρινής απουσίας από μια θέση 
εργασίας ή σε ρυθμίσεις χρόνου εργασίας. Οι ηλικίες 15 και άνω θεωρούνται γενικά ως πληθυσμός σε 

ηλικία εργασίας. 

Όπως δείχνει το Σχήμα 1, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 

2017 το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης γυναικών ήταν στη Σλοβενία 47,9% 

ενώ η Τουρκία είχε το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης (27,9%) 

ακολουθούμενη από την Ελλάδα με 33,8%. 

Η ομάδα-στόχος μας είναι οι γυναίκες με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που 

παράγουν χειροτεχνήματα από το σπίτι τους. Αυτή η ομάδα βρίσκεται σε 

μειονεκτική θέση και κινδυνεύει να αποκλειστεί κοινωνικά. Ο κίνδυνος φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού, αρτικόλεξοAROPE, αναφέρεται στην κατάσταση 

των ατόμων που κινδυνεύουν είτε από τη φτώχεια είτε από σημαντική υλική 

στέρηση ή  διαβιούν σε ένα νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. Το 

ποσοστό AROPE, αντιστοιχεί στο μερίδιο του συνολικού πληθυσμού που 

κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με τη  Eurostat 

(2018), το 2015, 118,7 εκατομμύρια άνθρωποι ή το 23,7% του πληθυσμού της 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28, κινδύνευσαν από φτώχεια ή κοινωνικό 

αποκλεισμό (AROPE), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αποτελείται από 

άτομα με χαμηλά εκπαιδευτικά επίπεδα (Eurostat ilc_peps01). Το ποσοστό των 

γυναικών που μαστιζόταν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό ήταν κατά 1,4 

εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών το 

2015. Στην ΕΕ, 12 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες ζουν σε 

συνθήκες φτώχειας. 

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για 

την ΕΕ των28 , καθώς και οιχώρες-εταίροι του Έργου Dreamy m-Learning. Το 

2015, πάνω από το ένα τρίτο των γυναικών αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της 

φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού στην Τουρκία (40%) και στην Ελλάδα 

(36,4%). Στην Πολωνία και στη Σλοβενία οι γυναίκες παρουσίασαν χαμηλότερα 
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ποσοστά AROPE (δείκτης ΟΦΚΑ) από ότι στην Τουρκία και την Ελλάδα (23,9% 

και 22,8% αντίστοιχα). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά 

των γυναικών που απειλούνται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό 

καταγράφηκαν στη Γαλλία (17,5%). Ο μέσος όρος της ΕΕ των 28 ανήλθε στο 

23,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Γυναίκες σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (πληθυσμός 18 ετών και 
άνω-%) (Eurostat, 2019). 

Σύμφωνα με τη EUROSTAT, το 2018 στην ΕΕ, το 34,7% των ενηλίκων με 

χαμηλό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δηλ. απόφοιτοι Δημοτικού) 

βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2015. Ωστόσο, 

οι γυναίκες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου είναι πιο πιθανόν να ζουν σε 

συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από ότι οι άνδρες, διότι οι 

γυναίκες αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό τους από την πλήρη συμμετοχή σε 

όλους τους τομείς της ζωής τους. Μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι οι οικιακές 

εργασίες επιβαρύνουν κυρίως τις γυναίκες -οι περισσότερες από αυτές είναι 

άνεργες ή ανενεργές- είτε εργάζονται με πολύ χαμηλή αμοιβή είτε σε εργασία με 

μερική απασχόληση ή σε μη εξασφαλισμένη εργασία. Στο Σχήμα 3 

παρουσιάζονται οι γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίες κινδυνεύουν από 
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φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό κατά επίπεδο εκπαίδευσης σύμφωνα με τη 

Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Γυναίκες σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά επίπεδο εκπαίδευσης 
(πληθυσμός 18 ετών και άνω-%) (Eurostat, 2019). 

Το Σχήμα 3 δείχνει τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού με βάση το 

μορφωτικό επίπεδο των γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω το 2015. Όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3, το 2015, οι γυναίκες με το χαμηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο (επίπεδα 0-2 – πιο χαμηλά από την πρωτοβάθμια και κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση) παρουσίαζαν την υψηλότερη πιθανότητα φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Τουρκία (46,4%), στην Ελλάδα (40,5%), στην 

Σλοβενία (40,9%), στην Πολωνία (36,7%) και στην Γαλλία (25,1%). Για τις 28 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό αυτό ήταν κατά μέσο όρο 34,7%. 

Πολλές γυναίκες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, απασχολούμενες ή μη, 

ασχολούνται με τις χειροτεχνίες. Η εργασία από το σπίτι είναι μια ιδανική λύση 

για γυναίκες με χαμηλό εισόδημα. Είναι ο οικονομικότερος τρόπος να παραχθεί 

εισόδημα με την πώληση των προϊόντων που παράγονται στο σπίτι χωρίς να 

χρησιμοποιούνται έξοδα γραφείου, υλικού υπολογιστών κλπ. Μια τέτοια 

προσέγγιση είναι σύμφωνη με τους στόχους της Στρατηγικής της ΕΕ για το 
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2020. Σε επίπεδο ΕΕ, η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποσκοπεί στην 

απομάκρυνση 20 εκατ. ανθρώπων από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό δημιουργώντας περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης 

[EUROPEAN COMMISSION (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ), 2010]. 

Από την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4, γενικά στην ΕΕ 

περισσότερες γυναίκες από άνδρες εργάζονται από το σπίτι. Το 2017, ένα 

ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό γυναικών στην ΕΕ εργάστηκε κυρίως από το 

σπίτι (5,3%) σε σύγκριση με αυτό των ανδρών (4,7%) 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Σχήμα 4: Απασχολούμενοι που εργάζονται από το σπίτι ως ποσοστό της συνολικής 
απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και επαγγελματική κατάσταση (%, 2017) (Eurostat, 2019). 

Στην ΕΕ, περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονταν συνήθως από το σπίτι 

(18,1%) σε σχέση με τους μισθωτούς (2,8%). Αυτό ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. 

Το ποσοστό απασχολούμενων ατόμων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) που εργάζονται συνήθως από το σπίτι ανήλθε στο 

5,0% (4,7% άνδρες, 5,3% γυναίκες) το 2017 (Eurostat, 2018). 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4, το ποσοστό των συνολικών απασχολούμενων 

γυναικών από το σπίτι είναι υψηλότερο στη Σλοβενία. Η Σλοβενία ακολουθείται 
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από τη Γαλλία με 8,0%. Στην Τουρκία, ενώ εργάζονται από το σπίτι 6,1% 

γυναίκες, το ίδιο ποσοστό είναι μόνο 0,3% για τους άνδρες. 

2.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ 

ΧΩΡΕΣ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ 

Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα του Έργου ήταν η διερεύνηση των 

νομικών και γραφειοκρατικών συνθηκών στις χώρες-εταίρους του Έργου για τις 

γυναίκες, οι οποίες παράγουν χειροτεχνίες από τα σπίτια τους. Στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του Έργου που έχουμε αναλάβει μέχρι στιγμής, κάθε χώρα 

κατάρτισε τη δική της εθνική έκθεση στην αρχή του Έργου. Στη συνέχεια, 

συγκεντρώθηκαν οι εκθέσεις ανά χώρα σε μία ενιαία συνοπτική έκθεση. 

Συνεπώς, η παρούσα/υφιστάμενη κατάσταση της τεχνολογίας/επιστήμης 

(SOTA) θα αντικατοπτρίζει τα εθνικά αποτελέσματα των εκθέσεων. Κατά την 

προετοιμασία των εκθέσεων για τις χώρες έχουμε υιοθετήσει την προσέγγιση 

που δίνεται στο Σχήμα 5 παρακάτω. 

.                                 
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Σχήμα 5:.Διάγραμμα ροής των Εθνικών Εκθέσεων 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5, στο πεδίο της ανάλυσης αναγκών, η νομική και 

γραφειοκρατική νομοθεσία κάθε χώρας-εταίρου εξετάστηκε και παρουσιάστηκε 

ως έκθεση με τον ίδιο τρόπο, όπως η διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας, οι 

νομικές ρυθμίσεις σχετικά με το τιμολόγιο, η υποβολή τιμολογίου, άλλες νομικές, 

γραφειοκρατικές διευθετήσεις, δημόσια ή κυβερνητικά κίνητρα κλπ. Τα γενικά 
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αποτελέσματα των εθνικών εκθέσεων που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία 

δίνονται παρακάτω. 

Πίνακας 1: Επισκόπηση των Εθνικών Εκθέσεων. 

 ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ 

Φοροαπαλλαγή κατά 

την εκκίνηση των 

εγχειρημάτων των νέων 

γυναικών 

επιχειρηματιών.  

Ναι 

(Φοροαπαλλαγή) 

Όχι Όχι Όχι Ναι 

(Φοροαπαλλαγή) 

Πρώτο Βήμα κατά την 

ίδρυση της επιχείρησης 

στο Εμπορικό 

Επιμελητήριο. 

Ναι 

 

Ναι  Ναι Ναι 

Διαδικασία εγγραφής Παρόμοια Παρόμοια Παρόμοια Παρόμοια Παρόμοια 

Οικονομική υποστήριξη 

/κεφάλαιο σποράς από 

την κυβέρνηση για τις 

γυναίκες 

Ναι Όχι Όχι Όχι Ναι 

Οικονομική υποστήριξη 

/κεφάλαιο σποράς από 

την κυβέρνηση για νέες 

επιχειρήσεις. 

Ναι Ναι  Όχι Ναι 

Άλλες πρωτοβουλίες 

υποστήριξης νέων 

επιχειρήσεων. (Ε.Ε., 

ΜΚΟ κτλ.) 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Προπληρωμή φόρου ή 

καταβολή αρχικού 

κεφαλαίου. 

Όχι Ναι Ναι Όχι Ναι 

Υποχρεωτική άδεια για 

ηλεκτρονική πώληση 

αγαθών. 

Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

Εθνικές ιστοσελίδες Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Υποχρεωτική 

ηλεκτρονική τιμολόγηση  

Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι 

Διαδικασία εγγραφής Ίδια Ίδια Ίδια Ίδια Ίδια 
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της επωνυμίας της 

επιχείρησης. 

Νομοθετική Πράξη για 

Προστασία του 

Καταναλωτή/ για τους 

ηλεκτρονικούς πωλητές- 

Ναι - Ίδια Ναι - Ίδια Ναι - Ίδια  Ναι - Ίδια  Ναι - Ίδια 

Σύμβαση πωλήσεων 

ηλεκτρονικού εμπορίου 

 Ναι - Ίδια Ναι - Ίδια Ναι - Ίδια Ναι - Ίδια Ναι - Ίδια 

Μέθοδοι ηλεκτρονικής 

πληρωμής 

Ίδιες Ίδιες Ίδιες Ίδιες Ίδιες 

 

2.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ 

Μολονότι οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας είναι διαφορετικές, η νομική και 

θεσμική υποδομή για την εκκίνηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας δεν 

διαφέρει πολύ μεταξύ των χωρών. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι χειρισμοί 

σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα και  κίνητρα. Οι ακόλουθες πληροφορίες 

συγκεντρώνονται από τις εθνικές εκθέσεις του Έργου Dreamy m-learning. 

2.3.1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Ένα από τα πρώτα καθήκοντα μιας νέας επιχείρησης είναι η απόκτηση αδειών. 

Παρόλο που ορισμένες διαδικασίες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, στην 

πραγματικότητα όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης και αδειών είναι παρόμοιες. 

Παρακάτω, οι γυναίκες θα μάθουν για τους διάφορους τύπους αδειοδότησης και 

αδειών που ενδέχεται να ισχύουν για τον συγκεκριμένο τύπο επιχειρηματικής 

δραστηριότητάς τους και τον τρόπο απόκτησής τους, σύμφωνα με τις χώρες-

εταίρους του Έργου. 
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2.3.1.1 ΤΟΥΡΚΙΑ 

Εάν είναι νόμιμα εγγεγραμμένες, οι γυναίκες που επιθυμούν να πουλήσουν τα 

προϊόντα τους στο διαδίκτυο μπορούν να επωφεληθούν από νομικές 

υπηρεσίες, όπως χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, εκπαίδευση, κατάρτιση και 

καθοδήγηση. Εκείνες που θέλουν να πουλήσουν τις χειροτεχνίες τους στο σπίτι 

τους στην Τουρκία μπορούν -αν το επιθυμούν-να «απαλλάσσονται από τον 

φόρο». Στην επόμενη ενότητα, θαγίνει επεξήγηση των τρόπων, που πρέπει να 

ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να εξαιρεθούν από τη φορολογία. Στη συνέχεια, 

θα γίνει επεξήγηση του τρόπου εγγραφής στην εφορία και του τρόπου έναρξης 

των επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9/6 του Νόμου περί Φόρου Εισοδήματος, όσοι 

κατασκευάζουν και πωλούν χειροποίητα αγαθά από τα σπίτια που διαμένουν 

απαλλάσσονται από τον φόρο αυτό (Law No. 193, Official Gazette No. 28366 

dated 27/07/2012). 

Υπό την προϋπόθεση ότι κανένας εργαζόμενος δεν έχει προσληφθεί εκτός 

σπιτιού, όσοι πωλούν τα παρακάτω προϊόντα από το σπίτι και δεν 

χρησιμοποιούν ξεχωριστό χώρο εργασίας, απαλλάσσονται από τον φόρο 

εισοδήματος: 

• πετσέτες, καλύμματα, σεντόνια, κάλτσες, χαλιά, μοκέτες, υφαντά 

προϊόντα, μάλλινα προϊόντα, πλεξίδες, δαντέλες, 

• όλα τα είδη κεντημάτων καθώς και τα τουριστικά αγαθά, οι ψάθες, τα 

καλάθια, οι σκούπες, οι σφουγγαρίστρες, οι βούρτσες, 

• τεχνητό λουλούδι, πλάκες, πούλιες, χάνδρες, κροσέ δημιουργίες, σχοινιά 

και τραχανά, νουντλς, ραβιόλια 

Για να απαλλαγεί κάποιος από τον φόρο, πρέπει να αποκτήσει "Craft Certificate 

of Exemption" [Πιστοποιητικό Απαλλαγής Φόρου για Χειροτεχνίες] (Esnaf Vergi 

Muafiyeti Belgesi). 
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Η ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιείται για την απόκτηση 

πιστοποιητικού απαλλαγής φόρου για χειροτεχνίες: 

Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν το πιστοποιητικό πρέπει να 

υποβάλουν αίτηση στην τοπική εφορία, όπου υπάγεται η κατοικία τους. 

• Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να γραφούν ως περιγραφή του είδους 

της δραστηριότητας που αναγράφεται στο πιστοποιητικό 

φοροαπαλλαγής: Κατασκευή και πώληση χειροποίητων προϊόντων από 

το σπίτι διαμονής (ΚΦΕ Άρθρο: 9/6). 

• Η διεύθυνση κατοικίας εμφανίζεται ως διεύθυνση εργασίας. 

• Αν συνάγεται ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο Άρθρο 9 του 

Νόμου περί Φορολογίας Εισοδήματος, η εφορία θα εκδώσει 

πιστοποιητικό. 

• Δεν θα χρεωθεί τέλος στον κάτοχο του πιστοποιητικού. 

• Το πιστοποιητικό φοροαπαλλαγής για χειροτεχνίες ισχύει για τρία χρόνια 

από την ημερομηνία έκδοσης, δύναται δε να ανανεωθεί με την υποβολή 

αίτησης εκ νέου στην εφορία κατά τη λήξη αυτής της διάρκειας.  

Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται μετά την απόκτηση πιστοποιητικού 

φοροαπαλλαγής για χειροτεχνίες: 

• Η γυναίκα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη σε επαγγελματική ένωση στον 

τόπο όπου βρίσκεται η νόμιμη κατοικία, η οποία συνεργάζεται με τον 

Σύλλογο Τούρκων Εμπόρων και Χειροτεχνών [Confederation of Turkish 

Tradesmen and Craftsmen]. 

• Είναι απαραίτητο να δηλωθεί γραπτά η τοποθεσία της κατοικίας στην 

αίτηση προς τη δημοτική αρχή για εκχώρηση άδειας εργασίας. 

• Για την χρησιμοποίηση της κατοικίας ως χώρου εργασίας, η γυναίκα 

πρέπει να συνάψει συμφωνία με όλους τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων 

παρουσία συμβολαιογράφου. 
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Η έκδοση τιμολογίου είναι υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνονται 

τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Ημερομηνία έκδοσης, ακολουθία αυξόντων αριθμών και αύξων αριθμός. 

• Επωνυμία εταιρείας εάν υπάρχει, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση 

επιχείρησης και αριθμός λογαριασμού τράπεζας. 

• Όνομα πελάτη, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση και αριθμός τραπεζικού 

λογαριασμού εάν υπάρχει. 

• Η ημερομηνία παράδοσης αγαθών και ο κωδικός παράδοσης των 

αγαθών που πωλήθηκαν. 

• Η έκδοση δελτίου αποστολής είναι υποχρεωτική. Η κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων πρέπει να ρυθμίζεται από τους όρους του δελτίου 

αποστολής. Μαζί με το τιμολόγιο θα εκδίδεται και το δελτίο αποστολής.. 

• Αφού το προϊόν διατεθεί στο εμπόριο σε διάφορες πλατφόρμες μέσω 

διαδικτύου, το τιμολόγιο συμπληρώνεται με τα ίδια στοιχεία και τον ίδιο 

τύπο του προϊόντος και αποστέλλεται μαζί με το δελτίο αποστολής. 

Διαδικασία για τις γυναίκες που επιθυμούν να εργαστούν από το σπίτι, 

οι οποίες υπόκεινται σε φορολογία 

Αυτές που σκοπεύουν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους στο μέλλον, 

ενδέχεται να επιθυμούν να φορολογούνται κανονικά. Στην περίπτωση αυτή, 

η καλύτερη λύση είναι μια απλή μέθοδος φορολόγησης (φορολόγηση 

μικρών επιχειρήσεων) που εφαρμόζεται στην Τουρκία. Στην απλή 

φορολόγηση, χρησιμοποιείται το Σύστημα Ηλεκτρονικής Δήλωσης. Σε αυτό 

το σύστημα, επιδιώκεται η καταγραφή των φορολογικών και 

επιχειρηματικών συναλλαγών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, η δημιουργία και 

τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων και δηλώσεων, η μείωση των 

γραφειοκρατικών συναλλαγών και το κόστος συμμόρφωσης σε σχέση με τις 

υποχρεώσεις. Σε αυτό το σύστημα, δεν θα γίνονται δηλώσεις φόρου, δεν θα 

πληρώνονται φόροι και δεν θα εκδίδονται εκκαθαριστικά. Τα αρχεία των 

εγγράφων που έλαβαν και έδωσαν οι φορολογούμενοι φυλάσσονται στα 
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επαγγελματικά επιμελητήρια στα οποία ανήκουν οι φορολογούμενοι. Αυτή η 

διαδικασία επεξηγείται παρακάτω. 

• Για την ανάληψη φορολογικών υποχρεώσεων, είναι απολύτως 

απαραίτητο να γίνει δήλωση της διεύθυνσης. Για το λόγο αυτό, θα 

αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας, θα συμπληρωθεί η αίτηση και θα 

υποβληθεί στην εφορία της ίδιας περιοχής.  

• Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται ότι η γυναίκα ζητά την απλή 

φορολόγηση.  

• Η εφορία θα αξιολογήσει αυτό το αίτημα αφού προβεί στους 

απαραίτητους ελέγχους. 

• Ως αποτέλεσμα της έγκρισης, η εφορία θα στείλει φορολογική κάρτα 

στον φορολογούμενο. 

• Η γυναίκα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη σε επαγγελματικό σύλλογο 

που συνεργάζεται με τον Σύλλογο Τούρκων Εμπόρων και 

Χειροτεχνών [Confederation of Turkish Tradesmen and Craftsmen], 

που βρίσκεται στον τόπο της νόμιμης κατοικίας. 

• Είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε στον δήμο όπου υπάγεται η 

κατοικία για εκχώρηση άδειας εργασίας. 

• Οι φορολογούμενοι που υπόκεινται στη φορολόγηση μικρών 

επιχειρήσεων (απλή διαδικασία) θα λάβουν τα έγγραφα από τα 

επιμελητήρια ή τις ενώσεις που συνεργάζονται. 

• Οι φορολογούμενοι που φορολογούνται με απλή διαδικασία πρέπει 

να δηλώνουν τα έσοδά τους με ετήσια δήλωση. Ακόμη και αν δεν 

αποκτηθεί εισόδημα, θα  συμπληρώνεται μηδενική φορολογική 

δήλωση.  

• Η δήλωση θα δίδεται στον εγγεγραμμένο φορολογικό αριθμό. 

2.3.1.2 ΠΟΛΩΝΙΑ 

Η ίδρυση και η διαχείριση της επιχείρησης καθώς και η εγγραφή της διέπονται 

από το Νόμο περί Ελευθερίας Οικονομικής Δραστηριότητας της 2ας Ιουλίου 
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2004 (Dz.U. 2004, Nr. 173, 1807). Ο νόμος αυτός ισχύει για τους ιδιώτες που 

επιθυμούν να ασκήσουν τη δική τους επιχείρηση υπό το όνομά τους. 

Η εγγραφή της εταιρείας. Πριν την 1η Ιουλίου του 2011, η διαδικασία 

εγγραφής ήταν περίπλοκη και απαιτούσε μεγάλη προσπάθεια και ιδιαίτερα 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μετά την 1η Ιουλίου του 2011, η διαδικασία 

απλουστεύθηκε και ο νομοθέτης καθιέρωσε «μονοαπευθυντική θυρίδα»  για όλη 

τη διαδικασία. Λειτουργεί ως δυνατότητα εγγραφής της επιχείρησης σε μια 

τοποθεσία (γραφείο) χωρίς να χρειάζεται η μετάβαση σε άλλα γραφεία και 

ιδρύματα. Σήμερα, η διαδικασία έγινε απλούστερη και υπάρχει μια επιλογή «σε 

απευθείας σύνδεση» που δίνει την ευκαιρία να δημιουργηθεί μια επιχείρηση 

μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου χωρίς να χρειάζεται η αποχώρηση του ιδιώτη 

από το σπίτι.  

Η όλη διαδικασία εγγραφής της εταιρείας μπορεί να γίνει:: 

• Στα γραφεία πόλεων, κωμοπόλεων και των δήμων αγροτικών περιοχών, 

•  μέσω διαδικτύου (μέσω του ιστού: 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/), στις τράπεζες 

• μέσω ταχυδρομείου ή τηλεφώνου (με χρήση ηλεκτρονικής μορφής της 

αίτησης). 

Για την ίδρυση της επιχείρησης απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης ίδρυσής 

της CEIDG-1. Αυτή η εφαρμογή είναι ταυτόχρονα (Piecuch, 2017): 

• αίτηση εγγραφής στο επίσημο εθνικό μητρώο οντοτήτων της εθνικής 

οικονομίας (REGON), 

• αίτηση ταυτοποίησης ή επικαιροποίησης (αριθμός φορολογικός 

μητρώου) στον επικεφαλής της εφορίας (στα πολωνικά NIP, στα 

ελληνικά αριθμός ΑΦΜ), 

• δήλωση σχετικά με την επιλογή της μορφής φορολόγησης με φόρο 

εισοδήματος σε φυσικά πρόσωπα, 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
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• γνωστοποίηση ή αλλαγή της δήλωσης της εισφοράς κοινωνικής 

ασφάλισης (ZUS) ή δήλωση σχετικά με τη συνέχιση της κοινωνικής 

ασφάλισης των αγροτών (KRUS). 

Για να ιδρύσει κάποιος μια επιχείρηση μέσω του διαδικτύου, απαιτείται να 

χρησιμοποιεί: ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, Αξιόπιστο Προφίλ ή 

καταχωρημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Το Αξιόπιστο Προφίλ είναι ένα δωρεάν, 

ηλεκτρονικό, δημόσιο σύστημα, το οποίο επιτρέπει την υπογραφή εγγράφων 

και την επίσημη διευθέτηση μέσω του διαδικτύου (https://pz.gov.pl/). Το γραφείο 

μητρώου θα εξετάσει το θέμα την επόμενη μέρα το αργότερο και ο 

επιχειρηματίας θα λάβει τις πληροφορίες σχετικά με την ένταξή του στην βάση 

των επιχειρηματιών. 

Φορολογική υποχρέωση. Για τους ιδιώτες που επιθυμούν να διευθύνουν τη 

δική τους επιχείρηση, οι φορολογικές υποχρεώσεις καταβάλλονται με βάση τον 

φόρο επί του εισοδήματος, όπως συμβαίνει με τους εργαζόμενους πλήρους 

απασχόλησης. Στην Πολωνία, οι ιδιώτες επιχειρηματίες μπορούν να επιλέξουν 

μία από τις ακόλουθες μορφές φορολόγησης (Formy opodatkowania ...): 

• οι γενικοί κανόνες (φορολογική κλίμακα 18% και 32% - τα έσοδα από την 

απασχόληση διευθετούνται επίσης με τον ίδιο τρόπο) - με αυτή τη μορφή 

φορολόγησης ο επιχειρηματίας πληρώνει το 18% του εισοδήματος έως 

85.528 PLN μείον το ποσοστό μείωσης φόρου ή 15.395,04 PLN + 32% 

του πλεονάσματος άνω του ποσού των 85.528 PLN,, 

• φόρος 19% (ο λεγόμενος ενιαίος φόρος) - με αυτή τη μορφή 

φορολόγησης ο επιχειρηματίας πληρώνει το 19% του εισοδήματος, ενώ 

δεν υπάρχει ποσοστό μείωσης φόρου,. 

• εφάπαξ φόρος από το δηλωμένο εισόδημα - με αυτή την μορφή, οι 

επιχειρηματίες πληρώνουν ορισμένα ποσοστά ανάλογα με το εισόδημά 

τους και τους γενικούς, απλούς κανόνες (επιλεγμένο ποσοστό από το 

εισόδημα από διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων), 
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• φορολογική κάρτα (φορο-κάρτα) - με αυτή τη μορφή φορολόγησης, ο 

επιχειρηματίας πληρώνει ένα σταθερό ποσοστό ανεξάρτητα από την αξία 

του πραγματικού εισοδήματος.. 

Λήψη αριθμού φορολογικού μητρώου. Στην Πολωνία, κάθε ενήλικας πρέπει 

να έχει αριθμό φορολογικού μητρώου για να λογοδοτεί στην εφορία. Στην 

περίπτωση που ένας ενήλικας γίνει επιχειρηματίας, αυτός/αυτή διατηρεί τον ίδιο 

αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 

Στην Πολωνία, υπάρχουν τρεις συγκεκριμένες ομάδες/τύποι δραστηριοτήτων 

για τις οποίες είναι απαραίτητο να λάβουν σχετικές άδειες (Piecuch, 2017): 

• Παραχώρησης, 

• Άδεια χρήσης, 

• Ελεγχόμενης (ρυθμιζόμενης). 

Η άδεια παραχώρησης χορηγείται από τον αρμόδιο υπουργό για το είδος  

δραστηριότητας. Μόνη εξαίρεση αποτελούν το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, 

όπου η άδεια παραχώρησης χορηγείται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοφωνίας 

και Τηλεόρασης. Οι άδειες παραχώρησης χορηγούνται για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον τύπο δραστηριότητας (από 2 έως 50 έτη). Η 

άδεια παραχώρησης πρέπει να διεκδικείται από έναν επιχειρηματία που 

σκοπεύει να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα, η οποία συνδέεται με (Piecuch, 

2017): 

• προστασία προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, 

• διαμοιρασμό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 

• εξερεύνηση, αναγνώριση, εξόρυξη μεταλλευμάτων από κοιτάσματα, 

• αποθήκευση ουσιών εκτός ταμιευτήρων και αποθήκευση αποβλήτων σε 

βραχομάζα, 

• παραγωγή και διακίνηση εκρηκτικών, όπλων και πυρομαχικών, καθώς 

και προϊόντων και τεχνολογίας για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση,. 
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Υπάρχουν τρεις τομείς στην Πολωνία που απαιτούν άδεια (Piecuch, 2017): 

• μεσιτεία ακινήτων και διαχείριση ακινήτων, 

• παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών, παροχή υπηρεσιών 

σιδηροδρομικής μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων και παροχή 

τροχοφόρων οχημάτων, 

• λειτουργία γραφείου ευρέσεως εργασίας, ενός γραφείου προσωρινής 

εργασίας, ενός ιδρύματος κατάρτισης για ανέργους που διοργανώνει 

εκπαίδευση από δημόσιους πόρους. 

2.3.1.3 ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα, δεν είναι απαραίτητο να αποκτηθεί ειδική άδεια χρήσης ή άδεια 

εγκατάστασης και λειτουργίας για να ανοίξετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για 

την πώληση χειροτεχνιών. Στην αρχή της διαδικασίας ενσωμάτωσης της 

εταιρείας στην Ελλάδα, οι επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι όλες οι 

οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στην Ελλάδα πρέπει να έχουν μία μοναδική 

επωνυμία, γι’ αυτό είναι σκόπιμο να ελέγξετε την επιθυμητή επωνυμία στο 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο που θα εκδώσει αποδεικτικό 

μοναδικότητας επωνυμίας. 

Σε περίπτωση που μιλάμε για εταιρεία (όχι για ένα άτομο), οι εταίροι πρέπει να 

υπογράψουν οι ίδιοι ή να συμβουλευτούν ένα δικηγόρο ή να πάνε σε 

συμβολαιογράφο για να συντάξουν και να υπογράψουν το καταστατικό της 

εταιρείας. Το καταστατικό της εταιρίας πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο. Ως «μονοαπευθυντική θυρίδα» για την ίδρυση ομόρρυθμης 

εταιρείας και ετερόρρυθμης εταιρείας πάσης φύσεως, ορίζεται το Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (GEMI - http://www.businessportal.gr/) σύμφωνα με το 

Άρθρο 2 του Ν. 3419 / 2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 

13 του ισχύοντος νόμου. 

Μετά από αυτό, πρέπει να υποβληθεί αίτηση για προκαταχώριση στο Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στη συνέχεια, η νέα εταιρεία είναι εγγεγραμμένη 
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στο Ε.Φ.Κ.Α. (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) και στην εφορία. Έπειτα, 

εγγράφεται επισήμως στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Με αυτόν 

τον τρόπο η νεοσυσταθείσα εταιρεία είναι πλήρως εγγεγραμμένη. Το επόμενο 

βήμα για τη δημιουργία μιας ελληνικής εταιρείας συνίσταται στη δημιουργία μιας 

εταιρικής σφραγίδας. 

Στην περίπτωση που η εταιρεία προσλαμβάνει ένα πρόσωπο, οφείλει να 

ειδοποιήσει on-line (Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ) τον Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σχετικά με τη σύμβαση εργασίας πριν 

αρχίσει να εργάζεται πραγματικά. 

Όλοι οι νέοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα παρακάτω 

βήματα: 

Πίνακας  2: Βήμα-βήμα, οι διαδικασίες εκκίνησης για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

 Βήματα Περιγραφή 

1 Επιλογή εγκαταστάσεων 

2 Νομική μορφή 

3 Εγγραφή στο αντίστοιχο Επιμελητήριο 

4 Εγγραφή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση-ΕΦΚΑ 

5 Τεχνικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας εάν απαιτούνται 

6 Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην εφορία (αρμόδια ΔΟΥ) 

Η έναρξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να αποδειχθεί πιο 

περίπλοκη από ένα κανονικό κατάστημα, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο 

πραγματοποιούνται οι πληρωμές (ηλεκτρονικές πληρωμές). 

Φορολογική υποχρέωση. Για τα άτομα που επιθυμούν να διευθύνουν τη δική 

τους επιχείρηση, οι φορολογικές υποχρεώσεις καταβάλλονται με βάση τον φόρο 

επί του εισοδήματος (100% προπληρωμή), όπως συμβαίνει με τους 

εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και τους συνταξιούχους, αλλά χωρίς την 

έκπτωση φόρου που ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις.  

Οι δείκτες φορολόγησης  είναι οι ακόλουθοι: 

• 22% (για κέρδη μέχρι 20.000 €) 
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• 29% (για κέρδη από 20.001 € έως 30.000 €) 

• 37% (για κέρδη από 30.001 € έως 40.000 €) 

• 45% (για κέρδη άνω των 40.001 €) 

Ανεξάρτητα από τα κέρδη, όλες οι ελληνικές νομικές οντότητες φορολογούνται 

με συντελεστή 29%. Απαιτείται προκαταβολή ύψους 50% (για τα 3 πρώτα έτη 

μιας επιχείρησης και στη συνέχεια 100%). Οι μετοχές δε φορολογούνται. Τα 

μερίσματα φορολογούνται με ποσοστό 10%. 

Όσον αφορά την ασφαλιστική εισφορά για ιδιώτες είναι τουλάχιστον 26,95% επί 

των καθαρών κερδών προ φόρων. Αυτό μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος 

(αναμένεται ότι θα είναι μικρότερο για το 2020). Το ίδιο ισχύει τόσο για τους 

διαχειριστές εταιρειών όσο και για τους μετόχους που κατέχουν τουλάχιστον το 

3% των μετοχών, ενώ ταυτόχρονα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας. Για τις μικροεπιχειρήσεις, όπως και για τις μικρές επιχειρήσεις 

χειροτεχνίας ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες πληρώνουν τουλάχιστον 

167,95 € ανά μήνα. 

Απόκτηση αριθμού φορολογικού μητρώου. Στην Ελλάδα, κάθε ενήλικας 

πρέπει να έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). Στην περίπτωση που ένας 

ενήλικας θέλει να ιδρύσει ατομική επιχείρηση, πρέπει να καταχωρίσει την 

επιχείρηση στην αρμόδια φορολογική αρχή και να λάβει άδεια χρήσης του 

προσωπικού αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και για 

επιχειρηματικούς σκοπούς. 

2.3.1.4 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Πριν τη διαδικασία κατοχύρωσης, θα πρέπει να επιλέξετε την επιχειρηματική 

μορφή. Η πιο συνηθισμένη στη Σλοβενία είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και οι 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Ένας ιδιώτης μπορεί να αποφασίσει να 

συστήσει μια ιδιωτική επιχείρηση εάν δεν είναι φορολογικός οφειλέτης ή δεν 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των φορολογουμένων της Οικονομικής 
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Διοίκησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Η διαδικασία εγγραφής 

παρουσιάζεται παρακάτω.   

 

Εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη διάταξη του Νόμου 

περί Εταιρειών, ένας επιχειρηματίας μπορεί να ξεκινήσει μια δραστηριότητα 

μετά την εγγραφή του στο Μητρώο Επιχειρήσεων της Σλοβενίας. Η διαδικασία 

εγγραφής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Μπορείτε να καταχωρίσετε το όνομα 

της επιχείρησης αυτοπροσώπως στα σημεία VEM σε ολόκληρη τη χώρα ή 

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πύλη e-

VEM(http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem). Για εγγραφή διά 

ζώσης, χρειάζεστε την ταυτότητα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου, ενώ για 

ηλεκτρονική εγγραφή χρειάζεστε ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται 

από: 

• τη Γενική Αρχή Πιστοποίησης της Σλοβενίας, SIGEN-CA 

(http://www.sigen-ca.si/),  

• την Τράπεζα NLB (https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-

potrdila), 

• την Αρχή Πιστοποίησης Halcom d.d. 

(http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/narocila/) or 

• το Ταχυδρομείο της Σλοβενίας (https://postarca.posta.si/navodila-za-

ravnanje-s-potrdili/). 

 

Με αμφότερους τρόπους, η διαδικασία εγγραφής είναι δωρεάν και διαρκεί λίγες 

μέρες. Εκτός από τα παραπάνω έγγραφα, θα χρειαστείτε επιπλέον έγγραφα 

όπως τα παρακάτω για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγραφής, δηλαδή: 

• επωνυμία εταιρείας, 

• έδρα της επιχείρησης, 

• στοιχεία επικοινωνίας, 

• δραστηριότητες της εταιρείας, 

• άδεια του ιδιοκτήτη του ακινήτου όπου θέλετε να έχετε μια 

επαγγελματική διεύθυνση (αν δεν είστε εσείς ο ιδιοκτήτης) και, 

http://www.sigen-ca.si/
https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila
https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila
http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/narocila/
https://postarca.posta.si/navodila-za-ravnanje-s-potrdili/
https://postarca.posta.si/navodila-za-ravnanje-s-potrdili/
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• τον εκπρόσωπο της ατομικής επιχείρησης (εάν θέλετε να ορίσετε 

αντιπρόσωπο). 

Για να ιδρύσετε πιο πολύπλοκες επιχειρηματικές μορφές επιχειρήσεων (π.χ. 

ομόρρυθμη εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία και εταιρεία 

ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου) όπου υπάρχουν πολλοί ιδρυτές, πρέπει να 

επικοινωνήσετε με έναν συμβολαιογράφο. 

 

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης. Μετά την εγγραφή σας στο 

Μητρώο Επιχειρήσεων θα πρέπει να ανοίξετε επαγγελματικό τραπεζικό 

λογαριασμό. Ένας τέτοιος λογαριασμός μπορεί να ανοιχτεί σε οποιαδήποτε 

τράπεζα στη Σλοβενία. Οι ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν έναν ήδη υπάρχοντα ανοιχτό τραπεζικό λογαριασμό ως 

τραπεζικό λογαριασμό επιχείρησης αλλάζοντας το όνομα του λογαριασμού σε 

τραπεζικό λογαριασμό επιχείρησης. 

