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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Το Dreamy m- Learning Project απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες που εγκατέλειψαν 
σχετικά νωρίς την εκπαιδευτική τους πορεία και ασχολούνται με χειροτεχνίες από το 
σπίτι τους. Οι γυναίκες αυτές δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, και συνήθως είναι 
κοινωνικά αποκλεισμένες. Για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι που 
είτε είναι στο όριο της φτώχιας, είτε αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη βασικών αγαθών 
ή/και ζουν σε νοικοκυριό που τα μέλη του δεν απασχολούνται αρκετά ώστε να 
εξασφαλίζονται τα προς το ζην, χρησιμοποιείται η συντομογραφία ΟΦΚΑ (Όριο 
Φτώχειας και Κοινωνικού Αποκλεισμού). Ο δείκτης ΟΦΚΑ, λοιπόν, αντιπροσωπεύει την 
μερίδα πληθυσμού που έρχεται αντιμέτωπος τον κίνδυνο της φτώχειας ή/και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με την Eurostat [Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία] το 
2015, 118,7 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες, ή αλλιώς το 23,7% του πληθυσμού των 28 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της φτώχειας ή/και 
του κοινωνικού αποκλεισμού (ΟΦΚΑ), με την πλειονότητα αυτών να είναι χαμηλού 
εκπαιδευτικού επιπέδου (Eurostat ilc_peps01). Το ποσοστό των γυναικών που 
μαστιζόταν από την φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό ήταν κατά 1,4% μεγαλύτερο 
από το αντίστοιχο των ανδρών για το 2015. Στην Ευρώπη, 12 εκατομμύρια περισσότερες 
γυναίκες από ότι άνδρες ζουν στο όριο της φτώχειας. 

      Η Εικόνα Α1 δείχνει το ποσοστό γυναικών που εμπίπτουν στον δείκτη ΟΦΚΑ για τα 28 
κράτη-μέλη (στο έξης κ-μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής ΕΕ), καθώς και για τα κράτη 
που συνεργάζονται με το Dreamy m- Learning project. Το 2015, περισσότερο από το ένα 
τρίτο των γυναικών αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της φτώχειας ή/και του κοινωνικού 
αποκλεισμού στην Τουρκία (40%) και στην Ελλάδα (36,4%). Στην Πολωνία και στην 
Σλοβενία, οι γυναίκες παρουσίασαν χαμηλότερους δείκτες ΟΦΚΑ (23,9% και 22,8% 
αντίστοιχα). Στην άλλη άκρη της κλίμακας, οι χαμηλότεροι δείκτες ΟΦΚΑ για τις 
γυναίκες σημειώθηκαν στην Γαλλία (17,5%). Ο μέσος όρος για τα 28 κ-μ της ΕΕ ανήλθε 
στο 23,9%. 
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Πηγή: Eurostat Data Base 2018 [ilc_peps01]     

Εικόνα Α 1. Γυναίκες που κινδυνεύουν από φτώχεια ή/και 
κοινωνικό αποκλεισμό [δείκτης ΟΦΚΑ] 

(γυναίκες 18 ετών και άνω- %) 
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      Σύμφωνα με την EUROSTAT 2018 στην ΕΕ, το 34,7% των ενηλίκων που έχουν 
ολοκληρώσει μέχρι και την κατωτέρα δευτεροβάθμια εκπαίδευση (στην Ελλάδα το 
γυμνάσιο), βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού. Ωστόσο, οι 
γυναίκες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο κινδυνεύουν περισσότερο από την φτώχεια 
ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό από ότι οι άνδρες, εξαιτίας των υφιστάμενων 
εμποδίων που τους αποτρέπουν την πλήρη συμμετοχή σε όλα τα κοινωνικά δρώμενα. 
Μεταξύ άλλων αιτιών, το γεγονός ότι την ευθύνη των οικιακών εργασιών την 
αναλαμβάνουν κυρίως οι γυναίκες, συμβάλλει στο φαινόμενο της γυναικείας ανεργίας, 
καθώς και της κακοπληρωμένης και μη εξασφαλισμένης εργασίας τους. 

       Η Εικόνα 2 δείχνει τις γυναίκες 18 ετών και άνω, οι οποίες κινδυνεύουν από φτώχεια 
ή/και κοινωνικό αποκλεισμό με βάση το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, σύμφωνα με τη 
Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Εικόνα 2 καταγράφει το ρίσκο της φτώχειας ή/και του κοινωνικού αποκλεισμού με βάση 
το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών ετών 18 και άνω για το 2015. Όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 2, το 2015,  οι γυναίκες με το χαμηλότερο δυνατό εκπαιδευτικό επίπεδο (επίπεδα 0-
2 – πιο χαμηλά από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την κατωτέρα δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση) αντιμετώπιζαν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας ή/και κοινωνικού 
αποκλεισμού στην Τουρκία (46,4%), στην Ελλάδα (40,5%), στη Σλοβενία (40,9%), στην 
Πολωνία (36,7%), και στην Γαλλία (25,1%). Ο μέσος όρος των 28 χωρών της ΕΕ ανήλθε στο 
34,7%. 
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Εικόνα A 2. Γυναίκες που κινδυνεύουν από φτώχεια 
ή/και κοινωνικό αποκλεισμό με βάση το εκπαιδευτικό 

τους επίπεδο (γυναίκες 18 ετών και άνω-%)  
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Πολλές από αυτές τις γυναίκες, απασχολούμενες και μη, ασχολούνται με τις χειροτεχνίες. 
Παρόλο που σήμερα τα χειροποίητα προϊόντα παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση από το 
αγοραστικό κοινό, οι γυναίκες αυτές φαίνεται να μην αναγνωρίζουν την πραγματική αξία 
των προϊόντων τους, και συνεπώς να μην τα εκμεταλλεύονται εμπορικά στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των γυναικών αυτών πετυχαίνουν σταθερό 
εισόδημα μέσω των πολύτιμων δεξιοτήτων τους. Πολλές φορές οι χειροτεχνίες αυτές, είτε 
προς όφελος της οικογενείας είτε για την δημιουργία επιπλέον εισοδήματος, πωλούνται σε 
γείτονες, καθώς και σε τοπικούς καταναλωτές, κυρίως μέσω των τοπικών μπαζάρ. Έχοντας 
ήδη δεξιότητες που παραμένουν αχρησιμοποίητες και ανεκμετάλλευτες, τους δίνεται η 
ικανότητα, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενηλίκους σχετικά με την σωστή 
αποτίμηση των χειροτεχνιών τους, να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Σχετικά με 
αυτό, τα τελευταία χρόνια, η εκμάθηση μέσω φορητών συσκευών καθιερώνεται όλο και 
περισσότερο στον κλάδο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι φορητές συσκευές παρέχουν τη 
δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων και μπορούν να προσφέρουν 
σε ενηλίκους ευκαιρίες για επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα φορητών συσκευών σχεδιάζονται συνήθως για την υποστήριξη των 
μαθημάτων φυσικής παρουσίας, όπως π.χ. την περιγραφή τους, τα σχέδια μαθήματος, τις 
εξετάσεις, τα μηνύματα κ.α., και όχι για τις ανάγκες των ανθρώπων χαμηλού εκπαιδευτικού 
επιπέδου. Το γεγονός αυτό συνήθως ενισχύει την πεποίθηση πως η εκπαίδευση μέσω 
φορητών συσκευών δεν απευθύνεται στους ανθρώπους της κατηγορίας αυτής. Στις μέρες 
μας, τα κινητά τηλέφωνα δεν αποτελούν πλέον σύμβολο υψηλού κοινωνικού στάτους, 
αντιθέτως είναι αναγκαία για τους ενηλίκους ανεξαρτήτου οικονομικής επιφάνειας. 
Επιπλέον, ο ενθουσιασμός για τα smartphones έχει αρχίσει να φθίνει, μιας και 
παρατηρείται μια στροφή προς τις πιο απλές συσκευές στην αγορά κινητών τηλεφώνων. 

Συνεπώς, στις μέρες μας, η βασική προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζει στην ανάπτυξη 
καταλλήλων εκπαιδευτικών μέσων ώστε να προωθηθεί η χρήση των κινητών τηλεφώνων 
στον τομέα της εκπαίδευσης. Με βάση τα παραπάνω, απευθυνόμαστε κυρίως σε γυναίκες 
χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, οι οποίες δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, και 
ασχολούνται με τις χειροτεχνίες από το σπίτι τους. Ο σκοπός μας είναι να τις βοηθήσουμε 
να αποκτήσουν ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες, έτσι ώστε να ικανές να 
εμπορεύονται τις χειροτεχνίες τους σε ψηφιακές αγορές με την σωστή χρήση των 
smartphones τους. Με γνώμονα τον στόχο αυτό, θα δημιουργήσουμε μια απλή πλατφόρμα 
που θα έχει τη μορφή μιας εφαρμογής για iOS και Android, μέσο της οποίας θα παρέχουμε 
υλικό στους χρήστες. Αφού ολοκληρωθεί το project, αυτή η εφαρμογή για κινητά θα είναι 
πλήρως λειτουργική και ελεγμένη, και συνεπώς διαθέσιμη για κατέβασμα από όλες τις 
διαθέσιμες ανοιχτές πλατφόρμες. 

Μέσω της πλατφόρμας αυτής, οι γυναίκες θα έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες 
που χρειάζονται. Τα εργαλεία εκμάθησης θα περιλαμβάνουν ευέλικτη, γρηγορότερη και 
ευκολότερη πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, 
μειωμένο περιττό περιεχόμενο, και επαρκείς αντί για εκτενείς πληροφορίες. Κάθε ενότητα 
θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς εκπαιδευτικούς στόχους και θα 
προσφέρει οδηγίες βήμα προς βήμα στους χρήστες, έτσι ώστε να μπορέσουν να 
εμπορεύονται ηλεκτρονικά τα χειροποίητα προϊόντα τους μέσω της χρήσης των κινητών 
τηλεφώνων τους. Χάρη στην λειτουργία πλοήγησης, με το πέρας του εκπαιδευτικού 
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προγράμματος οι γυναίκες θα είναι ικανές να χρησιμοποιήσουν πιο εξειδικευμένες 
λειτουργίες των συσκευών τους για να αποκτήσουν την απαραίτητη πληροφόρηση, γνώση, 
και εκπαίδευση ώστε να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Ο στόχος μας είναι να τους 
δώσουμε ένα σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων με έναν απλό και εύκολο τρόπο. Έτσι, θα 
γνωρίζουν πως να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό στο Instagram μέσω του οποίου θα 
μπορούν να εμπορεύονται προϊόντα. Επίσης, θα μπορούν να κατοχυρώσουν ένα όνομα 
domain, να βγάλουν φωτογραφίες τα προϊόντα τους και να τα ανεβάζουν στην ιστοσελίδα 
τους. Επίσης θα ενημερωθούν με σχετικά τοπικά και διεθνή links, θα εντοπίσουν τους 
σχετικούς χονδρεμπόρους, θα λάβουν πληροφορίες για το άνοιγμα τραπεζικού 
λογαριασμού, θα μάθουν τη διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας, τις διαδικασίες μεταφοράς 
κλπ. Όλα τα παραπάνω θα γίνονται πάντα με την παροχή αναλυτικών οδηγιών σε αυτές. 