 

Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο. Σε διάστημα οκτώ ημερών μετά την 

εγγραφή σας στο Μητρώο Επιχειρήσεων, πρέπει να εγγραφείτε στο φορολογικό 

μητρώο (αυτοπροσώπως στα σημεία VEM, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πύλη 

e-VEM ή διά ζώσης στην Οικονομική Διοίκηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας). 

Η Οικονομική Διοίκηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας πραγματοποιεί εγγραφή 

στο φορολογικό μητρώο. Για τη διαδικασία αυτή, χρειάζεστε τις πληροφορίες 

που περιγράφονται παρακάτω: 

• τον τρόπο φορολόγησης, 

• εκτιμώμενες δαπάνες σε μια οικονομική χρήση, 

• εκτιμώμενα έσοδα σε μια οικονομική χρήση, 

• ποιος θα διαχειρίζεται τα βιβλία επιχειρήσεων, 

• μια μέθοδο διαχείρισης των βιβλίων επιχειρήσεων. 

Καταβολή υποχρεωτικών κοινωνικών ασφαλίσεων: Ο επιχειρηματίας 

υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (π.χ. 

ασφάλιση σύνταξης και αναπηρίας, ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης, 
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ασφάλιση γονικής μέριμνας και ασφάλιση ανεργίας) για τον εαυτό του/της και 

για τους υπαλλήλους του/της. 

Λήψη άλλων αδειών: Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να λάβει άδεια άσκησης 

μιας δραστηριότητας, εάν αυτό απαιτείται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 

που σκοπεύει να αναλάβει. Στην ηλεκτρονική πύλη e-VEM μπορείτε να βρείτε 

τον κατάλογο των δραστηριοτήτων για τις οποίες πρέπει να λάβετε άδεια. 

Στη Σλοβενία δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη καταστατικού από τις εταιρείες. 

Αποτελεί μια επιλογή. Ένα καταστατικό συστήνεται σε ένα συμβολαιογράφο. 

Πρέπει να κοινοποιήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες σε ένα συμβολαιογράφο: 

• το όνομα του καταστατικού, 

• έδρα και διεύθυνση της επιχείρησης, 

• τα στοιχεία ταυτότητας των ιδρυτών και των μελών (όνομα, Αριθμός 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, 

επωνυμία εταιρείας, αριθμός μητρώου, διεύθυνση επιχείρησης για 

νομικά πρόσωπα, αριθμός μητρώου φορολογουμένου), 

• τα στοιχεία ταυτοποίησης των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα 

να εκπροσωπούν την εταιρεία και τα μέλη της διοίκησης, 

• τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων εάν αυτές είναι περιορισμένου 

χρόνου, 

• στόχοι και δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Φίρμα Κατά την καταχώριση μιας εταιρείας είναι καλό να κατοχυρώσετε και μία 

φίρμα. Στη Σλοβενία, η διαδικασία καταχώρισης αρχίζει από το Σλοβενικό 

Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η καταχώριση της φίρμας γίνεται με τα 

ακόλουθα βήματα: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η φίρμα μπορεί να καταχωρηθεί (εάν τηρεί όλες τις 

προϋποθέσεις για καταχώρηση και αν δεν έχει δεσμευθεί από κάποιον 

άλλον - αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ήδη καταχωρημένη όμοια ή 

παρόμοια φίρμα). 
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2. Αποφασίστε σε ποιες χώρες θα καταχωρηθεί η φίρμα. 

3. Αποφασίστε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα προστατεύσει η 

φίρμα. 

4. Προετοιμάστε και υποβάλετε αίτηση κατοχύρωσης της φίρμας. 

Μετά την υποβολή της αίτησης κατοχύρωσης της φίρμας, το Γραφείο 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Σλοβενίας ελέγχει το περιεχόμενο της αίτησης από 

τυπική άποψη. Εάν η αίτηση εγκριθεί, το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της 

Σλοβενίας δημοσιεύει την αίτηση. Αν δεν υποβληθεί ένσταση κατά της 

καταχώρισης της φίρμας, το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Σλοβενίας 

καλεί τον αιτούντα να καταβάλει τέλος καταχώρισης για τα πρώτα δέκα έτη. Η 

ισχύς της φίρμας μπορεί να παραταθεί απεριόριστα για περίοδο 10 ετών. Το 

τέλος αίτησης για τις τρεις κατηγορίες της Διεθνούς Διαβάθμισης είναι 100 ευρώ 

και επιπλέον 20 ευρώ ανά βαθμίδα. Το τέλος κατοχύρωσης της φίρμας για τα 

πρώτα δέκα χρόνια ανέρχεται στο ποσόν των 150 ευρώ και αυξάνεται κατά 50 

ευρώ ανά βαθμίδα. 

Επεξηγήσεις για τη φορολογική υποχρέωση. Οι φόροι στη Σλοβενία 

εξαρτώνται από τις δραστηριότητες στις οργανωτικές μορφές της εταιρείας. 

Όλοι οι φόροι (συμπεριλαμβανομένων των φόρων επί της κοινωνικής 

ασφάλισης), οι δασμοί, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ο φόρος 

προστιθέμενης αξίας επί των εισαγωγών υπάγονται στην Οικονομική Διοίκηση 

της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. 

Στη Σλοβενία, μια εταιρεία πρέπει να εισέλθει στο καθεστώς ΦΠΑ (φόρος 

προστιθέμενης αξίας) σε ορισμένες περιπτώσεις: 

• Για τους ιδιώτες, οι φορολογητέες πωλήσεις των οποίων στη Σλοβενία 

υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ τους τελευταίους 12 μήνες. 

• Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ή είναι αποδέκτης υπηρεσιών από άλλα 

κράτη μέλη της ΕΕ. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εγγράψετε την 

εταιρεία σας στο καθεστώς ΦΠΑ, ακόμη και πριν η εταιρεία σας λάβει ή 
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εκδώσει διασυνοριακά τιμολόγια. Υπό αυτές τις συνθήκες, ανεξάρτητα 

από το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στην τιμολόγηση. 

• Μια εταιρεία πρέπει να εισέλθει στο καθεστώς ΦΠΑ, όταν υπερβαίνει τα 

10.000 ευρώ για την αγορά αγαθών από την ΕΕ κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού έτους. Επιπλέον, όταν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες 

επιθυμούν να εισέλθουν στο καθεστώς ΦΠΑ, χρειάζονται αξιόπιστα 

στοιχεία για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

 Οι συνήθεις συντελεστές φορολογίας στη Σλοβενία 

•   ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας): 22%-κανονικός συντελεστής, 9,5%-

μειωμένος συντελεστής.  

•   Φόρος εισοδήματος εταιρειών: 19%. 

•   Φόροι εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φόρος εισοδήματος από 

δραστηριότητες): Προοδευτικός φορολογικός συντελεστής με βάση το 

εισόδημα: 16%, 27%, 34%, 39% και 50% ή 20% εάν η φορολογική 

βάση καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά έσοδα και την 

εξομάλυνση των δαπανών. 

•   Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης: 16,1% καταβάλλεται από τον 

εργοδότη, 22,1% από τον εργαζόμενο. 

•   Φόρος Μεταβίβασης Ακίνητης Περιουσίας: Όταν πουλάτε ακίνητα θα 

πρέπει να πληρώσετε Φόρο Μεταβίβασης Ακίνητης Περιουσίας, ο 

οποίος ανέρχεται στο 2%. Καταβάλλεται από τον πωλητή όταν κλείσει η 

συμφωνία. Κυρίως, βασίζεται στην αξία του ακινήτου του συμβολαίου. 

•   Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών: 0 - 25% (ανάλογα με την περίοδο 

διακράτησης). 

Ατομική επιχειρηματικότητα Ο ιδιώτης έμπορος αποτελεί φυσικό πρόσωπο. 

Ο Νόμος περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων εφαρμόζεται για τη 

φορολόγηση της ατομικής επιχείρησης. Αντικείμενο φορολόγησης είναι το 

εισόδημα από μια δραστηριότητα, η οποία απορρέει από την άσκηση 

οποιασδήποτε επιχειρηματικής, γεωργικής, δασικής, επαγγελματικής ή άλλης 



 

 

43 

 

ανεξάρτητης δραστηριότητας αυτοαπασχόλησης. Το φορολογητέο ποσό των 

εσόδων από αυτές τις δραστηριότητες είναι το κέρδος που υπολογίζεται ως η 

διαφορά μεταξύ των εσόδων και των εξόδων που προκύπτουν από την 

εκτέλεση της δραστηριότητας. Η φορολογική βάση μπορεί να προσδιοριστεί με 

δύο τρόπους: 

1. Προσδιορισμός της φορολογικής βάσης λαμβάνοντας υπόψη τα 

πραγματικά έσοδα και έξοδα. Εκτός από τον Nόμο περί Φόρου 

Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, ο Νόμος περί φόρου εισοδήματος 

Εταιρειών καθορίζει τα φορολογικά αναγνωρισμένα έσοδα και έξοδα. 

Εάν ο ιδιώτης επιχειρηματίας επιλέξει μια τέτοια μέθοδο υπολογισμού 

της φορολογικής βάσης, πρέπει να υποβάλει στη φορολογική αρχή 

έντυπο φορολογικής δήλωσης για την προκαταβολή του φόρου 

εισοδήματος επί των εσόδων από δραστηριότητες το αργότερο την 31η 

Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Ο φορολογούμενος μπορεί επίσης να 

ζητήσει φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται από τον Nόμο περί 

Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων: 

• ελάφρυνση για έρευνα και ανάπτυξη, 

• ελάφρυνση για επενδύσεις, 

• ελάφρυνση για πρόσληψη προσωπικού και απασχόληση ατόμων 

με αναπηρία (ΑμΕΑ), 

• ελάφρυνση για την πρακτική άσκηση στην επαγγελματική 

εκπαίδευση, 

• ελάφρυνση για την εκούσια συμμετοχή σε επικουρική ασφάλιση 

σύνταξης και 

• ελάφρυνση για δωρεές. 

Εάν οι φορολογητέες δαπάνες υπερβαίνουν το φορολογητέο εισόδημα, ο 

φορολογούμενος δημιουργεί φορολογική ζημία. Για τη δημιουργούμενη 

φορολογική ζημία, ο φορολογούμενος μπορεί να μειώσει τη θετική φορολογική 

βάση σε μελλοντικές φορολογικές περιόδους. Από το 2014, μια φορολογική 
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ζημία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το 50% το μέγιστο της φορολογικής 

βάσης του τρέχοντος έτους. 

Η συνολική ετήσια φορολογική βάση ενός ιδιώτη φορολογείται κλιμακούμενου 

δείκτη φορολόγησης εισοδήματος (Πίνακας 3). Αυτό ισχύει από 1.1.2018 και 

εφεξής: 

Πίνακας  3: Συντελεστής Φορολόγησης Ατομικού Εισοδήματος στη Σλοβενία. 

Ετήσια Καθαρή Φορολογική Βάση 

[ΕΥΡΩ] 

Φόρος Εισοδήματος [ΕΥΡΩ] 

Μέχρι 8.021,34 16 % 

8.021,34 – 20.400,00  1.283,41 + 27 % άνω των 8.021,34 

20.400,00 – 48.000,00 4.625,65 + 34 % άνω των 20.400,00 

48.000,00 – 70.907,20 14.009,65 + 39% άνω των 48.000,00 

Άνω των 70.907,20 22.943,46 + 50 % άνω των 70.907,20 

Το εισόδημα ενός ιδιώτη φορολογείται με προοδευτικό συντελεστή 16%, 27%, 
34%, 39%, 50%. 

Ένας αλλοδαπός που έχει άδεια παραμονής στη Σλοβενία πρέπει να 

καταβάλλει Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων αν διαμένει στη Σλοβενία 

για περισσότερο από 183 ημέρες σε περίοδο 12 μηνών. Για να καταστεί 

φορολογικός κάτοικος της Σλοβενίας, πρέπει να κατατεθεί ένα έντυπο αίτησης 

και να υποβληθεί στην Εφορία. 

2. Προσδιορισμός της φορολογικής βάσης λαμβάνοντας υπόψη τις 

τυποποιημένες δαπάνες.  Μια άλλη δυνατότητα προσδιορισμού της 

φορολογικής έκπτωσης είναι ένας απλουστευμένος τρόπος υπολογισμού 

της φορολογικής βάσης. Στην περίπτωση αυτή, αυτό απορρέει από τα 

πραγματικά φορολογικά έσοδα. Τα έξοδα καθορίζονται ως κατ’ αποκοπή 

ποσό και ανέρχονται μέχρι το 80% των παραγόμενων φορολογικών 

εσόδων. Αυτή η μέθοδος καθορισμού μιας φορολογικής βάσης έχει το 

δικαίωμα να χρησιμοποιεί μόνον φορολογούμενους των οποίων τα 

πραγματικά έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν πρέπει να 
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υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ ή σε ορισμένες περιπτώσεις, τα 100.000 

ευρώ ανά φορολογικό έτος. 

 

Ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται ανάλογα με το ποσόν της 

φορολογικής βάσης. Με υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, 

φορολογείται μόνο το τμήμα της φορολογικής βάσης που υπερβαίνει το 

όριο για την κατηγορία ενιαίου φόρου εισοδήματος. Λαμβάνονται υπόψη 

όλα τα έσοδα του ιδιώτη, τα οποία περιλαμβάνονται στην ετήσια 

φορολογική βάση. Στην περίπτωση του υπολογισμού της φορολογικής 

βάσης λαμβάνοντας υπόψη τις κανονικοποιημένες δαπάνες, τα 

πραγματικά έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα δεν 

περιλαμβάνονται στην ετήσια φορολογική βάση ενός ατόμου. Αντ’ αυτού, 

λαμβάνονται υπόψη τα σταθερά κανονικά έξοδα ύψους 80% του ιδιώτη. 

Η φορολογική βάση ανέρχεται στο 20%, επί της οποίας καταβάλλεται το 

20% ως τελικός φόρος. 

 

Φορολόγηση διαδικτυακών πωλητών Ο πωλητής, ο οποίος είναι 

υποκείμενος στον φόρο, που έχει ταυτοποιηθεί για το καθεστώς ΦΠΑ στη 

Σλοβενία, οφείλει να υπολογίσει τον ΦΠΑ από την παράδοση του προϊόντος 

στον πελάτη εντός Σλοβενίας. Εάν ένας καταναλωτής προέρχεται από άλλο 

ευρωπαϊκό κράτος μέλος και υπερβαίνει το ποσόν που καθορίζεται από αυτό το 

ευρωπαϊκό κράτος μέλος, έχει την υποχρέωση να καταβάλλει ΦΠΑ σύμφωνα με 

τη νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους. Στην περίπτωση που τα αγαθά 

παραδίδονται σε καταναλωτή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο καταναλωτής 

απαλλάσσεται από την καταβολή ΦΠΑ. 

 Από το 2016, έχει τεθεί σε ισχύ ο νόμος για την έγκριση των φορολογικών 

λογαριασμών. Οι φορολογούμενοι συνδέονται μέσω του διαδικτύου με το 

κεντρικό σύστημα πληροφόρησης της Οικονομικής Διοίκησης της Δημοκρατίας 

της Σλοβενίας. Η Οικονομική Διοίκηση επιβεβαιώνει και αποθηκεύει δεδομένα 

σε πραγματικό χρόνο σε ταμειακούς λογαριασμούς κατά τη διαδικασία έκδοσής 

τους. Η διαδικασία φορολογικής επικύρωσης των λογαριασμών επιτρέπει την 

ιχνηλασιμότητα και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου των εκδοθέντων 
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τιμολογίων και περιορίζει τη γκρίζα οικονομία. Ο φορολογούμενος οφείλει να 

εκδίδει τιμολόγιο μέσω ηλεκτρονικής συσκευής που πληροί τις προβλεπόμενες 

προϋποθέσεις και επιτρέπει την εκτέλεση της διαδικασίας επικύρωσης του 

λογαριασμού. Το τιμολόγιο πρέπει να παραδοθεί στον πελάτη. Ο πελάτης 

οφείλει να παραλάβει το τιμολόγιο και να το φυλάξει αμέσως μετά την 

αποχώρηση από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και τελικά να το υποβάλει, 

κατόπιν αιτήματος στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της αρμόδιας φορολογικής 

υπηρεσίας. Ο πελάτης μπορεί να επαληθεύσει εάν όλα τα εκδοθέντα τιμολόγια 

έχουν καταχωρηθεί σωστά. 

Λήψη του αριθμού φορολογικού μητρώου Η Οικονομική Διοίκηση της 

Δημοκρατίας της Σλοβενίας εκχωρεί σε κάθε πρόσωπο έναν αριθμό 

φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). Με την καταχώριση των απαιτούμενων 

στοιχείων στο φορολογικό μητρώο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου δίδεται 

κατά την είσοδο του ιδιώτη. Πρόσθετοι χαρακτήρες, γράμματα ή αριθμοί, στον 

αριθμό φορολογίας μπορούν να απαιτηθούν από τη φορολογική νομοθεσία 

(π.χ. ο αριθμός φορολογικού μητρώου της Σλοβενίας είναι ο αριθμός 

φορολογίας με πρόθεμα SI). Εάν εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο ως 

ιδιώτες επιχειρηματίες, η οικονομική διοίκηση δεν αναθέτει νέο αριθμό 

φορολογικού μητρώου. 

Κατάλογος τοπικών διευθύνσεων για να λάβετε άδειες χρήσης και 

εγκατάστασης.  Κάθε ιδιώτης που επιθυμεί να έχει μια επιχείρηση πρέπει να 

υποβάλει αίτηση για διαφορετικές άδειες.  

• Άδεια για επαγγελματικό χώρο.  Η διαδικασία αυτή ρυθμίζεται από τον 

Νόμο περί Στέγασης. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν ορισμένες 

δραστηριότητες -ειδικά στον τομέα της τροφοδοσίας, του εμπορίου, της 

αποθήκευσης, της παραγωγής, της εκπαίδευσης, των διαφόρων 

εργαστηρίων, των εργαστηρίων και των ασθενοφόρων- οι ιδιώτες πρέπει 

να παρέχουν επαρκή επιχειρηματικό χώρο. Κατά την ίδρυση μιας 

εταιρείας, ο όρος αυτός δεν ελέγχεται, αλλά ο επιχειρηματίας πρέπει να 

παράσχει τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις και να λάβει την κατάλληλη 
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άδεια πριν από την έναρξη της δραστηριότητας για την οποία ο όρος 

αυτός έχει οριστεί. Οι περισσότερες εταιρείες αρχικά καταχωρούν την 

επαγγελματική τους διεύθυνση στο σπίτι, σε ιδιωτικό σπίτι ή σε κατοικία. 

Αυτό μπορεί να γίνει από όλους εκείνους που εκτελούν δραστηριότητα 

χαμηλής όχλησης και ταυτόχρονα μια δραστηριότητα για την οποία ένας 

υποχρεωτικός ή άλλος κανονισμός δεν ορίζει ότι η κατοχή 

επαγγελματικών χώρων είναι υποχρεωτική. Ένας επιχειρηματίας εκτελεί 

δραστηριότητα χαμηλής όχλησης αν δεν ενοχλεί τους γείτονές του και 

δεν επιβαρύνει υπερβολικά τους κοινόχρηστους χώρους. Δεν χρειάζεται 

να λάβετε άδεια αν χρησιμοποιείτε λιγότερο από το 50% του χώρου 

διαβίωσης ιδιωτικής κατοικίας για έναν επαγγελματικό χώρο. 

 

Εάν μια γυναίκα επιθυμεί να ασκήσει την επιχειρηματική δραστηριότητά 

της σε ήδη υπάρχουσα ιδιωτική κατοικία δεν χρειάζεται να λάβει 

οικοδομική άδεια και κατά συνέπεια, έγκυρη άδεια να αλλάξει τη χρήση 

ενός τμήματος του χώρου της σε επαγγελματικό κτίριο, εάν λιγότερο από 

το 50% της συνολικής εγκατάστασης είναι αφιερωμένο στην επιχείρηση. 

Αυτή δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί έγκυρη άδεια αν αφιερώνει μόνο ένα 

μικρότερο μέρος της κατοικίας στους χώρους της επιχείρησής της. 

 

Για να αποφύγετε όλα τα προβλήματα με τις άδειες, είναι πιθανόν να 

έχετε ένα εικονικό γραφείο στη Σλοβενία. Η ενοικίαση ενός εικονικού 

γραφείου θα κοστίσει μόνο μερικές δεκάδες ευρώ ανά μήνα. Η εταιρεία 

θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από πολλά προνόμια που προσφέρουν 

οι φυσικές επαγγελματικές εγκαταστάσεις: θα έχει έγκυρη επαγγελματική 

διεύθυνση και εταιρική έδρα (Virtualna Pisarna v Ljubljani / sedež 

podjetja v Ljubljani, 2017). 

 

Ένας επιχειρηματίας μπορεί επίσης να νοικιάσει ένα κοινό επαγγελματικό χώρο. 

Τα γραφεία συνεργατών μπορούν να βρεθούν σε ολόκληρη τη Σλοβενία. Η 

έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση, στην κοινωνικοποίηση και στη δικτύωση με 

άλλους επιχειρηματίες (Coworking v Ljubljani, 2017).   
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• Άδεια για βιοτεχνική δραστηριότητα.  Για την εκτέλεση ορισμένων 

βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, οικιακών ή καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, είναι 

απαραίτητο να αποκτήσετε άδεια λειτουργίας της βιοτεχνίας. Ο νόμος περί 

Βιοτεχνιών ορίζει τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια βιοτεχνίας. 

Το Διάταγμα καθορίζει τις βιοτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτούνται 

επαρκή επαγγελματικά προσόντα και δραστηριότητες παρόμοιες με τις 

βιοτεχνίες, όπως: 

• βιοτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια λειτουργίας 

βιοτεχνίας με βάση τα προσόντα 

• βιοτεχνικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαιτούν επαρκή 

επαγγελματικά προσόντα και δεν χρειάζονται σχετική άδεια, και 

• δραστηριότητες παρόμοιες με τις βιοτεχνικές. 

Το δικαίωμα άσκησης βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, οικιακών ή 

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων πρέπει να αποκτάται με άδεια λειτουργίας 

βιοτεχνίας και εγγραφή στο μητρώο βιοτεχνών. 

Το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων παρόμοιων με τις βιοτεχνικές 

αποκτάται με την εγγραφή στο βιοτεχνικό μητρώο, το οποίο λειτουργεί υπό 

την αιγίδα του Επιμελητηρίου Βιοτεχνιών και Μικρών Επιχειρήσεων της 

Σλοβενίας. Οι βιοτεχνικές δραστηριότητες που απαιτούν ειδική 

επαγγελματική εκπαίδευση σύμφωνα με τον κανονισμό και την απόκτηση 

άδειας βιοτεχνίας παρατίθενται στο Διάταγμα περί βιοτεχνικών 

δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παρόμοιων με τις βιοτεχνίες (Official 

Gazette of RS, Nos. 18/08 and 30/13 - ObrZ-E, 2008). 

• Ειδικοί όροι για την άσκηση των δραστηριοτήτων από έναν ιδιώτη 

Ο μελλοντικός επιχειρηματίας πρέπει να αποκτήσει τις κατάλληλες άδειες 

για να ιδρύσει την επιχείρηση πριν από την εκτέλεση ορισμένων 

δραστηριοτήτων. Οι άδειες διαφέρουν ανάλογα με την κύρια 

δραστηριότητα που θα εκτελέσει ο επιχειρηματίας. Ένας επιχειρηματίας, 
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ο οποίος ασκεί μια δραστηριότητα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, 

διαπράττει αδίκημα. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τους 

όρους εκτέλεσης ορισμένων δραστηριοτήτων στα σημεία VEM. Το 

Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας κατάρτισε το 2009 

ένα εγχειρίδιο με ειδικές προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ορισμένων 

δραστηριοτήτων:https://www.podjetniski-

portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavn

osti_januar_2009.pdf. Στην ηλεκτρονική πύλη e-VEM υπάρχει ο 

κατάλογος δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτείται άδεια. Για κάθε 

δραστηριότητα, περιγράφονται οι συνθήκες, καθώς και η νομική βάση 

(πράξεις που ρυθμίζουν αυτό το πεδίο) (Dejavnosti / eVem, 2019).  

2.3.1.5 ΓΑΛΛΙΑ 

Ο Εθνικός Οργανισμός για την Βιομηχανική Ιδιοκτησία (National Institute of 

Industrial Property) είναι ένα δημόσιο όργανο υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Οικονομίας, Οικονομικών και Εξωτερικού Εμπορίου, του Υπουργείου 

Παραγωγικής Ανάκαμψης και του αρμόδιου Υπουργού για τις Μικρές και 

Μεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς και την Καινοτομία και την Οικονομία (Εθνική 

Έκθεση της Γαλλίας 2018). Μόλις συμπληρωθεί το όνομα με το INPI, η εταιρεία 

έχει διάρκεια 10 ετών.   

Η νομική δομή ενδέχεται να ποικίλλει. 

• Προσωπική επιχείρηση, 

• Ατομική ιδιοκτησία 

• Εταιρεία 

Ο πιο απλός τρόπος για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση είναι η κατάσταση της 

αυτοαπασχόλησης: ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (Εθνική Έκθεση της 

Γαλλίας, 2018). 

• Μια απλή δήλωση (φόρμα PO AE) αρκεί για να γίνει κάποιος 

μικροεπιχειρηματίας. 
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• Η δήλωση πρέπει να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου (υποχρεωτική, από την 

1η Ιανουαρίου του 2016) στο αρμόδιο Κέντρου Εταιρικών Διαδικασιών (CFE) 

σύμφωνα με τη δραστηριότητα: 

• Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCI) για εμπορική 

δραστηριότητα. 

• Το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο (CMA) για βιοτεχνική ή 

εμπορική δραστηριότητα. 

• URSSAF (Ένωση για την είσπραξη των εισφορών κοινωνικής 

ασφαλίσεως και οικογενειακών επιδομάτων της Αλσατίας) για μια 

φιλελεύθερη δραστηριότητα. 

Είναι το CFE που θα απαντήσει στον επιχειρηματία και θα διευκρινίσει τη 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση τυχόν πρόσθετων 

διατυπώσεων ή αρχείων που πρέπει να συμπληρωθούν. Στο τέλος, ο 

επιχειρηματίας θα λάβει: 

• Αριθμό Siret (Αριθμός εντοπισμού επιχειρήσεων). 

• Μια ειδοποίηση σχετικά με το φορολογικό καθεστώς στο οποίο θα 

υποβληθείτε σχετικά με τα κέρδη (BIC ή BNC - σχέδιο μικροεπιχειρήσεων) 

και ΦΠΑ (βασικό franchise). 

• Τα στοιχεία επικοινωνίας των φορολογικών συνομιλητών που θα χρειαστεί 

να επικοινωνήσουν με τον επιχειρηματία για να δηλώσουν και να 

καταβάλουν ειδικότερα τον φόρο επί των κερδών και τον ελεύθερο 

επιχειρηματία CFE. 

• Τις λεπτομέρειες ενός ειδικού ανταποκριτή για να λάβετε πληροφορίες 

σχετικά με τις εξαιρέσεις και τις φορολογικές ελαφρύνσεις από τις οποίες 

αυτή μπορεί να επωφεληθεί. 

• Η υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (RCS) για 

τους ατομικούς επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική, βιοτεχνική ή 

βιομηχανική δραστηριότητα είναι ένα πρόσθετο βήμα που εισήχθη το 
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2015. Θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε έναν 

αυτοαπασχολούμενο KBIS. 

• Ως μία μικρή επιχειρηματίας, υπόκεισθε αυτομάτως στο φορολογικό 

καθεστώς των «αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών». 

 

Βοηθήματα δημιουργίας επιχειρήσεων 

Με το να γίνει μία γυναίκα αυτοαπασχολούμενη επιχειρηματίας, μπορεί να 

επωφεληθεί από μια σειρά βοηθημάτων δημιουργίας επιχειρήσεων: 

• Εάν είναι υποψήφια για εργασία ή πληροί ορισμένα κριτήρια (ηλικία, 

κλπ.), μπορεί να υποβάλει αίτηση για ACCRE ως αυτοαπασχολούμενη. 

Αν αποκτήσει το ACCRE, μπορεί να υποβάλει αίτηση για NACRE για να 

τη βοηθήσει με την επεξεργασία του έργου της και την ανάπτυξη της 

εταιρείας. 

• Εάν εργάζεται στα υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας, μπορεί να 

απαλλαγεί από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για 24 μήνες για τα 

βιοτεχνικά και εμπορικά επαγγέλματα. 

• Διατίθενται επίσης και βοηθοί πόλου απασχόλησης, όπως η μερική 

διατήρηση των παροχών ασφάλισης ανεργίας. 

• Θα επωφεληθεί αυτομάτως από το φορολογικό καθεστώς της 

μικροεπιχείρησης 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/autoentrepreneur/statut-auto-entrepreneur-quelles-

demarches/ 

Πίνακας  4: Δομή NIF στη Γαλλία. 

Τύπος Επεξήγηση Σημείωση 

99 99 999 999 999 Ο TIN αποτελείται από 

13 ψηφία 

Και το πρώτο ψηφίο του TIN είναι 

«0», «1», «2» ή «3». Για την 

επεξεργασία υπολογιστών, ο NIF 

πρέπει να γράφεται σε φόρμα των 

13 ψηφίων χωρίς κενό 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/autoentrepreneur/statut-auto-entrepreneur-quelles-demarches/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/autoentrepreneur/statut-auto-entrepreneur-quelles-demarches/
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Περιγραφή του TIN 

Οι γαλλικές φορολογικές αρχές εκδίδουν αριθμό φορολογικού μητρώου σε όλα 

τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης 

στη Γαλλία. Το TIN εκδίδεται όταν το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στις βάσεις 

δεδομένων της φορολογικής διοίκησης. Είναι γνωστός ως «φορολογικός 

αριθμός αναφοράς» (ή αριθμός «SPI» Απλοποίηση φορολογικών διαδικασιών). 

Αποδίδεται σε κάθε πρόσωπο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αναφοράς των 

προσώπων του DGFiP (Γενική Δ/νση Δημοσίων Οικονομικών) (αναφερόμενο 

PERS), για κάθε φορολογία. Είναι μοναδικό, μη σημαντικό, αξιόπιστο και 

ανθεκτικό. 

Εύρεση του NIF 

Ο φορολογικός αριθμός αναφοράς εμφανίζεται στην προπληρωμένη 

φορολογική δήλωση εισοδήματος και στον φόρο εισοδήματος, φόρο κατοικίας 

και φόρο ακίνητης περιουσίας. Εάν ένα έγγραφο μοιράζεται με περισσότερα 

από ένα άτομα, ο φορολογικός αριθμός καθενός από τους εν λόγω 

φορολογούμενους υποδεικνύεται σύμφωνα με τις πληροφορίες στην ενότητα 

«Αστική κατάσταση» της προπληρωμένης φορολογικής δήλωσης. Ο TIN που 

πρέπει να εισπραχθεί είναι, ανάλογα με την περίπτωση, το NIF του κατόχου του 

λογαριασμού ή του κατόχου της σύμβασης, το TIN του κατόχου της περιουσίας 

ή το TIN του δικαιούχου του εισοδήματος. Σε περίπτωση που εμπλέκονται 

περισσότερα από ένα άτομα (για παράδειγμα, σε περίπτωση κοινού 

λογαριασμού που τηρούνται από δύο άτομα), πρέπει να εισπράττεται το TIN 

κάθε ατόμου.  

Εθνική ιστοσελίδα NIF website: https://www.impots.gouv.fr/portail/  

Ο Κατάλογος Siren καταγράφει όλες τις εταιρείες και τις εγκαταστάσεις τους, 

ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και τον τομέα δραστηριότητάς τους. 

Περιγράφονται επίσης ξένες εταιρείες με εκπροσώπηση ή δραστηριότητα στη 

Γαλλία. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
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Πίνακας  5: Αριθμοί αναγνώρισης επιχειρήσεων στη Γαλλία. 

Αριθμός Σκοπός Μορφή Ποια διοίκηση 
το 

παραλαμβάνει; 

Αριθμός 

Siren Mοναδικός αριθμός 
ταυτοποίησης κάθε 
επιχείρησης 

9 ψηφία Insee via the 
CFE 

Siren 

Siret Μοναδικός αριθμός 
ταυτοποίησης για 
κάθε τοποθεσία 
της ίδιας εταιρείας 
με τους 
κοινωνικούς και 
δημοσιονομικούς 
οργανισμούς.  

Πρέπει να 
εμφανίζεται στην 
πληρωμή του 
εργαζόμενου. 

14 ψηφία = 9 
Siren ψηφία + 5 
ψηφία ειδικά για 
κάθε ινστιτούτο 

Insee via the 
CFE 

Siret 

Κωδικός ΑPE 
code (άσκηση 
κύριας 
δραστηριότητας) 
ή κωδικός NAF     

Μοναδικός αριθμός 
ταυτοποίησης του 
κλάδου 
δραστηριότητας 
της επιχείρησης ή 
του ελεύθερου 
επαγγελματία. 

Χρησιμοποιείται 
για τον καθορισμό 
της ισχύουσας 
συλλογικής 
σύμβασης. 

 Πρέπει να 
εμφανίζεται στην 
πληρωμή του 
εργαζόμενου. 

4 ψηφία + 1 
γράμμα, που 
αναφέρεται στη 
Γαλλική Εθνική 
Στατιστική 
Ταξινόμηση 
Δραστηριοτήτων 
(Nacre 2, σε 
ισχύ από το 
2008)  

Insee μέσω 
CFE. 

Είναι πιθανόν να 
τροποποιηθεί 
εάν είναι λάθος 

Κωδικός ΑPE 
code (άσκηση 
κύριας 
δραστηριότητας) 
ή κωδικός NAF     

RCS (Μητρώο 
Εμπορίου και 
Εταιρειών) 

Εγγραφή των 
εμπόρων και των 
εμπορικών 
επιχειρήσεων στο 
RCS. 

Σχήμα στα 
εξαγόμενα 
αποτελέσματα K ή 
Kbis extract  

RCS + πόλη 
εγγραφής + 
αριθμός Siren  

Εγγραφή του 
Εμπορικού 
Δικαστηρίου 
μέσω CFE 

RCS (Μητρώο 
Εμπορίου και 
Εταιρειών) 

 Ευρετήριο Υποχρεωτική No. Siren + RM Βιοτεχνικό Ευρετήριο 
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εμπορικών 
συναλλαγών 
(RM) 

εγγραφή στο 
Ευρετήριο 
εμπορικών 
συναλλαγών 
βιοτεχνών και 
βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων που 
απασχολούν όχι 
άνω των 10 
εργαζομένων. 

Σχήμα στα 
εξαγόμενα 
αποτελέσματα D1  

+ ψηφία που 
καθορίζουν 
εμπορικό και 
βιοτεχνικό 
επιμελητήριο 

Επιμελητήριο 
(CMA) μέσω 
CFE 

εμπορικών 
συναλλαγών 
(RM) 

Ενδοκοινοτικό 
ΦΠΑ 

Ταυτοποίηση 
φόρου για κάθε 
εταιρεία που 
υπόκειται σε ΦΠΑ. 

Πρέπει να 
εμφανίζεται σε 
τιμολόγια και 
επιστροφή ΦΠΑ 

FR + 2 ψηφία + 
αριθμός Siren 

Τμήμα 
Φορολογίας 
Επιτηδευματιών 
(SIE) μέσω CFE 

Ενδοκοινοτικό 
ΦΠΑ 

2.3.2 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΕΣ 

Το ακόλουθο τμήμα στοχεύει να επεξηγήσει τις διάφορες οικονομικές ευκαιρίες 

και τους τρόπους για τις γυναίκες που θέλουν να πουλήσουν τα χειροτεχνήματα 

τους. Για τον σκοπό αυτόν το Έργο Dreamy m-learning παρέχει πληροφορίες 

σε συνδυασμό με γυναίκες από πέντε χώρες (Σλοβενία, Γαλλία, Τουρκία, 

Ελλάδα και Πολωνία) σχετικά με τη χρηματοδοτική βοήθεια και τις πιστωτικές 

διευκολύνσεις, καθώς και διαδικτυακές συνδέσεις. 