Με γνώμονα τους παραπάνω στόχους, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που έχουν γίνει ως 
τώρα, κάθε χώρα ετοίμασε την δική της εθνική έκθεση στο ξεκίνημα του project. Έπειτα, οι 
εκθέσεις της κάθε χώρας συγκεντρώθηκαν σε μια συνοπτική έκθεση. Έτσι, η SOTA θα 
αντιπροσωπεύει τα εθνικά αποτελέσματα των εκθέσεων. Οι εθνικές εκθέσεις που 
παρουσιάζονται σε αυτή την έρευνα είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του project. 
Για τις ανάγκες της ανάλυσης, λαμβάνεται υπ’ όψη το νομοθετικό πλαίσιο και η 
γραφειοκρατία της κάθε συνεργαζόμενης χώρας που εξετάζεται και παρουσιάζεται μέσω 
των εκθέσεων, και έτσι αντιμετωπίζονται αναλόγως τα υπόλοιπα δεδομένα, όπως π.χ. η 
διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας, οι τιμολογιακοί κανονισμοί, η αίτηση για ηλεκτρονικά 
τιμολόγια, οι λοιπές γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι ιδιωτικές ή κυβερνητικές 
πρωτοβουλίες κλπ. Αυτές οι εκθέσεις θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τους κανόνες και 
τους κανονισμούς των χωρών προέλευσής τους και θα χρησιμοποιηθούν σαν περιεχόμενο 
του εκπαιδευτικού προγράμματος (θα διαφέρουν ανάλογα την ενότητα). Ο Πίνακας 1 
δείχνει μια σύνοψη των εκθέσεων των χωρών αυτών. 

                                              Πίνακας A.1. Μια σύνοψη των Εθνικών Εκθέσεων 

 ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ 

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

Ναι (Φορο- 
απαλλαγή) 

Όχι Όχι Όχι Ναι (Φορο- 
απαλλαγή) 

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

Ναι 

 

Ναι  Ναι Ναι 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Παρόμοια Παρόμοια Παρόμοια Παρόμοια Παρόμοια 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Ναι Όχι Όχι Όχι Ναι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ναι Ναι  Όχι Ναι 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΕΝΟΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ (ΕΕ, 
ΜΚΟ, ΚΛΠ) 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 
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ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ Η 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Όχι Ναι Ναι Όχι Ναι 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 
ΑΓΑΘΩΝ 

Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ίδια Ίδια Ίδια Ίδια Ίδια 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 

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

ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 

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

ΜΕΘΟΔΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ίδιες Ίδιες Ίδιες Ίδιες Ίδιες 
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Eurostat Data Base 2018 [ilc_peps04] 

Eurostat Data Base 2018 [ilc_peps01] 

Για επεξήγηση των στατιστικών αποτελεσμάτων της Eurostat και για τους δείκτες της 

Ευρώπης 2020 – φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός 2018  

ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/.../Europe_2020_ 

Επεξήγηση των στατιστικών αποτελεσμάτων της Eurostat και Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση 

της Εκπαίδευσης (ISCED) 2011 (εκπαιδευτικά επίπεδα) 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED) 

 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στις μέρες μας, οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης, 

αλλά μόνο το 34,4% των αυτοαπασχολούμενων και το 30% των νέων επιχειρηματιών. Στην 

Τουρκία, οι γυναίκες απαρτίζουν το 49,8% του συνολικού πληθυσμού και το ποσοστό των 

γυναικών-εργοδοτών στην Τουρκία ανέρχεται μόλις στο 9,0%. Επομένως, η γυναικεία 

δημιουργικότητα και επιχειρηματική δυνατότητα αποτελούν ανεκμετάλλευτες πηγές 

οικονομικής ανάπτυξης και εργασίας, στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε τη δέουσα 

προσοχή (EC 2017). 

Παρόλο που η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης, οι 

γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν μείζων ζήτημα για την Τουρκία. Αποτελέσματα 

ερευνών που διεξήχθησαν στην Τουρκία, δείχνουν πως ορισμένα από τα πιο συχνά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες, είναι το κοινωνικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον και οι προκαταλήψεις που αυτό αναπαράγει σχετικά με τον ρόλο 

των γυναικών. Επίσης, είναι η έλλειψη εκπαίδευσης, οι αντιδράσεις της οικογένειας, ο 

υπερβολικός φόρτος οικιακής εργασίας, οι δυσκολίες ως προς στην χρηματοδότηση και την 

πρόσβαση σε υποστηρικτικές πρωτοβουλίες, καθώς και το γεγονός ότι περισσότερες 

γυναίκες παρά άντρες συμβάλλουν στον αγώνα για τις προσωπικές ελευθερίες των 

γυναικών. Η επίδραση της πατριαρχικής κουλτούρας επάνω στην κοινή γνώμη για τον ρόλο 

των γυναικών γίνεται φανερή μέσω ορισμένων ερευνών. Με άλλα λόγια, ο ρόλος της 

γυναίκας στην κοινωνία καθορίστηκε κυρίως μέσω της παράδοσης, της κουλτούρας, και 

των αξιών αυτής. Όμως, παρά τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές, στην ουσία όλες οι 

γυναίκες των χωρών της ΕΕ αντιμετωπίζουν έμμεσα ή άμεσα παρόμοια προβλήματα. Τα 

εμπόδια είναι πολύ μεγαλύτερα για τις γυναίκες που βρίσκονται σε δεινή θέση, ειδικά 

εκείνες με χαμηλό εισόδημα και εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Υπό αυτό το πρίσμα, το Dreamy m- Learning project έχει σχεδιαστεί για τις μη-

προνομιούχες γυναίκες, ώστε να μπορέσουν να στήσουν τη δική τους επιχείρηση. Σκοπός 

του είναι να τους βοηθήσει να αποκτήσουν ψηφιακές και επιχειρηματικές ικανότητες, ώστε 

να πωλούν τις χειροτεχνίες τους σε ψηφιακές αγορές, μέσω της σωστής χρήσης των 

smartphones τους. Να δημιουργηθούν, δηλαδή, επιχειρηματικές ευκαιρίες σε μη-

προνομιούχες γυναίκες. Στο στάδιο αυτό, οι εθνικές εκθέσεις θα παρέχουν χρήσιμες 

πληροφορίες για το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και θα βοηθήσουν τις γυναίκες να βρουν 

τις κατάλληλες ανά χώρα μεθόδους επίτευξης των στόχων του προγράμματος. 
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1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

Στις παρακάτω ενότητες δίνονται ορισμένα στατιστικά αποτελέσματα, τα οποία παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με την θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση, τις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά εργασίας, και το επιχειρηματικό περιβάλλον της Τουρκίας. 

1.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Σύμφωνα με την TURKSTAT [Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Τουρκίας] το 2016, το ποσοστό 

του συνολικού πληθυσμού που ήταν ηλικίας 25 ετών και άνω και είχαν ολοκληρώσει 

τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό επίπεδο ανερχόταν στο 88,9%. Το αντίστοιχο ποσοστό για 

τους άνδρες ανερχόταν στο 95,1% ενώ για τις γυναίκες στο 82,8%. Το ποσοστό των 

αναλφάβητων ετών 25 και άνω για τον συνολικό πληθυσμό είναι 5,1%, διαχωρίζοντας όμως 

τους άνδρες από τις γυναίκες, παρατηρούμε τα ποσοστά να είναι 1,6% και 8,5% αντίστοιχα 

για το 2016. Παρατηρείται, λοιπόν, πως ο αναλφάβητος πληθυσμός των γυναικών είναι 5 

φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των ανδρών. Τα εκπαιδευτικά επίπεδα των 

γυναικών απεικονίζονται παρακάτω στο Γράφημα 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Πηγή: TurkStat, Education Statistics, 2017 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, μόλις το 33,6% των γυναικών έχουν ολοκληρώσει την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ενώ το ποσοστό των αποφοίτων λυκείου ή ισόβαθμων 

Illiterate
Literate
without
diploma

Primary
School

Primary
Education

Junior high
school and
equivalent

High school
and

equivalent

Higher
education

Master Doctorate Unknown

Seri 1 8.5 8.5 33.6 10.3 7.0 15.6 14.1 1.2 0.3 1.0

8.5 8.5 

33.6 

10.3 

7.0 

15.6 
14.1 

1.2 0.3 1.0 

Γράφημα 1: Ολοκληρωμένη επίσημη εκπαίδευση- % Γυναίκες 2016, 25+ 
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ιδρυμάτων ηλικίας 25 ετών και άνω, ανέρχεται συνολικά στο 19,5%, για τους άνδρες μόνο 

είναι 23,5% και για τις γυναίκες 15,6%. Το συνολικό ποσοστό αποφοίτων υψηλότερων 

σχολών είναι 15,5%, για τους άνδρες 17,9% και για τις γυναίκες 14,1%. Αξίζει να σημειωθεί 

πως τα ποσοστά αποφοίτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων είναι 

χαμηλά. 

1.2 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Το εργατικό δυναμικό της χώρας ανέρχεται στα 31 εκατομμύρια 790 χιλιάδες άτομα για το 

2017. Παρόλο που οι γυναίκες της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια φτάνουν μέχρι και την 

ανώτατη εκπαίδευση, παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία και έτσι τα ποσοστά 

αναπαραγωγής σημειώνουν πτώση, τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό 

δυναμικό παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση τα αντίστοιχα άλλων χωρών που βρίσκονται 

σε παρόμοιο στάδιο ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το εργατικό 

δυναμικό του κάθε νοικοκυριού, στην Τουρκία η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό του 

πληθυσμού 15 ετών και άνω ήταν 51,3%, 72% μόνο για τους άνδρες και 33% για τις 

γυναίκες για το 2017. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κύρια αιτία για την αποχή των 

γυναικών από την εργασία αποτέλεσαν οι οικιακές υποχρεώσεις που τους έχουν ανατεθεί. 

Από την άλλη πλευρά, όταν διερευνήθηκε το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό 

με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο, παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες υψηλότερου 

εκπαιδευτικού επιπέδου συμμετείχαν περισσότερο στο εργατικό δυναμικό. Το ποσοστό 

συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό για αναλφάβητες γυναίκες ήταν 16,1%, για γυναίκες 

εκπαιδευτικού επιπέδου κατώτερου του λυκείου 26,6%, για γυναίκες που είχαν 

αποφοιτήσει από το λύκειο 32,7%, για γυναίκες που είχαν αποφοιτήσει από τεχνικά λύκεια 

40,8% και για γυναίκες που είχαν αποφοιτήσει από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 71,6% 

(TURKSTAT 2017). 

 

 

 

 

 

                  

                                        Source: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017        

 [PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

Εικόνα 2: Εργατικό δυναμικό άνα νοικοκυρίο, 2017   
(ηλικίες 15+) 

Male

Female
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                              Πηγή: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για το εργατικό δυναμικό 

ανά νοικοκυριό, στην Τουρκία το ποσοστό απασχόλησης του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 

15 ετών και άνω ήταν 46,3%, μόνο για τους άνδρες 65,1% και για τις γυναίκες 27,7% για το 

2017. 

 
                                        Πηγή: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

Όταν αναλύθηκαν οι δείκτες απασχόλησης της κάθε συνεργαζόμενης με το Dreamy m- 

Learning πρόγραμμα χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, 

παρατηρήθηκε ότι η Σλοβενία κατείχε τα πρωτεία στην γυναικεία απασχόληση με ποσοστό 

47,9% και εξαιρουμένης της Τουρκίας, η Ελλάδα είχε το χαμηλότερο δείκτη απασχόλησης 

γυναικών με μόλις 33,8% για το 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

19.460, 69% 

8.729, 31% 

Εικόνα 3: Αριθμός απασχόλησης-2017(ηλικίες 15+)  

Male

Female

47.9 

46.3 

45.8 

33.8 

27.7 
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Εικόνα 4: Αναλογία πληθυσμού με απασχόληση, 15+, 
γυναίκες (%) (μοντελοποιημένoς υπολογισμός ILO)* 
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                     Πηγή: https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.FE.ZS 

*Σημείωση: Η απασχόληση ορίζεται ως το σύνολο ατόμων, τα οποία βρίσκονται εντός του ορίου ηλικίας για 

νόμιμη εργασία, και κατά τη διάρκεια της μικρής περιόδου της έρευνας προέβησαν σε οιαδήποτε 

δραστηριότητα παραγωγής αγαθών ή προσφοράς υπηρεσιών με απώτερο σκοπό το κέρδος ή την αμοιβή 

τους, και εντός εκεινής της μικρής περιόδου είτε βρίσκονταν επί τω έργω, είτε έλειπαν προσωρινά από την 

εργασία ή/και απλά είχαν ενεργή εργασιακή σύμβαση με κάποιον εργοδότη. Η νόμιμη ηλικία για εργασία 

σχεδόν σε όλες τις χώρες είναι από 15 ετών και άνω. 

Ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω ανήλθε στα 3 εκατομμύρια 291 χιλιάδες 

άτομα το 2017 στην Τουρκία. Όταν ερευνήθηκε ο δείκτης ανεργίας για τις γυναίκες 

συγκεκριμένα, όπως φαίνεται παρακάτω στο Γράφημα 5, οι γυναίκες απαρτίζουν το 60% 

του ανέργου πληθυσμού της χώρας ενώ οι άνδρες το 40%. 

 

Πηγή: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

Ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 15 έως 24 ετών ανήλθε στα 3 εκατομμύρια 409 χιλιάδες 

άτομα το 2017. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 6, ενώ το ποσοστό ανέργων νεαρών γυναικών 

ήταν 59%, το αντίστοιχο για τους νεαρούς άνδρες ήταν 41%. Με άλλα λόγια, οι δείκτες 

απασχόλησης ήταν χαμηλότεροι στις νεαρές γυναίκες από ότι στους νεαρούς άνδρες. 

 

9.4%, 40% 

14.1%, 60% 

Γράφημα 5: Δείκτης ανεργίας, 2017 (ετών 15+)  

Male

Female

17.80%, 41% 

26.10%, 59% 

Γράφημα  6: Ποσοστό ανεργίας νέων, 2017 (15-
24 ετών) 

Male

Female

https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.FE.ZS
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Source: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

1.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Σύμφωνα με τον διαμοιρασμό της απασχόλησης ανά τομέα, 2,471 εκατομμύρια άνθρωποι 

απασχολούνταν στον αγροτικό τομέα, 1,241 εκατομμύριο στον βιομηχανικό, 961 χιλιάδες 

στο εμπόριο και σε λοιπές υπηρεσίες. Συνεπώς, ο αγροτικός τομέας καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μερίδιο. 

 

                                    Πηγή: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

Όπως φαίνεται παρακάτω στο Γράφημα 8, μεταξύ των 8 εκατομμυρίων 729 χιλιάδων 

εργαζομένων γυναικών, 5 εκατομμύρια 580 χιλιάδες γυναίκες δουλεύουν σε χώρο εργασίας 

με σταθερές συνθήκες εργασίας και 2 εκατομμύρια 437 χιλιάδες γυναίκες δουλεύουν στα 

χωράφια. 627 χιλιάδες γυναίκες δουλεύουν από το σπίτι. 
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Γράφημα 7: Απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 
2017(Γυναίκες 15+ ετών -Ανά χιλιάδα)   
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                                  Πηγή: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

Στην Τουρκία, το 21,4% της συνολικής απασχόλησης, η οποία περιλάμβανε 28 εκατομμύρια 

488 χιλιάδες το 2017, ήταν αυτοαπασχολούμενοι και εργοδότες. Επίσης, ο αριθμός των 

αυτοαπασχολούμενων ήταν 4 εκατομμύρια 781 χιλιάδες και ο αριθμός των εργοδοτών ήταν 

1 εκατομμύριο 320 χιλιάδες άτομα. Οι ποσοστιαίοι δείκτες απεικονίζονται παρακάτω στα 

γραφήματα 9 και 10 αντίστοιχα. Όπως φαίνεται και στα γραφήματα, το ποσοστό των 

αυτοαπασχολούμενων ανδρών είναι υπερδιπλάσιο του αντιστοίχου των γυναικών. Στο ίδιο 

μοτίβο, το ποσοστό των ανδρών εργοδοτών είναι έξι φορές μεγαλύτερο από αυτό των 

γυναικών. Όσον αφορά τη θέση της γυναίκας στην απασχόληση, μπορούμε να δούμε στο 

Γράφημα 11, ότι 5 εκατομμύρια 322 χιλιάδες γυναίκες δουλεύουν σε τακτική βάση. Παρόλο 

που οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες είναι 576 χιλιάδες, οι γυναίκες εργοδότριες είναι 

μόνο 109 χιλιάδες, το 2017. 

 
Πηγή: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

 

8729 

5580 

2437 
627 85 

Total employment Fixed place    Field
(agriculture)

  Home  Mobile, irregular

Γράφημα  8: Απασχόληση ανά τύπο χώρου εργασίας, 
(Γυναίκες, Ανά χιλιάδα 2017)  
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Γράφημα 9: Ποσοστό των 
αυτοαπασχολούμενων σε συνάρτηση με 
το συνολικό εργατικό δυναμικό με βάση 

το φύλο, 2017 (%) 
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Πηγή: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

 

 
Πηγή: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ  

Οι παρακάτω ενότητες περιλαμβάνουν οδηγίες βήμα προς βήμα για εκείνους που θέλουν 

να πουλήσουν χειροποίητα προϊόντα από το σπίτι τους μέσω διαδικτύου. 

2.1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

6.0 

1.3 

Male Female

Γράφημα 10: Ποσοστό των εργοδοτών σε 
συνάρτηση με το συνολικό εργατικό 

δυναμικό με βάση το φύλο, 
 2017 (%) 

6258 
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567 261 109 

Total
Regular /Casual

employee

 Self- Employed Unpaid family
worker

Employer

Γράφημα 11: Απασχόληση με βάση το είδος  (Γυναίκες-
Εξαίρεση αγροτικού τομέα, Ανά χιλιάδα, 2017)  
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Σύμφωνα με το Άρθρο 9/6 του Νόμου για τον Φόρο Εισοδήματος, όσοι κατασκευάζουν και 
πωλούν χειροποίητα αγαθά από τα σπίτια που διαμένουν απαλλάσσονται από τον φόρο 
αυτό (Νόμος Ν. 183, ΦΕΚ Ν. 28366, 27/07/2012). 

Δεδομένου ότι δεν έχει προσληφθεί κάποιος εκτός του νοικοκυριού, 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, πλεκτά και μάλλινα 
προϊόντα, πλεξίδες, κορδόνια, 

 όλα τα κεντητά και τουριστικά αγαθά, ψάθες, καλάθια, σκούπες, σφουγγαρίστρες, 
βούρτσες,  

 τεχνητά λουλούδια, πλακέτες, πούλιες, χαντροειδή, κροσέ δημιουργίες, σχοινιά, 
τραχανάς, νούντλς, ραβιόλια κλπ. 

 
Για να απαλλαχθεί κανείς από τον φόρο, πρέπει να αποκτήσει το "Craft Certificate of 

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

Belgesi). 

 

Η παρακάτω διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό 

απαλλαγής φόρου για χειροτεχνίες: 

 

 Όσοι θέλουν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό πρέπει να κάνουν αίτηση στην 
φορολογική αρχή στην οποία υπάγεται η κατοικία τους. 

 Θα πρέπει να γραφούν τα παρακάτω ως περιγραφή του είδους της δραστηριότητας 
που θα αναγράφεται στο πιστοποιητικό: Κατασκευή και πώληση χειροποίητων 
προϊόντων από το σπίτι διαμονής (ΚΦΕ Άρθρο: 9/6). 

 Ως διεύθυνση εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας. 

 Εάν αποφασιστεί πως οι προϋποθέσεις του Άρθρου 9 του Κώδικα Φόρου 
Εισοδήματος πληρούνται, η αρμόδια φορολογική αρχή θα εκδώσει το 
πιστοποιητικό. 

 Ο κάτοχος του πιστοποιητικού δεν θα χρεωθεί κάποιο παράβολο. 

 Το πιστοποιητικό απαλλαγής φόρου για χειροτεχνίες ισχύει για τρία χρόνια από την 
ημερομηνία έκδοσής του και δύναται να ανανεωθεί στο πέρας της περιόδου αυτής 
με μια εκ νέου αίτηση στην αρμόδια φορολογική αρχή. 

2.1.1. ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΥ  

 Η τοποθεσία της νόμιμης κατοικίας θα πρέπει να καταχωριστεί σε κάποιον 
επαγγελματικό σύλλογο που συνεργάζεται με τον Σύλλογο Τούρκων Εμπόρων και 
Χειροτεχνών [Confederation of Turkish Tradesmen and Craftsmen]. 