 

2.3.2.1 ΤΟΥΡΚΙΑ 

Δάνεια μικρών επιχειρήσεων για γυναίκες 

Τράπεζες:  

 

• Akbank (Πακέτο Επιχειρηματικής Υποστήριξης)  
(https://www.akbank.com/tr-tr/urunler/Sayfalar/isim-icin-girisimci-destek-paketi.aspx) 
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• Garanti Bank, (Πακέτο Υποστήριξης Γυναικών Επιχειρηματιών)  
(https://www.garanti.com.tr/tr/kobi/kobilere_ozel/kadin-girisimci-bankaciligi/kadin-

girisimci-kredi-destek-paketi.page) 

 

• TEB Bank  (Δάνειο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Γυναικών) 
(https://www.teb.com.tr/kadin-patronum/kgf-kadin-patron-destek-kredisi/) 

 

• İşbank (Δάνειο για Γυναίκες Επιχειρηματίες)  
(https://www.isbank.com.tr/TR/kampanyalar/kampanya-ayrintilari/Sayfalar/kampanya-

ayrintilari.aspx?CampaignName=kadin-girisimci-kredisi-
kampanyasi&IdCampaign=Mzk2-ISB) 

 

• Halkbank (Δάνειο Start-up για Γυναίκες Επιχειρηματίες) 
(https://www.halkbankkobi.com.tr/NewsDetail/Kadin-Girisimcilere-Ilk-Adim-Kredisi/215) 

 

Επιχορηγήσεις μικρών επιχειρήσεων για γυναίκες 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (KOSGEB-https: 

//www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6057/kadin-girisimciligi-women-

entreprenευρώship) είναι ο αρμόδιος φορέας που είναι υπεύθυνος για την 

ανάπτυξη πολιτικής, τον συντονισμό και την εφαρμογή για τις ΜΜΕ. Ο 

KOSGEB προσφέρει κρατική δανειακή στήριξη σε γυναίκες επιχειρηματίες που 

επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται 

πιστωτική υποστήριξη 50.000 ΤL (10.000 €) στο πλαίσιο της αίτησης δανείου 

από τον KOSGEB. Αυτή η υποστήριξη που παρέχεται από το κράτος είναι 

εντελώς μη επιστρεπτέα. Εκτός από αυτή την επιχορήγηση, οι γυναίκες 

λαμβάνουν άτοκη πίστωση. Μέχρι το 2018, το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 70.000 

TL (14.000 €). Η πρώτη επιχείρηση των γυναικών επιχειρηματιών θα είναι 

επίσης απαλλαγμένη από φόρους για τα πρώτα τρία χρόνια. 

 

Φορολογικά κίνητρα για την εκκίνηση των γυναικών 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9/6 του Νόμου περί Φόρου Εισοδήματος, 
απαλλάσσονται από το φόρο όσοι κατασκευάζουν και πωλούν χειροποίητα 
προϊόντα στις κατοικίες όπου διαμένουν (Νόμος αριθ. 193, ΦΕΚ 28366 της 
27/07/2012). 
 

Για να απαλλαγεί η επιχειρηματίας από τον φόρο, πρέπει να αποκτήσει 
«Πιστοποιητικό απαλλαγής φόρου για χειροτεχνίες» (Esnaf Vergi Muafiyeti 
Belgesi).  
 

https://www.garanti.com.tr/tr/kobi/kobilere_ozel/kadin-girisimci-bankaciligi/kadin-girisimci-
https://www.garanti.com.tr/tr/kobi/kobilere_ozel/kadin-girisimci-bankaciligi/kadin-girisimci-
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Η ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιείται για την απόκτηση του πιστοποιητικού 

απαλλαγής φόρου για χειροτεχνίες: 

 

Βήμα 1::Τα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό πρέπει να 

υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια φορολογική αρχή στον τόπο όπου υπάγεται η 

κατοικία τους.  

Βήμα 2: Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να γραφούν ως το είδος της 

δραστηριότητας που εκτελείται στο πιστοποιητικό φοροαπαλλαγής: Κατασκευή 

και πώληση χειροποίητων προϊόντων στις κατοικίες όπου διαμένουν (Άρθρο 

ΚΦΕ: 9/6) 

Βήμα 3:: Η διεύθυνση κατοικίας εμφανίζεται ως διεύθυνση εργασίας. 

Βήμα 4:  Εάν γίνει αποδεκτό ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο 

Άρθρο 9 του Νόμου περί Φορολογίας Εισοδήματος, η εφορία θα εκδώσει το 

πιστοποιητικό. 

Βήμα 5: Δεν θα χρεωθεί τέλος για τον κάτοχο του πιστοποιητικού. 

Βήμα 6: Το πιστοποιητικό φοροαπαλλαγής για χειροτεχνίες ισχύει για τρία έτη 

από την ημερομηνία έκδοσης και είναι δυνατή η απόκτηση νέων εγγράφων με 

την υποβολή αίτησης στην εφορία μετά τη λήξη αυτής της διάρκειας. 

Μικροχρηματοδότηση και άλλο Ταμείο εκκίνησης για τις γυναίκες 

 

Kredi Garanti Fonu (Ταμείο Εγγύησης Πιστώσεων-KGF)  

(http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/): Το KGF είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία και 

ενεργεί ως εγγυήτρια για τις ΜΜΕ και τις μη ΜΜΕ, Επιχειρήσεις ΜΜΕ που δεν 

μπορούν να λάβουν δάνειο λόγω ανεπαρκούς εξασφάλισης. Έτσι, το KGF 

υποστηρίζει τις ΜΜΕ και τις μη ΜΜΕ επιχειρήσεις στην πρόσβαση για 

χρηματοδότηση. Το δάνειο υποστηρίζει τις γυναίκες επιχειρηματίες για να 

αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους ή να απομακρύνουν τις επιχειρήσεις τους από 

τη δύσκολη κατάσταση. 

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/
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Τουρκικό Πρόγραμμα Μικροχρηματοδότησης (http://www.tgmp.net/tr/): Το 

τουρκικό πρόγραμμα μικροχρηματοδότησης Grameen (TGMP) είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οικονομικός οργανισμός. Αντί για παραδοσιακές δωρεές και 

«αγαθοεργίες», το TGMP προσφέρει υπηρεσίες «μικροπιστώσεων» για την 

καταπολέμηση της φτώχειας στην Τουρκία. Ο στόχος του μικροπιστωτικού 

συστήματος είναι να βοηθήσει τις γυναίκες χαμηλού εισοδήματος να 

συμμετάσχουν σε βιώσιμες δραστηριότητες δημιουργίας εισοδήματος και να 

συμβάλουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό τους. Σε αντίθεση με τον 

επίσημο (εμπορικό) τραπεζικό τομέα, τα μικροπιστωτικά δάνεια παρέχονται 

χωρίς να απαιτείται εγγύηση ή άλλη τεκμηρίωση εκτός από την τουρκική 

αστυνομική ταυτότητα ενός ατόμου. 

 

Ορισμένα προϊόντα μικροπιστώσεων παρατίθενται παρακάτω: 

 

• Βασικό Δάνειο 

Το Βασικό Δάνειο είναι ο πρώτος τύπος δανείου για τα παλιά και νέα μέλη. Τα 

νέα μέλη μπορούν να λάβουν δάνειο από 100 TL μέχρι 1.000 TL και η 

αποπληρωμή των δανείων γίνεται σε 46 εβδομάδες. 

 

• Επιχειρηματικό Δάνειο 

Είδος δανείου για επιχειρηματία και επιτυχημένα μέλη μπορεί να χορηγηθεί 

δάνειο από 1.000 TL έως 5.000 TL και η αποπληρωμή των δανείων γίνεται κατά 

τη διάρκεια των 46 εβδομάδων. 

 

http://www.tgmp.net/tr/
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• Δάνειο ψηφιακού χάσματος 

Εκτός από τα δάνεια που λαμβάνουν τα μέλη μας, αυτό το είδος δανείου 

αποσκοπεί στην παροχή τεχνολογικής ανάπτυξης στα μέλη. Χάρη σε αυτήν την 

πίστωση, τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) 

σύγχρονης τεχνολογίας. Οι αποπληρωμές δανείων γίνονται σε διάστημα 46 

εβδομάδων. 

 

2.3.2.2 ΠΟΛΩΝΙΑ 

 

Δάνεια μικρών επιχειρήσεων για γυναίκες 

 

 

Τράπεζες: 

 

• mBank (https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/na-start/kredyty-na-start/): Δάνεια 

για άτομα που εκτελούν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία δεν 

υπερβαίνει τους 6 μήνες, μέχρι ποσού έως 30.000 PLN. Μπορείτε να 

απευθυνθείτε online. 

• Aasa Polska (https://aasadlabiznesu.pl/): Δάνειο για ανάπτυξη 

επιχειρήσεων έως 20.000 PLN από την πρώτη ημέρα λειτουργίας. 

• Credit Agricole (https://www.credit-agricole.pl/male-i-srednie-

firmy/kredyty/pozyczka-biznes): Δάνεια για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

• PKO BP (https://www.pkobp.pl/firmy/kredyty/produkty-kredytowe/pozyczka-na-

start/): Δάνειο εκκίνησης για επιχειρήσεις. 

 

https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/na-start/kredyty-na-start/
https://www.credit-agricole.pl/male-i-srednie-firmy/kredyty/pozyczka-biznes
https://www.credit-agricole.pl/male-i-srednie-firmy/kredyty/pozyczka-biznes
https://www.pkobp.pl/firmy/kredyty/produkty-kredytowe/pozyczka-na-start/
https://www.pkobp.pl/firmy/kredyty/produkty-kredytowe/pozyczka-na-start/
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ING  (https://www.ingbank.pl/male-firmy/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-dla-malych-firm): 

Δάνειο για επιχειρήσεις. 

 

Επιχορηγήσεις μικρών επιχειρήσεων για γυναίκες 

 

• Ταμεία της ΕΕ (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/): 

Ο κοινός ενημερωτικός ιστότοπος για τα κονδύλια της ΕΕ στην Πολωνία. 

Σε αυτόν τον ιστότοπο, κάθε επιχειρηματίας ή μελλοντικός επιχειρηματίας 

(αλλά και ΜΚΟ, δημόσιοι φορείς κ.λπ.) μπορεί να βρει ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. 

 

• Πολωνική Υπηρεσία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (http://en.parp.gov.pl/): 

Στην Πολωνία, η Πολωνική Υπηρεσία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων παρέχει 

το δάνειο μόνο για γυναίκες, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη της 

επαγγελματικής δέσμευσης των γυναικών για να βελτιώσει την κατάστασή 

τους στην αγορά εργασίας ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να ιδρύσουν τη 

δική τους επιχείρηση. Το Δανειοδοτικό Ταμείο για Γυναίκες θα πρέπει να 

συμβάλει στη μείωση του προβλήματος της ανεργίας ανάμεσα στα μέλη 

αυτής της ομάδας. Οι γυναίκες μπορούν να να αιτηθούν για ένα δάνειο 

της προτίμησής τους ύψους μεταξύ 5 και 10 χιλιάδων € (20 και 40 

χιλιάδες PLN). 

 

Φορολογικά κίνητρα για την εκκίνηση των γυναικών 

 

Στην Πολωνία, δεν υπάρχουν ξεχωριστά φορολογικά κίνητρα για τις γυναίκες 

που ιδρύουν μια επιχείρηση. 

 

https://www.ingbank.pl/male-firmy/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-dla-malych-firm
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://en.parp.gov.pl/
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 Μικροχρηματοδότηση και άλλα Ταμεία ενίσχυσης εκκίνησης για γυναίκες 

 

• STARTUP ACADEMY (εκπαίδευση, καθοδήγηση, καινοτόμες μέθοδοι 

εκκίνησης, προγράμματα επιτάχυνσης) 

• TWÓJ STARTUP (προ-θερμοκοιτίδες, νομική και λογιστική 

συμβουλευτική, συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής και 

μάρκετινγκ, εκπαίδευση) 

• Inkubator Technologiczny Podkarpackiego Parku Naukowo-

Technologicznego (αίθουσες γραφείων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

υποστήριξη ανάπτυξης) 

• Przedsiębiorcze kobiety 2.0 (Το έργο απευθύνεται σε γυναίκες που δεν 

εργάζονται προκειμένου να βοηθηθούν για να δημιουργήσουν δική τους 

επιχείρηση) 

• AIP (Επιχειρηματικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Mentoring and 

Coaching, Λογιστική Υπηρεσία, Νομική Υποστήριξη, Εκπαίδευση στη 

νεοσύστατη επιχειρηματικότητα) 

 

2.3.2.3 ΕΛΛΑΔΑ 

Δάνεια μικρών επιχειρήσεων για γυναίκες 

 

Τράπεζες: 

Όταν οι τράπεζες χρηματοδοτούν νέες επιχειρήσεις, ζητούν να δουν το 

επιχειρηματικό σχέδιο. Η αίτηση θα μελετηθεί από διάφορες ομάδες που 

ελέγχουν διαφορετικά θέματα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το επιχειρηματικό 

σχέδιο να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερο για να αποφευχθούν τυχόν 

καθυστερήσεις. 
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Επιχορηγήσεις μικρών επιχειρήσεων για γυναίκες 

 

• Κεφάλαιο Σποράς (http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-

Ypobolhs-Protasewn-sta-Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-

stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-

stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-

Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-ths-Prwtoboylias-JEREMIE): 

Το Κεφάλαιο Σποράς είναι μικρή χρηματοδότηση για την έναρξη μιας 

επιχείρησης που συνήθως παρέχεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

πληθυσμού, όπως οι νέοι ή οι άνεργοι. Δεν είναι πραγματικά ενεργό. 

• Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020 (ΕΣΠΑ) 

( https://www.espa.gr/en/pages/staticPartnershipAgreement.aspx):  

Το ΕΣΠΑ είναι το Ελληνικό Πρόγραμμα που διοχετεύει κεφάλαια από το 

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη των ανισοτήτων 

μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η κυβέρνηση 

διανέμει κεφάλαια που στοχεύουν στο εμπόριο, τη μεταποίηση ή την 

πρωτογενή παραγωγή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε χρονικά 

περιορισμένες περιόδους, οι οποίες ανακοινώνονται από τα αρμόδια 

Υπουργεία και τη Γενική Γραμματεία του ΕΣΠΑ. Η αξιολόγηση των 

προτάσεων γίνεται από ανεξάρτητους αξιολογητές, τα αποτελέσματα 

δημοσιεύονται και στη συνέχεια παρέχεται μια περίοδος ενός έως τριών 

ετών για την υλοποίηση κάθε δράσης. Η χρηματοδότηση μπορεί να είναι 

ένα ποσοστό της επένδυσης ή μείωσης της φορολογίας (συνήθως 40-

60%). Απαιτούνται τα έγγραφα δαπανών και εξετάζονται κατά τους 

επιτόπιους ελέγχους. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΕΣΠΑ είναι η διαθεσιμότητά του, αλλά 

καθώς τα καταβλητέα έξοδα προκύπτουν πριν από την χρηματοδότηση, 

το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για νέες επιχειρήσεις. Ωστόσο, 

αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή, η δυνατότητα συνδυασμού με 

άλλες μορφές χρηματοδότησης (τραπεζικά δάνεια, επιχειρηματικά 

κεφάλαια κ.λπ.). 

http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-Ypobolhs-Protasewn-sta-Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-ths-Prwtoboylias-JEREMIE
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-Ypobolhs-Protasewn-sta-Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-ths-Prwtoboylias-JEREMIE
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-Ypobolhs-Protasewn-sta-Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-ths-Prwtoboylias-JEREMIE
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-Ypobolhs-Protasewn-sta-Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-ths-Prwtoboylias-JEREMIE
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-Ypobolhs-Protasewn-sta-Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-ths-Prwtoboylias-JEREMIE
https://www.espa.gr/en/pages/staticPartnershipAgreement.aspx
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Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 χρηματοδοτεί τις 

ακόλουθες πρωτοβουλίες: 

o Νεοφυείς επιχειρήσεις και νέα επιχειρηματικότητα. 

o Αναβάθμιση μικρών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε νέες αγορές. 

o Επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό. 

• Ελληνική Κοινότητα στο Εξωτερικό (https://envolveglobal.org/el/envolve-

awards/envolve-greece):  

Η ελληνική κοινότητα στο εξωτερικό δραστηριοποιήθηκε επίσης και 

δημιούργησε νέες δράσεις, όπως το Envolve Award Greece, που αφορά 

άτοκο δάνειο ύψους μέχρι 500 χιλ. ευρώ, με  περίοδο αποπληρωμής 

εντός πέντε ετών. 

 

Φορολογικά κίνητρα για την εκκίνηση γυναικών 

Στην Ελλάδα, παρέχονται κίνητρα για την ενίσχυση της καινοτομίας, καθώς 

σύμφωνα με νέο νόμο του κράτους, οι εταιρείες που παράγουν προϊόντα ή 

παρέχουν υπηρεσίες καταχώρησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αναγνωρισμένες 

διεθνώς στο όνομα της επιχείρησης απαλλάσσονται για τρία έτη από τον φόρο 

εισοδήματος. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα κέρδη μιας επιχείρησης που 

προέρχονται από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων το 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αναγνωρίζεται διεθνώς στο όνομα της επιχείρησης, 

απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη, αρχής 

γενομένης από τη χρήση στην οποία υπήρξαν τα πρώτα έσοδα από την 

πώληση των προϊόντων με τη χρήση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 

Απαλλαγή χορηγείται επίσης όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις 

τρίτων. Η απαλλαγή χορηγείται επίσης στα κέρδη που προκύπτουν από την 

παροχή υπηρεσιών όταν αφορά ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που επίσης 

αναγνωρίζεται διεθνώς. 

 

https://envolveglobal.org/el/envolve-awards/envolve-greece
https://envolveglobal.org/el/envolve-awards/envolve-greece


 

 

63 

 

Μικροχρηματοδότηση και άλλο Ταμεία εκκίνησης για τις γυναίκες 

 

• The People’s Trust (http://www.thepeoplestrust.org): 

Ο οργανισμός People's Trust προσφέρει μικρο-επιχορηγήσεις σε 

Έλληνες επιχειρηματίες που επιθυμούν είτε να δημιουργήσουν μια νέα 

επιχείρηση είτε να αναπτύξουν μια υπάρχουσα επιχείρηση, αλλά 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην πίστωση. Η επιχορήγηση 

είναι μέχρι  10.000 € ανά επιχείρηση, η οποία παρέχεται ως αρχικό 

κεφάλαιο για μια νέα επιχείρηση ή ένα κεφάλαιο κίνησης για μία 

υπάρχουσα επιχείρηση. Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης 

επικεντρώνεται σε ομάδες με χαμηλή πρόσβαση σε άλλες μορφές 

χρηματοδότησης. 

 

• Μικροχρηματοδότηση (AFI & Eurobank) 

(https://www.eurobank.gr/el/business/proionta-kai-upiresies/proionta-

upiresies/xrimatodotiseis/anaptuksiaka/easy-afi):  

Η AFI (Action Finance Initiative) είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. 

Δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2014 από την ActionAid Hellas και τον γαλλικό 

οργανισμό ADIE, ηγέτη στην μικροπίστωση στην Ευρώπη. Η Eurobank 

συνεργάζεται με την AFI για να βοηθήσει με μικροπιστώσεις (μέχρι 15.000 €) 

μακροχρόνια ανέργους, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών 

και μικροεπιχειρηματίες χωρίς πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Τους 

προσφέρουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους εργασία 

(αυτοαπασχόληση) ή να αναπτύξουν μονάδες μικρών επιχειρήσεων και να 

δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Η AFI αναλαμβάνει την προεπιλογή, την 

κατάρτιση και την καθοδήγηση των υποψηφίων. Η Eurobank αναλαμβάνει τον 

πιστωτικό έλεγχο και τη χρηματοδότηση. 

 

 

http://www.thepeoplestrust.org/
https://www.eurobank.gr/el/business/proionta-kai-upiresies/proionta-upiresies/xrimatodotiseis/anaptuksiaka/easy-afi
https://www.eurobank.gr/el/business/proionta-kai-upiresies/proionta-upiresies/xrimatodotiseis/anaptuksiaka/easy-afi
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2.3.2.4 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Δάνεια μικρών επιχειρήσεων για γυναίκες 

 

Τράπεζες: 

• www.hipkredit.si: Απλό και γρήγορο ηλεκτρονικό δάνειο έως και 7.000 

ευρώ χωρίς κόστος έγκρισης. 

• www.intesasanpaolobank.si: Μικροπιστώσεις με χαμηλότερο επιτόκιο και 

κόστος, όπου ένα ευνοϊκό σταθερό μηνιαίο κόστος κατανέμεται καθ’ όλη 

τη διάρκεια της αποπληρωμής του δανείου. 

• www.sparkasse.si. Ελκυστική προσφορά δανείων 

 

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: 

• www.skupina8.si: Δάνειο αξίας 500 ή 1.000 ευρώ. 

Περιφερειακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: 

• www.eng.gzs.si: χορηγεί δάνεια με επιδότηση μέρους του επιτοκίου για 

βραχυπρόθεσμα δάνεια προς τα μέλη. 

Επιχειρηματικό Κέντρο Επενδύσεων: 

• www.pnc.si: Γρήγορο ηλεκτρονικό δάνειο από 1.000 ευρώ σε 30.000 

ευρώ. 

Επιχορηγήσεις μικρών επιχειρήσεων για γυναίκες 

• Slovenski podjetniški sklad (Slovene Enterprise Fund) 

(https://www.podjetniskisklad.si/en): Ταμείο εκκίνησης για νεοσύστατες 

καινοτόμες εταιρείες (P2A και P2B): κεφάλαιο εκκίνησης για νέες 

καινοτόμες εταιρείες, ευνοϊκότερες πηγές χρηματοδότησης για την 

http://www.hipkredit.si/
http://www.intesasanpaolobank.si/
http://www.sparkasse.si/
http://www.skupina8.si/
http://www.eng.gzs.si/
http://www.pnc.si/
https://www.podjetniskisklad.si/en
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ανάπτυξη εταιρειών επενδύσεων (επιδοτήσεις, εγγυήσεις), προώθηση 

ιδιωτικών επενδύσεων (μετοχικό κεφάλαιο, δάνεια, εγγυήσεις). 

• Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: Υποστήριξη για τη 

δημιουργία και την ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων. 

• Zavod RS za zaposlovanje (Υπηρεσία Απασχόλησης της 

Σλοβενίας): Επιδοτήσεις αυτοαπασχόλησης / περιστασιακή 

παροχή επιχορηγήσεων για αυτοαπασχόληση. 

• Slovenski regionalno razvojni sklad (Σλοβενικό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης): Χρηματοδοτικά κίνητρα, κυρίως υπό μορφή 

επιστρεφόμενων κεφαλαίων, για αρχικές επενδύσεις στον τομέα της 

επιχειρηματικότητας, της γεωργίας, της περιφερειακής ανάπτυξης, των 

χρηματοοικονομικών επενδύσεων σε περιφερειακά καθεστώτα 

εγγυήσεων, των προχρηματοδοτήσεων με εγκεκριμένα ευρωπαϊκά 

κονδύλια. 

• SID banka: Παροχή ευνοϊκών οικονομικών πόρων για επιχειρήσεις, 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις εξαγωγών. 

• Eko sklad: Παροχή ευνοϊκών οικονομικών πόρων για επενδύσεις σε 

περιβαλλοντικά προσανατολισμένα έργα και ενεργειακή απόδοση. 

Φορολογικά κίνητρα για γυναίκες που ξεκινάνε τις δικές τους επιχειρήσεις  

Μερική απαλλαγή από την καταβολή εισφορών έως δύο έτη μετά την πρώτη 

είσοδο. Για 2 χρόνια για αυτόν που ανοίγει s.p. για πρώτη φορά και βασίζεται σε 

αυτοαπασχολούμενους, περιλαμβάνει την κοινωνική ασφάλιση (μόνο τα άτομα 

που περιλαμβάνονται στη σύνταξη και την ασφάλιση αναπηρίας με βάση την 

αυτοαπασχόληση). 

Μικροχρηματοδότηση και άλλο Ταμείο ενίσχυσης της εκκίνησης για τις 

γυναίκες 

• Vstopne točke (Σημεία εισόδου) SPOT (VEM): Πληροφορίες, βασικές 

συμβουλές, εγγραφή εταιρείας. 
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• Podjetniški inkubatorji (Πανεπιστημιακά εκκολαπτήρια): 

Εξοπλισμένα γραφεία, επιχειρήσεις και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. 

• Univerzitetni inkubatorji (Πανεπιστημιακά εκκολαπτήρια): 

Εξοπλισμένα γραφεία, επιχειρηματικές συμβουλές και καθοδήγηση, 

δωρεάν εκπαιδευτικά εργαστήρια: 

o Podjetniški inkubator Univerze v Mariboru (Εκκολαπτήριο 

επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Maribor ) 

o Ljubljanski univerzitetni inkubator (Πανεπιστημιακό εκκολαπτήριο 

της Λιουμπλιάνα) 

o Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (Κέντρο 

Ανάπτυξης Πανεπιστημίου και Εκκολαπτήριο της Primorska) 

• Tehnološki parki (Τεχνολογικά πάρκα): Εξοπλισμένα γραφεία, 

καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πληροφορίες σχετικά με τη 

συνεργασία. 

• Iniciativa Start:up Slovenija (Πρωτοβουλία νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας Σλοβενίας): Δικτύωση, οργάνωση του 

ανταγωνισμού 

• Mreža European Enterprise Network (EEN): Αναζήτηση 

επιχειρηματικών εταίρων, ενημέρωση, παροχή συμβουλών. 

• Coworking prostori Coworking (Συνεδριακοί χώροι) MB Hekovnik: 

Δημιουργία επιχείρησης, δικτύωση, αναζήτηση επιχειρηματικών εταίρων, 

ενημέρωση, συμβουλευτική, κατάρτιση.  

• Gospodarska zbornica Slovenije (Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο της Σλοβενίας): Συμβουλευτική, κατάρτιση, βοήθεια με 

τη διεθνοποίηση.  

• Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

της Σλοβενίας): Συμβουλευτική, κατάρτιση, έκδοση αδειών χειροτεχνίας, 

πιστοποιητικά ΕΕ, πιστοποιητικά για περιστασιακές βιοτεχνικές 

δραστηριότητες στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, άδειες για τη διεξαγωγή 

των μεταφορών. 
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• Program Erasmus za mlade podjetnike (Πρόγραμμα Erasmus για 

νέους επιχειρηματίες): Συγχρηματοδότηση της κατάρτισης για την 

επιχειρηματικότητα - ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επιχειρηματιών 

εντός της ΕΕ. 

2.3.2.5 ΓΑΛΛΙΑ 

Δάνεια μικρών επιχειρήσεων για γυναίκες 

 

 

• Women-Initiated Guarantee Fund (FGIF) 

(https://www.afecreation.fr/pid14855/appuis-pour-les-femmes.html): 

Αντικείμενο: Διευκόλυνση της απόκτησης τραπεζικών δανείων για την 

κάλυψη των αναγκών κεφαλαίου κίνησης ή / και επενδύσεων στη φάση 

δημιουργίας, ανάκτησης ή ανάπτυξης μιας επιχείρησης. 

 

• Τα δίκτυα (http://www.ellesentreprennent.fr/pid14416/les-reseaux-au-service-

des-creatrices.html): 

Τα εθνικά δίκτυα που παρατίθενται παρακάτω είναι στη διάθεσή σας για 

να σας καλωσορίσουν, να σας ενημερώσουν και να σας συνοδεύσουν 

στην επεξεργασία του έργου σας. Μερικά από αυτά είναι αφιερωμένα σε 

γυναίκες-δημιουργούς, άλλα απευθύνονται σε όλους, αλλά έχουν 

συγκεκριμένες δράσεις για τις γυναίκες, άλλα εξακολουθούν να 

ακολουθούν τις εταιρείες που έχουν χρηματοδοτηθεί. 

 

• The BPI France (Τράπεζα Δημόσιων Επενδύσεων)  

(http://www.bpifrance.com/): 

Η BPI είναι ένας οργανισμός που τελεί υπό την εποπτεία του κράτους. 

Βρίσκεται δίπλα σας σε χρηματοδότηση και αναπτυξιακά βοηθήματα. 

Προσφέρει λύσεις διασύνδεσης και εγγύησης για να πείσετε την τράπεζά 

σας να ακολουθήσει τα σχέδιά σας. 

 

https://www.afecreation.fr/pid14855/appuis-pour-les-femmes.html
http://www.ellesentreprennent.fr/pid14416/les-reseaux-au-service-des-creatrices.html
http://www.ellesentreprennent.fr/pid14416/les-reseaux-au-service-des-creatrices.html
http://www.bpifrance.com/
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• PRI (Περιφερειακές εταιρικές σχέσεις καινοτομίας)  

(https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-

l-innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite): 

o Το εργαλείο αυτό είναι ανοιχτό στις καινοτόμες ΜΜΕ που 

δημιουργούνται, αλλά δεν αποτελεί τον πρωταρχικό τους στόχο. 

o Διεξάγεται σε συνεργασία με 5 περιφέρειες: Grand Est (Αλσατία, 

Καμπανία-Αρδέννες, Λωρραίνη), Hauts de France (Νορ-Πα-ντε-

Καλαί και Πικαρδία), Ακουιτανία / Πουατού Σαρέντ, Πεΐ ντι λα 

Λουάρ, PACA. 

o Τα πιο καινοτόμα έργα θα επιλεγούν και θα τους χορηγηθεί 

επιχορήγηση 100.000 έως 200.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο ανά 

έργο. Αυτή η βοήθεια θα σας επιτρέψει να καλύψετε τα έξοδα που 

σχετίζονται με τις προκαταρκτικές μελέτες και την υλοποίηση του 

έργου. Καταβάλλεται σε 2 δόσεις (70% και 30%). 

o Τέλος, το έργο της ΜΜΕ πρέπει να λάβει χώρα για μέγιστο 

διάστημα 12 μηνών. 

Επιχορηγήσεις μικρών επιχειρήσεων για γυναίκες 

• PRI (Περιφερειακές συμπράξεις καινοτομίας): 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-

l-innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite 

o Αυτή η συσκευή είναι ανοιχτή σε καινοτόμες ΜΜΕ που 

δημιουργούνται αλλά δεν είναι ο στόχος προτεραιότητας τους. 

o Διεξάγεται σε συνεργασία με 5 περιφέρειες: Grand Est (Αλσατία, 

Καμπανία-Αρδένια, Λωρραίνη), Hauts de France (Πορτ ντε ντε 

Καλαί Πικαρδίας), Ακουιτανία / Πουατού Σαρέντ, Παϊς ντι λα 

Λουάρ, PACA. 

o Τα πιο καινοτόμα έργα θα επιλεγούν και θα τους χορηγηθεί 

επιχορήγηση 100.000 έως 200.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο ανά 

έργο. Αυτή η βοήθεια θα σας επιτρέψει να καλύψετε τα έξοδα που 

σχετίζονται με τις προκαταρκτικές μελέτες και την υλοποίηση του 

έργου. Καταβάλλεται σε 2 δόσεις (70% και 30%). 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite
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o Τέλος, το έργο της ΜΜΕ πρέπει να λάβει χώρα για μέγιστο 

διάστημα 12 μηνών. 

Φορολογικά κίνητρα για γυναίκες σε νεοσύστατες επιχειρήσεις  

Οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν το αντικείμενο πολλών ειδικών 

υποστηρικτικών μέσων. Αυτό το κοινό επιχειρηματιών αποτελεί αντικείμενο 

ιδιαίτερης προσοχής, για να τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν καλύτερα το έργο 

τους για δημιουργία ή ανάκαμψη. Οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν 

μερικές φορές πιο περίπλοκες προσωπικές καταστάσεις ή μεγαλύτερη 

δυσπιστία από το εξωτερικό περιβάλλον. Συμπληρώματα ή ειδική βοήθεια τους 

παρέχονται, προκειμένου να τις βοηθήσουν να δραστηριοποιηθούν και στον 

τομέα των επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά την υποστήριξη, υπάρχουν εξειδικευμένα δίκτυα εδώ και λίγα 

χρόνια. Το δίκτυο Les Premières δημιούργησε «εκκολαπτήρια επιχειρήσεων» 

αφιερωμένα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση των 

γυναικών. Αυτές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες πρέπει να έχουν μια 

καινοτόμο πλευρά. Ποιο το ενδιαφέρον σε αυτό το είδος της στήριξης; Το 

«εκκολαπτήριο» παρέχει μια παρακολούθηση της δημιουργού της επιχείρησης, 

αλλά και φιλοξενεί το επιχειρηματικό έργο για ένα έτος. Η δημιουργική γυναίκα 

επιχειρηματίας προστατεύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο προκειμένου να ξεκινήσει 

το πρώτο έτος της επιχείρησής της. 

Το δίκτυο Force Femmes υποστηρίζει τις γυναίκες στο δεύτερο ήμισυ της 

σταδιοδρομίας τους, δηλαδή άνω των 45 ετών. Αυτές οι γυναίκες  με έργο 

δημιουργίας ή ανάληψης της εταιρείας παρακολουθούνται κατά την 

προετοιμασία του έργου τους: επικύρωση του έργου, διαμόρφωση, υλοποίηση 

του επιχειρηματικού σχεδίου κλπ. Η Actionelles υποστηρίζει επίσης τις γυναίκες 

στο έργο της δημιουργίας επιχειρήσεων. Η Ένωση προσφέρει, πέρα από την 

υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης μιας σχέσης μεταξύ δημιουργικών 

γυναικών και έμπειρων ιδιοκτητών επιχειρήσεων προκειμένου να «σπάσει» την 
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απομόνωση. Αυτά τα 3 δίκτυα δεν είναι απαραίτητα ενεργά σε ολόκληρη την 

εθνική επικράτεια. 

Υποστήριξη της πρόσβασης των γυναικών επιχειρηματιών στη 

χρηματοδότηση (https://les-aides.fr/focus/a5Zi/les-aides-pour-les-femmes-creatrices-

ou-repreneuses-d-entreprise.html): 

Όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η εταιρεία EGALITE Femmes 

ιδρύθηκε από την France Active. Πρόκειται για τραπεζική εγγύηση, που 

αποσκοπεί στη διευκόλυνση της απόκτησης τραπεζικών δανείων για γυναίκες 

επιχειρηματίες. Αυτή η εγγύηση μπορεί να κινητοποιηθεί για έργα δημιουργίας, 

ανάκαμψης ή ανάπτυξης επιχειρήσεων. 

Αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει άλλα βοηθήματα δημιουργίας επιχειρήσεων, 

αλλά ολοκληρώνει το σύστημα υποστήριξης για έργα δημιουργίας ή ανάληψης 

για γυναίκες. 

Μικροχρηματοδότηση και άλλα Κεφάλαια Εκκίνησης για τις γυναίκες 

Ένα δάνειο γενικά μικρότερο των 25.000 ευρώ που προορίζεται για άτομα που 

επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να αναλάβουν μια επιχείρηση, αλλά των 

οποίων οι πόροι είναι ανεπαρκείς ώστε να δικαιούνται συμβατικό δάνειο. Ο 

δανειολήπτης προκειμένου να επωφεληθεί από μια μικροπίστωση, πρέπει να 

διαθέτει από ένα εξειδικευμένο και ικανό δίκτυο υποστήριξης, όπως: "France 

Active", "Boutiques de Gestion" ή "the Fondation of 2e Chance". Τα δίκτυα 

αυτά θα τον βοηθήσουν να οργανώσει το έργο του, να διερευνήσει το αίτημά 

του για χρηματοδότηση και να αναπτύξει τη δραστηριότητά του. Ο κύριος 

φορέας είναι η ADIE (Ένωση για την Ανάπτυξη της Οικονομικής 

Πρωτοβουλίας). 

 

• ADIE (https://www.adie.org/nos-actions/pour-les-femmes): 

o Ευαισθητοποιεί, καθοδηγεί και ενημερώνει τις γυναίκες για τη 

δημιουργία επιχειρήσεων, με την οργάνωση από το 2015 μιας ετήσιας 

εκστρατείας ενημέρωσης των γυναικών. 

https://les-aides.fr/focus/a5Zi/les-aides-pour-les-femmes-creatrices-ou-repreneuses-d-entreprise.html
https://les-aides.fr/focus/a5Zi/les-aides-pour-les-femmes-creatrices-ou-repreneuses-d-entreprise.html
https://www.adie.org/nos-actions/pour-les-femmes
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o Προωθεί τη χρηματοδότηση φορέων έργων, με συνοδευόμενη 

μικροπίστωση για επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε 

τραπεζικές πιστώσεις. 

o Ενισχύει την υποστήριξη των δημιουργών επιχειρήσεων, με ενότητες 

εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης προσαρμοσμένες στις 

ιδιαιτερότητές τους. 

• France Active (https://www.franceactive.org/): 

Η France Active υποστηρίζει και χρηματοδοτεί εταιρείες για σχεδόν 30 

χρόνια και κινητοποίησε 270 εκατομμύρια ευρώ για την εξυπηρέτηση 

7.400 εταιρειών πέρυσι. 

Πολύ περισσότερο από ένα δίκτυο, η France Active είναι μια 

πραγματική κίνηση αφοσιωμένων επιχειρηματιών των οποίων η 

φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουν μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Η 

αποστολή της France Active είναι να επιταχύνει την επιτυχία των 

επιχειρηματιών παρέχοντάς τους τα μέσα για να δραστηριοποιηθούν.  

 

• France Initiative (http://www.initiative-france.fr/): 

Η πρωτοβουλία France Initiative, που αρχικά ονομάζονταν France 

Initiative Network,  έχει επανασχεδιάσει το σύστημα της λειτουργίας της, 

καθώς από την 1η Οκτωβρίου του 2012, λειτουργεί με τοπικές 

πλατφόρμες και περιφερειακό συντονισμό και αποκαλείται Initiative 

France. Οι τοπικές πλατφόρμες και ο περιφερειακός συντονισμός κάνουν 

την ίδια αλλαγή. Είναι κάτι περισσότερο από απλή αντιστροφή των 

λέξεων. Αυτή η επωνυμία υπογραμμίζει τώρα τον όρο που είναι κοινός 

για όλους: Πρωτοβουλία, ενώ εμφανίζει το όνομα της επικράτειας. 

Συνοδεύεται από λογότυπο που αντικατοπτρίζει γραφικά την ισχύ ενός 

εθνικού δικτύου και την ποικιλομορφία του, που συνδέεται με τις τοπικές 

του ρίζες. Τέλος, φέρει μια υπογραφή που δίνει πλήρη σημασία στη 

συλλογική δράση μας: "A network, a spirit" (Ένα δίκτυο, ένα πνεύμα). 

 

• BGE (https://www.bge.asso.fr/nous-sommes/notre-engagement.html): 

Για περισσότερα από 35 χρόνια, η BGE υποστηρίζει τη δημιουργία 

https://www.franceactive.org/
http://www.initiative-france.fr/
https://www.bge.asso.fr/nous-sommes/notre-engagement.html
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επιχειρήσεων και την προσπάθεια να γίνει αυτή μια πραγματικότητα 

προσιτή σε όλους. Με την υποστήριξη επιχειρηματιών σε κάθε στάδιο 

της δημιουργίας, από την ανάδυση στην επιχειρηματική ανάπτυξη, 

δίνουν σε όλους πιθανότητες επιτυχίας. 

Ως δίκτυο μη κερδοσκοπικού οργανισμού, η BGE αποτελείται από 50 

ενώσεις που εδρεύουν σε περιοχές με στόχο να αναπτύξουν προοπτική, 

να εξασφαλίσουν την πορεία των επιχειρηματιών και να δημιουργήσουν 

μόνιμες λύσεις για την απασχόληση και την τοπική ανάπτυξη. 

 

• 2nd Chance Foundation (http://www.deuxiemechance.org/fr): 

Ο σκοπός του 2nd Chance Foundation (Ίδρυμα 2ης Ευκαιρίας) είναι να 

υποστηρίξει άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 62 ετών, τα οποία έχουν 

αντιμετωπίσει δύσκολα γεγονότα στη ζωή τους και βρίσκονται σήμερα σε 

πολύ επισφαλή κατάσταση, αλλά έχουν πραγματική επιθυμία να 

ορθοποδήσουν. Το 2nd Chance Foundation παρέχει ανθρώπινη και 

οικονομική υποστήριξη για την πραγματοποίηση ενός ρεαλιστικού και 

βιώσιμου επαγγελματικού έργου: κατάρτιση, δημιουργία ή ανάληψη 

εταιρείας. 

  

 

 

 

http://www.deuxiemechance.org/fr
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3 ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ M-MOBILE 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ; ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ DREAMY M-LEARNING; 

Krzysztof TOMASIK & Paweł MIKŁOSZ, Danmar Computers, Πολωνία 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εφαρμογή Dreamy m-Learning για κινητά τηλέφωνα και η διαδικτυακή πύλη 

Dreamy m-Learning έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις γυναίκες που 

παράγουν χειροτεχνία από το σπίτι τους με την απόκτηση ψηφιακών και 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσω κινητών τηλεφώνων, οι οποίες θα 

συντελέσουν στην πώληση των χειροτεχνιών τους στις ψηφιακές αγορές 

χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τα έξυπνα τηλέφωνα (smart phones).  

3.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Για να χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή πύλη Dreamy m-Learning θα 

χρειαστείτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Προτείνεται η πιο πρόσφατη έκδοση του 

προτιμώμενου προγράμματος περιήγησης (υποστηρίζουμε τις πιο πρόσφατες 

εκδόσεις όλων των μεγάλων προγραμμάτων περιήγησης: Chrome, Firefox, 

Opera και Edge). Άλλα προγράμματα περιήγησης και εκδόσεις είναι ανεκτά, 

αλλά ενδέχεται να οδηγήσουν σε απροσδόκητες συμπεριφορές.  

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για λειτουργικά συστήματα Android και iOS. Οι 

ελάχιστες απαιτήσεις για το Android είναι το Android 4.2 και για το iOS το iOS 8. 

Ωστόσο, συνιστούμε να ενημερώσετε τα λειτουργικά συστήματα στην πιο 

πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση. Θα χρειαστείτε πρόσβαση στο διαδίκτυο για να 

κάνετε λήψη και ενημέρωση της εφαρμογής, καθώς και για μερικά εξαρτήματα 

κατά τη χρήση (όπως άνοιγμα συνδέσμων). 
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3.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ DREAMY M-LEARNING 

Η εφαρμογή Dreamy m-Learning είναι δωρεάν. Η διαδικασία λήψης της 

εφαρμογής εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας τηλεφώνου. 

3.3.1 ΓΙΑ IOS 

1. Εκκινήστε το App Store. 

2. Πατήστε στο εικονίδιο «Αναζήτηση» στη δεξιά αριστερή γωνία της 

οθόνης. 

3. Πληκτρολογήστε "Dreamy m-Learning" στην περιοχή αναζήτησης και 

πατήστε το κουμπί αναζήτησης. 

4. Πατήστε στο εικονίδιο "Get" δίπλα στο αποτέλεσμα "Dreamy m-

Learning". 

5. Εγκαταστήστε την εφαρμογή. 

3.3.2 ΓΙΑ ANDROID 

1. Εκκινήστε το Play Store. 

2. Πατήστε το μεγεθυντικό φακό στην επάνω δεξιά γωνία. 

3. Πληκτρολογήστε "Dreamy m-Learning" και πατήστε το μεγεθυντικό φακό 

στο πληκτρολόγιο. 

4. Πατήστε τις τρεις τελείες στη δεξιά πλευρά του "Dreamy m-Learning" και 

πατήστε την επιλογή εγκατάστασης. 

3.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Η εφαρμογή και η διαδικτυακή πύλη για κινητά τηλέφωνα αποτελούνται από 9 

διδακτικές ενότητες: 

• Εκκίνηση - Αναζήτηση στο Google (Γκούγκλαρέ το) και δημιουργία ενός 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• Δικτύωση - Ενσωμάτωση των κοινωνικών μέσων, 

• Προετοιμασία για τη δημιουργία ηλεκτρονικού επιχειρείν, 

• Διαδικασίες εγγραφής, 
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• Λογιστικές διαδικασίες (συνήθως πραγματοποιούνται στην πράξη), 

• Δημιουργία τιμολογίου, 

• Πηγές χρηματοδότησης Γυναικών Επιχειρηματιών, 

• Πώς πωλούνται τα προϊόντα στο διαδίκτυο με επιτυχία - συσκευασία και 

αποστολή των προϊόντων σε μια διεύθυνση, 

• Εφαρμοσμένες στρατηγικές για την αύξηση των πωλήσεων στο 

διαδίκτυο. 

Κάθε διδακτική ενότητα χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα: 

1. Βασικές έννοιες και επεξηγήσεις - Αυτή η ενότητα χρησιμεύει ως 

εισαγωγή στο θέμα. Επεξηγεί την ορολογία και τις θεμελιώδεις ιδέες που 

αφορούν το θέμα. 

2. Ενεργός μάθηση - Σε αυτή την ενότητα ο χρήστης είναι σε θέση να μάθει 

κάνοντας. 

3. Κουίζ - Αυτή η ενότητα βοηθά τον χρήστη να αξιολογήσει την πρόοδό του 

στην εκμάθηση του θέματος. 

4. Βιβλιογραφικές παραπομπές - Αυτή είναι η ενότητα που περιέχει 

βιβλιογραφία και περιέχει συνδέσμους με πηγές. 

Κάθε τμήμα χωρίζεται περαιτέρω σε οθόνες. Ο αριθμός των οθονών είναι 

διαφορετικός για κάθε ενότητα και επίσης εξαρτάται από την ενότητα. Οι οθόνες 

περιέχουν το κύριο περιεχόμενο της εφαρμογής. 
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Σχήμα 6: Δομή της εφαρμογής 
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3.5 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ DREAMY-M LEARNING 

3.5.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

Αφού ξεκινήσετε την εφαρμογή, θα εμφανιστεί η κύρια οθόνη της εφαρμογής 

(Εικόνα 7). Εδώ μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των διδακτικών ενοτήτων. 

 

Εικόνα 7: Κύρια οθόνη της εφαρμογής.. 
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Για να επιλέξετε μια ενότητα, πατήστε σε αυτήν. Η Εικόνα 8 δείχνει τα 

περιεχόμενα της καρτέλας «Σχετικά με το έργο» μετά την επιλογή της στην 

κύρια οθόνη. 

 

Εικόνα 8: Oθόνη «Σχετικά με το έργο». 

Η Εικόνα 9 παρουσιάζει ένα παράδειγμα σχετικά με το πώς μοιάζει μια 

διδακτική ενότητα. Για να επιστρέψετε στον κατάλογο διδακτικών ενοτήτων, 

πατήστε το βέλος δίπλα στο κείμενο Επιστροφή στον κατάλογο διδακτικών 

ενοτήτων στο επάνω μέρος της οθόνης. Παρακάτω είναι το όνομα της 

διδακτικής ενότητας (Ξεκινώντας σε αυτό το παράδειγμα). Μετά από αυτό 

υπάρχουν τέσσερα τμήματα. Για να επιλέξετε ένα από αυτά, πατήστε πάνω του. 
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Εικόνα 9: Τα τέσσερα τμήματα κάθε ενότητας. 

Η Εικόνα 10 παρουσιάζει ένα παράδειγμα οθόνης στο τμήμα Βασικές έννοιες 

και επεξηγήσεις. Για να επιστρέψετε στον κατάλογο τμημάτων, πατήστε το 

βέλος δίπλα στο κείμενο Δημιουργία τιμολογίου (1/2) στο επάνω μέρος της 

οθόνης. Το (1/2) σημαίνει ότι πρόκειται για την πρώτη οθόνη των συνολικά δύο 

οθονών. Για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη, σύρετε προς τα αριστερά. Για να 

μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη, σύρετε προς τα δεξιά. Μπορείτε να 

μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να δείτε το υπόλοιπο κείμενο, 

σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο από το ύψος της οθόνης σας. 
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Εικόνα 10: Παράδειγμα οθόνης «Βασικές έννοιες και επεξήγηση». 

 

Η Εικόνα 11 παρουσιάζει ένα παράδειγμα οθόνης στο τμήμα Ενεργός 

Μάθηση. Αυτό το τμήμα παρέχει συχνά μια βήμα προς βήμα επεξήγηση 

σχετικά με το πώς να κάνετε μια συγκεκριμένη ενέργεια και σας ενθαρρύνει να 

συνεχίσετε. Για το iOS, το περιεχόμενο Ενεργός Μάθηση είναι διαθέσιμο μέσω 

του προγράμματος περιήγησης ιστού. 
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Εικόνα 11: Παράδειγμα οθόνης «Ενεργός Μάθηση». 

 

Στο τμήμα Κουίζ της Εικόνας 12 μπορείτε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας. Κάθε 

κουίζ περιέχει 10 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση αναφέρεται στο πράσινο πλαίσιο. 

Οι πιθανές απαντήσεις υπάρχουν στα μπλε κουτιά. Υπάρχει μόνο μία σωστή 

απάντηση. Για να επιλέξετε μια απάντηση, πατήστε πάνω της και θα εμφανιστεί 

η επόμενη ερώτηση. 
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Εικόνα 12: Παράδειγμα ερώτησης «Κουίζ».. 

 

Αφού τελειώσετε το κουίζ, η ανατροφοδότηση θα εμφανιστεί με τη μορφή μιας 

πρότασης και ενός αποτελέσματος ως ποσοστό επί τοις εκατό στην Εικόνα 13. 

Αν δεν λάβετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, μην ανησυχείτε! Μπορείτε να 

δοκιμάσετε όσες φορές επιθυμείτε. 
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 Εικόνα 13:. Παράδειγμα αποτελέσματος «Κουίζ». 

 

Στο τμήμα «Βιβλιογραφικές παραπομπές» της Εικόνας 14 μπορείτε να δείτε 

όλες τις πηγές που βοήθησαν στη δημιουργία της διδακτικής ενότητας. Έχουν 

τη μορφή συνδέσμων. Πατήστε στο σύνδεσμο για να την ανοίξετε στο 

πρόγραμμα περιήγησης και να μάθετε περισσότερα σχετικά με το θέμα. 
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Εικόνα 14: Παράδειγμα οθόνης «Βιβλιογραφικές Παραπομπές». 

3.6 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

Το περιεχόμενο των «διαδικτυακών πυλών» είναι το ίδιο με το περιεχόμενο της 

εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Οι μικρές διαφορές στην πλοήγηση θα 

επεξηγηθούν σε αυτό το εδάφιο. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη, ανοίξτε το πρόγραμμα 

περιήγησης ιστού, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε enter. Η Εικόνα 

15 δείχνει την κύρια οθόνη της εφαρμογής. 
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Εικόνα 14: Κύρια οθόνη της διαδικτυακής πύλης.. 

 

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο με τις 

διδακτικές ενότητες (Εικόνα 16). Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια διδακτική 

ενότητα, κάντε αριστερό κλικ πάνω της. Θα παρουσιαστεί με την οθόνη τίτλου 

μαζί με τις πληροφορίες για εκείνους που δημιούργησαν τη διδακτική ενότητα. 

Πάνω και κάτω από κάθε τμήμα της διδακτικής ενότητας μπορείτε να βρείτε δύο 

κουμπιά: Επόμενο και Προηγούμενο. Για να συνεχίσετε με το μάθημα, κάντε 

κλικ στο κουμπί Επόμενο, για να επιστρέψετε πατήστε Προηγούμενο. 

Παρατηρήστε ότι το κουμπί Προηγούμενο στην Εικόνα 16 είναι εν μέρει 

διαφανές. Σημαίνει ότι είστε στην αρχή της διδακτικής ενότητας και δεν μπορείτε 

να κάνετε κλικ σε αυτήν. Το ίδιο συμβαίνει και με το κουμπί Επόμενο όταν 

βρίσκεστε στο τέλος της διδακτικής ενότητας. 
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Εικόνα 15:. Διδακτικές ενότητες και οθόνη τίτλου της διδακτικής ενότητας. 

Για να διαλέξετε μια απάντηση στο τμήμα Κουίζ, κάντε κλικ στην απάντηση που 

νομίζετε ότι είναι σωστή και στη συνέχεια, πατήστε υποβολή. Στη συνέχεια, θα 

μεταβείτε στην επόμενη ερώτηση. Παρομοίως με την εφαρμογή για κινητά 

τηλέφωνα, στο τέλος του κουίζ θα παρουσιαστεί η βαθμολογία σας. 
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Εικόνα 16: Τμήμα Κουίζ της διαδικτυακής πύλης. 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όταν βρίσκεστε στο τέλος της διδακτικής 

ενότητας, το κουμπί Επόμενο θα είναι εν μέρει διαφανές (Εικόνα 18). Το τμήμα 

τερματισμού είναι οι Βιβλιογραφικές Παραπομπές. Εδώ μπορείτε να κάνετε 

κλικ στους συνδέσμους για να ανοίξετε έναν ιστότοπο με περισσότερες 

πληροφορίες, πατήστε το κουμπί Προηγούμενο για να επιστρέψετε ή κάντε 

κλικ σε μια άλλη διδακτική ενότητα στο αριστερό μέρος της οθόνης για να 

μάθετε ένα άλλο θέμα. 
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Εικόνα 17: Το τέλος της διδακτικής ενότητας: Βιβλιογραφικές Παραπομπές. 
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4 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Altan DIZDAR & Ertugrul DIZDAR, ORKON INTERNATIONAL ENGINEERING TRAINING 

CONSULTING INC, Άγκυρα, Τουρκία 

4.1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Έργο DREAMY m-LEARNING; 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω: 

dreamy.learning@gmail.com 

afikad@afikad.org.tr 

altan.dizdar@orkon.info 

alev.soylemez@gmail.com 

tajnistvo@pef.uni-lj.si 

Ποιος είναι ο στόχος του Έργου DREAMY m-LEARNING; 

Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα από το σπίτι σας, από τις χειροτεχνίες σας, 

ακολουθώντας το Έργο DREAMY m-LEARNING. 

Ποια είναι τα προϊόντα του Έργου σας; 

Έχουμε κυρίως: 

• τον ιστότοπο : www.dreamy-m-learning.org, 

• Εθνικές Εκθέσεις, 

• Διδακτικές ενότητες των μαθημάτων κατάρτισης μέσω κινητών 

τηλεφώνων, 

• εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με το λειτουργικό σύστημα iOS και 

Android, και 

• Εγχειρίδιο του Dreamy m-learning.  

mailto:dreamy.learning@gmail.com
mailto:afikad@afikad.org.tr
mailto:altan.dizdar@orkon.info
mailto:alev.soylemez@gmail.com
mailto:tajnistvo@pef.uni-lj.si
http://www.dreamy-m-learning.org/
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Ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης των κινητών συσκευών στο Έργο 

DREAMY m-LEARNING; 

Οι κινητές συσκευές έχουν μεγάλες δυνατότητες να διευρύνουν την πρόσβαση 

στην εκπαίδευση ενηλίκων και μπορούν να υποστηρίξουν τους ενήλικες για 

τυπικές και άτυπες ευκαιρίες εκπαίδευσης. Ο σκοπός είναι να τις βοηθήσει να 

αποκτήσουν ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες για την πώληση των 

χειροτεχνιών τους στις ψηφιακές αγορές χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τα 

έξυπνα τηλέφωνα (smart phones). Σύμφωνα με το σκοπό αυτό, το Έργο έχει 

κατασκευάσει μια πλατφόρμα λογισμικού που αναπτύσσεται σε εφαρμογή 

έξυπνων τηλεφώνων (smart phones) για την Πολυγλωσσική Πλατφόρμα (Multi 

Language Platform) για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα iOS και 

Android προκειμένου να παραδώσει το περιεχόμενο στους χρήστες. 

Ταυτόχρονα, είναι επίσης διαθέσιμη για πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από το Έργο σας, υπάρχουν περιορισμοί; 

Όχι, δεν έχουμε περιορισμούς για τη χρήση του Έργου, όλοι μπορούν να 

ενταχθούν στο Έργο μας. 

Ποιες χώρες συμμετέχουν στο έργο σας; 

Τουρκία, Γαλλία, Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβενία. 

Από πού χρηματοδοτείται το Έργο; 

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρκίας (Turkish 

National Agency) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Είναι δυνατόν τώρα να γίνετε συνεργάτης του Έργου; 

Όχι τώρα, αλλά μπορείτε να είστε εταίρος ενός επόμενου Έργου. 

Σε ποιες γλώσσες μπορούμε να βρούμε τα έγγραφα του Έργου; 
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• Ιστορικό και αναλυτική ανάλυση αναγκών, Παρούσα κατάσταση της 

τεχνολογίας/επιστήμης State of the Art_SOTA 

o Ελληνικά 

o Γαλλικά 

o Σλοβενικά 

o Πολωνικά 

o Τουρκικά 

• Κατάρτιση μέσω κινητών τηλεφώνων 

o Ελληνικά 

o Γαλλικά 

o Σλοβενικά 

o Πολωνικά 

o Τουρκικά 

• Διαδικτυακή πύλη Dreamy m-Learning  

o Ελληνικά 

o Γαλλικά 

o Σλοβενικά 

o Πολωνικά 

o Τουρκικά 

• Εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας και Διεπαφή Ιστού 

o Ελληνικά 

o Γαλλικά 

o Σλοβενικά 

o Πολωνικά 

o Τουρκικά 

• Εγχειρίδιο Dreamy m- Learning  

o Ελληνικά 

o Γαλλικά 

o Σλοβενικά 

o Πολωνικά 

o Τουρκικά 
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Ποια είναι η ονομασία της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα; 

Η ονομασία της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα είναι “DREAMY m-

LEARNING”. 

Πώς μπορώ να κάνω λήψη της εφαρμογής; 

Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής μέσω του συνδέσμου::  

https://dcnet.eu/dreamy/dreamy.apk 

Τι είδους τηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιήσω για να μεταβώ στην 

εφαρμογή για κινητά; 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα είδη έξυπνων τηλεφώνων (smart phones) 

για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. 

4.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του Διαδικτύου και του Ιστού; 

Το Διαδίκτυο, που συνδέει έναν υπολογιστή με άλλους υπολογιστές σε όλο τον 

κόσμο, είναι ένας τρόπος μεταφοράς περιεχομένου. Πρέπει να έχετε πρόσβαση 

στο διαδίκτυο για να δείτε τον Παγκόσμιο Ιστό και οποιαδήποτε από τις 

ιστοσελίδες ή άλλο περιεχόμενο που περιέχει (What is the difference between 

the World Wide Web and the Internet?, n.d.). Ο ιστός είναι ο χώρος ανταλλαγής 

πληροφοριών του διαδικτύου. Ο Ιστός επίσης χρησιμοποιεί προγράμματα 

περιήγησης, όπως το Google ή το Διαδίκτυο για πρόσβαση σε έγγραφα Ιστού 

που ονομάζονται ιστοσελίδες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους μέσω 

υπερσυνδέσμων. 

Τι είναι το Google+; 

Πρόκειται για το έργο κοινωνικής δικτύωσης της Google, το οποίο έχει 

σχεδιαστεί για να αναπαράγει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

αλληλεπιδρούν εκτός διαδικτύου (offline) πιο πολύ από ό,τι συμβαίνει σε άλλες 

υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

https://dcnet.eu/dreamy/dreamy.apk
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Τι είναι η Wikipedia; 

Πρόκειται για μια ελεύθερη, ανοιχτή ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια περιεχομένου, 

που δημιουργήθηκε μέσω της συλλογικής προσπάθειας μιας κοινότητας 

χρηστών γνωστών ως Wikipedians. Όποιος εγγραφεί στον ιστότοπο μπορεί να 

δημιουργήσει ένα άρθρο για δημοσίευση. Η εγγραφή δεν απαιτείται για την 

επεξεργασία των άρθρων. 

Τι είναι το LinkedIn; 

Είναι ένας ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης ειδικά σχεδιασμένος για την 

επιχειρηματική κοινότητα. Ο στόχος αυτού του ιστότοπου είναι να επιτρέψει στα 

εγγεγραμμένα μέλη να δημιουργήσουν και να τεκμηριώσουν δίκτυα ανθρώπων 

που γνωρίζουν και εμπιστεύονται επαγγελματικά. 

Πώς και πού μπορούμε να πουλήσουμε τα χειροποίητα αντικείμενα μας 

online; 

Το Διαδίκτυο είναι ένας μοναδικός χώρος μάρκετινγκ για την προώθηση και την 

πώληση χειροποίητων προϊόντων σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. 

Ποια είναι τα ονόματα των καλύτερων ιστότοπων που πωλούν 

χειροτεχνίες; 

Etsy, Amazon, Bonanza, eBay, ArtFire, DaWanda, Zibbet. 

Γιατί είναι σημαντικές οι εικόνες του προϊόντος; 

Η εποχή στην οποία ζούμε είναι μια εποχή, που η οπτική έχει μεγάλη σημασία. 

Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται ή κάνουν κάτι, πάντα σχεδιάζουν ένα σχήμα στο 

μυαλό τους. Επειδή το ανθρώπινο μυαλό λειτουργεί για να μετατρέψει κάτι που 

είναι αφηρημένο σε συγκεκριμένο. Αυτός είναι ο λόγος που τα οπτικά 

αντικείμενα έχουν μεγάλη σημασία στις πωλήσεις χειροποίητων προϊόντων. 
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Πώς μπορούμε να πουλάμε τα προϊόντα μας στο Instagram; 

Η πώληση των προϊόντων σας στον ιστότοπό σας δεν είναι πλέον ο μόνος 

τρόπος για την αύξηση του κέρδους. Με τη συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα 

του κοινωνικού εμπορίου, δεν υπήρξαν ποτέ περισσότεροι τρόποι για να 

πουλήσετε στο διαδίκτυο και να προωθήσετε τη φίρμα σας. Με πάνω από 700 

εκατομμύρια χρήστες, το Instagram γίνεται γρήγορα εργοστάσιο παραγωγής 

ηλεκτρικού ρεύματος του κοινωνικού εμπορίου. Περίπου το 80% των 

Instagrammers ακολουθούν μια επιχείρηση στο Instagram και το 60% 

ομολογούν ότι το χρησιμοποιούν για να ανακαλύψουν νέα προϊόντα. 

Πώς να επιλέξετε το σωστό σχεδιασμό λογότυπου; 

Κατά τη λήψη της απόφασης για το σχέδιο λογότυπου, πρέπει να λάβετε υπόψη 

μερικά πράγματα, που θα σας βοηθήσουν να δώσετε στην επιχείρησή σας την 

ταυτότητα της επωνυμίας που της αξίζει. Εάν θέλετε να έχετε ένα δημιουργικό 

λογότυπο για την επιχείρησή σας, δοκιμάστε να πάρετε κάποια έμπνευση 

λογοτύπων πρώτα, εξετάζοντας τη σύλληψη από επιτυχημένες φίρμες. 

Ποια είναι η Στρατηγική Τιμολόγησης για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

(καθορίζοντας μια τιμή για το προϊόν μου); 

Στο περιβάλλον ηλεκτρονικών αγορών, η καλύτερη επιλογή είναι να δείτε την 

τιμή σε συνδυασμό με το προϊόν. Θα είναι ευκολότερο για τον πελάτη να 

αγοράζει το προϊόν κάθε φορά που βλέπει το προϊόν με έναν καλά σχεδιασμένο 

τρόπο στην πλατφόρμα μαζί με το κόστος του. 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μίας εμπορικής επωνυμίας και ενός 

εμπορικού σήματος; 

Μία επιχειρηματική /εμπορική /εταιρική επωνυμία είναι μία ονομασία ή ένας 

τρόπος ταυτοποίησης μιας επιχείρησης, μιας οντότητας ή ενός ατόμου. Είναι η 

επίσημη ονομασία βάσει της οποίας η εν λόγω οντότητα ή το άτομο επιλέγει να 

πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές (Business Name vs. Trading Name, 

Do You Know the Difference ?, 2017). 
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Εμπορικό σήμα είναι μια λέξη, φράση, λογότυπο, σύμβολο, σχέδιο, χρώμα ή 

συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων από αυτά τα στοιχεία που διακρίνουν τα 

προϊόντα/υπηρεσίες μιας εταιρείας από τα αντίστοιχα προϊόντα μίας άλλης 

(Cameron 2017, Shravani, 2017). 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας εταιρικής επωνυμίας και μίας νομικής 

επωνυμίας; 

Η εταιρική επωνυμία είναι η επίσημη ονομασία του προσώπου ή της οντότητας 

που κατέχει την εταιρεία. Είναι η νόμιμη επωνυμία της επιχείρησης. Η εταιρική 

επωνυμία χρησιμοποιείται σε κυβερνητικά έντυπα και εφαρμογές (Cameron, 

2017). 

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται νομική επωνυμία ή εμπορική επωνυμία 

(διακριτικός τίτλος); 

Η νομική επωνυμία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν επικοινωνείτε με το 

Δημόσιο ή άλλες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, η νομική επωνυμία της 

επιχείρησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την υποβολή φορολογικών 

δηλώσεων, την αγορά ακινήτου ή τη σύνταξη επιταγών. Μια εταιρεία μπορεί να 

χρησιμοποιεί εμπορική επωνυμία για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς. 

Συχνά το όνομα που βλέπει το ευρύ κοινό στις αφίσες, το διαδίκτυο και τις 

διαφημίσεις (εμπορική επωνυμία, εμπορικές επωνυμίες και νομικές επωνυμίες, 

2018). Βασικά, η νομική επωνυμία είναι για τις συναλλαγές με το Δημόσιο, ενώ 

η εμπορική επωνυμία (διακριτικός τίτλος) για τις δημόσιες σχέσεις. 

Τι είναι η καταχώρηση εμπορικού σήματος (διακριτικού τίτλου); 

Η ανάπτυξη και η κυκλοφορία μίας νέας φίρμας προϋποθέτει την επένδυση 

μεγάλου αριθμού οικονομικών, πνευματικών και συναισθηματικών κεφαλαίων 

και για το λόγο αυτό η καταχώριση του διακριτικού τίτλου ή της φίρμας (μάρκας) 

ή η νομική προστασία της νέας φίρμας θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα για κάθε νέο επιχειρηματικό εγχείρημα . Αυτό ισχύει ανεξάρτητα 
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από το εάν η νέα φίρμα αντιστοιχεί σε μια νέα εταιρεία, ένα νέο προϊόν ή 

υπηρεσία ή μια νέα ηλεκτρονική επιχείρηση (What is Registration Brand, 2018). 

Πώς να καταχωρίσετε ένα εμπορικό σήμα για μία εταιρική επωνυμία; 

Κάθε χώρα έχει δικό της γραφείο ή υπηρεσία για την καταχώριση εμπορικών 

σημάτων ή λογοτύπων. Επίσης, κάθε χώρα έχει διαφορετικές διαδικασίες 

σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της. Για την καταχώριση ενός 

εμπορικού σήματος, μια εταιρεία ή ένα συνδεδεμένο πρόσωπο πρέπει να 

καταβάλει τέλος καταχώρισης. 

Πώς να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για τη νεοσύστατη (Start up) 

επιχείρησή σας; 

Ένας επιχειρηματικός τραπεζικός λογαριασμός σας επιτρέπει να 

παρακολουθείτε εύκολα τις δαπάνες, να διαχειρίζεστε τις αμοιβές των 

εργαζομένων, να μεταφέρετε τα χρήματα στους επενδυτές, να λαμβάνετε και να 

καταθέτετε τις πληρωμές και να προγραμματίζετε τον προϋπολογισμό σας με 

μεγαλύτερη ακρίβεια. Η δημιουργία επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού 

απαιτεί απλά βήματα προκειμένου να εργαστείτε γρήγορα κι αποτελεσματικά 

(Agrawal, 2016): 

• Καθορίστε το είδος των Λογαριασμών που χρειάζεστε. 

• Επιλέξτε την Τράπεζά σας. 

• Καταχωρείστε την εταιρική επωνυμία σας. 

• Ετοιμάστε τα έγγραφά που απαιτούνται από την τράπεζα για να λάβετε 

πληρωμές. 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πιστωτικής κάρτας και χρεωστικής κάρτας; 

Η πιστωτική κάρτα είναι μια κάρτα που σας επιτρέπει να δανειστείτε χρήματα 

μέσω ενός πιστωτικού λογαριασμού μέχρι ενός χρηματικού ορίου, γνωστού και 

ως «πιστωτικό όριο της κάρτας». Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάρτα για να 

πραγματοποιήσετε βασικές συναλλαγές, οι οποίες στη συνέχεια εμφανίζονται 

στο λογαριασμό σας. Οι χρεωστικές κάρτες αντλούν χρήματα απευθείας από 
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τον λογαριασμό σας όταν πραγματοποιείτε την αγορά. Μπορεί να χρειαστούν 

μερικές ημέρες για να συμβεί αυτό και η δέσμευση του ποσού ενδέχεται να 

διακοπεί προτού γίνει η μεταφορά (Caldwell, 2009). 

Τι είναι το σύστημα πληρωμών ηλεκτρονικού εμπορίου; 

Ένα σύστημα πληρωμών ηλεκτρονικού εμπορίου (What is an E-payment 

System?, 2017) είναι ένας τρόπος πραγματοποίησης συναλλαγών ή πληρωμής 

για αγαθά και υπηρεσίες μέσω ενός ηλεκτρονικού μέσου, χωρίς τη χρήση 

επιταγών ή μετρητών. 

Τι είναι η ρύθμιση των Αυτόματων Πληρωμών; 

Η αυτόματη πληρωμή λογαριασμού (Kagan, 2008) είναι η μεταφορά χρημάτων 

που έχει προγραμματιστεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία για να πληρωθεί μία 

επαναλαμβανόμενη χρέωση. Οι αυτόματες πληρωμές λογαριασμών είναι 

συνήθως πληρωμές που γίνονται από έναν τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή 

λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων σε πωλητές. 

Πώς μπορούμε να κάνουμε αποδοχή της ηλεκτρονικής πληρωμής με 

πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή PayPal; 

Ο πιο συνήθης τρόπος με τον οποίο μπορείτε να δεχτείτε τις ηλεκτρονικές 

πληρωμές στον ιστότοπό σας είναι επιτρέποντας στους πελάτες σας να 

πληρώνουν με την πιστωτική τους κάρτα. Για να προσφέρετε αυτή τη λειτουργία 

στους πελάτες σας, θα πρέπει να αποφασίσετε εάν θα έχετε δικό σας ειδικό 

εμπορικό λογαριασμό ή αν θα χρησιμοποιήσετε έναν ενδιάμεσο λογαριασμό 

αποθέματος. Οι μικρές επιχειρήσεις ή οργανισμοί που επιθυμούν να δέχονται 

πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών για online υπηρεσίες, συνδρομές ή 

προϊόντα που πωλούνται σε έναν ιστότοπο, ενδέχεται να προσθέσουν κουμπιά 

PayPal σε οποιονδήποτε ιστότοπο (Gable, 2019). 

Τι απαιτεί το ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών όταν θέλουμε να 

το χρησιμοποιήσουμε; 
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Η ηλεκτρονική ασφάλεια (Brophy, 2019) είναι κάτι που μας αφορά όλους ως 

καταναλωτές. Εάν είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης, είναι ακόμα πιο σημαντική. 

Λαμβάνοντας ηλεκτρονικές πληρωμές, αναλαμβάνετε την ευθύνη για την 

προστασία των δεδομένων των πελατών σας. Η σωστή διαχείριση τους μπορεί 

να είναι δαπανηρή, αλλά μπορείτε να την κάνετε εύκολα μόνοι σας 

χρησιμοποιώντας μια λύση πληρωμής συμβατή με PCI. Η συμμόρφωση με το 

PCI αναφέρεται στους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν την 

προστασία δεδομένων. 

Ποιες είναι οι online λύσεις πληρωμής με κάρτα, τιμολόγιο και τράπεζα; 

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές (Definition of online payment systems, n.d.)  γίνονται 

άμεσα, επομένως είναι βολικές και εξοικονομούν πολύ χρόνο. 

Τα λεγόμενα «ηλεκτρονικά πορτοφόλια» επιτρέπουν στους πελάτες τους: 

1. Πληρωμή online με την αποκάλυψη των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας 

τους, 

2. Πληρωμή με τιμολόγιο. 

3. Πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό. 

Τι είναι το Εικονικό Σημείο Πώλησης (POS)? 

Τερματικό Εικονικό Σημείο Πώλησης POS (MyPOS Mobile Payment Solution, 

2018). Πρόκειται για μια διαδικτυακή πύλη πληρωμής, η οποία επιτρέπει σε 

online εμπόρους και πωλητές υπηρεσιών να εξουσιοδοτούν χειροκίνητα τις 

συναλλαγές με κάρτες που ξεκινούν από τον αγοραστή. Αυτή η διαδικασία 

διευρύνει σημαντικά τις πηγές πληρωμών και μειώνει το χρόνο της διαδικασίας 

πληρωμής, προσθέτοντας επιπλέον ασφάλεια.  

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ηλεκτρονική υπογραφή; 

Κατά τη μετάβαση από την έντυπη στην ηλεκτρονική μορφή αρχείων, 

αναδύονται νέες επαγγελματικές δυνατότητες. Η χρήση της ηλεκτρονικής σας 

υπογραφής στις επιχειρηματικές διαδικασίες έντυπης μορφής, όπως είναι τα 

τιμολόγιά, οι συμβάσεις, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ., είναι 
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σημαντική για τη βελτίωση της επιχείρησής σας. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες 

διαθέσιμες για λήψη από κινητά τηλέφωνα σχετικά με την ηλεκτρονική 

υπογραφή. Μία από αυτές είναι το DocuSign. Το DocuSign είναι μια δωρεάν και 

βολική πλατφόρμα ηλεκτρονικής υπογραφής που χρησιμοποιείται από κινητά 

τηλέφωνα. Είναι διαθέσιμη σε: iPhone, iPad, Android και Windows. 

Πώς λειτουργεί η μικροχρηματοδότηση; 

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης παρέχουν στους δανειολήπτες 

«μικροδάνεια» σε συνδυασμό με βοήθεια (χρηματοδότηση νέας επιχείρησης ή 

σχέδιο επέκτασης, κάλυψη επειγουσών οικογενειακών αναγκών, διευκόλυνση 

της κινητικότητας για την απόκτηση θέσης εργασίας κ.λπ.) παρά το γεγονός ότι 

αυτοί οι δανειολήπτες δεν προσφέρουν σταθερή εγγύηση της αποπληρωμής. 

Το εισόδημα από την οικονομική δραστηριότητα των μικροεπενδυτών τους 

επιτρέπει να πληρώνουν το υπόλοιπο του δανείου. 

Τι μπορούν να προσφέρουν οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι; 

Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι είναι σε θέση να προσφέρουν: 

• μια «ένεση» μετρητών για σχετικά μικρά ποσά, που διαφορετικά δεν θα ήταν 

διαθέσιμα μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων, 

• συχνή παρακολούθηση με τις επόμενες χρηματοδοτήσεις για την ίδια εταιρεία, 

• ενδιαφέρον γενικά να συμμετάσχουν στο έργο ενεργώντας ως ž καθοδηγητές 

ή μέντορες, 

• το χρόνο τους και να παρέχουν συνδέσεις στο ευρύτερο δίκτυο τους, 

προκειμένου να βοηθήσουν τον επιχειρηματία στο νέο του επιχειρηματικό 

εγχείρημα. 