 Θα πρέπει να δηλωθεί γραπτά η τοποθεσία της κατοικίας στην αίτηση προς τη 
δημοτική αρχή για εκχώρηση άδειας εργασίας. 
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 Για την χρησιμοποίηση της κατοικίας ως χώρου εργασίας, θα πρέπει όλοι οι 
ιδιοκτήτες να συνάψουν συμφωνία παρουσία συμβολαιογράφου. 

Η έκδοση τιμολογίων είναι υποχρεωτική και πρέπει να περιέχει τις παρακάτω 
πληροφορίες: 

1- Ημερομηνία, ακολουθία αυξόντων αριθμών και αύξων αριθμό; 

2- Όνομα του οργανισμού, και εάν υπάρχει, επωνυμία, διεύθυνση της επιχείρησης, και 

αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του πωλητή 

3- Όνομα πελάτη, επωνυμία, διεύθυνση, και εάν χρειάζεται, αριθμός τραπεζικού 

λογαριασμού του πελάτη 

4- Την τιμή των αγαθών   

5- Ημερομηνία παράδοσης και κωδικό παράδοσης των προϊόντων που πουλήθηκαν 

 

 Η έκδοση δελτίου αποστολής είναι υποχρεωτική. Η μετακίνηση των αγαθών πρέπει 
να ρυθμίζεται από τους όρους του δελτίου αποστολής. Μαζί με το τιμολόγιο, θα 
εκδίδεται και το δελτίο αποστολής. 

 Αφού το προϊόν διαφημιστεί σε διάφορες πλατφόρμες στο διαδίκτυο, το τιμολόγιο 
συμπληρώνεται με τα ίδια στοιχεία και τον ίδιο τύπο του προϊόντος, και μαζί με το 
δελτίο αποστολής το προϊόν αποστέλλεται. 

2.1.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ   

Αυτές που σκοπεύουν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στο μέλλον, ενδέχεται να 

επιθυμούν να φορολογούνται κανονικά. Στην περίπτωση αυτή, η καλύτερη λύση είναι το 

απλό σύστημα φορολόγησης (φορολόγηση μικρών επιχειρήσεων), το οποίο εφαρμόζεται 

στην Τουρκία. Στην απλή φορολόγηση, χρησιμοποιείται το Σύστημα Ηλεκτρονικής Δήλωσης 

[e-Declaration System]. Το σύστημα αυτό, καταγράφει φορολογικές και επιχειρηματικές 

συναλλαγές σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, έτσι ώστε να δημιουργήσει και να τηρεί 

ηλεκτρονικά βιβλία και δηλώσεις, και έτσι να μειώσει τη γραφειοκρατία και τα κόστη 

συμμόρφωσης με αυτή. Στο σύστημα αυτό, δεν θα γίνονται δηλώσεις φόρου, δεν θα 

πληρώνονται φόροι και δεν θα εκδίδονται εκκαθαριστικά. Τα αρχεία που παραδίδονται και 

δίνονται από τους φορολογούμενους φυλάσσονται στα επαγγελματικά επιμελητήρια που 

υπάγονται οι φορολογούμενοι. Αυτή η διαδικασία εξηγείται παρακάτω. 

 Για ανάληψη φορολογικών υποχρεώσεων, είναι απολύτως απαραίτητη η 
δήλωση της επαγγελματικής διεύθυνσης. Έτσι, θα δηλωθεί η διεύθυνση του 
σπιτιού, θα συμπληρωθεί η αίτηση και θα σταλεί στην αρμόδια φορολογική 
αρχή. 

 Στην αίτηση, θα επισημανθεί πως πρόκειται για απλή φορολόγηση. 

 Η φορολογική αρχή θα εξετάσει το αίτημα, αφότου ολοκληρώσει τους 
απαραίτητους ελέγχους. 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/delivery%20challan
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 Εάν εγκριθεί το αίτημα, η φορολογική αρχή θα στείλει φορολογική κάρτα στον 
φορολογούμενο. 

 Η τοποθεσία της νόμιμης κατοικίας θα πρέπει να καταχωρηθεί σε κάποιον 
επαγγελματικό σύλλογο που συνεργάζεται με τον Σύλλογο Τούρκων Εμπόρων 
και Χειροτεχνών [Confederation of Turkish Tradesmen and Craftsmen]. 

 Θα πρέπει να δηλωθεί γραπτά η τοποθεσία της κατοικίας στην αίτηση προς τη 
δημοτική αρχή για εκχώρηση άδειας εργασίας. 

 Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στη διαδικασία της απλής φορολόγησης 
(φορολόγηση μικρών επιχειρήσεων) θα λάβουν τα έγγραφα από τα 
επαγγελματικά επιμελητήρια ή συλλόγους με τους οποίους συνεργάζονται. 

 Όσοι φορολογούνται με την απλή διαδικασία υποχρεούνται να δηλώνουν 
ετησίως το εισόδημά τους. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπήρξε 
εισόδημα, θα πρέπει να συμπληρώνεται μηδενική φορολογική δήλωση. 

 Η δήλωση θα πρέπει ταυτίζεται με τον εγγεγραμμένο φορολογικό αριθμό. 

 Η έκδοση τιμολογίων είναι υποχρεωτική και πρέπει να περιέχει τις παρακάτω 
πληροφορίες: 

 
1- Ημερομηνία, ακολουθία αυξόντων αριθμών και αύξων αριθμό; 

2- Όνομα του οργανισμού, και εάν υπάρχει, επωνυμία, διεύθυνση της επιχείρησης, και 

αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του πωλητή 

3- Όνομα πελάτη, επωνυμία, διεύθυνση, και εάν χρειάζεται, αριθμός τραπεζικού 

λογαριασμού του πελάτη 

4- Την τιμή των αγαθών   

5- Ημερομηνία παράδοσης και αριθμός παράδοσης των προϊόντων που πουλήθηκαν 

 

 Η έκδοση δελτίου αποστολής είναι υποχρεωτική. Η μετακίνηση των αγαθών πρέπει 
να ρυθμίζεται από τους όρους του δελτίου αποστολής. Μαζί με το τιμολόγιο, θα 
εκδίδεται και το δελτίο αποστολής. 

 Αφού το προϊόν διαφημιστεί σε διάφορες πλατφόρμες στο διαδίκτυο, το τιμολόγιο 
συμπληρώνεται με τα ίδια στοιχεία και τον ίδιο τύπο του προϊόντος, και μαζί με το 
δελτίο αποστολής το προϊόν αποστέλλεται. 
 

3. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ  

Στην Τουρκία, πολλοί οργανισμοί προσφέρουν χρηματοδότηση για να βοηθήσουν τις 

γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση από το σπίτι. Ορισμένοι από 

αυτούς αναφέρονται παρακάτω. 

3.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ KOSGEB 

Ο KOSGEB [Οργανισμός Ανάπτυξης Μικρών και Μεγάλων Επιχειρήσεων] είναι το κύριο 

υπεύθυνο όργανο για την ανάπτυξη, εναρμόνιση και εφαρμογή των πολιτικών για τις 
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μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο KOSGEB ιδρύθηκε το 1990 από το Υπουργείο της 

Επιστήμης, Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, για να διασφαλίσει πως όλες οι μικρές και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και θα 

προσαρμόζονται στις συνεχείς αλλαγές τις τεχνολογίας και της αγοράς. Ο KOSGEB 

προσφέρει κρατική δανειακή υποστήριξη σε γυναίκες επιχειρηματίες που θέλουν να 

στήσουν την δική τους επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της αίτησης για δάνειο 

από τον KOSGEB παρέχεται πιστωτική υποστήριξη ύψους 50.000 TL (10.000 €). Αυτή η 

κρατική υποστήριξη δεν επιστρέφεται. Εκτός από την χρηματοδότηση αυτή, παρέχεται στις 

γυναίκες και άτοκη πίστωση ενισχυτικών κεφαλαίων. Το 2018, η πίστωση αυτή ανερχόταν 

στα 70.000 TL  (14.000 €). Επιπλέον, η πρώτη επιχείρηση των γυναικών επιχειρηματιών 

απαλλάσσεται από τους φόρους για τα πρώτα τρία χρόνια της λειτουργίας της. Οι γυναίκες 

πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για να εκμεταλλευτούν τις παραπάνω 

διευκολύνσεις. 

 Οι επίδοξες γυναίκες επιχειρηματίες που θέλουν να λάβουν την κρατική βοήθεια 
πρέπει να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης που 
προσφέρεται από τον KOSGEB. Η γυναικεία συμμετοχή απαρτίζει το 45% όλων των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του KOSGEB. 

 Οι γυναίκες θα πρέπει να κάνουν αίτηση στα κέντρα KOSGEB της συνοικίας ή της 
περιφέρειάς τους για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση αυτή. 

 

 Οι ημερομηνίες έναρξης των προγραμμάτων επιχειρηματικής εκπαίδευσης 
δημοσιεύονται επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα του KOSGEB 
(http://www.kosgeb.gov.tr/) . 

 Τα εν λόγω προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης είναι εντελώς δωρεάν. 

 Μετά την ολοκλήρωση 32 ωρών εκπαίδευσης, απονέμονται στις επίδοξες 
επιχειρηματίες πιστοποιητικά επιχειρηματικότητας. 

 Εάν ολοκληρωθούν επιτυχώς τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το επόμενο βήμα είναι 
το στήσιμο του χώρου εργασίας. 

 Σε αυτό το στάδιο, η γυναίκα επιχειρηματίας παρουσιάζει το επιχειρηματικό της 
πλάνο (business plan) στον KOSGEB (μέσα στα προγράμματα του KOSGEB 
περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση για τη σωστή προετοιμασία του επιχειρηματικού 
πλάνου). 

 Το πλάνο αυτό θα αξιολογηθεί από τον KOSGEB για το περιεχόμενο, τις 
πληροφορίες και τη μορφή του. 

 Εάν το επιχειρηματικό πλάνο λάβει θετική αξιολόγηση από το Συμβούλιο 
Αξιολόγησης, θα εξασφαλίσει την εγγραφή του στη βάση δεδομένων του KOSGEB. 
 

3.2 ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ  

http://www.kosgeb.gov.tr/
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Από το 2018, το Υπουργείο Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής προσφέρει στις 

γυναίκες δάνειο ύψους 15 χιλιάδων TL, το οποίο είναι άτοκο και δεν υποχρεώνει τον 

δανειζόμενο να το αποπληρώσει για τους πρώτους 24 μήνες. Όσες επιθυμούν να 

επωφεληθούν από το δάνειο αυτό θα πρέπει να κάνουν αίτηση με τα επιχειρηματικά τους 

σχέδια προς το Γραφείο Οικογενειακής και Κοινωνικής Στήριξης. 

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής: 

 Να είναι άνω των 18 ετών 

 Να έχουν ετοιμάσει αναλυτική παρουσίαση / πρόταση του επιχειρηματικού τους 
σχεδίου 

 Να μην υπάγονται σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα (όπως πχ SGK-BAĞ-KUR) 

 Να μην έχουν σταθερό εισόδημα 

 Να μην είναι εγγυήτριες σε κάποιο τραπεζικό δάνειο 

 Να έχουν εκπαιδευτεί πάνω στο αντικείμενο του επιχειρηματικού τους σχεδίου 

 Να μην έχουν λάβει κρατική επιχορήγηση στο παρελθόν 

3.3 ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ GRAMEEN 

To Τουρκικό Πρόγραμμα Μικροχρηματοδότησης Grameen (TGMP) είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οικονομικός οργανισμός. Αντί για κλασικές δωρεές και “αγαθοεργίες”, το 

TGMP προσφέρει “μικροπιστωτικές” υπηρεσίες για να καταπολεμήσει τη φτώχεια στην 

Τουρκία. Σκοπός του μικροπιστωτικού συστήματος είναι να βοηθήσει της χαμηλού 

εισοδήματος γυναίκες να προβούν σε βιώσιμες κερδοφόρες δραστηριότητες, και έτσι να 

συνεισφέρουν οικονομικά στο νοικοκυριό τους. Εν αντιθέσει με τον επίσημο τραπεζικό 

τομέα, τα μικροπιστωτικά δάνεια παρέχονται χωρίς να απαιτείται κάποιος εγγυητής ή μια 

σειρά πολλαπλών εγγράφων, παρά μόνο η Τουρκική αστυνομική ταυτότητα του ιδιώτη 

(http://www.tgmp.net/tr/). 

Παρακάτω θα δούμε ορισμένες μορφές μικροπίστωσης. 

Βασικό Δάνειο 

Το Βασικό Δάνειο αποτελεί τον κύριο τύπο δανείου για νέα και παλαιά μέλη. Τα νέα μέλη 

μπορούν να λάβουν δάνειο από 100 TL μέχρι και 1.000 TL και η αποπληρωμή γίνεται σε 

διάστημα 46 εβδομάδων. 

Επιχειρηματικό Δάνειο 

Είδος δανείου που απευθύνεται σε επιχειρηματίες και επιτυχημένα μέλη, από 1.000 TL 

μέχρι και 5.000 TL. Η αποπληρωμή γίνεται σε διάστημα 46 εβδομάδων. 

http://www.tgmp.net/tr/
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Δάνειο Ψηφιακής Ανάπτυξης 

Το δάνειο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη να έχουν ωφέλιμη πρόσβαση στις 

σύγχρονες τεχνολογίες. Με την πίστωση αυτή, τα μέλη θα μπορέσουν να αποκτήσουν 

smartphones για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών τους στόχων. Η αποπληρωμή γίνεται 

σε διάστημα 46 εβδομάδων. 

Στην Τουρκία υπάρχουν επίσης θεσμοί που υποστηρίζουν τις γυναίκες όπως τα Ιδρύματα 

για τη Αποφυγή Κατασπατάλησης Πόρων (Waste Prevention Foundations). Τα παραπάνω 

δάνεια δίνονται από το Ίδρυμα για την Αξιολόγηση της Εργασίας (Foundation for the 

Assessment of Labour). 

3.4 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

Ορισμένες τράπεζες, όπως η Akbank, η Garanti Bank, η TEB Bank, η Halk Bank και η İş Bank, 

προσφέρουν πιστώσεις με περιθώριο αποπληρωμής από 48 έως 120 μήνες, χωρίς την 

υποχρέωση καταβολής δόσεων για το πρώτο έτος. Επιπρόσθετα, υπάρχει και το Ταμείο 

Εγγύησης Πιστώσεων [Credit Guarantee Fund(KGF)], το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός που παρέχει εγγυήσεις σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

διευκολύνοντας έτσι την χρήση πιστώσεων από τα επενδυτικά πλάνα και τις επιχειρήσεις. 

Το Ταμείο Εγγύησης Πιστώσεων παρέχει επίσης υποστηρικτικά δάνεια σε γυναίκες 

επιχειρηματίες. Με τα δάνεια αυτά, το Ταμείο αποσκοπεί να βοηθήσει τις γυναίκες 

επιχειρηματίες, είτε για να επεκτείνουν την επιχείρησή τους, είτε για να ξεπεράσουν μια 

ενδεχόμενη δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η περίοδος αποπληρωμής κυμαίνεται μεταξύ 

6 μηνών και 5 ετών. Η περίοδος κατά την οποία οι δανειολήπτες απαλλάσσονται από την 

καταβολή των δόσεων αποπληρωμής δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1 έτος. Για επενδυτικές 

πιστώσεις, η ελάχιστη περίοδος αποπληρωμής είναι 6 μήνες και η μέγιστη 10 χρόνια. Η 

αντίστοιχη περίοδος χάριτος των δόσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 3 έτη. Ο 

συσσωρευμένος τόκος από τους μήνες της περιόδου χάριτος θα πρέπει να καταβληθεί στο 

τέλος της περιόδου αυτής, και εάν χρειαστεί, θα δοθεί άλλος ένας μήνας απαλλαγής από 

την καταβολή των κανονικών δόσεων του δανείου. 

4. ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ 

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ  

Παρακάτω θα δείτε ορισμένες ιστοσελίδες όπου οι γυναίκες μπορούν να πουλήσουν τις 

χειροποίητες δημιουργίες τους στην Τουρκιά. 

https://www.gittigidiyor.com/  

http://www.pasaj.com/  

https://www.elisicarsisi.net/  

https://www.gittigidiyor.com/
http://www.pasaj.com/
https://www.elisicarsisi.net/
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https://www.elyapimlari.com/  

http://hediyelikesyam.org/el-yapimi-hediye-siteleri/  

http://nazarca.com/ 

 

5. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  

Ο νόμος υπ’ αριθμόν 6563 του Κώδικα Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Τουρκία τέθηκε σε 

ισχύ την 1η Μαΐου του 2015. Ο νόμος καλύπτει τα παρακάτω. 

• Τις εμπορικές επικοινωνίες 

• Τις ευθύνες των παρόχων υπηρεσιών και των μεσαζόντων παρόχων υπηρεσιών 

• Την υποχρέωση για παροχή πληροφοριών σχετικών με συμβάσεις που υπεγράφησαν 

μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας 

• Τις προβλεπόμενες κυρώσεις 

Πέραν τούτου, από το 2018, η Γενική Διακήρυξη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

παρουσιάζει νέες τροποποιήσεις για τους νέους ηλεκτρονικούς εμπόρους. Σύμφωνα με 

αυτές, όσοι εμπορεύονται προϊόντα στο διαδίκτυο, υποχρεούνται να στέλνουν μια φόρμα 

‘’Αναφοράς Δραστηριότητας Ηλεκτρονικού Εμπορίου’’ στην Προεδρία της Φορολογικής 

Διοίκησης. Η μορφή, τα πρότυπα και το περιεχόμενο της φόρμας αυτής θα ορίζονται από το 

Τμήμα Φορολογικής Διοίκησης. 

Το δεύτερο κύριο μέρος του νέου Κώδικα σχετίζεται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την 

ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των συναλλαγών. Σύμφωνα με αυτόν, οι εταιρείες που πωλούν 

προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, και επιτυγχάνουν εντός της σχετικής φορολογικής 

περιόδου τζίρους από 1 εκατομμύριο μέχρι 5 εκατομμύρια TL (200.000-1.000.000 Ευρώ), 

υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το σύστημα της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. Οι εταιρείες 

που πετυχαίνουν τζίρους 5 εκατομμυρίων TL και άνω, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν και 

ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  

https://www.elyapimlari.com/
http://hediyelikesyam.org/el-yapimi-hediye-siteleri/
http://nazarca.com/


28 

 

Στην Τουρκία, ο πληθυσμός των ανδρών ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια 43 χιλιάδες 650 

άτομα, ενώ ο γυναικείος πληθυσμός στα 39 εκατομμύρια 771 χιλιάδες 221 άτομα για το 

2016. Με άλλα λόγια, το ποσοστό των ανδρών επί του συνολικού πληθυσμού ήταν 50,2%, 

ενώ των γυναικών 49,8%. Όπως φαίνεται και από στατιστικά στοιχεία, οι δείκτες 

συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, καθώς και η γενικότερη συνεισφορά 

τους προς την απασχόληση, κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το γεγονός ότι ο μισός 

πληθυσμός απέχει από τις παραγωγικές διαδικασίες, αποτελεί από μόνο του τρανταχτό 

δείγμα ανεκμετάλλευτων ανθρωπίνων πόρων. 

Θα μπορούσε να πει κανείς πως υπάρχουν αρκετοί υποστηρικτικοί φορείς για τις γυναίκες 

επιχειρηματίες στην χώρα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι: Γενική Διεύθυνση για την 

Κατάσταση των Γυναικών (KSGM), Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικογενειακών 

Υποθέσεων, Οργανισμός Ανάπτυξης Μικρών και Μεγάλων Επιχειρήσεων (KOSGEB), 

Τουρκικός Επιχειρηματικός Σύλλογος (İŞKUR), Τουρκική Ένωση Επιμελητηρίων και 

Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων (TOBB), καθώς και πολλοί άλλοι θεσμοί που μεριμνούν για 

την προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Τουρκία (Bedük, Eryeşil,  2013). 

Από την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται από την έκθεση, οι φοροαπαλλαγές, η υποστήριξη, οι 

εγγυήσεις και τα εύκολα δάνεια, καθώς και οι ευκαιρίες ανεπίσημης εκπαίδευσης προς τις 

γυναίκες επιχειρηματίες έχουν αυξηθεί σημαντικά. Όπως και να ‘χει, οι προσπάθειες αυτές 

πρέπει να συνεχιστούν για να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα Dreamy m-learning αποτελεί κομμάτι της προσπάθειας 

αυτής. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Bedük, A, Eryeşil, K.,(2013)  Women Entrepreneurship & Problems in Turkey World Academy 

of Science, Engineering and Technology International Journal of Economics and 

Management Engineering Vol:7, No:5, 2013 

European Commission, 2017 Female entrepreneurs 

 https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women 

KOSGEB http://www.kosgeb.gov.tr/) 

Turkish Grameen Microfinance Program http://www.tgmp.net/tr/ 

TurkStat, Labour Force Statistics, database 2017 

TurkStat, Education Statistics, database 2017 Worldbank database  2018  
https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.FE.ZS 

 

https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women
http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.tgmp.net/tr/
https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.FE.ZS
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1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

Στην Πολωνία, ο αριθμός των γυναικών με δυσμενών συνθηκών παρελθόν μειώθηκε από το 

2002 κατά 1.586 χιλιάδες (Πίνακας 1). Επιπλέον, παρατηρείται πτώση του ποσοστού των 

γυναικών που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παρόλο που το ποσοστό 

των γυναικών που ολοκλήρωσαν την κατωτέρα δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει αυξηθεί και 

κυμαίνεται μεταξύ 3,8% και 5%. 