Υπάρχουν κονδύλια για γυναίκες ιδρυτές επιχειρήσεων; 

• 500 Γυναίκες:  Χρηματοδότηση Κορυφαίων Ιδρυτριών Επιχειρήσεων, 

• Astia: Δίκτυο που προσφέρει πρόσβαση σε κεφάλαια και 

κατάρτιση/υποστήριξη γυναικών επιχειρηματιών, 

http://500.co/500-women/
http://www.astia.org/
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• BBG (Built By Girls) Ventures: Επενδύει σε νεοσύστατες επιχειρήσεις 

στο διαδίκτυο με τουλάχιστον μία γυναίκα-ιδρύτρια επιχείρησης. 

• Chloe Capital: Εταιρεία επένδυσης Κεφαλαίων Επιχειρηματικών 

Συμμετοχών (Venture Capital) σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που 

βρίσκονται ένα βήμα πριν τη λειτουργία τους και διοικούνται από 

γυναίκες. 

• Female Founders Fund: Επενδύει σε γυναίκες που ξεκίνησαν τις 

δραστηριότητες τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στις πλατφόρμες και στις 

online υπηρεσίες. 

• Golden Seeds: δίκτυο επενδυτών και ταμείο Αγγέλων, που επενδύουν 

σε γυναίκες επιχειρηματίες. 

• Intel Capital Diversity Fund: Ταμείο που επενδύει σε νεοσύστατες 

επιχειρήσεις, που διοικούνται από γυναίκες και μειονότητες. 

• Mergelane: Επιταχυντής και επενδυτής νεοσύστατων επιχειρήσεων που 

διοικούνται από γυναίκες (Boulder, CO). 

• Next Wave Impact: Kαινοτόμο ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων 

πρώιμου σταδίου εκμάθησης. 

• Pipeline Fellowship: Γυναίκες επενδυτές που επενδύουν σε γυναίκες οι 

οποίες διοικούν κοινωνικές επιχειρήσεις. 

• Valor Ventures: Είναι μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που 

εδρεύει στην Ατλάντα (ΗΠΑ), η οποία χρηματοδοτεί την καλύτερη 

τεχνολογική καινοτομία στον πραγματικό κόσμο. 

•  Women’s Venture Fund: Βοηθάει γυναίκες επιχειρηματίες μέσω 

μαθημάτων, συμβουλών, πιστώσεων και άλλων. 

Ποια είναι η αποτελεσματική στρατηγική αποστολής και ολοκλήρωσης; 

Η αποστολή είναι ένα από τα βασικά βήματα για την παροχή ενός κατάλληλου 

προϊόντος στον πελάτη, με ιδανικό κόστος αναφορικά με την παραγωγή των 

αγαθών σας. Σκοπός είναι να φτάσει στον πελάτη και εσείς να λάβετε την 

πληρωμή. Για την ασφαλή παράδοση του προϊόντος με αποδοτικό κόστος στον 

πελάτη, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, 

http://www.bbgventures.com/
https://chloecapital.com/
http://femalefoundersfund.com/
http://www.goldenseeds.com/
http://www.intelcapital.com/advantage/diversity-fund.html
http://www.mergelane.com/
https://nextwaveimpact.com/
http://www.pipelinefellowship.com/home/
http://www.wvf-ny.org/
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όπως ο προορισμός, ο προσδιορισμός του περιεχομένου, του βάρους, των 

διαστάσεων κλπ. 

Είναι καλύτερα αν προσφέρουμε δωρεάν έξοδα αποστολής στους 

πελάτες; 

Η δωρεάν αποστολή μπορεί να οριστεί μετά από ένα ελάχιστο ποσόν 

παραγγελίας ή ελάχιστο αριθμό αντικειμένων. Η προσφορά δωρεάν μεταφοράς 

είναι ένας από τους τρόπους για να κερδίσετε την προσοχή του πελάτη. 

Συνολικά, είναι σαφές ότι η εμφάνιση της «Δωρεάν αποστολής» στις πωλήσεις 

παρέχει σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές του ίδιου 

κλάδου. (Trademark vs. Brand: Everything You Need to Know, 2018). 

 

5 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Janez JAMŠEK, Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία 

 

Για τις μικροεπιχειρήσεις, το ψηφιακό μάρκετινγκ αποτελεί σήμερα μια 

εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία, καθώς έχει μεγάλο αντίκτυπο στην επιτυχία τους. 

Παρόλο που το περιβάλλον του μεταβάλλεται ταχύτατα, αποκτά όλο και 

μεγαλύτερη σημασία. Οι σύγχρονες βασικές στρατηγικές για την οικοδόμηση 

μιας ισχυρής πελατειακής σχέσης είναι: η προσέλκυση πελατών, η δέσμευση 

των πελατών και η συμμετοχή τους, η διατήρηση των πελατών, η εκμάθηση 

των προτιμήσεων των πελατών και η σύνδεση με τους πελάτες. 
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5.1 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Το ψηφιακό μάρκετινγκ δημιουργεί ευκαιρίες για την ανάπτυξη επιτυχημένων 

επιχειρήσεων κατά τρόπο που δεν ήταν δυνατόν τα προηγούμενα χρόνια για τις 

μικρές επιχειρήσεις (Eid και El-Gohary, 2013) και καθίσταται μια όλο και πιο 

σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τόσο μεταξύ των 

επιχειρήσεων (business-to-business) όσο και στις επιχειρήσεις, από την 

επιχείρηση προς τις αγορές καταναλωτών (business-to-consumer) (Leeflang et 

al., 2014). Η υπάρχουσα βιβλιογραφία δείχνει ότι η ψηφιοποίηση σε όλες τις 

παραλλαγές της συνδέεται με την ανάπτυξη, την απόδοση και την 

ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Ο ρόλος του ανθρώπινου 

κεφαλαίου στην ανάπτυξη των μικροεπιχειρήσεων μπορεί να είναι ακόμη 

μεγαλύτερος από ό,τι στις μικρές επιχειρήσεις (Clark και Douglas, 2014). 

  

 

 

Εικόνα 18: Εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ που αναπτύσσουν σχέσεις με τους πελάτες (Nikunen, 
2017). 
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Εάν ο επιχειρηματίας έχει γνώση των εναλλακτικών ψηφιακών εργαλείων και 

του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν, μπορεί να επιτύχει θετικό 

αποτέλεσμα. Το πρότυπο ψηφιακού μάρκετινγκ στο Σχήμα 1, δείχνει τις φάσεις 

(a-d) της οικοδόμησης σχέσεων με τους πελάτες μέσω του ψηφιακού 

μάρκετινγκ, με κάθε στοιχείο να περιέχει πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, 

τους οποίους οι εταιρείες οφείλουν να εξετάσουν. 

(α) Το πρώτο στοιχείο, που προσελκύει πελάτες, καλύπτει τον τρόπο με τον 

οποίο οι εταιρείες μπορούν να πείσουν τους πελάτες να επισκεφθούν την 

ιστοσελίδα τους. Απαιτείται η δημιουργία ενός κατάλληλου ιστότοπου για 

επιτυχές ψηφιακό μάρκετινγκ (Rahimnia και Hassanzadeh, 2013). Οι Eid και El-

Gohary (2013) δηλώνουν ότι οι ιστότοποι ως ψηφιακό εργαλείο περιέχουν 

ευκαιρίες για γρήγορη και οικονομική πρόσβαση σε πολλές αγορές. Το 

μάρκετινγκ περιεχομένου έχει επίσης γίνει μια από τις πιο κρίσιμες στρατηγικές 

για τις εταιρείες που θέλουν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους από 

διαφημιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές και περιορισμένες 

αγορές (Rahimnia and Hassanzadeh, 2013). Ο ιστότοπος και το μάρκετινγκ 

περιεχομένου φαίνεται να επηρεάζουν δύο στοιχεία της οικοδόμησης σχέσεων 

με τους πελάτες: δέσμευση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των 

πελατών, καθώς και διατήρηση των πελατών. Η ενεργός και συνεχής ανανέωση 

και η δυναμική ανάπτυξη του περιεχομένου του ιστότοπου αποτελούν κρίσιμες 

στρατηγικές, καθώς οι καταναλωτές δεν επιστρέφουν στους ιστοτόπους άνευ 

λόγου (Teo, 2005). Ένα από τα πλέον γνωστά ψηφιακά εργαλεία, το οποίο 

χρησιμοποιείται αυτόνομα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι το Facebook. Το 

συμπεριέλαβαν λίγο πολύ στην επιχείρηση τους τονίζοντας τα δικά τους 

προφίλ, όπου λειτουργούν. Ένα από τα πιο ευεργετικά εργαλεία στην εφαρμογή 

αυτής της στρατηγικής είναι η βελτιστοποίηση της μηχανής αναζήτησης (Teo, 

2005). Τα εργαλεία μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης και αναλύσεων είναι τα 

πιο αποδοτικά και εφαρμόσιμα ψηφιακά εργαλεία για τις μικρές επιχειρήσεις. 
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(β) Η δέσμευση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των πελατών έχει 

ως στόχο την προώθηση των αλληλεπιδράσεων και των συναλλαγών αφού οι 

πελάτες έχουν πεισθεί να επισκεφθούν τον ιστότοπο. Για παράδειγμα, το 

μάρκετινγκ περιεχομένου και το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως μέσα για τη δημιουργία ενδιαφέροντος για την 

πραγματοποίηση συναλλαγών στις πωλήσεις και συνδρομών σε ενημερωτικά 

δελτία (Teo, 2005). Οι μικροεπιχειρήσεις γνωρίζουν τη σημασία των ιστότοπων, 

ωστόσο οι πιο συχνά συνήθεις  ατομικοί επιχειρηματίες έχουν μόνο τα στοιχεία 

επικοινωνίας στην ιστοσελίδα τους. Το προκαταρκτικό πλαίσιο για αυτό το 

στοιχείο είναι τα blogs, το μάρκετινγκ περιεχομένου, ο ιστότοπος και το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από 

μικροεπιχειρήσεις είναι συνήθως βίντεο, τα οποία δημοσιεύονται στο YouTube, 

η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

(γ) Το τρίτο στοιχείο, είναι η διατήρηση των πελατών, η οποία 

επικεντρώνεται στην προσέλκυση των πελατών προκειμένου αυτοί να 

επιστρέψουν στις ιστοσελίδες της εταιρείας. Η συνεχής διατήρηση της 

επικοινωνίας είναι απαραίτητη κατά την οικοδόμηση σχέσεων με τους πελάτες 

και η συνεχής χρήση των πόρων είναι απαραίτητη για το ψηφιακό μάρκετινγκ 

(Kierzkowski et al., 1996). Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν 

περισσότερο καιρό κατανοούν τη σημασία, ενώ οι νεοσύστατες εταιρείες δεν 

έχουν μεγάλη πελατειακή βάση. Τα δυνητικά εργαλεία είναι τα blogs, το 

Facebook, το μάρκετινγκ περιεχομένου, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ο 

ιστότοπος. 

(δ) Η γνώση των προτιμήσεων των πελατών συνεπάγεται τη συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τους παρόντες και τους δυνητικούς πελάτες μέσω 

ερευνών online. Η παροχή εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί 

να δημιουργήσει μοναδικά συναισθήματα στους πελάτες. Οι μικροεπιχειρήσεις 

ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την αυτοματοποίηση προκειμένου να 

κατανοήσουν σε ποια προϊόντα έχουν εξοικειωθεί οι πελάτες στην ιστοσελίδα. 

Με αυτόν τον τρόπο, η προσέγγιση των πελατών γίνεται μέσω συγκεκριμένου 



 

 

105 

 

προϊόντος. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε να γνωρίζουμε κρυφά τους πελάτες, 

ενώ οι έρευνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Facebook για τη γνώση 

σχετικά με τις προτιμήσεις των πελατών σπανίως χρησιμοποιούνται. 

(ε) Η σχέση με τους πελάτες, συνεπάγεται την εξατομικευμένη επικοινωνία, η 

οποία αποτελεί βασική στρατηγική για την παροχή μεγαλύτερης αξίας στους 

πελάτες. Αυτό το πέμπτο στοιχείο είναι κρίσιμο αφού σε πολλές περιπτώσεις, 

απαιτείται ως σημείο εκκίνησης του ψηφιακού μάρκετινγκ για την ενίσχυση των 

υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Kierzkowski et al., 1996). 

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να μη διαθέτουν πληροφορίες ούτε γνώσεις 

σχετικά με τις προτιμήσεις των πελατών, βάσει των οποίων θα μπορούσαν να 

βασίζουν τις εξατομικευμένες στρατηγικές τους. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

είναι ένα παράδειγμα ενός εκ των πέντε στοιχείων ψηφιακών εργαλείων (Teo 

2005). Το στοιχείο αυτό συχνά παραμελείται σε μικροεπιχειρήσεις. Εκείνοι που 

έχουν κατανοήσει την κατάσταση, προσπαθούν να προσφέρουν προσωπική 

εξυπηρέτηση, αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί που προσφέρουν εξυπηρέτηση σε 

ψηφιακή μορφή. Δεν υπάρχει ακόμη αντίληψη σχετικά με το ότι οι πελάτες θα 

μπορούσαν να εξυπηρετηθούν εκεί. Η σημασία της χρήσης της επικοινωνίας με 

τους πελάτες δεν είναι ακόμη κατανοητή. Αναγνωρισμένα εργαλεία σε 

θεωρητικό πλαίσιο είναι το Facebook, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το 

Διαδίκτυο. Η σημασία του μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών είναι τεράστια 

για όλες τις εταιρείες και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σήμερα, οι εταιρείες 

δεν εκτελούν μάρκετινγκ, που δεν είναι συμβατό με το μάρκετινγκ μέσω κινητών 

συσκευών. Το μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών έγινε δημοφιλές, όταν η 

δημιουργία της ανταπόκρισης ιστού έγινε οικονομικά αποδοτική. 

5.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ FACEBOOK 

Εκτός από ένα ιδιωτικό προφίλ στο Facebook, μπορείτε να ανοίξετε ένα 

λογαριασμό που απευθύνεται σε μια μικρή επιχείρηση. Οι ιδιοκτήτες μικρών 

επιχειρήσεων, οι οποίοι χρησιμοποιούν ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, είναι 

σε θέση να προωθήσουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις τους και ένας από 
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τους καλύτερους τρόπους είναι η χρήση μιας επαγγελματικής σελίδας στο 

Facebook (Gregory, 2018). 

Μια επαγγελματική σελίδα στο Facebook επιτρέπει έναν τρόπο επικοινωνίας 

απευθείας με το αγοραστικό κοινό. Οι Φίλοι είναι εκεί επειδή γνωρίζουν την 

επιχείρησή σας και θέλουν να μάθουν περισσότερα. Παρόλο που σίγουρα 

αναμένουν να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες από τη σελίδα σας στο Facebook, 

μπορείτε επίσης να συλλέγετε χρήσιμες πληροφορίες από αυτούς μέσω της 

συμμετοχής τους. Τα στατιστικά στοιχεία του Facebook παρέχουν επίσης 

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους ακόλουθους σας και τις 

αλληλεπιδράσεις τους στη σελίδα σας. Ως μικρόκοσμος της αγοράς-στόχου 

σας, οι οπαδοί σας στο Facebook μπορούν να σας πουν πολλά για το τι θέλουν 

μέσω της αλληλεπίδρασης, των σχολίων και των ανατροφοδοτήσεών τους. Οι 

ομάδες Facebook πρέπει επίσης να εξεταστούν. Η FBP προσφέρει αυξημένη 

έκθεση σε δυνητικούς πελάτες. Στοχεύστε στους ανθρώπους που έχουν ήδη 

ενδιαφέρον για τον τομέα της επιχείρησής σας. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολλοί 

από αυτούς θα δώσουν στη σελίδα σας ένα Like. Εάν είστε τοπική επιχείρηση, 

κατευθύνετε τις διαφημίσεις σας σε πελάτες που βρίσκονται σε ακτίνα 10-

20χλμ. Οι διαφημίσεις ενδέχεται να σας κοστίζουν περισσότερο, αλλά τα Likes 

και οι δυνητικοί πελάτες είναι πιο στοχευμένοι. 

Οι κοινωνικές συνδέσεις και η γνήσια επικοινωνία αποτελούν αναπόσπαστα 

μέρη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το Facebook σας δίνει την ευκαιρία να 

επισυνάψετε ένα πρόσωπο, όνομα και προσωπικότητα στη φίρμα σας. Με 

τέτοιο τρόπο μπορείτε να εξανθρωπίσετε την εταιρεία σας. Ενώ η σελίδα σας 

στο Facebook μπορεί να αντιπροσωπεύει την εταιρεία σας, σας επιτρέπει 

επίσης να επιδεικνύετε την ανθρώπινη πλευρά της επιχείρησής σας μέσω 

συνομιλιών one-on-one (ενός προς έναν), προσωπικών tidbits και 

αλληλεπιδράσεων εκτός επιχείρησης. Ακόμη και αν αυτοματοποιήσετε τμήματα 

της δραστηριότητας των κοινωνικών μέσων δικτύωσής σας, μπορείτε να 

προσαρμοστείτε σε μέτρια ποσότητα ζωντανής και άμεσης επικοινωνίας για να 

δημιουργήσετε πιο εποικοδομητικές και πιο «ανθρώπινες» σχέσεις. 
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Οι σελίδες του Facebook είναι εξαιρετικοί χώροι για να συγκεντρώσετε τους 

πελάτες σας, τις προοπτικές και τους οπαδούς σας για να παρέχουν κριτικές, 

να μοιράζονται απόψεις, να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και να παρέχουν 

ανατροφοδότηση. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κοινότητα στη σελίδα σας 

στο Facebook με πολλούς τρόπους, όπως: 

• δημοσίευση χρήσιμων, συναφών και ενδιαφέροντων συνδέσμων, 

• ζητώντας από τους οπαδούς να συνεισφέρουν με σχόλια, 

• διοργάνωση διαγωνισμών και προωθήσεων, 

• παροχή χώρου για σχόλια και άλλες ανατροφοδοτήσεις, 

• παροχή κινήτρων για δραστηριότητα στη σελίδα. 

Εάν η σελίδα Facebook που δημιουργείτε για την επιχείρησή σας, φέρνει με 

επιτυχία ανθρώπους, μπορείτε να αναπτύξετε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα που 

θα συνεχίσει να αυξάνεται. Περαιτέρω, περισσότεροι FBP συγκεντρώνουν 

οδηγούς με τη μορφή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους οπαδούς σας εκτός του Facebook. Είναι 

αποτελεσματικό να γίνει αυτό μέσω διαγωνισμών, προσφορών και 

ενημερωτικών δελτίων. Επίσης, πρέπει να είστε προσεκτικοί με τον τρόπο που 

χρησιμοποιείτε τους οδηγούς σας. Στείλτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με συνέπεια, αλλά όχι περισσότερο από μία φορά ή δύο φορές 

την εβδομάδα, με χρήσιμες πληροφορίες που τους οδηγούν επίσης στον 

ιστότοπό σας, όπου ελπίζουμε ότι θα γίνουν πελάτες. Αυτός είναι επίσης ένας 

τρόπος για να δημιουργήσετε την αφοσίωση στην φίρμα σας. Εάν παρέχετε 

συνεχώς πολύτιμο και διασκεδαστικό περιεχόμενο, οι οπαδοί σας θα 

παραμείνουν πιστοί ακόμα και όταν κάνετε λάθη. Αυτή την εποχή, οι άνθρωποι 

ψάχνουν στο διαδίκτυο για να βρουν επιχειρήσεις για να αγοράσουν από αυτές 

και κυρίως αναζητούν κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Εάν οι οπαδοί σας δουν ότι 

είστε ενεργοί και ανταποκρίνεστε, είναι πολύ πιο πιθανόν να κάνουν 

συναλλαγές μαζί σας, παρά να κάνουν από μια εταιρεία που δεν έχει παρουσία 

στο Facebook ή έχει μια κακή σελίδα. 
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Το Facebook μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να κατευθύνετε 

την κυκλοφορία στον ιστοτόπο και στο blog (ιστολόγιο) της επιχείρησής σας. Οι 

αναρτήσεις, οι σύνδεσμοι και οι άλλες ενέργειες που περιέχονται στη δημόσια 

σελίδα σας στο Facebook μπορούν επίσης να σας δώσουν μια ώθηση για τη 

βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO) εάν είναι καταχωρημένες και 

συνεπώς μπορούν να εντοπιστούν από τις μηχανές αναζήτησης. Η ταχύτητα 

των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και το νέο βάρος που προστίθεται στις 

πληροφορίες που μοιράζονται μέσω κοινωνικών καναλιών, έχοντας μια σελίδα 

στο Facebook γεμάτη με πλούσιο περιεχόμενο σχετικό με την επιχείρησή σας, 

μπορεί να σας βοηθήσει να ενισχύσετε τις ταξινομήσεις των μηχανών 

αναζήτησής σας. Οι έξυπνοι ιδιοκτήτες των FBP χρησιμοποιούν τις σελίδες τους 

για να κατευθύνουν την επισκεψιμότητα στους ιστοτόπους τους. Αν το μόνο 

που κάνετε στο FBP είναι να εμπλέκεστε στις δημοσιεύσεις σας, τότε απλά το 

διασκεδάζετε, δεν το αντιμετωπίζετε εμπορικά. Το Facebook δημιουργεί μια 

εικόνα μικρογραφίας πλήρους πλάτους, εάν ο ιστότοπός σας το κάνει 

διαθέσιμο. Επειδή ελκύουν περισσότερο την προσοχή, αυτές οι ευρύτερες 

εικόνες είναι πιο πιθανόν να κλικαριστούν (βλ. Εικόνα 20). 
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Εικόνα 19: Μικρογραφία εικόνας πλήρους πλάτους σε επαγγελματική σελίδα στο Facebook 
(Ayres, 2019). 

Το παράδειγμα του Starbucks στην Εικόνα 20 μοιάζει με μια φωτογραφία, αλλά 

είναι στην πραγματικότητα ένας σύνδεσμος. Κάνοντας κλικ στη φωτογραφία, θα 

μεταφερθείτε στο άρθρο του CNN. Η δημοσίευση συνδέσμων στον ιστότοπό 

σας αποτελεί ουσιαστικό μέρος κάθε στρατηγικής περιεχομένου του Facebook. 

Τα Likes, τα σχόλια και τα shares (κοινή χρήση με άλλους) είναι χαμηλότερα 

στις αναρτήσεις με σύνδεσμο. Ο στόχος μας είναι να κατευθύνουμε την 

επισκεψιμότητα με αυτές τις θέσεις, όχι απαραίτητα να δεσμευτούμε στο 

Facebook (Ayres, 2019). 

Ο διαγωνισμός σας έχει ήδη ένα. Κάνοντας κάτι απλά επειδή το κάνει ο 

ανταγωνιστής σας, δεν είναι ένας επαρκής λόγος, αλλά όταν πρόκειται για τα 

κοινωνικά μέσα δικτύωσης, η μη ύπαρξη σελίδας στο Facebook ή η παρουσία 

σε άλλα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να σας κοστίσει ευκαιρίες - ειδικά εάν ο 
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ανταγωνιστής σας χρησιμοποιεί καλά και αποδοτικά τα κοινωνικά μέσα 

δικτύωσης. 

Μια επαγγελματική σελίδα στο Facebook για την επιχείρησή σας μπορεί να 

είναι ένας ισχυρός τρόπος για να επεκτείνετε την προσέγγισή σας και να 

αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο. Οι 

περισσότεροι χρήστες στο Facebook επισκέπτονται καθημερινά τον ιστότοπο, 

έτσι ώστε οι τακτικές ενημερώσεις κατάστασης, οι σύνδεσμοι για κοινή χρήση, 

τα βίντεο και άλλες πληροφορίες να σας δίνουν την ευκαιρία να επικοινωνείτε 

καθημερινά με τους πελάτες σας. Η επαγγελματική σελίδα στο Facebook σας 

επιτρέπει να τοποθετείτε την επιχείρησή σας μπροστά στους πελάτες και τους 

πελάτες σας καθημερινά. Με περισσότερους από 2,2 δισεκατομμύρια ενεργούς 

χρήστες στο Facebook από το 2017, ένας αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών 

χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για να βρει προϊόντα, υπηρεσίες και μάρκες για την 

επίλυση των καθημερινών προβλημάτων τους. Το Facebook και άλλα 

κοινωνικά δίκτυα διευκολύνουν τους δυνητικούς πελάτες να σας βρουν. Και 

όταν το κάνουν, είναι πιο πιθανό να θυμούνται τη φίρμα σας και να το 

μοιράζονται με τις δικές τους συνδέσεις. 

Η επαγγελματική σελίδα στο Facebook παρέχει πληροφορίες που σας 

προσφέρουν χρήσιμα αναλυτικά στοιχεία (Penaflorida, 2018). Είναι εύκολο να 

κατανοηθούν και παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων. Μπορείτε να δείτε πόσα likes έχετε στις σελίδες σας, την 

εμβέλεια των αναρτήσεων και της σελίδας σας, τη συμμετοχή της σελίδας, την 

απόδοση των αναρτήσεων κλπ. Μπορείτε να μάθετε πώς οι συγκεκριμένες 

αναρτήσεις αποδίδουν, το φύλο και τα δημογραφικά στοιχεία των οπαδών σας 

κ.λπ. Εάν συγκρίνετε αυτό με τη διαφήμιση στην τοπική σας εφημερίδα, δε σας 

δίνεται κανένα τέτοιο στατιστικό στοιχείο για το πόσοι άνθρωποι επισκέφθηκαν 

το κατάστημα/ιστότοπό σας βάσει της διαφήμισης, Εικόνα 21.  
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Εικόνα 20: Εργαλεία ανάλυσης επισκεψιμότητας στο Facebook (Ayres, 2019). 
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Μειώστε τα έξοδα μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας την επαγγελματική σας 

σελίδα στο Facebook. Δεν υπάρχει κόστος για την εκκίνηση της. Απλά 

χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες που παίρνετε από την επιχείρησή σας θα 

λειτουργήσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι καλύτερο από μια 

δημιουργική εικόνα από έναν σχεδιαστή. Τα έξοδα εμφανίζονται όταν ξεκινάτε 

να πληρώνετε για τις διαφημίσεις προκειμένου να λάβετε likes για τη σελίδα, 

ενισχύοντας τις αναρτήσεις και δημιουργώντας ιστορίες με χορηγία. Αυτές είναι 

όλες οι ενέργειες με τις οποίες μπορείτε να ενισχύσετε τη σελίδα σας και να 

συνεχίσετε την επιχείρησή σας. Οι διαφημίσεις FBP είναι σχετικά φθηνές σε 

σύγκριση με τις παραδοσιακές εκτυπώσεις, τις ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές 

διαφημίσεις και έχουν 1.000 φορές μεγαλύτερη στόχευση. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του Facebook επισκέπτονται τον 

ιστότοπο μέσω των κινητών τους συσκευών και πολλοί από αυτούς διαθέτουν 

μόνο κινητή συσκευή. Αυτή η τάση αυξάνεται και είναι όλο και πιο σημαντικό για 

την επιχείρησή σας να έχει παρουσία στο Facebook. 
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Εικόνα 21: Στιγμιότυπο οθόνης από έξυπνο τηλέφωνο (smart phone) που δείχνει την 
επαγγελματική σελίδα για ένα εστιατόριο sushi (Ayres, 2019). 

Η επαγγελματική σελίδα στο Facebook βελτιστοποιεί τη σελίδα σας τόσο για τις 

οθόνες υπολογιστή, όσο και για τις κινητές συσκευές. Όταν οι χρήστες 

προβάλλουν την επαγγελματική σας σελίδα στο Facebook σε μια κινητή 

συσκευή, εμφανίζονται οι ώρες λειτουργίας, η τοποθεσία, η διεύθυνση, οι 

αξιολογήσεις και ο αριθμός τηλεφώνου που μπορείτε να έχετε απευθείας 

πρόσβαση από την εφαρμογή για κινητά στο Facebook, Εικόνα 22. 

Ένα ενδιαφέρον νέο χαρακτηριστικό στις σελίδες του Facebook επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να κατασκοπεύουν τους ανταγωνιστές τους. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι μπορείτε να ελέγξετε τις πωλήσεις τους ή τα αποτελέσματα από τις 

διαφημίσεις τους. Είναι ένας τρόπος να δείτε πώς οι άλλοι στην περιοχή και την 
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αγορά σας μεγαλώνουν στο Facebook. Ακριβώς πάνω από την φωτογραφία 

του εξωφύλλου θα δείτε κάτι, όπως φαίνεται στην Εικόνα 23. 

 

Εικόνα 22: Δυνατότητα επαγγελματικής σελίδας στο Facebook για να δείτε ποιοι είναι οι 
ανταγωνιστές σας στην περιοχή σας στο Facebook (Ayres, 2019). 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «+ Προσθήκη 5 σελίδων», το Facebook, σας κάνει 

προτάσεις βάσει ανταγωνισμού στην περιοχή σας, στην ίδια (ή παρόμοια) 

εξειδικευμένη αγορά. Το Facebook σας επιτρέπει να επιλέξετε πάνω από 5 αν 

θέλετε. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί «Τέλος», η αρχική εικόνα που εμφανίζεται 

πάνω από τη φωτογραφία του εξώφυλλού σας, αντικαθίσταται με ένα πλαίσιο 

που δείχνει τον αριθμό like των σελίδων του ανταγωνιστή σας και πόσο έχει 

αυξηθεί αυτή την εβδομάδα. Εάν κοιτάξετε τις σελίδες για να παρακολουθήσετε 

και να δείτε μια σελίδα, η οποία έχει εκραγεί και κερδίσει πολλά νέα likes, 

μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα για να δείτε τι κάνουν σωστά. Αυτό μπορεί 

να μην σας δώσει έναν τόνο πληροφόρησης, αλλά μερικές φορές μόνο ένα 

μικρό κίνητρο μπορεί να σας κάνει να «σπάσετε» κακές συνήθειες στο 

Facebook και να βελτιώσετε τις αναρτήσεις σας και τη διαφήμισή σας. 
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6 ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΝΙΚΟΥΝ 

Veysi DEMIR, Διεύθυνση οικογένειας και κοινωνικών πολιτικών του Αφιονκαραχισάρ 

(AFASPIM), Τουρκία  

Καθ’ όλη την διάρκεια της Ιστορίας, οι γυναίκες έχουν αντιμετωπίσει πολλά 

προβλήματα στην κοινωνική ζωή. Αν και αυτά τα προβλήματα διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα και από πολιτισμό σε πολιτισμό, τα βασικά προβλήματα είναι τα 

ίδια σε κάθε κοινωνία. Αν η γυναίκα συμμετέχει στην επαγγελματική ζωή, 

επιπρόσθετα με τον ρόλο της στην οικογένεια, τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει γίνονται ολοένα και περισσότερα. Δεδομένου ότι τα προβλήματα 

αλλάζουν ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο της χώρας, το μορφωτικό 

επίπεδο και την εισοδηματική κατάσταση, οι γυναίκες με χαμηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο και χαμηλότερο εισόδημα αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα πιο 

συχνά και αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην επίλυση αυτών των 

προβλημάτων. 

Όταν οι γυναίκες που αποτελούν την ομάδα στόχου του Έγου m-learning 

αρχίζουν να ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο από το σπίτι, θα 

αναλάβουν νέες ευθύνες εκτός από τις οικογενειακές και θα αντιμετωπίσουν 

επίσης διάφορα προβλήματα κατά τη δημιουργία και τη λειτουργία της 

επιχείρησής τους. 

Σε αυτό το τμήμα, θα αναφερθούν τα βασικά προβλήματα των γυναικών και οι 

πιθανές λύσεις τους. 

6.1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

6.1.1 ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

Παρόλο που η ζωή των γυναικών διαφέρει ανάλογα με τις κοινωνίες, οι 

οικογενειακοί τους ρόλοι είναι ουσιαστικά παρόμοιοι, αλλά οι ευθύνες αυτών 
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των ρόλων είναι πολύ πιο πυκνές σε ορισμένες κοινωνίες· θεωρείται ότι οι 

γυναίκες είναι πιο υπεύθυνες στη διαχείριση της οικογένειας. Η φροντίδα των 

παιδιών, οι οικιακές εργασίες, η φροντίδα των ηλικιωμένων και των ασθενών 

θεωρούνται εργασία των γυναικών. Ως εκ τούτου, πολλές πιέσεις μπορεί να 

προκληθούν στις γυναίκες. Αν και αυτή η αντίληψη έχει αρχίσει να αλλάζει τα 

τελευταία χρόνια, οι πολιτισμικές προσεγγίσεις ενδέχεται να ενεργοποιούν αυτές 

τις υποχρεώσεις στο υποσυνείδητο των γυναικών. 

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που οι γυναίκες επιχειρηματίες 

αντιμετωπίζουν όταν δημιουργούν τη δική τους επιχείρηση οφείλεται στην 

κοινωνική καταπίεση. Η γυναίκα, ευρισκόμενη μεταξύ της οικίας και της 

εργασίας ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει μία σκληρή πραγματικότητα. Με τις 

αυξανόμενες ευθύνες και υποχρεώσεις, η αυξανόμενη κοινωνική καταπίεση 

αναγκάζει τις γυναίκες να υφίστανται περισσότερη πίεση. 

Ιδιαίτερα οι γυναίκες επιχειρηματίες με παιδιά, ασθενείς και ηλικιωμένους 

συγγενείς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα περισσότερο. Η 

φροντίδα των παιδιών και την ίδια στιγμή η διατήρηση της επιχειρηματικής 

ζωής, μπορεί να καταστήσει την επαγγελματική της ζωή πιο αγχωτική. 

Αυτά τα προβλήματα καθιστούν δύσκολη την εργασία των γυναικών 

επιχειρηματιών, αλλά δεν την εμποδίζουν. Πολλές γυναίκες επιχειρηματίες 

μπορούν να επιτύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα με τη συνέχιση της 

οικογενειακής και της επιχειρηματικής ζωής. Αυτό που πρέπει να γίνει εδώ είναι 

να ορίσετε κάποιους κανόνες στις σχέσεις σας με την οικογένειά σας και να 

κάνετε την οικογενειακή σας ζωή συμβατή με τη δική σας πρωτοβουλία. Η 

κατανομή της εργασίας και το μοίρασμα των εργασιών του νοικοκυριού 

μπορούν να γίνουν ζητώντας τη βοήθεια των μελών της οικογένειας, έτσι ώστε 

οι γυναίκες να μπορούν να μειώσουν το φόρτο εργασίας τους. 
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6.1.2 ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΩ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ 

Λόγω πολιτισμικών γεγονότων και ιδίως λόγω του ρόλου τους,, οι γυναίκες 

θεωρούνται συχνά υποχρεωμένες να αντιμετωπίζουν τους άλλους με καλό 

τρόπο και να τους ικανοποιούν. Η διαβίωση με αυτά τα πρότυπα μπορεί επίσης 

να δημιουργήσει το αίσθημα του καταναγκασμού της ικανοποίησης όλων, από 

την πλευρά των γυναικών επιχειρηματιών. Αυτές οι προσδοκίες από την 

οικογένεια και το περιβάλλον θα προκαλέσουν σύγχυση ή θα εμποδίσουν τις 

γυναίκες επιχειρηματίες να εκτραπούν από τους παραδοσιακούς τους ρόλους 

και να εισέλθουν στην επαγγελματική ζωή. 

Με τις δραστηριότητες εκπαίδευσης και παρακίνησης που εκπονούνται από το 

κράτος και τις ΜΚΟ, οι γυναίκες μπορούν να λάβουν καθοδήγηση για τη 

σύγκλιση κοινωνικών και οικογενειακών προσδοκιών και μπορεί επίσης να 

κατανοήσουν ότι τέτοιες προσδοκίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ενδιαφέρον 

τους για τη ζωή και μπορούν να υποστηριχθούν προκειμένου να εμπιστεύονται 

τον εαυτός τους. 

6.1.3 ΔΕΝ ΜΕ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ 

Πολλές γυναίκες που επιθυμούν να εμπλακούν στην επαγγελματική ζωή ή να 

ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση δε λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και δεν 

έχουν καμία υποστήριξη. Ενώ οι γυναίκες που πιστεύουν στον εαυτό τους και 

έχουν αυτοπεποίθηση εξακολουθούν να εκτελούν τις πρωτοβουλίες τους χωρίς 

να εξετάζουν τις εξωτερικές αντιδράσεις, οι γυναίκες χωρίς αυτοπεποίθηση 

συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς να πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες 

πρωτοβουλίες τους. 

Η κατάρτιση που παρέχεται από το κράτος και τις ΜΚΟ και οι δραστηριότητες 

στις οποίες οι γυναίκες μπορούν να κατανοήσουν τους ρόλους τους, δύναται να 

αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους. Δεδομένου ότι οι γυναίκες που αποκτούν 

αυτοπεποίθηση μπορούν να εκφραστούν καλύτερα, μπορούν εύκολα να 

πείσουν τους άλλους και κατά συνέπεια να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Καθώς 

τέτοιες δραστηριότητες θα εξαλείψουν τις προκαταλήψεις στην κοινωνία, τα 
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προβλήματα των γυναικών που δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη θα 

εξαλειφθούν. 

 

6.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

6.2.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Παρά την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και των εφαρμογών ηλεκτρονικού 

εμπορίου, το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 

θεωρείται η ασφάλεια. 

Τα θέματα ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν στις εμπορικές 

δραστηριότητες μέσω του Διαδικτύου μπορεί να περιλαμβάνουν (Adam et al., 

1999: 124): 

• Πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους πόρους δικτύου. 

• Καταστροφή και βλάβη πληροφοριών και πόρων του δικτύου. 