1.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Πίνακας 1. Ο αριθμός (και το ποσοστό) των γυναικών χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου  

         2002           2005         2010          2015         2016 

Σύνολο (σε χιλιάδες) 16942 17194 17361 17389 17373 

Επιπέδου      

ολοκληρωμένης 
πρωτοβάθμιας 

5026 4034 3397 3159 3065 

κατωτέρας δευτεροβάθμιας 285 862 799 679 660 

Ποσοστό (συνολικός αριθμός 
γυναικών = 100%) 

     

ολοκληρωμένης 
πρωτοβάθμιας 

29,7 23,5 19,6 18,2 17,6 

κατωτέρας δευτεροβάθμιας 1,7 5,0 4,6 3,9 3,8 

Πηγή: Demographic Yearbook of Poland, (2017). Warszawa: Statistics Poland, σελ. 166. 

Αναλύοντας την κατάσταση στην αγορά εργασίας, αξίζει να υπογραμμιστεί πως 381 χιλιάδες 

γυναίκες παραμένουν άνεργες, εκ των οποίων οι 45 χιλιάδες δεν έχουν προχωρήσει πέρα 

από την κατωτέρα δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Πίνακας 2) 

Πίνακας 2. Ο αριθμός των γυναικών χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου που παραμένουν 

άνεργες (στοιχεία του τρίτου τετράμηνου του 2017) 

 Σύνολο Άνεργες γυναίκες 

έχασαν τη 
δουλειά 

τους 

εγκατέλειψαν 
τη δουλειά 

τους 

υπήρξαν 
άνεργες και 

στο 
παρελθόν 

πρώτη 
φορά 

άνεργες 

Σύνολο (σε χιλιάδες) 381 117 38 144 83 

Εκπαιδευτικού επιπέδου      

κατωτέρας δευτεροβάθμιας, 
ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας 
και ημιτελούς πρωτοβάθμιας 

45 14 . 16 12 

Πηγή: Labour force survey in Poland, III quarter 2017, (2018). Warszawa: Statistics Poland σελ. 163. 
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1.2 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ  ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ο συνολικός αριθμός των άεργων γυναικών στην αγορά εργασίας ανέρχεται στις 8.231 

χιλιάδες. Ο κύριος λόγος για την αεργία τους ήταν η συνταξιοδότηση. Ο δεύτερος κατά σειρά 

λόγος ήταν η οικογένεια και οι οικιακές υποχρεώσεις (Πίνακας 3), ωστόσο, μεταξύ των 

γυναικών χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, δεύτερο κυριότερο λόγο για την αεργία 

αποτέλεσαν η εκπαίδευση και η μόρφωση. 

 Πίνακας 3. Ο αριθμός των άεργων γυναικών χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου 

(στοιχεία για το τρίτο τετράμηνο του 2017) 

 Σύνολ
ο 

Γυναίκες που δεν αναζητούν εργασία Γυναίκες 
που 
αναζη-
τούν 
εργασία 
αλλά δεν 
είναι 
έτοιμες 
να 
ξεκινή-
σουν 

Άλλες 

Σύνολο Αιτίες για μη αναζήτηση εργασίας 
Απογοή-
τευση 
εξαιτίας 
μη 
αποδοτι-
κής 
έρευνας 
για 
αγορά 
εργασίας 

εκπαίδευση 

μόρφωση 

οικογενειακές 
και οικιακές 
υποχρεώσεις 

Συνταξιο-
δότηση 

αρρώστια,  

αναπηρία 

Σύνολο (σε 
χιλιάδες) 

8231 8183 177 1154 1665 4291 759 30 19 

Εκπαιδευτικού 
επιπέδου 

         

κατωτέρας 
δευτεροβάθμιας, 
ολοκληρωμένης 
πρωτοβάθμιας 
και ημιτελούς 
πρωτοβάθμιας 

2777 2774 38 696 269 1453 273 . - 

Πηγή: Labour force survey in Poland, III quarter 2017, (2018). Warszawa: Statistics Poland pg. 179. 

1.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Είναι πολύ δύσκολο να μετρήσουμε πόσες είναι οι γυναίκες χαμηλού εκπαιδευτικού 

επιπέδου που επιθυμούν να εργαστούν από το σπίτι, αλλά κάποιες εκτιμήσεις είναι εφικτές. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις φιλοδοξίες των γυναικών και εκτιμώντας ποια είναι η θέση τους 

στην αγορά εργασίας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι: 

 Οι γυναίκες εργάζονται με σκοπό να αυξήσουν το συνολικό οικογενειακό τους 
εισόδημα (66,2%) και για να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία (64,1%) 
[υπολογισμός βάσει έρευνας που διεξήχθη από την M. Szyszka μεταξύ γυναικών από 
το Λούμπλιν της Πολωνίας το 2016] (Szyszka, 2016) 
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 Στην Πολωνία, το παραδοσιακό μοντέλο οικογένειας χαρακτηρίζεται από έντονη 
ανισορροπία στην κατανομή των οικιακών εργασιών. Η Έρευνα για τον Απαιτούμενο 
Χρόνο (2016) έδειξε πως καθημερινά, οι γυναίκες σπαταλούν 4 ώρες και 24 λεπτά για 
την περάτωση των οικιακών εργασιών, ενώ οι άνδρες 2 ώρες και 1 λεπτό λιγότερο σε 
σχέση με τις συντρόφους τους. Τα αποτελέσματα μιας επιπρόσθετης έρευνας που 
διεξήχθη το 2006 έδειξαν πως ο κατά προσέγγιση εβδομαδιαίος χρόνος που 
σπαταλούν οι γυναίκες στις οικιακές εργασίες φτάνει μέχρι και τις 19 ώρες (Kwiatek, 
2014). 

 

 Ο χρόνος που αφιερώνεται για εργασία εντός σπιτιού είναι άμεσα συνδεδεμένος με 
τον αριθμό των απαραίτητων οικιακών εργασιών και το επίπεδο εισοδήματος (τόσο 
σε ατομικό, όσο και σε οικογενειακό επίπεδο). Η απόφαση για έναρξη μιας 
επιχείρησης εξαρτάται άμεσα από τους παράγοντες αυτούς και η αφιέρωση του 
χρόνου που χρειάζεται για να τρέχει μια επιχείρηση μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη 
για πολλές γυναίκες. Από την άλλη πλευρά, η περιστασιακή πώληση χειροποίητων 
προϊόντων μπορεί να αποτελέσει μια λύση, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις – 
απαιτείται μια κατοχυρωμένη επιχειρηματική οντότητα. 

 

 Οι κύριοι λόγοι που οι γυναίκες στήνουν επιχειρήσεις στην Πολωνία είναι: η έντονη 
επιθυμία (20,33%), η απροθυμία για πλήρη απασχόληση (12,2%), η οικογενειακή 
παράδοση (12,2%) [υπολογισμός βάσει έρευνας που διεξήχθη από τους T. Piecuch & 
E. Szczygieł μεταξύ γυναικών από τη νοτιοανατολική Πολωνία το 2014] (Piecuch, 
Szczygieł, 2015). 
 

2.  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ  

Το ξεκίνημα και η διαχείριση της επιχείρησης, καθώς και η διαδικασία ίδρυσής της 

ρυθμίζεται από το νόμο για την ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας της 2ας Ιουλίου 

του 2004 (Dz.U. 2004, Nr 173 poz. 1807). Ο νόμος αυτός αφορά ιδιώτες που θέλουν να έχουν 

επιχειρήσεις στο όνομά τους. Ξεχωριστές διατάξεις ρυθμίζουν τη ίδρυση εταιριών 

(βασιζόμενες στον εμπορικό κώδικα), αλλά λόγω της φύσης και του σκοπού της ανάλυσης, 

δεν θα συζητηθούν περαιτέρω. 

2.1. Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Πριν την 1η Ιουλίου του 2011, η διαδικασία ίδρυσης ήτο πολύπλοκη και απαιτούσε πολλή 

προσπάθεια, και κυρίως εκτενείς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μετά την 1η Ιουλίου του 

2011, η διαδικασία απλοποιήθηκε και οι νομοθέτες εισήγαγαν ένα νέο “παράθυρο”1 για την 

όλη διαδικασία. Το παράθυρο αυτό δίνει σε ορισμένους την δυνατότητα να ιδρύσουν μια 

                                                                 

1
Ο όρος „παραθυράκι” χρησιμοποιείται συχνά για γραφεία στα οποία μπορεί κανείς να ιδρύσει μια επιχείρηση.  
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εταιρεία σε μια τοποθεσία (γραφείο), χωρίς να απαιτείται να επισκεφθούν άλλες υπηρεσίες 

ή οργανισμούς. Στις μέρες μας, η διαδικασία έγινε ακόμα πιο απλή, καθώς πλέον υπάρχει 

και η δυνατότητα ίδρυσης μιας επιχείρησης μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου, χωρίς να 

απαιτείται από τον ιδιώτη να βγει από το σπίτι του. 

Η όλη διαδικασία ίδρυσης μπορεί να διεξαχθεί: 

 στις πόλεις, χωριά και επαρχιακές τοπικές αυτοδιοικήσεις, 

 μέσω διαδικτύου (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/), 

 στις τράπεζες, 

 μέσω ταχυδρομείου ή τηλεφώνου (με τη χρήση της ηλεκτρονικής μορφής της 
αίτησης). 

 
Για την ίδρυση μιας επιχείρησης / εταιρείας, απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης για την 
ίδρυσή της CEIDG-1. Η αίτηση αυτή είναι παράλληλα (Piecuch, 2017): 
 

 μια αίτηση για εγγραφή στο επίσημο εθνικό μητρώο οντοτήτων της εθνικής 
οικονομίας (REGON), 

 μια αίτηση ταυτοποίησης ή ενημέρωσης (για αριθμό φορολογικού μητρώου) στην 
διεύθυνση της φορολογικής αρχής (στα Πολωνικά NIP, στα Ελληνικά ΑΦΜ) 

 μια δήλωση για την επιλογή του τύπου φορολόγησης με φόρο εισοδήματος για τους 
ιδιώτες, 

 μια ειδοποίηση ή μια τροποποίηση της δήλωσης περί συμμετοχής σε ασφαλιστικό 
ταμείο (στα Πολωνικά ZUS), ή μια δήλωση για παραμονή στο καθεστώς της 
κοινωνικής ασφάλισης των αγροτών (στα Πολωνικά KRUS) 

Για να ιδρύσει κανείς μια επιχείρηση μέσω διαδικτύου απαιτείται να χρησιμοποιεί: 
ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες (e-banking), ένα Έμπιστο Προφίλ ή μια κατοχυρωμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή. Το Έμπιστο Προφίλ είναι ένα δωρεάν, ηλεκτρονικό, δημόσιο 
σύστημα στο οποίο μπορεί κανείς να υπογράψει έγγραφα και να συνάψει επίσημες 
συμφωνίες μέσω διαδικτύου (https://pz.gov.pl/). Το γραφείο εγγραφής θα ασχοληθεί με το 
ζήτημα την επόμενη μέρα, και τελικά, ο ιδιώτης επιχειρηματίας θα παραλάβει τις 
πληροφορίες σχετικά με την ένταξή του στην βάση των επιχειρηματιών. 