• Τροποποίηση, ανάμειξη ή πρόσθεση νέου στοιχείου στις πληροφορίες.  

• Μετάδοση πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

• Κλοπή πληροφοριών και πόρων δικτύου. 

• Άρνηση υπηρεσιών και πληροφοριών που αποστέλλονται ή 

λαμβάνονται. 

• Πρόκληση βλάβης ή φθοράς στις υπηρεσίες δικτύου. 

• Παραλαβή ή αποστολή πληροφοριών που δεν έχουν ληφθεί ή 

αποσταλεί. 

Οι λύσεις για το πρόβλημα ασφάλειας στο ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούν να 

αναλυθούν σε τρεις ομάδες: 

Firewalls. Οι χρήστες μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα χρησιμοποιώντας το 

όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, τη διεύθυνση IP Διαδικτύου ή το όνομα 

τομέα. Το τείχος προστασίας δημιουργεί εμπόδια μεταξύ του εταιρικού δικτύου 



 

 

119 

 

και του εξωτερικού διαδικτύου. Τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν μπορούν να 

έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές απευθείας στο δίκτυο.  

Ασφάλεια Kρυπτογράφησης και Συναλλαγών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 

μετάδοση πληροφοριών στον δέκτη χωρίς τον κίνδυνο κλοπής και 

αντικατάστασης κατά τη διάρκεια της μετάδοσης πληροφοριών μέσω των 

καναλιών. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις μεθόδους για την 

εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας είναι τα ψηφιακά 

πιστοποιητικά, οι ψηφιακές και ηλεκτρονικές υπογραφές και οι οργανισμοί 

έγκρισης. 

 

Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Διαδικτυακής Ασφάλειας στον Παγκόσμιο 

Ιστό. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι σημαντικό ο χρήστης να γνωστοποιεί την 

ταυτότητά του στο άλλο μέρος και το άλλο μέρος να ενημερώνει επίσης τον 

χρήστη για την ταυτότητά του. Διάφορα πρωτόκολλα ασφάλειας στο διαδίκτυο 

έχουν αναπτυχθεί ειδικά για αγορές μέσω διαδικτύου και ηλεκτρονικά 

συστήματα πληρωμών μέσω διαδικτύου. 

 

6.2.2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Με την ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας, το πρόβλημα της 

φορολογίας έρχεται πρώτο. 

Η ευκολία μετατόπισης κεφαλαίου και εργασίας από χώρες με υψηλούς φόρους 

σε διαφορετικές χώρες, η πραγματοποίηση της παραγωγής πολυεθνικών 

εταιρειών σε περισσότερες από μία χώρες, η ανάδυση εικονικών εταιρειών με 

την ανάπτυξη του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, η έλλειψη 

βεβαιότητας για την τοποθεσία των εταιρειών αυτών, η παρουσία εταιρειών και 

πελατών σε διάφορες χώρες και ως εκ τούτου, διαφορετικοί παράγοντες όπως 

οι φορολογικοί κανονισμοί, είναι μερικοί από τους λόγους που προκαλούν τη 

φορολόγηση. 
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Ως αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ (OECD), οι 

αρχές που πρέπει να εξεταστούν για μια αποτελεσματική και κατάλληλη 

φορολόγηση μέσω διαδικτύου (Ekin, 1998: 119) είναι οι εξής: 

1. Το σύστημα θα πρέπει να είναι δίκαιο: Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται 

στην ίδια κατάσταση θα πρέπει να φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο που 

κάνουν παρόμοιες συναλλαγές. 

2. Το σύστημα θα πρέπει να είναι απλό: τα έξοδα διαχείρισης των φορολογικών 

αρχών και το κόστος της προσφυγής πρέπει να διατηρούνται χαμηλά. 

3.Αποσαφηνίστε τους κανόνες: Το φορολογικό αποτέλεσμα μιας συναλλαγής 

πρέπει να είναι γνωστό εκ των προτέρων και ο φορολογούμενος πρέπει να 

γνωρίζει για τι φορολογείται και πού να πληρώσει αυτόν τον φόρο. 

4. Το σύστημα πρέπει να ενεργοποιηθεί: Οι φορολογικές απώλειες πρέπει να 

ελαχιστοποιηθούν. 

5. Οι οικονομικές αποκλίσεις θα πρέπει να αποφεύγονται: Οι αποφάσεις της 

εταιρείας πρέπει να λαμβάνονται για εμπορικούς σκοπούς παρά για 

φορολογικές προσεγγίσεις. 

6. Το σύστημα θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο και δυναμικό: Οι φορολογικές 

αποφάσεις θα πρέπει να ακολουθούν τις τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις. 

 

6.2.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Τα παραδοσιακά συστήματα πληρωμών, όπως η μεταφορά μετρητών, 

πιστωτικών καρτών και κεφαλαίων από το σημείο πώλησης (EFT / POS), είναι 

ανεπαρκή προς το παρόν λόγω έλλειψης ασφάλειας ή ανεπαρκούς 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων. Νέες έννοιες όπως το ψηφιακό χρήμα, 

το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, η έξυπνη κάρτα, το ηλεκτρονικό χρήμα μειώνουν τα 

προβλήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο συστημάτων ηλεκτρονικών 

πληρωμών. Η ανάπτυξη και η βελτίωση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
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συστημάτων πληρωμών θα βελτιώσει επίσης το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 

σημαντικότερο εμπόδιο που θα επιλυθεί για την ταχεία ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η ασφαλής πληρωμή, . 

6.2.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Προκειμένου οι καταναλωτές να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω του 

Διαδικτύου, είναι απαραίτητο να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και η 

ιδιωτική ζωή και να διασφαλίζεται η ασφάλεια του συστήματος. Το γεγονός ότι οι 

προσωπικές πληροφορίες μπορούν να προσεγγιστούν εύκολα και ότι πρέπει να 

διατηρούνται μυστικές προκαλούν στους καταναλωτές ζημία και το σύστημα 

καθίσταται ανασφαλές. Αυτή η ανασφάλεια είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα 

στην εξάπλωση του ηλεκτρονικού εμπορίου και ιδιαίτερα στο έργο των 

εγχώριων επιχειρηματιών. Προκειμένου να αυξηθεί και να διαδοθεί η αξιοπιστία 

του ηλεκτρονικού εμπορίου, πρέπει να ρυθμιστούν οι αρχές και οι διαδικασίες 

αναφορικά με την τοποθέτηση και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τα 

άτομα, να επιβληθούν ποινικές κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται και να 

εξασφαλιστεί η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και των νομικών 

εγγυήσεων. 

6.2.5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ 

Στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των επιπτώσεών του στην 

οικονομία, υπάρχουν δύο σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την 

εφοδιαστική αλυσίδα (logistics). Πρόκειται για την πληρωμή και τη διανομή. Σε 

περίπτωση φθηνής, βολικής και έγκαιρης παράδοσης της συσκευασίας των 

δεμάτων, η διανομή δεμάτων και οι διαδικασίες εκτελωνισμού θεωρούνται ως το 

κύριο εμπόδιο. Λόγω των διαδικασιών εκτελωνισμού, προκύπτουν σημαντικά 

κόστη ανά συσκευασία. Οι διαδοχικές διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις 

παρέχουν σημαντικές μειώσεις των τελωνειακών δασμών, αλλά η διοικητική 

διαδικασία είσπραξης των φόρων χρειάζεται ακόμη μεταρρύθμιση. 
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6.2.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Όταν αναφερόμαστε στην προστασία του καταναλωτή, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη δύο ζητήματα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Καταρχάς, το ηλεκτρονικό 

εμπόριο περιλαμβάνει δύο διαφορετικές κατηγορίες συναλλαγών. Η πρώτη 

αφορά την επιλογή, την παραγγελία ακόμη και την πληρωμή φυσικών αγαθών 

μέσω του διαδικτύου.  

Σε αυτό το είδος συναλλαγών, το διαδίκτυο χρησιμοποιείται κυρίως ως μέσον 

παραγγελίας μέσω ταχυδρομείου και η παράδοση του προϊόντος γίνεται με 

παραδοσιακά μέσα, όπως η παράδοση μέσω ταχυδρομείου.  

Επομένως, τα προβλήματα των καταναλωτών που σχετίζονται με αυτή τη 

διαδικασία μπορούν να επιλυθούν με τρόπο παρόμοιο με τις λύσεις στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζονται στις αγορές μέσω ταχυδρομείου ή άμεσων 

πωλήσεων. 

Οι συναλλαγές στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνουν το εμπόριο αγαθών που 

ονομάζονται ψηφιακά αγαθά. Τέτοια για παράδειγμα είναι τα πακόλουθα: το 

λογισμικό, η μουσική και τα αγαθά τύπου ταινιών. Η επιλογή, η παραγγελία, η 

πληρωμή και η παράδοση των αγαθών πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου σε 

εικονικό περιβάλλον και δεν χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακές μέθοδοι. Οι 

συναλλαγές αυτές αφορούν νέα και διαφορετικά θέματα. 

Το δεύτερο ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί είναι το απεριόριστο του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Τα προβλήματα των καταναλωτών που συναντώνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

εντός της ίδιας χώρας μπορούν να επιλυθούν με μεθόδους παρόμοιες με αυτές 

που συναντώνται σε άλλους τρόπους εμπορικών συναλλαγών. 

Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής και ο πωλητής βρίσκονται σε 

διαφορετικές χώρες, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα κατά την επίλυση των 

προβλημάτων των καταναλωτών. 
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Στις τρέχουσες εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου αυξάνεται το ποσοστό 

δόλιων και παραπλανητικών συμπεριφορών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 

10% του όγκου των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου εκτελείται ως δόλια 

συμπεριφορά (Online Brokerage, 1999:85). 

Αυτό δείχνει ότι καθώς οι ζωές των καταναλωτών γίνονται ευκολότερες με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, αυξάνονται επίσης οι κίνδυνοι απώλειας. 

Λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών και του διασυνοριακού χαρακτήρα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να προστατεύονται οι 

καταναλωτές από δόλια και παραπλανητική συμπεριφορά. 

Εάν ο πωλητής βρίσκεται εκτός της χώρας όπου βρίσκεται ο καταναλωτής, ο 

καταναλωτής δεν μπορεί να έχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον 

πωλητή. 

Ακόμη και αν ο καταναλωτής γνωρίζει τη νομοθεσία για την προστασία των 

καταναλωτών στη χώρα, αντιμετωπίζει εμπόδια.  Τα συγκεκριμένα εμπόδια 

ενδέχεται να σχετίζονται με την αναζήτηση δικαιωμάτων μέσω διεθνών 

τηλεφωνικών κλήσεων, το κόστος των διαδικασιών και της παρακολούθησης, 

με γλωσσικά προβλήματα ή με άλλους λόγους. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές 

είναι ότι δεν μπορούν να καθορίσουν πού είναι ο πωλητής όταν θέλουν να 

επιστρέψουν το προϊόν. Αυτό το πρόβλημα δεν αφορά υλικά αγαθά. Επειδή τα 

αγαθά που παραγγέλλονται έρχονται στον αγοραστή με έγγραφα, όπως τα 

έσοδα και τα τιμολόγια , είναι εύκολο να προσδιοριστεί η ταυτότητα και η 

διεύθυνση του πωλητή από τα έγγραφα αυτά . Ωστόσο, στα ψηφιακά αγαθά, 

είναι δύσκολο να εντοπιστεί ο πωλητής καθώς το προϊόν φτάνει στον 

καταναλωτή online. Στην αντιστάθμιση των ελαττωματικών προϊόντων, το 

παραδοσιακό σύστημα ευθύνης για τα προϊόντα δεν είναι αρκετό. Σε ορισμένες 

χώρες, υιοθετείται ένα σύστημα αποπληρωμής για την προστασία του 

καταναλωτή έναντι των ελαττωματικών αγαθών, ιδίως στις πληρωμές με 

πιστωτική κάρτα. Οι βασικές αρχές αυτού του συστήματος προσπαθούν να 
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προσδιοριστούν στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ (OECD). Το σύστημα αυτό μπορεί να 

συνοψιστεί στο γεγονός ότι οι εκδότες των καρτών πληρωμής συμφωνούν να 

αποπληρώσουν τα χρήματα που καταβάλλουν οι καταναλωτές λόγω 

ελαττωματικών προϊόντων υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Προς επίλυση αυτών 

των προβλημάτων, είναι απαραίτητο να προετοιμαστούν οι νομικές ρυθμίσεις, 

να προστατευθούν οι δόλιες και παραπλανητικές συμπεριφορές, να 

ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν οι επιχειρήσεις και το κοινό και να 

ενθαρρυνθεί ο κλάδος προκειμένου να δημιουργήσει τους δικούς του 

μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και ελέγχων. 

Ο Νόμος για την Προστασία των Καταναλωτών, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στη 

χώρα μας το 1995, δεν περιλαμβάνει έννοιες σχετικές με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο. Οι πωλήσεις online μπορούν να αξιολογηθούν μέσω πωλήσεων από 

πόρτα σε πόρτα. Ωστόσο, αυτά δεν αρκούν και ο Νόμος πρέπει να 

αναθεωρηθεί εκ νέου. 

 

6.2.7 Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Διεξάγονται διεθνείς μελέτες σχετικά με την αποδεικτική ισχύ των ηλεκτρονικών 

αρχείων. Στη χώρα μας, οι νομικές συναλλαγές αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων 

μπορούν να αποδειχθούν μόνο με αποδεικτικά στοιχεία (ομολογία, οριστική 

διάταξη, πράξη και όρκο). Εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση για αποδείξεις για 

συναλλαγές κάτω των 20 εκατομμυρίων, είναι πιθανόν ότι τα ηλεκτρονικά 

αρχεία μπορούν να θεωρηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία. Σύμφωνα με τη 

φορολογική νομοθεσία, τα λογιστικά βιβλία δεν επιτρέπεται να τηρούνται 

ηλεκτρονικά. Παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα αρχεία που 

διατηρούνται με τη μορφή μικροφίλμ ή μικροφωτογραφιών καθώς και αρχεία 

ηλεκτρονικών υπολογιστών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο νομικό μας 

σύστημα με την πραγματοποίηση αλλαγών στους σχετικούς νόμους και στα 

πρότυπα σχετικά με την τήρηση αυτών των αρχείων. 
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6.2.8 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει προσφέρει νέες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και τις 

χώρες για το διεθνές εμπόριο, αλλά ταυτόχρονα έχουν προκύψει νέα 

προβλήματα στην εφαρμογή των νόμων σε διαφορές σχετικά με εμπορικές 

συναλλαγές. 

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι καταγγελίες των πελατών αυξάνονται στις 

διασυνοριακές αγορές. 

Η λύση αυτών των προβλημάτων απαιτεί πολύ χρόνο για να προσδιοριστεί η 

θέση του πωλητή. Οι νόμοι που εφαρμόζονται αφορούν τη γλώσσα και το 

κόστος. 

6.2.9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
Το εμπόριο στο Διαδίκτυο περιλαμβάνει επίσης τη χορήγηση αδειών και την 

πώληση διανοητικού κεφαλαίου. Για να βελτιωθεί αυτό το εμπόριο, οι πωλητές 

πρέπει να διασφαλίσουν ότι το διανοητικό τους κεφάλαιο δεν έχει κλαπεί και οι 

αγοραστές πρέπει να γνωρίζουν ότι τα προϊόντα είναι πρωτότυπα. Υπάρχει 

ανάγκη να οργανωθούν διεθνείς συμβάσεις για την αποφυγή κλοπής 

πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων. 

Ακόμη και αν οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως οι μέθοδοι κρυπτογράφησης, 

συμβάλλουν στην πρόληψη της πειρατείας και της απάτης, πρέπει να 

δημιουργηθεί μια αποτελεσματική νομική υποδομή για την προστασία του 

διανοητικού κεφαλαίου ή την επίλυσή αυτού, όταν προκύψει ένα πρόβλημα (A 

Framework for Global Electronic Commerce, 1997:8). Τα δικαιώματα 

διανοητικού κεφαλαίου έχουν σημαντική θέση στην ανάπτυξη και το εμπόριο 

ιδεών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

 

Ταυτόχρονα, οι νέες τεχνολογίες καθιστούν ευκολότερη τη λήψη μέτρων 

εναντίον τους. 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιδιωτικός τομέας έχει σημειώσει πρόοδο στην 

εφαρμογή κοινών προτύπων για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες πολυμέσων. 

Εκτός από τους διεθνείς οργανισμούς, οι κυβερνήσεις εργάζονται επίσης για τον 

καθορισμό κοινών προτύπων. Για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι 

χώρες πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις συμβάσεις άμεσα στο εθνικό τους 

δίκαιο (Dismantling  the  Barriers  to  Global  Electronic Commerce, 2000:21). 

 

6.2.10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Το διαδίκτυο παρέχει ένα κανάλι διανομής χαμηλού κόστους για πληροφορίες 

και ψυχαγωγία, όπως ταινίες, μουσική και βιβλία. Αντί να διανέμονται τα έντυπα 

αντίγραφα των βίντεο ή των βιβλίων, η λήψη είναι ευκολότερη και φθηνότερη. 

Για τους λόγους αυτούς, τα προϊόντα που δεν έχουν λάβει άδεια χρήσης 

πνευματικών δικαιωμάτων πωλούνται με υψηλό ρυθμό στο διαδίκτυο 

(Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce, 2000:21) . 

Προκειμένου να περιοριστούν αυτές οι ενέργειες,διεξάγονται αντενέργειες σε 

εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν νόμοι 

σχετικά με αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτό δεν προσφέρει μια αποτελεσματική 

συνολική λύση. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται στη 

Σύμβαση της Βέρνης για την Προστασία των Λογοτεχνικών και Καλλιτεχνικών 

έργων, αποκτούν σημαντικό ρόλο στο σημερινό κόσμο. Όλες οι χώρες θα είναι 

σε θέση να αποκτήσουν προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία 

απορρέει από την προαναφερθείσα σύμβαση. Τον Δεκέμβριο του 1966, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) συνέταξε τη Σύμβαση 

της Βέρνης που οδήγησε σε νέες κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία. Ο 

οργανισμός αναπτύσσει αρχές για να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές ευκαιρίες 

που παρέχονται από την ψηφιακή επικοινωνία δεν είναι επιβλαβείς. 
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6.2.11 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 

Η προστασία των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι εξαιρετικά σημαντική όσον 

αφορά τη διατήρηση βελτιώσεων στην τεχνολογία, στους υπολογιστές, στο 

υλικό και στο λογισμικό, καθώς και στα εργαλεία επικοινωνίας. Η προώθηση και 

η προστασία των κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καινοτομιών που 

προκύπτουν από τις εμπορικές εξελίξεις στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά 

σημαντική για το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου. Προκειμένου να 

συμμορφωθεί με αυτούς τους στόχους, το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 

και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ (PTOJ) συνεχίζει την εργασία του για τη 

βελτίωση της συνεργασίας για την προστασία των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας 

με τον ιδιωτικό τομέα. Το Γραφείο δημοσιεύει επίσης δημοσιεύσεις σχετικά με 

τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Το Γραφείο υιοθετεί τις ακόλουθες αρχές σχετικά 

με τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας: 

• Ανάπτυξη συμφωνιών για ευρεσιτεχνία προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

• Κυβερνήσεις που αποφεύγουν παρεμβάσεις χωρίς την άδεια του 

κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 

• Ενθάρρυνση των χωρών να αναπτύξουν αποτελεσματικούς και 

δίκαιους μηχανισμούς προστασίας για την προστασία των 

δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας τους. 

• Ανάπτυξη κατάλληλων διεθνών προτύπων για την προστασία των 

δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

 

Από την άλλη πλευρά, προκύπτουν σοβαρά προβλήματα λόγω του ίδιου 

εμπορικού σήματος, των ίδιων προϊόντων και υπηρεσιών από διαφορετικά 

μέρη. Οι χώρες εφαρμόζουν διαφορετικά πρότυπα σε αυτό το πλαίσιο. Οι 

συγκρούσεις συμβαίνουν ιδιαίτερα όταν το ίδιο όνομα έχει καταχωριθεί στο 

διαδίκτυο ή έχει εγγραφεί. Ένα εμπορικό σήμα στο διαδίκτυο πληροί τη 

λειτουργία αναγνώρισης. Γενικά, οι περιγραφές, όπως οι διευθύνσεις, δεν 

προστατεύουν το διανοητικό κεφάλαιο. Από την άλλη πλευρά, η προστασία 
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αυτών των ονομάτων είναι πολύ σημαντική και τα δικαστήρια προσφάτως 

δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό. Μέχρι σήμερα, οι διαφορές μεταξύ 

δικαιωμάτων εμπορικής επωνυμίας και δικαιωμάτων εμπορικής ιδιοκτησίας 

έχουν επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων και δικαστηρίων. Αναμφισβήτητα, η 

σύμβαση μπορεί να αναπτύξει μηχανισμό που λειτουργεί αυτόνομα για την 

επίλυση πιθανών συγκρούσεων μεταξύ της χρήσης των δικαιωμάτων 

επωνυμίας και της χρήσης εμπορικών σημάτων. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος 

επίλυσης στα δικαστήρια. Στην πραγματικότητα, μια τέτοια κατάσταση μπορεί 

να δημιουργήσει ένα σταθερότερο επιχειρηματικό περιβάλλον στο διαδίκτυο 

(Ekin, 1998:126). 

6.2.12 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Στο Διαδίκτυο, η παρουσία παράνομου ή επιβλαβούς περιεχομένου αποτελεί 

επίσης πρόβλημα. Υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στην ελευθερία λόγου και 

την ασφάλεια, την ανθρώπινη ηθική και παρόμοιες αξίες. Αρκετοί συγγραφείς 

συμφωνούν ότι ορισμένες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, 

όπως για παράδειγμα, πληροφορίες που αφορούν την κατασκευή βομβών 

(Ekin, 1998: 123). Η ροή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου πρέπει να είναι 

ελεύθερη και να μην υπόκειται σε άκαμπτη επιθεώρηση. Σύμφωνα με τα 

παραδοσιακά εργαλεία, το Διαδίκτυο επιτρέπει στους χρήστες να προστατεύουν 

τον εαυτό τους ή τα παιδιά τους από περιεχόμενο που δεν επιθυμούν. Για 

παράδειγμα, οι οικογένειες μπορούν να εμποδίσουν τα παιδιά τους να έχουν 

πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες ή να έχουν πρόσβαση σε μη 

εγκεκριμένους ιστότοπους. Οι τεχνολογίες φιλτραρίσματος είναι τώρα 

διαθέσιμες. Οι κανονισμοί περιεχομένου είναι επίσης διαθέσιμοι σε ραδιόφωνο 

και τηλεόραση, αλλά η εισαγωγή των ίδιων κανονισμών στο Διαδίκτυο θα 

αποτρέψει την ανάπτυξη και επέκταση του Διαδικτύου. Για το λόγο αυτό, δεν 

πρέπει να υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί. Πρέπει να υποστηριχθούν και να 

ενθαρρυνθούν: η αυτορρύθμιση της βιομηχανίας, η προσαρμογή του 

ανταγωνιστικού συστήματος και η χρήση εύχρηστων τεχνικών λύσεων (όπως οι 
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τεχνολογίες φιλτραρίσματος και τα συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας). (A 

Framework for Global Electronic Commerce, 1997:7). 

Τον Απρίλιο του 2000 ψηφίστηκε ο Νόμος για την Προστασία του Ιδιωτικού 

Απορρήτου των Παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να αποτραπεί η 

πρόσβαση των παιδιών σε παράνομους και απαράδεκτους ιστότοπους και να 

εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια των πληροφοριών που 

συλλέγονται από τα παιδιά. (How to Comply With The Children’s Online Privacy 

Protection Rule, 2001). 

 

6.2.13 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η βάση του ηλεκτρονικού εμπορίου έγκειται στα θεμέλια επικοινωνιών και στις 

τεχνολογίες πληροφοριών. Σε υποανάπτυκτες ή αναπτυσσόμενες χώρες, το 

κόστος επικοινωνίας είναι υψηλό, ο τεχνολογικός εξοπλισμός είναι ανεπαρκής 

και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ακατάλληλες και αναξιόπιστες. Εκτός από 

τις τηλεφωνικές γραμμές, νέα συστήματα, όπως καλώδια οπτικών ινών, 

δορυφόροι ή καλωδιακή τηλεόραση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

καταστήσουν αποτελεσματική τη ροή πληροφοριών. Αλλά το πιο σημαντικό 

πρόβλημα που αντιμετωπίζεται κατά τη χρήση τους είναι το κόστος. 

Το υψηλό κόστος επικοινωνίας είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

το ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την 

τιμολόγηση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανεπάρκεια των 

υποδομών, το λειτουργικό κόστος και το επενδυτικό κόστος. Η πολύ φθηνή και 

μη διαφοροποιημένη τιμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε περιττή χρήση. Ως εκ 

τούτου, υψηλότεροι μισθοί μπορούν να ανιχνευθούν σε ορισμένες ώρες για να 

αποφευχθεί η συμφόρηση. Εάν ο ανταγωνισμός στην αγορά επηρεάζει ή όχι 

την τιμολόγηση. Ειδικά σε χώρες όπου δεν υπάρχει ανταγωνισμός υποδομής, 

το κόστος διπλασιάζεται και ο αριθμός των χρηστών μειώνεται κατά 20% σε 

σύγκριση με τις χώρες όπου η υποδομή είναι μέτρια (Ekin, 1998: 134). 
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Για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του Διαδικτύου, είναι απαραίτητο να τεθούν 

τεχνικά πρότυπα σε θέματα όπως, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, η ασφάλεια, τα 

πνευματικά δικαιώματα και οι τεχνολογίες επικοινωνίας. Αυτά τα πρότυπα θα 

πρέπει να προάγουν τον ανταγωνισμό και να μειώσουν την αβεβαιότητα στην 

παγκόσμια αγορά. Ειδικότερα, πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή 

πρότυπα. 

6.2.14  ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

One of the most common problems faced by e-commerce sites is the 

unmanaged cargo processes. Since the long-lasting delivery processes have a 

negative impact on the brand loyalty of the customers, the delivery process 

must be managed in coordination with the shipping companies. Giving the 

customer information of delayed cargoes, compensating mistakes with gift or 

discount codes positively affect customer loyalty. 

Ένα από τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιστότοποι 

ηλεκτρονικού εμπορίου είναι οι μη διαχειριζόμενες διαδικασίες φορτίων. 

Δεδομένου ότι οι μακροχρόνιες διαδικασίες παράδοσης έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο στην αφοσίωση της φίρμας από τους πελάτες, η διαδικασία 

παράδοσης πρέπει να γίνεται σε συντονισμό με τις εταιρείες ταχυμεταφορών. Η 

παροχή στους πελάτες των πληροφοριών σχετικά με καθυστερημένα φορτία, με 

την αποζημίωση των λαθών, με δώρα ή κωδικούς εκπτώσεων επηρεάζουν 

θετικά την πελατειακή αφοσίωση. 

6.2.15 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Inaccurate or incomplete information may be redirected  to the site as a return 

or cancellation of sales, resulting in customer loss. 

Πρέπει να αναφέρονται σαφώς λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 

προϊόντα που περιλαμβάνονται στους ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου, τις 

τεχνικές προδιαγραφές, την περίοδο εγγύησης του προϊόντος και τους όρους 

χρήσης. Οι ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες ενδέχεται να ανακατευθύνονται 
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στον ιστότοπο ως επιστροφή ή ακύρωση των πωλήσεων, με αποτέλεσμα την 

απώλεια πελατών. 

6.2.16 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ένα από τα κύρια προβλήματα με κάθε εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η 

γρήγορη δράση των εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου σε λάθος παράδοση 

προϊόντων. Οι ιστότοποι που προσπαθούν να αντισταθμίσουν το σφάλμα 

πρέπει να βελτιώσουν τους μηχανισμούς ελέγχου παραγγελιών και να 

προσπαθήσουν να ανακτήσουν την ικανοποίηση των πελατών τους 

προσφέροντας επιλογές, όπως ένα δώρο ή ένα κουπόνι έκπτωσης για την 

ικανοποίηση του πελάτη. 
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7 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ  

Άρτεμις ΔΡΙΒΑ, Παναγιώτης ΚΕΝΤΕΡΛΗΣ & Λίλα ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, IDEC, Πειραιάς, Ελλάδα 

David RIHTARŠIČ, Πανεπιστήμιο Λιουμπλιάνας, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία 

Martine GAURY & Sigrid TERWOLBECK, Guimel, La teste de buch, Archachon, Γαλλία 

Samiye HANCIOGLU &  Merve SENSOY, Afikad, Αφιονκαραχισάρ, Τουρκία 

Malgorzata MIKLOSZ, Danmar Computers, Rzeszow, Πολωνία 

Veysi DEMIR, Διεύθυνση Οικογένειας και  κοινωνικών πολιτικών του Αφιονκαραχισάρ 

(AFASPIM), Τουρκία 

Όλες οι πέντε χώρες (Τουρκία, Γαλλία, Πολωνία, Σλοβενία και Ελλάδα) που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα Dreamy m-learning κλήθηκαν να στείλουν στην 

εταιρεία IDEC δύο επιτυχημένες ιστορίες γυναικών που είναι 

μικροεπιχειρηματίες. Η εταιρεία IDEC συγκέντρωσε όλες τις ιστορίες, οι οποίες 

μπορούν να ομαδοποιηθούν ανάλογα με τον τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση. Επομένως, σχηματίζονται τέσσερις 

κατηγορίες. 

Η πρώτη αφορά τα ενδύματα και τα υποδήματα. Πέντε ιστορίες 

κατηγοριοποιούνται εδώ: 

1. “So beach” από τη Γαλλία που κατασκευάζει έξυπνες τσάντες και 

πετσέτες θαλάσσης σε ντουλάπα. Μπορούν να μεταφερθούν στον 

ώμο και έχουν ένα βολικό μαξιλάρι και πρακτικές θήκες. 

 

2. “Full Wardrobe” Hockshop από την Πολωνία, το οποίο είναι ένα 

είδος καταστήματος μεταχειρισμένων ειδών, που προσφέρει 

επιλεγμένα ρούχα υψηλής ποιότητας. Παρέχει επίσης συμβουλές 

στην επιλογή των προϊόντων, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι 

μεμονωμένες ανάγκες των πελατών. 
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3. “Cemile Gul” από την Τουρκία, προσφέρει ρούχα διακοσμημένα 

με τουρκική χειροτεχνία και η πλειοψηφία τους είναι χειροποίητα. 

Αυτά τα ρούχα μπορεί να είναι προϊόντα υφασμάτων για το σπίτι, 

βραδινές τουαλέτες, τουρκικά καφτάνια χένας και ρούχα 

σχεδιαστών επί παραγγελία. 

 

4. “Haberdashery shop” από την Τουρκία, το οποίο πωλεί 

χειροποίητα είδη και προμήθειες. Όλα τα χειροτεχνήματα είναι 

χειροποίητα. 

 

5. “Sandalem” από την Ελλάδα ξεκίνησε ως ένα μικρό ηλεκτρονικό 

κατάστημα στο Facebook που πωλούσε χειροποίητα σανδάλια 

διακοσμημένα από την Ελένη. Τώρα, πωλεί επίσης διακοσμημένα 

παπούτσια «μπαλαρίνες», μπότες και δερμάτινες τσάντες. 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις υπηρεσίες καλλυντικών. Τρεις ιστορίες 

κατηγοριοποιούνται εδώ: 

1. “XAXI nails” από την Πολωνία, η οποία στοχεύει στην 

παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών καλλυντικών για 

γυναίκες. Μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι το 

μανικιούρ, το πεντικιούρ, το γαμήλιο μακιγιάζ και ο 

σχεδιασμός των φρυδιών. 

2. “Kozmetika”από τη Σλοβενία είναι ένα σαλόνι ομορφιάς 

που προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα 

ποιοτικών υπηρεσιών καλλυντικών. Κάθε πελάτης 

αντιμετωπίζεται μεμονωμένα και επιπλέον του 

προσφέρονται τα κατάλληλα προϊόντα οικιακής φροντίδας. 

3. “Pink Panda” από τη Σλοβενία με το ηλεκτρονικό της 

κατάστημα που λέγεται "licila.si" προσφέρει κάθε είδους 

μακιγιάζ, βοηθά άλλες γυναίκες με μακιγιάζ και κατάλληλα 

προϊόντα, καθώς και με προϊόντα φροντίδας του δέρματος. 
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Η τρίτη κατηγορία αφορά τα τρόφιμα: 

1. “Les pepites noires” από τη Γαλλία, προωθεί τοπικά 

προϊόντα και τρούφες (φρέσκες και μαγειρεμένες) που 

συλλέγονται από την Isabelle και τα εκπαιδευμένα σκυλιά 

της. Διαθέτει επίσης μια ιστοσελίδα όπου προσφέρονται 

συνταγές μαγειρικής. 

Το τέταρτο αφορά ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για εκκλησιαστικά είδη: 

1. “Theodor” από την Ελλάδα είναι ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα που πωλεί εκκλησιαστικά είδη στην Ελλάδα και 

πρόκειται να επεκταθεί σύντομα στη Ρωσία. Στην ιστοσελίδα 

μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλα τα αντικείμενα και να βρείτε 

ειδικές προσφορές. 

Οι παραπάνω ιστορίες επιτυχίας παρουσιάζονται λεπτομερώς στους 

παρακάτω πίνακες. 

7.1 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

7.1.1 SO BEACH από τη Γαλλία 

Ιστορία ίδρυσης της 

επιχείρησης 

Η Clara Costa ζει στην καρδιά του Arcachon, λίγα 

βήματα από την παραλία. «Το περασμένο 

καλοκαίρι πήρα μια αιώρα  από καμβά για να 

ξαπλώσω στην άμμο και γδάρθηκε. Έραψα μια 

πετσέτα πάνω από αυτή, ήταν βαριά για να την 

φορέσω. Πρόσθεσα λαβές για να διπλώσω το 

χαρτοφύλακά μου και να τον κρατήσω σαν τσάντα 

ώμου. 

Και τα κλειδιά, το τηλέφωνο; «Πρόσθεσα τρεις 

τσέπες, μεταξύ του καμβά και της πετσέτας, με ένα 
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μαξιλάρι στη μέση», διευκρινίζει η Κλάρα, η οποία 

στο τέλος του καλοκαιριού τοποθετούσε 

προσεκτικά την έξυπνη τσάντα/πετσέτα παραλίας 

σε ένα ντουλάπι. 

Αυτά τα έκανε, χωρίς να υπολογίσει την περιέργεια 

των φιλενάδων της. «Η πρώτη με ρώτησε κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα, έπειτα μια άλλη». Από στόμα 

σε στόμα έγιναν τα υπόλοιπα: «Βρέθηκα να ράβω 

για όλους τους φίλους μου, 4 ώρες για την κάθε 

τσάντα.» 

Επιχειρηματική ιδέα Η Clara Costa έχει εφεύρει μια τσάντα θαλάσσης, η 

οποία είναι επίσης μια πετσέτα, που φοριέται στον 

ώμο, με μαξιλάρι και τσέπες. 

Σαγηνεύει τους επισκέπτες του καλοκαιριού πριν 

από τον διαγωνισμό Lépine τον Σεπτέμβριο. 

Προϊόντα/Υπηρεσίες 

 

Πρώτον, κατασκευές στο σπίτι, ακόμα και αν είναι 

περιορισμένες: «Βρήκα ένα οικογενειακό 

εργαστήριο στην Πορτογαλία. Αγοράζω το ύφασμα 

στην Μπορντό, το εργαστήριο παίρνει ότι έχει να 

κάνει με πετσέτες και σφουγγάρια.» 

Η Clara Costa προσφέρει τριάντα μοντέλα σε 

διαφορετικά χρώματα. 

Αγορά και μάρκετινγκ 

 

 

Πρώτον, η Αγορά Arcachon 'Market, La Teste': Η 

Clara διπλώνει και ξετυλίγει τα μοντέλα: δύο 

πτυχώσεις σε πλάτος και δύο πτυχώσεις σε μήκος, 

ένα κόμπο κι αυτό είναι όλο. Έχει κατακτήσει τις 

φίλες της. Το καθένα με το χρώμα του, τα 
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λουλούδια του, το μπλε και άσπρο ριγέ και τη 

bayadère. Τα υφάσματα μπορούν επίσης να 

εξατομικευθούν. 

Ένας καλλιτέχνης τατουάζ από το Gujan-Mestras 

σχεδίασε ένα μοτίβο που αναπαράγεται σε όλο το 

μήκος του υφάσματος. Ένας κατασκευαστής 

πλοίων, από το La Teste-de-Buch, το προσφέρει 

στους πελάτες του με την εικόνα του σκάφους τους. 

Προκλήσεις και εμπόδια Η Clara πιάνει μια πετσέτα που ράβει, ενώ 

σκέφτεται να την κάνει πρακτική, άνετη και 

καλαίσθητη. Μετά από πολλούς χειρισμούς 

ανακάλυψε έναν έξυπνο τρόπο διπλώματος. 

Έφτανε τώρα για να βάλει χειρολαβές και να κάνει 

μια τσάντα και το τέχνασμα έπιασε! Θα μπορούσε 

τελικά να πάει στην παραλία με ελεύθερα τα χέρια 

της και την τσάντα θαλάσσης στον ώμο της! 

Αυτή η ιδέα προκάλεσε προφανώς την περιέργεια 

των γειτόνων στην παραλία. Αφού έκανε μερικά 

μοντέλα στη σειρά, η Clara κατέθεσε το σήμα: SO-

BEACH. 

Ο Νίκολας, ο γιος της, δημιούργησε το λογότυπο: o 

αμμόλοφος - o ήλιος (the dune-the sun). 

Ήταν σε ένα μικρό κατάστημα στο Arcachon, κοντά 

στην παραλία, που η Clara μπορούσε να δοκιμάσει 

το ενδιαφέρον των τουριστών για το προϊόν της, το 

καλοκαίρι του 2016. 

Και η ιστορία θα μπορούσε να έχει σταματήσει 

εκεί… 
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Αλλά τώρα ένας πελάτης με χιούμορ λέει σε αυτήν 

«μένει να σας παρουσιάσουμε στο διαγωνισμό 

Lépine». Η Κλάρα δέχτηκε την πρόκληση. 

Και η ιστορία συνεχίζεται: 

Σεπτέμβριος 2016 - Στρασβούργο – ΑΡΓΥΡΟ 

ΜΕΤΑΛΛΙΟ 

Απρίλιος 2017 - Παρίσι: ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ με 

μνεία BHV και μετάλλιο της Κρατικής Γραμματείας 

Χειροτεχνίας. 

Έτσι γεννήθηκε η "SO-BEACH" . 

Προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό τύπο, M6, 

France2 και C8, αλλά και από τον τοπικό τύπο και 

η ιστορία της SO-BEACH συνεχίζεται. 

Ευκαιρίες και ιστορίες 

επιτυχίας 

 

 

Προετοιμάζεται επίσης να παρουσιάσει την τσάντα 

πετσέτα παραλίας στον διαγωνισμό Lépine, τις δύο 

πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου στο 

Στρασβούργο. 

«Επελέγην από το αρχείο για να συμμετάσχω. Ο 

ανταγωνισμός θα μου φέρει κάποια φήμη, αλλά και 

χορηγούς», ελπίζει, η οποία μόλις αρνήθηκε να 

δημιουργήσει συνεταιρισμό με έναν χρηματοδότη: 

«Προτιμώ να μείνω μικρή επαγγελματίας στο 

σπίτι». 

Την περασμένη Κυριακή, η Clara είχε στην έκθεση 

του Parc Mauresque του Arcachon την τσάντα 

θαλάσσης της, Εκεί πραγματοποιήθηκε και η 9η 
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έκδοση του Star West, στο μπόουλινγκ με πολύ 

κόσμο. Η σύζυγος του Philippe Candeloro ξέσπασε 

σε κλάμματα και αποχώρησε με την τσάντα 

θαλάσσης So Beach στον ώμο της. Θα μπορούσε 

κατ’ αυτόν τον τρόπο να εμφανιστεί σε 

φωτογραφίες σε ορισμένα περιοδικά. 

Αποτελέσματα και 

μελλοντικά σχέδια 

 

 

 

Στο κατάστημα που άνοιξε για το καλοκαίρι, στο 

Arcachon, όχι πολύ μακριά από την παραλία, η 

Clara Costa προσφέρει τριάντα μοντέλα σε 

διαφορετικά χρώματα. 

Σήμερα, η So-Beach είναι ένα γαλλικό 

καταχωριμένο σήμα. Η ιδέα της τσάντας So-Beach 

είναι ένα καταχωριμένο και προστατευμένο μοντέλο 

(συμπεριλαμβάνονται επιλογές). Η σχεδιάστρια της 

είναι μια νεαρή γυναίκα πορτογαλικής καταγωγής, η 

οποία, όταν η ιστορία της τσάντας έλαβε 

μεγαλύτερες διαστάσεις, έκανε πρώτα τις τσάντες 

της στην Πορτογαλία και από την 1η Απριλίου 

2017, η τσάντα θαλάσσης SO-BEACH 

κατασκευάζεται στη Γαλλία. 

Η κατασκευή ανατέθηκε στην Ένωση 

FRINGUETTE, στο Biganos 33, τόπο 

επαγγελματικής επανένταξης. 
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7.1.2 FULL WARDROBE από την Πολωνία 

Ιστορία ίδρυσης της  

Επιχείρησης 

 

 

Το Hockshop "Full Wardrobe" ("Komis 

Pełna Szafa") ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2012 

στο Rzeszow. Ο δημιουργός και ιδρυτής του 

χώρου είναι η Καρολίνα, απόφοιτη της 

πολωνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο 

του Rzeszow. Έχει ολοκληρώσει δύο 

μεταπτυχιακές σπουδές. Συμμετείχε επίσης 

σε πολλά μαθήματα κατάρτισης 

(εκπαίδευση πωλήσεων, εκσκαφείς, 

φορτωτές, διαχείριση έργων).   

Έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκπαιδεύσεις 

κατάρτισης και σε συναντήσεις άτυπων 

ομάδων με γυναίκες. Πριν ανοίξει το 

κατάστημα μεταχειρισμένων ρούχων, ήταν 

άνεργη για αρκετούς μήνες. Έλαβε μέρος 

στην κατάρτιση αυτή τη φορά. Διευθύνει την 

εταιρεία της από τον Μάρτιο του 2012. Το 

όνομα της εταιρείας σημαίνει μία «ΠΛΗΡΗΣ 

ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ» Hockshop. Είναι ένα 

είδος καταστήματος μεταχειρισμένων 

ενδυμάτων, που προσφέρει επιλεγμένα 

ρούχα. Η εταιρεία είναι επιτυχημένη στην 

εγχώρια αγορά και απολαμβάνει μεγάλη 

δημοτικότητα. 

Επιχειρηματική ιδέα 

 

Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει 

στους πελάτες της υψηλής ποιότητας, 

επώνυμα, χρησιμοποιημένα ρούχα στη 

χαμηλότερη δυνατή τιμή. Είναι κάτι ανάμεσα 
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σε ένα παραδοσιακό μεταχειρισμένο και ένα 

υψηλής ποιότητας επώνυμο κατάστημα. 

Είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για 

τους ανθρώπους που θέλουν να ντυθούν 

καλά και πρωτότυπα, αλλά δεν θέλουν να 

ξοδέψουν μια περιουσία στα ρούχα. 

Προϊόντα/Υπηρεσίες 

 

Η εταιρεία ασχολείται με την αγορά ρούχων 

από ιδιώτες και την πώλησή τους στο 

κατάστημα, παρακρατώντας μέρος του 

εισοδήματος που απορρέει από την 

πώλησή τους. Επιπλέον, οι δραστηριότητές 

τους περιλαμβάνουν συμβουλές στην 

επιλογή προϊόντων για ατομικές ανάγκες 

των πελατών, επιπλέον της ανταλλαγής 

προς τον πελάτη και την αγορά ρούχων 

από αυτόν ή την ανανέωση της 

γκαρνταρόμπας του. Αυτό που διακρίνει το 

"Komis Pełna Szafa" από άλλα 

καταστήματα που πωλούν μεταχειρισμένα 

ρούχα είναι επίσης το γεγονός ότι τα ρούχα 

που πωλούνται σε αυτό υπόκεινται σε 

αυστηρή επιλογή. Χάρη σε αυτό, μπορείτε 

να βρείτε ρούχα μόνο καλής ποιότητας και 

να προσαρμοστείτε στις τελευταίες τάσεις 

της μόδας. Αξίζει να τονιστεί ότι αυτή η 

εταιρεία προσφέρει ρούχα όχι μόνο για τις 

γυναίκες, αλλά και για τους άνδρες. Μια 

μεγάλη γκάμα διαφορετικών μεγεθών βοηθά 

στην εύρεση ενός προϊόντος που μας 

ενδιαφέρει. Η εταιρεία προωθείται με το 

σύνθημα «ΠΟΥΛΗΣΤΕ, ΚΕΡΔΙΣΤΕ, 
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ΑΓΟΡΑΣΤΕ» Εν μέρει, αυτή είναι μια 

περιγραφή των δραστηριοτήτων της. 

Αγορά και μάρκετινγκ 

 

 

 

 

Η Karolina αποφάσισε να χρησιμοποιήσει 

το Facebook και το Instagram, όπου 

μεταφορτώνει τις τρέχουσες πληροφορίες ή 

τις προσφορές των τελευταίων διαθέσιμων 

αντικειμένων στο κατάστημα. Έχει επίσης 

έναν όμορφα σχεδιασμένο ιστότοπο. Όλες 

οι υπηρεσίες που προσφέρει το κατάστημα 

είναι σε αυτό. Μια καλή πρακτική που 

χρησιμοποιεί το «Komis Pełna Szafa» είναι 

να έχει πληροφορίες σχετικά με τους 

υπαλλήλους στην ιστοσελίδα του. Μια τέτοια 

ενέργεια μπορεί να αυξήσει το κίνητρό τους 

να ενεργούν και να κάνουν καλή εντύπωση 

στους δυνητικούς πελάτες που 

επισκέπτονται τον ιστότοπο. Το Instagram 

και το Facebook λειτουργούν ως 

ενημερωτικά έντυπα. Η εταιρεία 

παρουσιάζει τα προϊόντα της εκεί με την 

ανάρτηση φωτογραφιών, την τιμή, το 

μέγεθος και τη φίρμα. Χάρη σε αυτό, οι 

άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτά τα 

κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι ενήμεροι 

για την προσφορά. Μπορούν επίσης να 

εξοικειωθούν με τις προσφορές του 

καταστήματος. Ένα άλλο παράδειγμα 

σύγχρονου μάρκετινγκ είναι η συνεργασία 

της εταιρείας με τους bloggers μόδας. Η 

συνεργασία αυτή προσφέρει ένα ευρύτερο 

φάσμα και μεγαλύτερη αναγνώριση της 
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εταιρείας. 

Εκτός από τις προαναφερθείσες μορφές 

επικοινωνίας μάρκετινγκ, η Karolina εστίασε 

επίσης στο buzz μάρκετινγκ. Ικανοποιημένοι 

πελάτες διαφημίζουν το κατάστημά της στο 

διαδίκτυο και στους φίλους τους. 

Παραδέχεται ότι αυτή η διαφήμιση είχε πολύ 

θετικό αντίκτυπο στην υποδοχή της 

εταιρείας της, στη δημιουργία της 

κατάλληλης εικόνας, αλλά και σε έναν 

μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που 

χρησιμοποιούν την προσφορά της. 

Προκλήσεις και εμπόδια  Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε 

η Karolina ήταν η έλλειψη γνώσης σχετικά 

με τη διαχείριση της εταιρείας, τα νομικά και 

διοικητικά ζητήματα, καθώς και η γνώση 

σχετικά με τη δημιουργία μιας στρατηγικής 

μάρκετινγκ. Η Karolina είχε προηγουμένως 

αναλάβει διάφορα έργα, 

συμπεριλαμβανομένης της πώλησης που 

θα μπορούσε να είναι το ισχυρό σημείο της. 

Άνοιξε το κατάστημά της βασιζόμενη στις 

δικές της αποταμιεύσεις. Είχε την 

υποστήριξη των φίλων και του συζύγου της, 

αν και παραδέχεται ότι δεν είναι πεπεισμένη 

εάν η οικογένεια πιστεύει στην επιτυχία της 

επιχείρησής της. Η έλλειψη γνώσεων στον 

τομέα της διαχείρισης της δικής της 

επιχείρησης, την έκανε να αποφασίσει να 

παρακολουθήσει διάφορα είδη μαθημάτων 



 

 

143 

 

και κατάρτισης. Παραδέχεται επίσης ότι η 

έλλειψη χρόνου για την κόρη της ήταν ένα 

σοβαρό πρόβλημα στην αρχή. Ήθελε να 

συμβιβάσει την επαγγελματική και 

προσωπική ζωή με κάθε κόστος. Ούτε ήταν 

πεπεισμένη εάν αυτό το είδος καταστήματος 

ειδών ένδυσης θα μπορούσε να επιτύχει 

στο Rzeszow. 

Ευκαιρίες και ιστορίες 
επιτυχίας 

Η επιχειρηματική ιδέα προήλθε από το 

ενδιαφέρον της για τη μόδα. Η Karolina 

ήθελε να δημιουργήσει ένα μέρος όπου 

μπορείτε να αγοράσετε φθηνά και καλής 

ποιότητας ρούχα. Επιπλέον, ήθελε να 

βοηθήσει τους κατοίκους της περιοχής στο 

να διατηρήσουν τα ρούχα στις ντουλάπες 

τους, να αφοσιωθούν σε αυτό, από το οποίο 

μπορούν ακόμα και να κερδίσουν. Το 

κατάστημα έχει την αποστολή να παρέχει 

την καλύτερη ποιότητα των ενδυμάτων, 

επομένως τα ρούχα πρέπει να αγοράζονται 

πριν από την πώληση και πρέπει να 

γίνονται δεκτά από τον ιδιοκτήτη ή το άτομο 

που είναι υπεύθυνο. Αυτή η επιλογή είναι 

ένας από τους παράγοντες που 

δημιουργούν την εικόνα του καταστήματος. 

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι επί τόπου θα 

βρείτε μόνο τα ρούχα που επιλέγονται από 

ένα πρόσωπο με γνώσεις μόδας. Μια καλή 

στρατηγική μάρκετινγκ απέδωσε καρπούς 

και σήμερα το κατάστημα πάει πολύ καλά. 
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Αποτελέσματα και 
Μελλοντικά σχέδια 

Στο μέλλον, η Karolina επιθυμεί να 

εισαγάγει τις υπηρεσίες του «Προσωπικού 

αγοραστή» ή να εξετάσει την ντουλάπα του 

πελάτη και να αποφασίσει τι πρέπει να 

απορριφθεί, τι να σταλεί στο κατάστημά της 

και τι πρέπει να αγοράσει ο πελάτης. 

Πιστεύει ότι αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, 

θα κάνει αγορές με τον πελάτη. 

Προγραμματίζει νέες υπηρεσίες, νέα 

στρατηγική προώθησης και μάρκετινγκ.  

Επιπλέον, σχεδιάζει να εφαρμόσει μια νέα 

προηγμένη διαφημιστική καμπάνια. Μέσα 

στο επόμενο έτος, ο στόχος της είναι να 

διατηρήσει μια ακμάζουσα επιχείρηση. Τα 

επόμενα πέντε έτη, ο κύριος στόχος είναι να 

ανοίξει ένα νέο, μεγαλύτερο κατάστημα σε 

νέες εγκαταστάσεις. 

Πέρα από αυτά, ο στόχος της εταιρείας είναι 

να διαδώσει τις γνώσεις για τη μόδα και τις 

τρέχουσες τάσεις, καθώς και να εκπαιδεύσει 

τους ανθρώπους για το πώς να επιλέγουν 

τα ρούχα για τον σωματότυπό τους κλπ. 
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7.1.3 CEMILE GUL from Turkey από την Τουρκία 

Ιστορία ίδρυσης της 
επιχείρησης 

 

 

 

- 1994 

- Κιουτάχεια - Τουρκία 

- Cemile Gul 

- Cemile Gul Home & Fashion 

Collections 

- Ατομική ιδιοκτησία 

Επιχειρηματική ιδέα 

 

 

- Οι στόχοι μας είναι να ενθαρρύνουμε 

τις γυναίκες να στέκονται στα πόδια 

τους με το φυσικό τους ταλέντο και 

να δημιουργούν τέχνη τουρκικής 

χειροτεχνίας (κεντήματα) και να 

τοποθετούν την τέχνη τουρκικής 

χειροτεχνίας στον χάρτη.  

 

- Οι πελάτες μας είναι ως επί το 

πλείστον γυναίκες. 



 

 

146 

 

Προϊόντα/Υπηρεσίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Υφάσματα οικιακής χρήσης, 

προϊόντα διακόσμησης, βραδινά 

φορέματα, henna night kaftans, 

προσαρμοσμένα ρούχα σχεδιασμού. 

- Μετά από 20 χρόνια εργασιακής 

εμπειρίας στο Κέντρο Δημόσιας 

Εκπαίδευσης στην Κιουτάχεια ως 

καθηγήτρια τουρκικού κεντήματος, η 

Cemile αποφάσισε να διαδώσει και 

να προωθήσει αυτό το παραδοσιακό 

τουρκικό χειροποίητο έργο, το οποίο 

είναι είδος υπό εξαφάνιση και 

ξεκίνησε μια επιχείρηση σε χώρο 

12m2. 

- Ως πρώτο βήμα, συνήθως, ο 

πελάτης και ο σύμβουλος της 

εταιρείας συναντιούνται και 

ανταλλάσσουν ιδέες σχετικά με το 

σχεδιασμό του ζητούμενου 

προϊόντος. Μετά την τελική 

απόφαση, αρχίζει ο σχεδιασμός του 

προϊόντος. 

- Οι μέθοδοι παράδοσης της εταιρείας 

παραδίδονται στην μπουτίκ και 

αποστέλλονται με φορτωτική στη 

διεύθυνση του πελάτη. 

- Η εταιρεία έχει μια σχολαστική 

πολιτική συσκευασίας, διότι όλα τα 
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σχέδια είναι πολύτιμα και μερικά από 

αυτά είναι όλα χειροποίητα. Το 

σύστημα συσκευασίας που 

χρησιμοποιείται στοχεύει στην 

αποφυγή οποιωνδήποτε ζημιών 

κατά την μεταφορά και αλλάζει από 

προϊόν σε προϊόν. 

Αγορά και μάρκετινγκ 

 

 

 

 

 

- Η Cemile Gul Home & Fashion 

Collections προτιμά την από στόμα 

σε στόμα προώθηση. Επίσης, 

προωθεί τα προϊόντα της μέσω της 

ιστοσελίδας: 

- http://www.cemilegul.com.tr, των 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης, του 

τοπικού και εθνικού τύπου, των 

φυλλαδίων και των παρουσιάσεων 

μόδας. 

- Με την επιτυχή προώθηση, η 

επιτυχία της Cemile Gul στην 

επιχειρηματική ζωή εξελίχθηκε 

ταχύτατα, επειδή οι σύζυγοι του 

προέδρου της Τουρκίας, ο 

πρωθυπουργός, οι υπουργοί και 

πολύ επώνυμες γυναίκες άκουσαν 

για τα έργα της και της ζήτησαν να 

σχεδιάσει κάποια ρούχα γι 'αυτές. 

- Μετά από αυτό, είναι γνωστή ως η 

Σχεδιάστρια Μόδας που φέρνει 

κοντά τα οθωμανικά μοτίβα και τις 
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Πρώτες Κυρίες. 

- Υπάρχουν τρία καταστήματα της 

εταιρείας μας, τα οποία βρίσκονται 

στην Κιουτάχεια, στην Προύσα και 

στην Κωνσταντινούπολη. 

 

Ευκαιρίες και ιστορίες 
επιτυχίας 

 

 

 

 

 

 

- Υπάρχουν πολλοί παράγοντες επιτυχίας 

για τον τομέα της, αλλά το πιο 

σημαντικό είναι η προσαρμογή στην 

αλλαγή, διότι σε κάθε κουλτούρα κάθε 

γενιά έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Δεν 

μπορείτε να προσεγγίσετε τους στόχους 

σας με τα προϊόντα που αρέσουν σε μια 

γενιά, αν δεν λάβετε υπόψη την αλλαγή 

του τρόπου ζωής, τις ιδέες και τις κλίσεις 

της επόμενης γενιάς. 

- Η Cemile Gul έχει πολλά βραβεία. 

Μερικά από αυτά είναι: 

- 2006: Ören Bayan & Υπουργείο 

Παιδείας Εκπαιδευτικό Κέντρο 

Μαθητείας, Branch of 40 Darning, 

Turkey Grand Award. 

- 2006: Ören Bayan & Υπουργείο 

Παιδείας Εκπαιδευτικό Κέντρο 

Μαθητείας, Τμήμα Τουρκικών 

Παραδοσιακών Χειροτεχνιών, 

Βραβείο Grand Τουρκίας. 

- 2006: Ören Bayan & Υπουργείο 

Παιδείας Εκπαιδευτικό Κέντρο 
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Μαθητείας, Τμήμα Διαφορετικών 

Τεχνικών, Βραβείο Grand Τουρκίας. 

- 2004: Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Κέντρο 

Μαθητείας, Τμήμα Διαφορετικών 

Τεχνικών, Τρίτο βραβείο Τουρκίας. 

- 2004: Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Κέντρο 

Μαθητείας, Τμήμα Τουρκικών 

Παραδοσιακών Χειροτεχνιών, Βραβείο 

Grand Τουρκίας 

- 2004: Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Κέντρο 

Μαθητείας, Τμήμα Τουρκικών 

Παραδοσιακών Χειροτεχνιών, Τρίτο 

βραβείο Τουρκίας. 

- Εκτός από αυτά τα βραβεία, 

πρωτοστάτησε στην ίδρυση 17 

εργαστηρίων στον επιχειρηματικό τομέα 

της στην Κιουτάχεια και 1.000 γυναίκες 

εργάστηκαν σε αυτά τα εργαστήρια. 

- Επίσης διοργάνωσε 28 εκθέσεις και 

παρουσιάσεις μόδας που 

πραγματοποιήθηκαν σε: Τουρκία, 

Τανζανία, Αγγλία, Λιβύη, ΗΠΑ, 

Σιγκαπούρη, Αυστρία, Σαουδική Αραβία 

και Γερμανία.  

Αποτελέσματα και 
Μελλοντικά σχέδια 

- Το μελλοντικό σχέδιο της Cemile Gul 

είναι η προώθηση της Τουρκίας διεθνώς 

με τα χειροτεχνήματά της, καθώς και η 

επίτευξη του στοχευμένου εμπορικού 
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της όγκου. Για αυτό το σχέδιο, ένανε ένα 

είδος διαδικασίας αναδιάρθρωσης της 

εταιρείας της. 

- Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. Σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της αγοράς, είναι 

πάντα έτοιμη να παράξει νέα προϊόντα 

στην αγορά. 

- Η Cemile Gul θέλει να επεκταθεί ειδικά 

στις διεθνείς αγορές. 

 

7.1.4 HABERDASHERY SHOP από την Τουρκία 

 Ιστορία ίδρυσης 

επιχείρησης 

Αποφάσισα να ιδρύσω μια επιχείρηση μετά τη γέννηση 

του δεύτερου παιδιού μου το 2005. Για τον σκοπό 

αυτό, άνοιξα ένα κατάστημα ψιλικών ειδών στη 

Sinanpaşa που είναι περιοχή του Αφιονκαραχισάρ. 

Η ιδέα της επιχείρησης 

 

 

Ο στόχος μου είναι να συμβάλλω στο εκπαιδευτικό 

κόστος των παιδιών μου. 

Οι πελάτες μου είναι νοικοκυρές, οι οποίες συνήθως 

ασχολούνται με τη χειροτεχνία. 
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Προϊόντα/Υηρεσίες 

 

- Πουλάω χειροποίητα αντικείμενα και 

προμήθειες χειροποίητων προϊόντων. 

- Σχεδιάζω το προϊόν σύμφωνα με την 

απομίμηση προϊόντων γύρω μου. 

- Η μέθοδος παραγωγής μου βασίζεται σε 

χειρωνακτικές δεξιότητες. 

- Η μέθοδος των πωλήσεών μου είναι λιανική 

από χέρι σε χέρι. 

- Παρέχω τη συσκευασία των προϊόντων με 

σακούλες. 

Αγορά και Μάρκετινγκ 

- Κάνω έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο. 

- Προωθώ τα προϊόντα μου από στόμα σε στόμα. 

- Κάνω τις προωθήσεις μου όταν συναντώ 

γυναίκες γύρω μου, ενθαρρύνοντάς τους να 

ασχοληθούν με τη χειροτεχνία. Αυτή τη στιγμή, 

νομίζω ότι αυτή είναι η πιο επιτυχημένη 

παρουσίαση για μένα. 
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Απειλές και Εμπόδια 

- Είχα οικονομικά προβλήματα με την τοποθεσία της 

επιχείρησης πριν ξεκινήσω την επιχειρηματική ιστορία. 

Πέρα αυτών, υπήρχαν κίνδυνοι, όπως η παρουσίαση 

των προϊόντων μου και η αδυναμία κάλυψης των 

δαπανών της επιχείρησης, ακόμη και αν έπρεπε να 

διευθύνω την επιχείρηση. Καταρχάς, πωλήσαμε τα 

προϊόντα χειροτεχνίας με τη μέθοδο μάρκετινγκ από 

στόμα σε στόμα. Αργότερα, υπέβαλα αίτηση για 

κυβρνητική υποστήριξη μικροπίστωσης. Η 

μικροχρηματοδότηση με βοήθησε να ξεπεράσω όλα τα 

προβλήματά μου. 

 

- Σύμφωνα με την ιδέα μου, υπάρχει μια διαφορά 

μεταξύ του «να έχει κάποιος/α μια ιδέα μιας εργασίας» 

και «να κάνει δουλειά». Είναι σαν να βλέπει 

κάποιος/κάποια τη διαφορά μεταξύ του να «γνωρίζω 

ένα άτομο» και να «χτίζω μια βαθιά φιλία με αυτό το 

άτομο». Όλοι μπορούν να γνωρίσουν ο ένας τον 

άλλον, αλλά δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια φιλία. 

Ο καθένας μπορεί να γνωρίζει τη δουλειά, αλλά ο 

καθένας δεν μπορεί να διαχειριστεί μια δουλειά. Ως εκ 

τούτου, υπάρχει ένας διαχωρισμός των εργαζομένων 

και των διαχειριστών στον κόσμο των επιχειρήσεων. 

Ευκαιρίες και ιστορίες 

επιτυχίας 
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Αποτελέσματα και 

μελλοντικά σχέδια 

- Κέρδη / ζημίες: Δεδομένου ότι η μικροπίστωση που 

χρησιμοποίησα είναι άτοκη και μη επιστρεπτέα, δεν 

έχω κανένα κόστος έναρξης. Συνεπώς, μπορεί να 

ειπωθεί ότι το κέρδος των προϊόντων μου είναι σε καλό 

επίπεδο. 

- Μελλοντικά σχέδια: Στο μέλλον, σχεδιάζω να 

επεκτείνω την επιχείρησή μου και να κάνω 

χειροτεχνήματα με διεθνή στοιχεία. 

- Νέα προϊόντα: Επί του παρόντος παράγω μόνον 

παραδοσιακά χειροποίητα προϊόντα. 

- Ψάχνω για νέες αγορές: Θέλω να συμμετάσχω σε 

παγκόσμιες αγορές χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. 

- Πού θέλετε να δείτε τον εαυτό σας σε ένα χρόνο; 

Θέλω να βελτιώσω τη δουλειά μου και να έρθω σε 

επαφή με νέες αγορές κατά τη διάρκεια ενός έτους. 

- Πού θέλετε να δείτε τον εαυτό σας σε 5 χρόνια; Θέλω 

να διευρύνω τη δουλειά μου και να προσθέσω 

προσωπικό που να συνεργάζεται μαζί μου. 

 

7.1.5 SANDALEM από την Ελλάδα 

Ιστορία ίδρυσης της 

επιχείρησης 

Η Ελένη είναι μια γυναίκα που βρίσκεται στη μέση 

της τρίτης  δεκαετίας της ζωής της, παντρεμένη με 

τρία παιδιά σε σχολική ηλικία. Πριν παντρευτεί, 

εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση. Ωστόσο, 

τα τελευταία 10 χρόνια, έχει επικεντρωθεί στην 

ανατροφή των παιδιών. Τελικά, ήθελε να κάνει κάτι 

περισσότερο από το να είναι νοικοκυρά και μητέρα 

και αποφάσισε να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση. 
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Η επιχείρηση ξεκίνησε ως ένα μικρό ηλεκτρονικό 

κατάστημα στο Facebook, που πωλούσε 

χειροποίητα σανδάλια διακοσμημένα από την 

Ελένη. Μέχρι το τέλος του πρώτου καλοκαιριού, η 

Ελένη είχε δημιουργήσει μια πελατειακή βάση και 

άρχισε να σκέφτεται την εποχή φθινόπωρο / 

χειμώνα, καθώς εισήγαγε γυναικεία παπούτσια 

(μπαλαρίνες), μπότες και δερμάτινες τσάντες. Η 

επωνυμία του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 

Sandalem. Είναι ακόμα ένα μικρό κατάστημα στο 

Facebook, ωστόσο υπάρχει ένα μεσοπρόθεσμο 

σχέδιο για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος μπουτίκ για χειροποίητα δερμάτινα 

προϊόντα. 

Επιχειρηματική ιδέα Η Ελένη είχε προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 

στον τομέα της εμπορίας υποδημάτων. Συνήθιζε 

πάντα να διακοσμεί τα παπούτσια και τις τσάντες 

της, το οποίο της άρεσε πολύ. Οι φίλοι της, της 

ζήτησαν πολλές φορές να το κάνει γι 'αυτούς και 

έτσι ξεκίνησε η ιδέα της έναρξης της επιχείρησής 

της, με βάση αυτό που της άρεσε. 

Προϊόντα/Υπηρεσίες  

 

Η Sandalem ειδικεύεται σε δερμάτινα σανδάλια, 

παπούτσια, μπότες και τσάντες, χειροποίητα από 

μικρές επιχειρήσεις χειροτεχνίας στο κέντρο της 

Αθήνας και διακοσμημένα από μια μικρή ομάδα 

φίλων γυναικών. Η διακόσμηση των σανδαλιών 

αποτέλεσε παράγοντα διαφοροποίησης από 

παρόμοια προϊόντα που ήδη υπάρχουν στην 

ελληνική αγορά. 
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Αγορά και Μάρκετινγκ 

 

 

Η Ελένη διοργανώνει τις προμήθειες, την 

παραγωγή, το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και τη 

διανομή. Με την υποστήριξη μερικών φίλων 

οργάνωσε τη φωτογράφηση και παραγωγή 

φωτογραφιών και υλικών μάρκετινγκ. 

Οι πελάτες είναι γυναίκες από την Ελλάδα και την 

Κύπρο. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σκέψεις για 

περαιτέρω επέκταση, αλλά μεσοπρόθεσμα 

υπάρχει η ιδέα να αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα στα αγγλικά και να επεκταθεί και σε 

άλλες χώρες. 

Η προώθηση γίνεται μέσω του Facebook και από 

στόμα σε στόμα. Κατ’ αρχάς, η Ελένη 

χρησιμοποίησε το μεγάλο δίκτυο φίλων της στο 

Facebook και στην πραγματική ζωή για να 

προωθήσει την επιχείρησή της.  

Προκλήσεις και εμπόδια Η βασική πρόκληση για την Ελένη είναι να 

συνδυάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα με τα 

οικογενειακά καθήκοντα, κατά τις περιόδους 

αιχμής. Καθώς πρόκειται για εποχιακή εργασία, 

υπάρχουν μερικές περίοδοι του έτους όταν η 

ζήτηση για προϊόντα αυξάνεται σημαντικά, ενώ 

άλλες περιόδους δεν έχουν σημαντική 

δραστηριότητα. Η ταμειακή ροή δημιουργεί επίσης 

προκλήσεις στην αρχή της νέας σεζόν (εποχής) 

όταν υπάρχει ανάγκη για απόθεμα παπουτσιών 

προκειμένου να  υποστηριχθούν οι πωλήσεις. 

Ευκαιρίες και ιστορίες Η Sandalem είναι η τέλεια απασχόληση προς το 
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επιτυχίας παρόν για την Ελένη, η οποία αγωνίζεται ακόμα με 

τρία μικρά παιδιά. Μπορεί να αποφασίσει να 

διατηρήσει την επιχείρηση αρκετά μικρή ώστε να 

μπορεί να τη διαχειριστεί και ταυτόχρονα να 

αποκομίσει κέρδη και να συμβάλει στον 

οικογενειακό προϋπολογισμό. 

Η Ελένη μπορεί να εργαστεί στην μικροεπιχείρησή 

της, χωρίς να διατηρεί μεγάλα αποθέματα. Καθώς 

ζει κοντά στο κέντρο της Αθήνας, διατηρεί ένα 

κατάλληλο δίκτυο προμηθευτών και μπορεί να 

ανανεώσει τα αποθέματα γρήγορα. 

Η ιστορία επιτυχίας είναι οι μαρτυρίες και τα 

σχόλια από πελάτες που είναι πολύ 

ικανοποιημένοι από τα προϊόντα. 

Αποτελέσματα και 

μελλοντικά σχέδια 

Το μεσοπρόθεσμο μελλοντικό σχέδιο εμφανίζει την 

ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος στην 

αγγλική και στην ελληνική γλώσσα, καθώς και την 

επέκταση της πελατείας σε άλλες χώρες. Αυτό το 

σχέδιο απαιτεί περαιτέρω δέσμευση χρόνου και 

φυσικά επενδύσεις στην κατασκευή ενός αρχικού 

αποθέματος για την υποστήριξη των γρήγορων 

πωλήσεων.  
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7.2 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

7.2.1 XAXI-NAILS από την Πολωνία 

Ιστορία ίδρυσης της 

επιχείρησης 

 

Η εταιρεία Xaxi-nails ιδρύθηκε από την 

Αμέλια - φοιτήτρια της Σχολής Αγγλικής 

Φιλολογίας στο Κολέγιο Εκπαίδευσης 

Καθηγητών στο Rzeszow, η οποία 

ολοκλήρωσε επίσης τη σχολή Φροντίδας 

και Καλλωπισμού Νυχιών στο Τμήμα του 

Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο 

Rzeszow. Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της 

τον Απρίλιο του 2016. Η εταιρεία βρίσκεται 

στο Rzeszow σε έναν ενοικιαζόμενο 

επαγγελματικό χώρο, τον οποίο ανακαίνισε 

με τη βοήθεια κονδυλίων της ΕΕ. 

Επιχειρηματική ιδέα Ο σκοπός της δραστηριότητας είναι η 

παροχή υψηλής ποιότητας καλλυντικών 

υπηρεσιών για τις γυναίκες. Ο προσωπικός 

στόχος της ιδρύτριας είναι να αυξήσει τις 

δεξιότητές της στην κοσμετολογία για να 

συμβαδίσει με όλα τα νέα προϊόντα και 

τους τρόπους εργασίας σε αυτόν τον τομέα 

των επιχειρήσεων. 

Οι πελάτισσες είναι κάτοικοι του Rzeszow, 

ειδικά αυτές που προέρχονται από νέα 

οικιστικά κτίρια που βρίσκονται κοντά στις 

εγκαταστάσεις. Οι πελάτισσες του 

σαλονιού ομορφιάς είναι γυναίκες που 

ενδιαφέρονται για την εμφάνισή τους και 
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προσδοκούν στις υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας, καθώς και σε καλύτερα 

καλλυντικά. 

Προϊόντα/Υπηρεσίες 

 

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 

προσφέρει: ζωγραφική νυχιών, επεκτάσεις 

νυχιών, μανικιούρ, υβριδικό κλασικό 

μανικιούρ, τζελ, κλασικό και υβριδικό 

πεντικιούρ, μακιγιάζ, γαμήλιο μακιγιάζ, 

περιστασιακά μακιγιάζ, χέννα και 

σχηματισμό φρυδιών και τούφες 

βλεφαρίδων. 

Η επιχείρηση γεννήθηκε από το 

ενδιαφέρον της ιδιοκτήτριας για την 

κοσμετολογία. Αν και δεν μελέτησε το 

πεδίο που σχετίζεται άμεσα με αυτήν τη 

βιομηχανία, το όνειρό της ήταν να παρέχει 

τέτοιες υπηρεσίες. 

Αγορά και μάρκετινγκ 

 

 

 

Η εταιρεία Xaxi Nails επέλεξε μια αρκετά 

φτηνή, αλλά πολύ αποτελεσματική 

στρατηγική μάρκετινγκ σε αυτήν τη 

βιομηχανία. Αν γνωρίζουμε ότι οι 

υπηρεσίες μας βρίσκονται στο υψηλότερο 

επίπεδο, είμαστε βέβαιοι ότι οι πελάτες θα 

επιστρέψουν σε εμάς και θα μας 

επαινέσουν στους φίλους τους. Εδώ 

εμφανίζεται η πρώτη μέθοδος προώθησης, 

που σημαίνει μάρκετινγκ μέσω ψιθύρων. 

Αυτό σημαίνει ότι ικανοποιημένοι πελάτες 

είναι ελεύθεροι να μας διαφημίζουν στους 

φίλους και την οικογένειά τους. Αυτή είναι 



 

 

159 

 

μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος. 

Ωστόσο, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα 

τα λάθη μας επίσης θα διαδοθούν. 

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται 

από τον ιδιοκτήτη είναι η διαχείριση μιας 

σελίδας στο Facebook. Η διαχείριση ενός 

τέτοιου ιστότοπου προσφέρει μια μεγάλη, 

δωρεάν ευκαιρία να προωθήσετε τις 

υπηρεσίες σας και σας επιτρέπει να 

αλληλεπιδράτε με τους πελάτες σας, να 

απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις ή ακόμα 

και να δημιουργείτε επισκέψεις μέσω 

ιδιωτικής συνομιλίας. Επιπλέον, το 

Facebook μας επιτρέπει να 

παρακολουθούμε τη δραστηριότητα των 

χρηστών και το ενδιαφέρον τους για το 

προφίλ μας. Μια καλά οργανωμένη σελίδα 

Facebook σας δίνει ένα τεράστιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιεί η 

Amelie είναι η διανομή επαγγελματικών 

καρτών. Αυτή η μέθοδος αφορά το κόστος 

που πρέπει να προκύψει για την αγορά 

ενός έργου καρτών και την εκτύπωσή τους. 