2.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Για τους ιδιώτες που επιθυμούν να τρέχουν μόνοι τις επιχειρήσεις τους, οι φορολογικές 

υποχρεώσεις ρυθμίζονται από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, όπως συμβαίνει και 

με τους εργαζομένους πλήρους ωραρίου. Στην Πολωνία, οι ιδιώτες επιχειρηματίες μπορούν 

να επιλέξουν έναν από τους παρακάτω τύπους φορολόγησης (Formy opodatkowania…): 

 γενικός κανονισμός (φορολογική κλίμακα 18% και 32% - το εισόδημα από 
απασχόληση ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο) – με αυτό τον τύπο φορολόγησης ο 
επιχειρηματίας πληρώνει το 18% για εισόδημα μέχρι 85.528 PLN, μείον το ποσοστό 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
https://pz.gov.pl/
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μείωσης του φόρου ή μέχρι 15.395,04 PLM + το 32% του πλεονάσματος από το ποσό 
των 85.528 PLN, 

 φόρος 19% (γνωστός και ως ενιαίος φόρος) – σε αυτόν τον τύπο φορολόγησης ο 
επιχειρηματίας πληρώνει το 19% του εισοδήματος, ενώ δεν υπάρχει κάποιο ποσοστό 
μείωσης φόρου, 

 εφάπαξ φόρος από το δηλωμένο εισόδημα – σε αυτόν τον τύπο οι επιχειρηματίες 
πληρώνουν κάποια ποσοστά ανάλογα το είδος του εισοδήματός τους και με βάσει 
ενιαίων, απλών κανονισμών (διαφορετικό ποσοστό για το εκάστοτε εισόδημα από 
διαφορετικού τύπου δραστηριότητες), 

 φορο-κάρτα – σε αυτόν τον τύπο φορολόγησης ο επιχειρηματίας πληρώνει ένα 
σταθερό ποσοστό ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός του. 

2.3 ΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  [ΑΦΜ]  

Στην Πολωνία, κάθε ενήλικας θα πρέπει να κατέχει έναν ξεχωριστό αριθμό φορολογικού 

μητρώου κατοχυρωμένο στην φορολογική αρχή στην οποία υπάγεται. Στην περίπτωση που 

ένας ενήλικας γίνει ιδιώτης επιχειρηματίας, διατηρεί τον ίδιο ΑΦΜ. 

2.4 ΛΙΣΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  

Στην Πολωνία, υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι τύποι αδειοδότησης για διάφορες 

δραστηριότητες (Piecuch, 2017): 

 Άδειοδότηση με συμβόλαιο / συμφωνία (concessioned), 

 Πάγια αδειοδότηση (licenced), 

 Ελεγχόμενη (ρυθμιζόμενη) αδειοδότηση [Controlled (regulated)]. 

Η αδειοδότηση με συμφωνία / συμβόλαιο πραγματοποιείται από τον Υπουργό που είναι 

υπεύθυνος για το είδος της δραστηριότητας. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις του 

ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, καθώς στις περιπτώσεις αυτές η άδεια εκδίδεται από το 

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Οι άδειες αυτές παρέχονται για ορισμένο χρονικό 

διάστημα, ανάλογα το είδος της δραστηριότητας (από 2 έως 50 χρόνια). Μια τέτοια άδεια 

πρέπει να διεκδικεί κάθε επιχειρηματίας που σκοπεύει να προβεί σε επιχειρηματικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με (Piecuch, 2017): 

 προστασία προσώπων και ιδιοκτησίας, 

 διαμοιρασμό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 

 εξερεύνηση, αναγνώριση, και εξόρυξη μεταλλευμάτων από κοιτάσματα, 

 αποθήκευση ουσιών εκτός ταμιευτήρων και αποθήκευση αποβλήτων σε βραχομάζα, 

 παραγωγή και διακίνηση εκρηκτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, καθώς και 
προϊόντων τεχνολογίας για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση, 

 παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, μετακίνηση, διαμοιρασμό και εμπόριο 
καυσίμων και ενέργειας, 
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 αερομεταφορές. 

Υπάρχουν τρεις τομείς στην Πολωνία που χρειάζονται πάγεια άδεια (licence) (Piecuch, 2017): 

 κτηματομεσιτεία και διαχείριση ιδιοκτησίας, 

 παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς, παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής 
μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών, καθώς και παροχή τροχοφόρων οχημάτων, 

 η λειτουργία ενός γραφείου απασχόλησης ή γραφείου προσωρινής απασχόλησης ή 
ιδρύματος εκπαίδευσης ανέργων που οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα 
δημοσία δαπάνη. 

Οι ελεγχόμενες (ρυθμιζόμενες) [controlled (regulated)] δραστηριότητες απαιτούν 

συμμόρφωση σε ρητά καθορισμένες προϋποθέσεις. Οι δραστηριότητες αυτές είναι μεταξύ 

άλλων (Piecuch, 2017): 

 η παραγωγή και η εμφιάλωση προϊόντων οίνου και γενικότερα αλκοολούχων ποτών, 
η παραγωγή, η κάθαρση, η συγκέντρωση, και η αφυδάτωση αιθυλικής αλκοόλης 

 οι υπηρεσίες παρακολούθησης, 

 η λειτουργία γραφείου ανταλλαγής ξένου συναλλάγματος, 

 οι τηλεπικοινωνίες, 

 η οργάνωση τουριστικών δρωμένων και η ενέργεια ως μεσάζων, στο όνομα των 
πελατών, για σύναψη συμβολαίων περί παροχής τουριστικών υπηρεσιών, 

 η λειτουργία συνεργείου ελέγχου οχημάτων, 

 η παροχή τουριστικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του κυνηγιού από ξένους 
σε περιοχές που ανήκουν στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνία, καθώς και 
του κυνηγιού στο εξωτερικό, 

 η οργάνωση επαγγελματικών αθλητικών τουρνουά, 

 η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου, ομαδικού ιατρείο, ή ιδρύματος μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης για ιατρούς και οδοντιάτρους, 

 η παροχή νοσηλευτικών και μαιευτικών υπηρεσιών, καθώς και λειτουργία ιδρύματος 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για νοσηλεύτριες και μαίες, 

 η διατήρηση προσωπικών και οικονομικών εγγράφων εργαζομένων για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, 

 η οργάνωση αγώνων ιπποδρόμου, 

 η επινόηση και διαφήμιση προϊόντων προστασίας φυτών, 

 το εμπόριο σπόρων, 

 η παραγωγή και η αποθήκευση βιοσυστατικών, 

 η λειτουργία κέντρου εκπαίδευσης οδηγών, ψυχολογικού κέντρου για δασκάλους 
οδήγησης, εξεταστές και οδηγούς. Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
οδηγούς που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, 

 η λειτουργία αποθηκευτική εταιρείας (κτίρια αποθήκευσης), 

 οι ταχυδρομικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν απαιτείται άλλου είδους άδεια. 

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Ελεγχόμενων 

Δραστηριοτήτων. 
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3.  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ  

Στα πλαίσια της πολιτικής για την ισότητα, τα κυβερνητικά προγράμματα που απευθύνονται 

αποκλειστικά σε γυναίκες επιχειρηματίες δεν είναι πολλά. Ωστόσο, πολλά από τα διαθέσιμα 

προγράμματα δείχνουν να προτιμούν τις γυναίκες κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

σχεδίων που συνοδεύουν την εκάστοτε αίτηση για συμμετοχή σε αυτά. Μαζί με την 

εφαρμογή των ευνοϊκών διαρθρωτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται 

πολλές ευκαιρίες στις γυναίκες επιχειρηματίες να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις τους. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων για συγχρηματοδότηση επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων προέρχεται από κονδύλια της ΕΕ υπό τη μορφή χρηματοδότησης σχεδίων 

για τη σύσταση επιχείρησης, προτιμησιακών δανείων ή υπηρεσιών παροχής συμβουλών 

συγχρηματοδότησης. Η κοινή ενημερωτική ιστοσελίδα για τα κονδύλια της ΕΕ στην Πολωνία 

είναι: (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/). Στην σελίδα αυτή, κάθε επιχειρηματίας ή 

μελλοντικός επιχειρηματίας (καθώς και ΜΚΟ, δημόσια όργανα, κλπ.) μπορεί να βρει 

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα κονδύλια. Γενικά μιλώντας, ένας ιδιώτης 

μπορεί να λάβει περίπου 10 χιλιάδες ευρώ για να στήσει την επιχείρησή του (μέγιστο 40 

χιλιάδες PLN) μέσω της συμμετοχής του σχεδίου του στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η 

στήριξη αυτή, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, προσφέρεται σε γυναίκες, καθώς οι 

γυναίκες θεωρούνται κοινωνική ομάδα που κινδυνεύει από κοινωνικό αποκλεισμό. Οι 

εκθέσεις αποτίμησης της βιωσιμότητας των σχεδίων (αφορά σχέδια νεαρών ενηλίκων που 

χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του προγράμματος 

POWER – Διαδικαστικό Πρόγραμμα Γνώσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης), δείχνουν πως το 

55% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες (Magda, 2017) αλλά μόνο το 8,9% των γυναικών 

έστησαν επιτυχώς την δική τους επιχείρηση, σε διάστημα 6 μηνών από τη συμμετοχή των 

σχεδίων τους στο πρόγραμμα (μιλάμε κυρίως για στήριξη με την μορφή εγγυήσεων – αφορά 

το 93,9% των γυναικών επιχειρηματιών). 