Ωστόσο, αυτό αποτελεί υποχρέωσή μας 

εάν θέλουμε να μας αντιμετωπίζουν ως 

επαγγελματίες. Είναι σημαντικό ο 

σχεδιασμός των επαγγελματικών καρτών 

να είναι συνεπής με το προφίλ της 

επιχείρησής μας. 
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Αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει σε έναν 

συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πελατών. 

Ήταν φθηνή και αποτελεσματική. 

Προκλήσεις και εμπόδια Οι πιο δύσκολες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η ιδρύτρια της εταιρείας Xaxi 

Nails ήταν το ενδιαφέρον των πελατών για 

τον χώρο τους και η συγκέντρωση 

χρημάτων για το άνοιγμα των 

επαγγελματικών χώρων. Το άνοιγμα της 

επιχείρησής σας συνδέεται πάντοτε με 

μεγάλο κίνδυνο. Διακινδυνεύουμε να 

χάσουμε τα επενδεδυμένα περιουσιακά 

μας στοιχεία σε περίπτωση αποτυχίας. Η 

Αμέλια διακινδύνευσε και θυσίασε τις 

αποταμιεύσεις της για να επενδύσει στο 

μέλλον της. Χάρη στη συγχρηματοδότηση 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δική της 

συνεισφορά, αγόρασε τον απαραίτητο 

εξοπλισμό και νοίκιασε τις κατάλληλες 

εγκαταστάσεις. Μια οικογένεια ήρθε εδώ 

για να βοηθήσει, πράγμα που βοήθησε 

στην ανακαίνιση και προετοιμασία των 

ενοικιαζόμενων χώρων. Χάρη σε αυτές τις 

αποφάσεις, απέφυγε να πάρει δάνειο. Μια 

άλλη πρόκληση ήταν η προαναφερόμενη 

προσέλκυση των πελατών. Χάρη στην 

αποφασιστικότητα και την υπομονή της, 

κέρδισε τελικά τις πρώτες πελάτισσες της. 

Στο προφίλ της στο Facebook δημοσίευσε 

τα αποτελέσματα της εργασίας της, με 
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αποτέλεσμα να αυξάνεται το ενδιαφέρον 

των πελατών. Τελικά το φαινόμενο της 

χιονοστιβάδας εμφανίστηκε και τώρα 

υπάρχουν πολλές πελάτισσες στον χώρο 

της. 

Ευκαιρίες και ιστορίες 

επιτυχίας  

 

  

 

Η επιχείρηση γεννήθηκε λόγω του 

ενδιαφέροντος της Αμέλια για την 

κοσμετολογία, αλλά και λόγω της 

δυσαρέσκειας της για την υφιστάμενη 

δουλειά της. Η επιθυμία για αλλαγή ήταν 

ένα ισχυρό κίνητρο για να ανοίξει μια 

επιχείρηση. Ωστόσο, μια τέτοια απόφαση 

απαιτεί πολύ θάρρος και χρόνο. Η 

ιδιοκτήτρια του σαλονιού νυχιών Xaxi δεν 

αποφάσισε να ανοίξει αμέσως την 

επιχείρηση, όπως λέει, σκέφτηκε ότι θα 

χρειαζόταν πολλή δουλειά και δεν άφησε 

χρόνο για άλλες δραστηριότητες και για την 

οικογένεια. Τελικά, παραδέχεται ότι 

χρειάστηκε μόνο μια ημέρα για να 

διευθετήσει όλες τις διατυπώσεις. Επίσης, 

το ζήτημα της έλλειψης ελεύθερου χρόνου 

δεν αποδείχθηκε τόσο φοβερό όσο 

υπέθετε. Η επόμενη πρόκληση ήταν να 

αποκτήσει τις πρώτες πελάτισσες. Ξόδεψε 

όλες της τις αποταμιεύσεις για τη μίσθωση 

και τον εξοπλισμό των χώρων κι έτσι δεν 

μπορούσε να αντεπεξέλθει οικονομικά σε 

καμία οργανωμένη εκστρατεία μάρκετινγκ. 

Επομένως, αξιοποίησε το μάρκετινγκ μέσω 
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ψιθύρων και την προώθηση στον ιστό. 

Χάρη στην αποφασιστικότητα και τη 

συνεχή διαφήμιση σε διάφορους τόπους 

δημόσιας συζήτησης (forum), υπό 

διάφορες αναρτήσεις του Facebook και 

ενθαρρύνοντας τις φίλες της να 

χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της, 

κατόρθωσε να δημιουργήσει μια ομάδα 

πελατών. Αφού ξεπέρασε τις αρχικές 

δυσκολίες στην εξεύρεση πελατών για τις 

υπηρεσίες της, οι επόμενοι μήνες ολοένα 

και βελτιωνόντουσαν. Σήμερα, το σαλόνι 

αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των 

πελατισσών, οι οποίες με τη σειρά τους το 

διαφημίζουν. 

Αποτελέσματα και μελλοντικά 

σχέδια 

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του σαλονιού 

νυχιών Xaxi, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα 

είναι η γνώση ότι διευθύνει μια επιτυχημένη 

επιχείρηση και η υπερηφάνεια των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα 

μειονεκτήματα περιλαμβάνουν την έλλειψη 

χρόνου, η οποία είναι αφιερωμένη στην 

ανάπτυξη της προσφοράς, στην απόκτηση 

νέων δεξιοτήτων ή στην προώθηση της 

επιχείρησής σας. Εντούτοις, η Amelia 

δηλώνει επίσης ότι αν αγαπάμε αυτό που 

κάνουμε, τα πλεονεκτήματα σίγουρα θα 

μας κατακλύσουν. Ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα είναι να είστε εσείς το 

«αφεντικό» σας μιας και εμείς καθορίζουμε 
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τον τρόπο και τον τόπο που θα 

εργαστούμε. Μπορούμε να αφιερώσουμε 

όλη μας την ενέργεια στην ανάπτυξη της 

εταιρείας σύμφωνα με τις αντιλήψεις μας. 

Στο μέλλον, η Amelia σκέφτεται να 

προσλάβει ένα νέο υπάλληλο. Λόγω της 

ταχείας ανάπτυξης της εταιρείας και της 

αύξησης του αριθμού των πελατισσών, 

χρειάζονται περισσότερα άτομα για να 

ανταποκριθούν στη ζήτηση της αγοράς. 

Στο μέλλον, θέλει να αυξήσει τον αριθμό 

των ατόμων, που εργάζονται γι’ αυτήν και 

ίσως τον αριθμό των εγκαταστάσεών της 

στο Rzeszow. Μέσα στο επόμενο έτος, η 

πρόταση της Amelia είναι να προσλάβει 

περισσότερους υπαλλήλους για την 

εταιρεία της. Προς το παρόν, είναι 

απαραίτητο να μοιράσει το χρόνο μεταξύ 

της διαχείρισης των διοικητικών θεμάτων, 

της εγγραφής πελατών, του καθαρισμού 

των χώρων ή της ίδιας της κοσμετολογίας. 

Στόχος της Amelia κατά το επόμενο έτος 

θα είναι η πρόσληψη δύο νέων 

υπαλλήλων. Ένα άτομο θα ασχοληθεί με 

την ευρέως κατανοητή διοίκηση και τη 

διατήρηση της καθαριότητας και ένας 

άλλος από τους υπαλλήλους θα πρέπει να 

πραγματοποιήσει τις καλλυντικές 

θεραπείες μαζί της. Αν όλα πάνε καλά και ο 

αριθμός των πελατισσών συνεχίζει να 

αυξάνεται με τον τρέχοντα ρυθμό, τα 
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επόμενα 5 έτη η Amelia θέλει να ανοίξει 

έναν άλλο χώρο ή να μετακομίσει σε 

μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια 

θα είναι σε θέση να προσλάβει 

περισσότερους υπαλλήλους. 

 

7.2.2 KOZMETIKA MAJA από τη Σλοβενία 

Ιστορία της ίδρυσης της 
επιχείρησης 

 

 

 

Το 2015 η Maja Košenina ήταν άνεργη 

και εξαναγκάστηκε να ξεκινήσει τη δική 

της επιχείρηση προκειμένου να 

επιβιώσει. 

- Grosuplje, Σλοβενία 

- Maja Košenina 

- Kozmetika Maja s.p. 

- Ινστιτούτο αισθητικής 

Επιχειρηματική ιδέα 
- Ο στόχος της εταιρείας είναι να 

προσφέρει στους πελάτες της ένα 

ευρύ φάσμα καλλυντικών υπηρεσιών 

ποιότητας. 

- Οι πελάτες ηλικίας άνω των 60 ετών 

ενδιαφέρονται για υπηρεσίες 

πεντικιούρ. Οι νεότεροι σε μεσαία 

ηλικία μεταξύ 25 και 55 ετών (συνήθως 

γυναίκες) ενδιαφέρονται για τη 

φροντίδα των χεριών, των ποδιών και 

του προσώπου τους και οι νεότερες 
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γενιές από 15 έως 23 ετών 

ενδιαφέρονται για τη φροντίδα 

ακνεϊκού δέρματος. 

Προϊόντα/Υπηρεσίες 

 

 

 

- Προσφορά ευρέος φάσματος 

ποιοτικών καλλυντικών υπηρεσιών σε 

ένα μέρος. 

- Δεν υπάρχει σαλόνι ομορφιάς κοντά με 

παρόμοιες υπηρεσίες. 

- Για κάθε υπηρεσία αφιερώνεται 

πλήρως στον πελάτη και προσπαθεί 

να λύσει ορισμένα προβλήματα με τις 

γνώσεις της. 

- Εκτός από την υπηρεσία, προσφέρει 

τα κατάλληλα προϊόντα φροντίδας για 

το σπίτι. 

Αγορά και μάρκετινγκ 
- Αγορά και μάρκετινγκ - Έκανε μια 

μικρή έρευνα σε τακτικούς πελάτες σε 

κοντινό κομμωτήριο, αν οι πελάτες θα 

ενδιαφέρονταν επίσης για πρόσθετες 

υπηρεσίες ομορφιάς. 

- Διεξήγαγε έρευνα με σταθερούς 

πελάτες σε κοντινό κομμωτήριο, για 

το∙εάν οι πελάτες θα ενδιαφέρονταν 

επίσης σε επιπλέον υπηρεσίες 

ομορφιάς. 

- Προώθηση διεξάγεται κυρίως μέσω 

της σελίδας στο FB και στο Instagram. 

- Στέλνει πρόσκληση μέσω φυλλαδίων 

για τα εγκαίνια του σαλονιού με 

έκπτωση 10%. 
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Προκλήσεις και εμπόδια 
- Αναρωτιόταν συνεχώς εάν η 

επιχείρηση ήταν στη σωστή πορεία 

και εάν δεν ήταν πολύ νέα γι’ αυτό 

το εγχείρημα. 

- Στηρίζεται στο να «γνωρίζει την 

επιχείρηση» η ίδια και βελτιώνει 

συνεχώς τις γνώσεις της από μόνη 

της,ενώ την «τεχνογνωσία της 

λειτουργίας της επιχείρησης» ή τη 

διαχείρισή της την αφήνει σε 

άλλους, συγκεκριμένα σε 

εξειδικευμένες εταιρείες.. 

Ευκαιρίες και ιστορίες 
επιτυχίας 

 

- Είναι σημαντικό για αυτήν να δει ότι ο 

πελάτης είναι ικανοποιημένος με την 

παρεχόμενη υπηρεσία και 

επιβεβαιώνεται η ίδια ότι κάνει σωστά 

την εργασία της εάν ο πελάτης 

επιστρέψει την επόμενη φορά. 

Αποτελέσματα και 
μελλοντικά σχέδια 

- Επένδυσε περίπου 7.000 έως 8.000 

ευρώ στο ινστιτούτο αισθητικής της και 

τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

- Μέσα σε μισό χρόνο σχεδιάζει να 

απασχολήσει άλλον έναν εργαζόμενο. 

- Σε 5 έτη, σχεδιάζει να έχει ένα 

επιπλέον ινστιτούτο αισθητικήγς σε 

άλλη τοποθεσία, και θα υπάρχουν 

συνολικά 4 εργαζόμενοι και στα δύο. 
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7.2.3 PINK PANDA από τη Σλοβενία 

Ιστορία της ίδρυσης της 
επιχείρησης 

 

- Το 2010, η Maja Švener, στην ηλικία 

των 21 ετών, ξεκίνησε τις 

δραστηριότητές της στη Λουμπλιάνα 

της Σλοβενίας με την καλύτερή της φίλη.  

- - Πρώτα ονομάστηκε ως Konverzija και 

στη συνέχεια μετονομάστηκε σε PINK 

PANDA με ηλεκτρονικό κατάστημα που 

ονομάζεται licila.si 

- - ηλεκτρονικό κατάστημα με είδη 

μακιγιάζ. 

Επιχειρηματική ιδέα 
- Βοηθήστε άλλες γυναίκες με μακιγιάζ 

και εξυπηρετήστε τες με τα κατάλληλα 

προϊόντα. 

- Οι πελάτες είναι έφηβοι και νέες 

γυναίκες που ακολουθούν τις τάσεις στο 

Instagram, μητέρες που θέλουν 

φροντίδα και όλες οι γυναίκες 

μεγαλύτερης ηλικίας που αγαπούν το 

μακιγιάζ και φροντίζουν το δέρμα τους 

όχι μόνο με το μακιγιάζ μας, αλλά και με 

τα προϊόντα φροντίδας του δέρματος. 

Προϊόντα/Υπηρεσίες 

 

 

- Ordinary packaging and mailing 

- Pack up in bubble foil and pink wrap 

paper. Then the item goes into a pink 

box or a bubble white envelope. 

- Προϊόντα μακιγιάζ 

-  Όταν η Maja άρχισε να κάνει μακιγιάζ 

στον εαυτό της, νοιαζόταν επίσης για το 

πώς γίνονται τα προϊόντα μακιγιάζ. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
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χρησιμοποίησε το «μακιγιάζ χωρίς 

σκληρότητα» από το εξωτερικό. Και 

ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι στην 

αγορά υπάρχει έλλειψη τέτοιων 

προϊόντων. 

- Κλασική συσκευασία και ταχυδρομική 

αποστολή. 

- Συσκευασία σε φύλλα φυσαλίδων και 

ροζ χαρτί περιτυλίγματος. Στη συνέχεια, 

το αντικείμενο μεταφέρεται σε ροζ κουτί 

ή σε λευκό φάκελο με φυσαλίδες. 

Αγορά και μάρκετινγκ 
- Κατά την εισαγωγή σε μια νέα αγορά, 

ελέγχουν το κόστος της διαφήμισης στο 

Facebook και στο Instagram. 

- Instagram, Facebook, Google, 

τηλεόραση (μία φορά το χρόνο) 

- Οι προωθήσεις Black Friday μέσω του 

Instagram και του Facebook τους 

έφεραν 5 φορές περισσότερα κέρδη 

από ό, τι προσδοκούσαν. 

- Σήμερα είναι το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό 

κατάστημα προϊόντων μακιγιάζ και 

απασχολούνται 6 άτομα. 

Προκλήσεις και εμπόδια 

 

 

- Τα προβλήματα οφείλονται 

κυρίως στην ταχεία ανάπτυξη και 

χρηματοδότηση των αποθεμάτων και 

είναι εξαιρετικά σημαντικό να δοθεί 

προσοχή στην ταμειακή ροή, αν και η 

επιχείρηση μπορεί να κάνει θετικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

- Τόσο η «γνώση της επιχείρησης» όσο 
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και η «η γνώση λειτουργίας μιας 

επιχείρησης» είναι πολύ σημαντικές, 

αλλά εξαρτάται από τη θέση που 

βρίσκεστε στην εταιρεία και σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να έχετε κάποια 

στιγμή υπαλλήλους που διαχειρίζονται 

ορισμένα πράγματα, αλλά πρέπει να 

εστιάζετε όσο το δυνατόν περισσότερο 

σε ολόκληρη την εταιρεία. 

Ευκαιρίες και ιστορίες 
επιτυχίας 

- Ο σωστός δρόμος είναι η χαρά 

εργαστούμε και οι θετικοί αριθμοί στο 

τέλος του χρόνου :), μας κάνουν να 

έχουμε την επιθυμία για πρόοδο. 

- Ένα εξαιρετικά ωραίο γεγονός 

ήταν το άνοιγμα του πρώτου μας 

φυσικού καταστήματος στην Κροατία. 

Ήταν μια εξουθενωτική περίοδος για 

εμάς, αλλά όταν είδαμε το κατάστημα 

και όταν περισσότεροι από 100 

άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά 

από το κατάστημα για να εισέλθουν, 

αυτό ήταν μεγάλη ανταμοιβή για την 

ομάδα.  

Αποτελέσματα και 
μελλοντικά σχέδια 

- Η Maja και η καλύτερή της φίλη 

επένδυσαν περίπου 20.000 ευρώ στην 

εταιρεία, τα οποία δανείστηκαν από τους 

γονείς τους. 

- Θα επεκταθεί σε ακόμη περισσότερα 

φαρμακεία και νέα καταστήματα, με 

τη δική της φίρμα. 
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7.3 LES PEPITES NOIRES από τη Γαλλία 

Ιστορία ίδρυσης της 

επιχείρησης 

Η αρχή της ιστορίας ξεκινά με την τεράστια 

αγάπη για τα σκυλιά της, με τα οποία η Isabelle 

αγαπά να περπατά στην αγαπημένη της 

ύπαιθρο. Ποτέ δεν λείπει από την εποχή του 

μανιταριού και πάντα έρχεται σπίτι με καλάθια και 

φτιάχνει κονσέρβες  για το χειμώνα. Απολαμβάνει 

τα ωραία πράγματα και αρχίζει να εκπαιδεύει τα 

σκυλιά της σε αναζήτηση τρούφας. Μετά από 

κάποιο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης, καταλήγει 

να ανακαλύψει αρκετές τρούφες για να 

αποφασίσει να κάνει μια μικρή επιχείρηση με 

τους φίλους της, ενώ η ιδέα αρχίζει να καλλιεργεί. 

Επιχειρηματική ιδέα 

 

 

 

Με το "Les pépites noires", τις μαύρες τρούφες, 

που θα είναι το όνομα, θα μπορούσαμε να 

προωθήσουμε τα τοπικά προϊόντα, τις τρούφες, 

να τα εμπορευτούμε περισσότερο από ό,τι στην 

αγορά, να τα πουλήσουμε στα μεγάλα εστιατόρια  

Αλλά η Isa δεν τολμά να ξεκινήσει μόνη της και 

ζητά από τον σύζυγό της, έναν απλό τεχνίτη να 

φύγει μαζί της για αυτή την περιπέτεια. Αυτός θα 

είναι στο προσκήνιο, αυτή θα ασχοληθεί με τη 

διαχείριση, τη δημιουργία της επιχείρησης, τον 

ιστότοπο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. 

 

Προϊόντα/Υπηρεσίες 

 

Η Isa προσφέρει 11 προϊόντα, φρέσκια τρούφα, 
μαγειρεμένη τρούφα, με εξαρτήματα για κόψιμο 
(ελιά mandoline, τριανταφυλλιά). 
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Ο ιστότοπος επιτρέπει να ανακαλύψετε τα 
προϊόντα και να παραγγείλετε, ενώ τα κοινωνικά 
μέσα δικτύωσης χρησιμοποιούνται για την 
προώθηση. 

Από στόμα σε στόμα τα προϊόντα γίνονται 
γνωστά και οι πιο διάσημοι σεφ ζητούν από την 
Isa να τους παράσχει τρούφα. 

Ο σύζυγός της καθίσταται επισήμως Truffle 

Farmer και ελεγκτής της τρούφας στην Gironde. 

Αγορά και μάρκετινγκ 

 

 

Προσφέρει μαγειρικές συνταγές στον ιστότοπό 

της. 

 

Δημοσιεύει στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. 

Οι μαύρες τρούφες βρίσκονται τώρα σε όλες τις 

αγορές τρούφας της περιοχής, στις αγορές 

τοπικών προϊόντων. 

Προκλήσεις και εμπόδια Σταδιακά η Isa δεν είναι πλέον νοικοκυρά, αλλά 

είναι η διαχειρίστρια όλων των συσκευών 

επικοινωνίας της επιχείρησής της. Ήξερε πώς να 

συνδυάσει το πάθος και τις επιχειρήσεις. 

Ευκαιρίες και ιστορίες 

επιτυχίας 

Η Isa ολοκληρώνει την προώθηση του προϊόντος 

της οργανώνοντας στο σπίτι της, γευσιγνωσία για 

περιορισμένο αριθμό επισκεπτών (10 επισκέπτες 
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το μέγιστο). 

Αποτελέσματα και 

μελλοντικά σχέδια 

 

Οι μαύρες τρούφες “Les Pepites noires" είναι 

πλέον απαραίτητες σε όσους θέλουν να 

προσφέρουν ποιοτικές τρούφες. 

 

7.4 THEODOR από την Ελλάδα 

Ιστορία ίδρυσης της επιχείρησης 

      

Η Όλγα είναι μια γυναίκα 35 

χρονών, μακροχρόνια άνεργη, 

με βασικό επίπεδο εκπαίδευσης. 

Ζει σε ένα προάστιο του Πειραιά 

με την οικογένειά της. 

Διαχειρίζεται το δικό της 

ηλεκτρονικό κατάστημα για 

εκκλησιαστικά είδη, που 

ονομάζεται "Theodor" 

(http://www.e-theo.gr/).  

Επιχειρηματική ιδέα Η ιδέα προέρχεται από την 

ανάγκη απόκτησης χρημάτων 
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χωρίς ανάληψη μεγάλου 

επενδυτικού ρίσκου. Ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα 

φαινόταν σαν μια καλή λύση και 

εκείνη είχε ήδη κάποιες επαφές 

με τους χονδρέμπορους τέτοιων 

ειδών. Το αρχικό σχέδιο ήταν να 

στοχεύσει μόνο στην λιανική 

αγορά στην Ελλάδα. 

Προϊόντα / Υπηρεσίες 

 

 

 

 

Αρχικά, διατηρούσε ένα μικρό 

φάσμα προϊόντων και τελικά 

βρήκε περισσότερους 

προμηθευτές και συνέχισε να 

εμπλουτίζει το φάσμα των 

προϊόντων. Ως ηλεκτρονικό 

κατάστημα δεν υπήρχε ανάγκη 

για υπαλλήλους. Χρειάστηκε να 

συνεργαστεί μόνο με έναν 

φωτογράφο για να τραβήξει 

φωτογραφίες των προϊόντων και 

έναν προγραμματιστή 

εφαρμογών ιστού. Για την 

παράδοση των προϊόντων 

χρησιμοποιείται εταιρεία 

ταχυμεταφορών. 

Αγορά και μάρκετινγκ Μια ανάλυση αγοράς έγινε 

προκειμένου να προσδιοριστεί 

το εύρος των προϊόντων και οι 

τιμές των λιανοπωλητών. Με 

υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές 
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και γρήγορη παράδοση, 

σκέφτηκε ότι μπορεί να είναι 

ανταγωνιστική. Το ηλεκτρονικό 

κατάστημα μεταφράστηκε στα 

αγγλικά για να απευθυνθεί και 

σε πελάτες στο εξωτερικό. 

Δημιουργήθηκε μια σελίδα στο 

Facebook. Κάποιος 

προϋπολογισμός επίσης 

επενδύθηκε σε διαφημίσεις 

Google και Facebook 

προκειμένου να προσελκύσει 

την πρώτη πελατεία. 

Προκλήσεις και εμπόδια 
Η κύρια πρόκληση είναι ότι 

υπήρχαν ηγέτες της αγοράς με 

πολύ ευρύτερο φάσμα 

προϊόντων και εδραιωμένη 

φήμη. 

Κατά τους πρώτους μήνες, είχε 

να αντιμετωπίσει δαπάνες με 

σχεδόν μηδενικό εισόδημα. 

Έπρεπε να επενδύσει 

περισσότερα χρήματα στη 

διαφήμιση και να βρει 

περισσότερα διαφημιστικά 

εργαλεία και λύσεις. Έψαξε στο 

διαδίκτυο για στρατηγικές 

ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και 

παρακολούθησε μερικά 

σεμινάρια για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο. 
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Ευκαιρίες και ιστορίες επιτυχίας Η “THEODOR” διανύει τώρα το 

3ο έτος της. Έχει εξωτερική 

συνεργασία με έναν ειδικό 

πληροφορικής και έναν 

φωτογράφο, καθώς και με ένα 

άτομο που εργάζεται με μερική 

απασχόληση για την παράδοση 

των παραγγελιών. Η πώληση 

στο διαδίκτυο ανοίγει την πόρτα 

σε άλλες χώρες και μεγαλύτερες 

αγορές. 

Η εταιρεία άρχισε να αποκομίζει 

κέρδη στο τέλος του 1ου έτους 

λειτουργίας. Έχει ένα σημαντικό 

ποσοστό των πελατών που 

επιστρέφουν και λαμβάνουν 

ειδικές εκπτώσεις. Το 

ηλεκτρονικό κατάστημα 

εμφανίζεται στην 1η σελίδα των 

αποτελεσμάτων αναζήτησης της 

Google για τις τάσεις των 

λέξεων-κλειδιών. 

Αποτελέσματα και μελλοντικά σχέδια Οι διαφημίσεις σε δημοφιλείς 

διαδικτυακούς τόπους έχουν 

λειτουργήσει καλύτερα από τα 

κοινωνικά μέσα δικτύωσης. 

Αξίζουν τα χρήματά τους. 
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Κάθε φορά που ανανεώνεται το 

εύρος των προϊόντων, οι 

πωλήσεις αυξάνονται. Γι’ αυτό 

το λόγο βρίσκεται σε συνεχή 

αναζήτηση νέων προμηθευτών. 

Πολλοί πελάτες ζητούσαν να 

δουν τα προϊόντα διά ζώσης, 

οπότε δημιουργείται τώρα ένα 

μικρό εκθετήριο, το οποίο γίνεται 

όλο και μεγαλύτερο. 

Το επόμενο σχέδιό της είναι να 

μεταφράσει τον ιστότοπο στα 

ρωσικά και να προωθήσει τις 

εξαγωγές προς τη Ρωσία. 
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8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Stanislav AVSEC, Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία 

Το παρόν Κεφάλαιο παρέχει συνοπτικά σχόλια και προβληματισμούς σχετικά 

με το Έργο Dreamy m-learning, καθώς και την προσέγγιση της εκμάθησης 

μέσω κινητών τηλεφώνων, που χρησιμοποιείται εν γένει για την επιχειρηματική 

εκπαίδευση. 

Ο κύριος στόχος του Έργου Dreamy m-learning ήταν διττός. Πρώτον, να 

χαρτογραφήσει τις ανάγκες των γυναικών χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και 

να σχεδιάσει ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον εκμάθησης μέσω κινητών 

τηλεφώνων. Δεύτερον, να δοθεί μια επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

για τις γυναίκες, οι οποίες επιθυμούν να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους από το 

σπίτι τους με μεγάλη υποστήριξη της εκμάθησης μέσω κινητών τηλεφώνων ως 

στρατηγική. 

 

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι μία από 

τις βασικές δράσεις της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Η 

Eurostat ανέφερε ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των ενηλίκων με πολύ 

χαμηλότερο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιμετώπιζε κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού τα τελευταία πέντε έτη. Οι γυναίκες 

χαμηλού μορφωτικού επιπέδου είναι πιο πιθανόν να διαβιούν σε συνθήκες 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση τους άνδρες, διότι τα εμπόδια 

που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες οδηγούν στον αποκλεισμό τους από την πλήρη 

συμμετοχή σε όλους τους τομείς της ζωής. Πολλές από αυτές τις γυναίκες 

χαμηλού μορφωτικού επιπέδου είτε απασχολούνται είτε όχι, ασχολούνται με τις 

χειροτεχνίες. Παρόλο που σήμερα, τα προϊόντα χειροτεχνίας καθίστανται όλο 

και πιο πολύτιμα στα μάτια του πελάτη, οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες 

δεν γνωρίζουν την πραγματική αξία των προϊόντων τους ή πώς να τα 

χρησιμοποιούν με εμπορική προοπτική. 
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Το Dreamy m-learning αντιμετώπισε τη δράση αυτή σε σημαντική κλίμακα, τόσο 

με διεθνή όσο και με περιφερειακό αντίκτυπο. Οκτώ μέλη του Έργου από χώρες 

σε όλη την Ευρώπη, δεσμεύονται να παρέχουν πρακτική πολλαπλασιαστών με 

νέες αντιλήψεις για το πώς θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα - 

χρησιμοποιώντας διδακτικές ενότητες εκμάθησης μέσω κινητών τηλεφώνων για 

την εκπαίδευσή τους. Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια σειρά από νέες 

ευκαιρίες για το σχεδιασμό και τη βελτίωση των φυσικών και εικονικών 

μαθησιακών περιβαλλόντων, των αλληλεπιδράσεων, της απόκτησης 

δεξιοτήτων και της ανάπτυξης γνώσεων σε διάφορες μορφές που λαμβάνουν 

χώρα σε επίσημα και ανεπίσημα πλαίσια. Επιπλέον, οι κινητές συσκευές με τις 

εφαρμογές τους, προσφέρουν στους σχεδιαστές μαθημάτων τη δυνατότητα 

προσαρμοστικής μάθησης, όπου η εκμάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων 

προσαρμόζεται επίσης σε εκπαιδευόμενους με διαφορετικές μαθησιακές 

ανάγκες και σε σχέση με το μαθησιακό πλαίσιο, ειδικά σε χώρους χωρίς 

αποκλεισμούς. Οι εκπαιδευόμενοι αλληλοεπιδρούν εντός πλαισίου ως 

συνεργάτες ή μεμονωμένοι εκπαιδευόμενοι, όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

εκπαιδευόμενων και κινητών συσκευών απαιτούν ανάδραση, διαπραγμάτευση, 

διαβούλευση, υποστήριξη και εμπιστοσύνη μεταξύ των βασικών 

εκπαιδευόμενων. Η εκμάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων μπορεί να εισέλθει σε 

εκπαιδευτικά πλαίσια χωρίς αποκλεισμούς, ειδικά με εκπαιδευόμενους με 

διάφορες ιδιαιτερότητες, συμπεριλαμβανομένων των διανοητικών και 

ψυχοκινητικών αναπηριών και των κοινωνικοοικονομικών μειονεκτημάτων. 

 

Σήμερα, οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις και το 

μεγαλύτερο όπλο που μία επιχειρηματίας πρέπει να έχει προκειμένου να 

κερδίσει τη μάχη είναι να διατηρήσει τον εαυτό της αφοσιωμένο στην ιδέα που 

πιστεύει ότι θα φέρει αλλαγή στη ζωή της, στην επιχείρηση, στον κόσμο. Οι 

επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν ακόμη 

μειοψηφία και τα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

αντικατοπτρίζονται: (1) στην περιφρόνηση των κοινωνικών προσδοκιών, (2) 

στην αντιμετώπιση της περιορισμένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση, (3) 

στην αγωνία να ληφθούν σοβαρά υπόψη, (4) στην κατοχή των επιτευγμάτων (5) 
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στην οικοδόμηση ενός δικτύου υποστήριξης, (6) στην εξισορρόπηση της 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και (7) στην αντιμετώπιση του φόβου 

της αποτυχίας. 

 

Σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, 

παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στο εγχειρίδιο, αρκετές ιστορίες επιτυχίας και 

συμβουλές από γυναίκες επιχειρηματίες. Οι γυναίκες επιχειρηματίες, οι οποίες 

πέτυχαν στην εργασία τους, βρίσκονται στις κύριες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες των γυναικών, όπως είναι τα είδη υφασμάτων και υποδημάτων, 

οι υπηρεσίες καλλυντικών για ειδικές περιστάσεις, τα είδη διατροφής και τα 

αντικείμενα πνευματικής ανάπτυξης. 

 

Συνοπτικά, το Έργο Dreamy m-learning φέρνει μια νέα προσέγγιση για την 

αποτελεσματική χρήση των κινητών συσκευών προκειμένου να ξεκινήσετε μια 

επιχείρηση από το σπίτι. Δείξαμε την ικανότητα να ξεκλειδώσουμε τις 

δυνατότητες των κινητών συσκευών να μειώσουμε τον κίνδυνο αποτυχίας των 

δυνητικών γυναικών επιχειρηματιών, να μειώσουμε το άγχος της τεχνολογίας 

και να ενισχύσουμε τις επιχειρηματικές προθέσεις. Υπάρχουν ακόμα πολλά 

«οδοφράγματα» να ξεπεραστούν στην εκμάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων της 

επιχειρηματικότητας, αλλά με έξυπνη και στοχαστική συζήτηση, με παθιασμένη 

υπεράσπιση και υποστήριξη και με πνεύμα περιπέτειας, είμαστε βέβαιοι ότι η 

εκμάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων θα καταστεί η κυρίαρχη μορφή 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για μια ανταγωνιστική οικονομία τα επόμενα 

χρόνια. 
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Το Εγχειρίδιο Εκμάθησης μέσω Κινητών 

Τηλεφώνων του Dreamy απευθύνεται στη 

σύγχρονη, έγκαιρη εκπαίδευση που είναι κατάλληλη 

για όσους δεν έχουν χρόνο για άλλους τύπους 

επίσημης εκπαίδευσης. Η κινητή τεχνολογία έχει 

διεισδύσει στη ζωή μας και οι κινητές συσκευές 

αποτελούν επέκταση του σώματος και του μυαλού 

μας. 

Αποτελεί φυσική συνέπεια, το ότι η κινητή 

τεχνολογία χρησιμοποιείται σε διάφορες πτυχές της 

ζωής μας. Ορισμένοι τη χρησιμοποιούν για λόγους 

επικοινωνίας, ενώ άλλοι γιαλόγους διασκέδασης. Τα 

τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε αυξημένη χρήση 

της κινητής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Η 

εκπαίδευση μέσω κινητών τηλεφώνων απαιτεί την 

αρχή ειδικού σχεδιασμού, κατάλληλη για κινητές 

συσκευές, αποτελεσματική διεπαφή χρήστη, καθώς 

και ικανοποίηση των χρηστών. 

Στο εγχειρίδιο, η αρχή υλοποιείται για συγκεκριμένο 

στοχοθετημένο γυναικείο ακροατήριο, με όλους τους 

περιορισμούς της σύγχρονης κοινωνίας. Μολονότι, 

αυτό είναι ένα περιορισμένο δείγμα δυνητικών 

εκαπιδευόμενων, τα αποτελέσματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε άλλους τύπους εκπαίδευσης 

μέσω κινητών τηλεφώνων. Όποιος/α θέλει να 

διευρύνει την άποψή του/της σχετικά με την 

εκπαίδευση μέσω κινητών τηλεφώνων, να 

προετοιμάσει εκπαιδευτικά υλικά μέσω αυτών ή να 

συμμετάσχει στην εκπαίδευση μέσω κινητών 

τηλεφώνων, θα βρει το βιβλίο χρήσιμο ως εγχειρίδιο 

ή ως αναφορά για τις προσπάθειές του/της. 

Καθηγητής, Δρ. Marjan Krašna, Διδακτική ΤΠΕ, 

Πανεπιστήμιο του  Maribor, Σλοβενία 

Σήμερα υπάρχει σημαντική υποστήριξη για τις 

γυναίκες επιχειρηματίες, οι οποίες μετασχηματίζουν 

την εργασία και την εγχώρια παραγωγή σε 

επιχείρηση. Ωστόσο, αυτή η ομάδα επιχειρηματιών 

είναι σχετικά λιγότερο μορφωμένη και πιο δύσκολη 

στην πρόσβαση επιχειρηματικής γνώσης με 

επίσημους τρόπους. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι οι 

γυναίκες επιχειρηματίες χρειάζονται ειδικά εργαλεία 

προκειμένου να έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση 

σε πληροφορίες, να αλληλοεπιδρούν με τους 

άλλους και να επωφελούνται από προηγούμενες 

εμπειρίες. 

Το Έργο Dreamy Mobile Learning προσφέρει μια 

εκπαιδευτική διαδρομή βασισμένη σε σύγχρονες 

τεχνολογίες, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση των 

γυναικών επιχειρηματιών στις πληροφορίες και την 

επίλυση προβλημάτων με τη χρήση πληροφοριών. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι πολλές γυναίκες 

επιχειρηματίες δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε 

προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης λόγω φόρτου 

εργασίας, η αξία των πληροφοριών που χρειάζονται 

είναι καλύτερα κατανοητή. 

Η κινητή τεχνολογία χρησιμοποιείται ευρέως. Ένα 

εργαλείο που είναι τόσο σύνηθες δεν 

χρησιμοποιείται μόνο για λόγους επικοινωνίας και 

ψυχαγωγίας, αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 

μέσω ειδικών εφαρμογών στην τεχνολογία αυτή. Η 

εφαρμογή του Dreamy Mobile Learning μπορεί να 

είναι πολύ χρήσιμη ως ένας ειδικός τρόπος 

κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, το 

παρόν εγχειρίδιο μπορεί να συμβάλει στη μάθηση 

μεταξύ τους διότι παρουσιάζει μια συγκριτική 

προοπτική των εμπειριών διαφόρων εταίρων από 

διαφορετικές χώρες. 

Καθηγητής, Δρ. Belkis Ozkara, Πανεπιστήμιο 

Kocatepe του Αφιόν, Τουρκία 