Τα ταμεία της ΕΕ προσφέρουν 5 τύπους άμεσης χρηματοδότησης της διαδικασίας ίδρυσης 

μιας επιχείρησης (Fundusze na założenie własnej firmy, 2018): 

 Εταιρείες για νέους ενήλικες – εάν ένας ιδιώτης είναι κάτω των 30 ετών και δεν 
σπουδάζει ή εργάζεται, 

 Ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά εργασίας – ιδιώτες άνω των 
30 ετών με δυσμενή παρελθόντα, 

 Καινοτόμες εταιρείες – πόροι για στήσιμο νεοφυών επιχειρήσεων, 

 Εταιρείες που λειτουργούν στην επαρχία – όταν ένας ιδιώτης ασφαλίζεται από 
ασφαλιστικούς φορείς για ιδιώτες αγρότες, 

 Δάνεια για το στήσιμο μιας επιχείρησης – ένα κομμάτι της αποστολής των ταμείων 
της ΕΕ είναι να δρουν ως δανειοδοτικά ταμεία για εργαζομένους που επιθυμούν να 
γίνουν επιχειρηματίες.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Ο τελευταίος τύπος απαρτίζεται επίσης και από ταμεία που δεν χρηματοδοτούνται από την 

ΕΕ (κυβερνητικά, ιδιωτικά, κλπ.), καθώς και ταμεία που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά 

κονδύλια (στα πλαίσια λειτουργικών προγραμμάτων). Στην Πολωνία, η Πολωνική Υπηρεσία 

για Εταιρική Ανάπτυξη διαχειρίζεται δανειοδοτικά ταμεία αποκλειστικά για γυναίκες, τα 

οποία αποσκοπούν στην επαγγελματική κινητοποίηση των γυναικών, καθώς και στον 

επαναπροσδιορισμό της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, ενθαρρύνοντάς τες να 

στήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Το Δανειοδοτικό Ταμείο για Γυναίκες οφείλει να 

συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας των γυναικών. Οι γυναίκες μπορούν να 

αιτηθούν για ένα δάνειο της προτίμησής τους, ύψους από 5 έως 10 χιλιάδες ευρώ (από 20 

έως 40 χιλιάδες PLN). 

Παρά το γεγονός ότι η ύπαρξη Επιχειρηματικών Αγγέλων στην Πολωνία είναι ευρέως 

γνωστή, η επίδρασή τους στην συνολική στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας δεν 

είναι σημαντική. Αυτό οφείλεται μερικώς στο γεγονός ότι οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι 

δραστηριοποιούνται σε αρκετά εξειδικευμένους επιχειρηματικούς τομείς, σε αντίθεση με τα 

σχετικά μικρά και απλά εγχειρήματα των περισσότερων νέων γυναικών επιχειρηματιών. 

Σύμφωνα με την ανάλυση του A. Dąbkowski (2015), στην Πολωνία υπάρχουν 4 χιλιάδες 

Επιχειρηματικοί Άγγελοι, οι οποίοι είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν ένα νεοφυές 

εγχείρημα, με κεφάλαια ύψους μεταξύ 12 χιλιάδων και 1,2 εκατομμυρίων ευρώ (από 50 

χιλιάδες μέχρι και 5 εκατομμύρια PLN). Το 2015, οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι στην Πολωνία 

χρηματοδότησαν μόνο 32 εγχειρήματα (Malinowski, 2016). 

4. ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ  

Στην Πολωνία, λειτουργούν πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα στα οποία πωλούνται 

χειροτεχνίες. Αυτά μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες (Kąkol, 2017): 

 Ηλεκτρονικά καταστήματα με δική τους ιστοσελίδα και όνομα domain 

 Διαδικτυακές γκαλερί χειροτεχνιών 

 Σελίδες στο Facebook (ή σε άλλους ιστότοπους πώλησης όπως το Allegro, το OLX.pl, κλπ.) 

Τα πρώτα λειτουργούν έχοντας ως βάση μια ιδιωτική ιστοσελίδα ή ένα διαδικτυακό 

κατάστημα (κατασκευασμένα με τη ιδία χρήση εργαλείων ICT ή κατασκευασμένα από 

εταιρείες ειδικές στα ICT). Η δεύτερη κατηγορία λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με αυτό των 

εκδοτικών οίκων βιβλίων – οι χειροτέχνες δειγματίζουν τα έργα τους στον ιδιοκτήτη της 

γκαλερί και αυτός τα αξιολογεί. Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, τότε τα χειροτεχνήματα είναι 

διαθέσιμα προς πώληση μέσω της γκαλερί, αλλά οι χειροτέχνες θα πρέπει να πληρώνουν 

ένα αντίτιμο για την φιλοξενία των έργων τους σε αυτή. 
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Τα πιο δημοφιλή στην Πολωνία είναι τα: (Kąkol, 2017; Gawęda-Białostocka, 2013): 

Trendymania (http://www.trendymania.pl/); Pakamera (https://www.pakamera.pl/), 

DaWanda (https://pl.dawanda.com/), Arsneo (https://arsneo.pl/), Decoria 

(http://deccoria.pl/), Artillo (https://artillo.pl/), Wylęgarnia uzdolnionych 

(https://wylegarnia.com/), Ludowo Mi (http://ludowomi.pl/). Στην Πολωνία, 

δραστηριοποιούνται επίσης δημοφιλείς διεθνείς πλατφόρμες όπως η ETSY 

(https://www.etsy.com/) και η Ezebee (https://www.ezebee-seller.com/). 

5. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ,  

ΚΛΠ.)  

Από το 2018, κάθε επιχειρηματίας πρέπει να ετοιμάζει αποδεικτικά έγγραφα που 

αναγράφουν τον ΦΠΑ σε ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιώντας προγράμματα υπολογιστή 

(Faktury elektroniczne, 2018). Αυτό γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών 

προγραμμάτων ή εφαρμογών, τα οποία χρειάζονται για την προετοιμασία του Uniform 

Control File – UCF (στα Πολωνικά Jednolity Plik Kontrolny – JPK). Αφού προετοιμαστεί, το 

ηλεκτρονικό τιμολόγιο στέλνεται στον αποδέκτη σε ψηφιακή μορφή. Η προετοιμασία των 

ηλεκτρονικών τιμολογίων δεν είναι υποχρεωτική, αλλά χωρίς κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα, 

είναι αδύνατο να προετοιμαστεί το απαραίτητο UCF. Η δυνατότητα προετοιμασίας 

ηλεκτρονικών τιμολογίων δεν δίνεται μόνο μέσω υπολογιστή, αλλά και από ορισμένες 

τράπεζες μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Από την 1η Ιουλίου του 2018, οι μικροεπιχειρήσεις 

στην Πολωνία υποχρεούνται να ετοιμάζουν και να αποστέλλουν στο Υπουργείο Οικονομικών 

επιπλέον αποσπάσματα του UCF, όπως τα λογιστικά βιβλία, τα εκκαθαριστικά τραπεζικών 

λογαριασμών, τα αποδεικτικά του αποθέματος, τα τιμολόγια πώλησης με ΦΠΑ 

(συμπεριλαμβανομένης εκτενούς περιγραφής του τιμολογίου), τα βιβλία εισοδήματος-

δαπανών, και τα αποδεικτικά εισοδήματος. 

Η εθνική ασφάλιση στην Πολωνία διενεργείται από το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης – SII 

(στα Πολωνικά Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS) και το Αγροτικό Κοινωνικό 

Ασφαλιστικό Ταμείο (στα Πολωνικά Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – KRUS). Το 

δεύτερο όργανο έχει ως σκοπό την ρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης των ιδιωτών 

αγροτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ιδιώτες επιχειρηματίες οφείλουν να υπάγονται 

στο SII. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση του επιχειρηματία 

πρέπει να σταλούν, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ενός εξειδικευμένου προγράμματος 

κατασκευασμένο από το SII – με το όνομα PŁATNIK. Δεν υπάρχει επιλογή αποστολής 

φυσικών εγγράφων στο SII. Το SII έχει κατασκευάσει επίσης μια ενημερωτική ιστοσελίδα – 

την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – ΠΗΥ (στα Πολωνικά Platforma Usług 

Elektronicznych – PUE), η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγξουν τις 

απαιτούμενες εισφορές προς το ασφαλιστικό ταμείο ή τις ημέρες που κάποιος έλειπε από 

την εργασία του λόγω αναρρωτικής άδειας. 
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ΣΥΝΟΨΗ  

Το επιχειρείν στην Πολωνία ενέχει πολλές υποχρεώσεις και δεν είναι τόσο απλό για τον 

ιδιώτη επιχειρηματία. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι γυναίκες χαμηλού εκπαιδευτικού 

επιπέδου που επιθυμούν να λειτουργούν μια επιχείρηση, θα υπάγονται στις ίδιες διατάξεις 

και υποχρεώσεις με μεγαλύτερες εταιρείες, οι οποίες στελεχώνονται με ανθρώπους ειδικούς 

στα ζητήματα αυτά. Για τον λόγο αυτό, η πώληση χειροτεχνιών μέσω διαδικτύου απαιτεί την 

εύρεση εύκολων λύσεων, όπως για παράδειγμα τη συμμετοχή σε μια ομάδα πωλήσεων (λ.χ. 

διαδικτυακές γκαλερί), παρά την ίδρυση ενός ιδιωτικού διαδικτυακού καταστήματος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η εύρεση ενός όρου κοινώς αποδεκτού από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει αποδειχθεί πιο δύσκολη υπόθεση από ότι θα 

περίμενε κανείς. Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών (λ.χ. ορισμένα 

εστιάζουν στους αυτοαπασχολούμενους, ενώ άλλα θεωρούν πως οι ιδιώτες γιατροί 

εμπίπτουν στο πεδίο της επιχειρηματικότητας). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί 

συνήθως τον εξής ορισμό για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών: η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες τουλάχιστον το 50% τις 

ιδιοκτησίας ανήκει σε γυναίκα και η διαχείριση ασκείται από γυναίκα. 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι γυναίκες επιχειρηματίες κατέχουν λίγο παραπάνω 

από το 30% των επισήμως εγγεγραμμένων επιχειρήσεων παγκοσμίως. Παρόμοια ποσοστά 

συναντώνται και στο επίπεδο της ΕΕ, αλλά και της Ελλάδας, καθώς το 1/3 των 

αυτοαπασχολούμενων είναι γυναίκες. 

Στην Ελλάδα, το 2016, η αναλογία των αυτοαπασχολούμενων γυναικών και ανδρών σε 

σχέση με το συνολικό εργατικό δυναμικό της χώρας είναι αρκετά υψηλή σε σύγκριση με 

αυτά των 28 κ-μ της ΕΕ, όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, ο 

δείκτης αυτοαπασχόλησης για το 2016 δείχνει πως το 29,5% των συνολικών εργαζομένων 

γυναικών στην Ελλάδα είναι αυτοαπασχολούμενες, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τα 28 κ-μ 

της ΕΕ είναι μόλις 11,8%. Σε γενικές γραμμές, από το 2007 [το έτος καθιέρωσης του 

συγκεκριμένου δείκτη στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 

των Φύλων (EIGE)], η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό γυναικείας αυτοαπασχόλησης σε 

σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών 

(ΙΟΒΕ) για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, το φαινόμενο της ώθησης ενός ατόμου προς 

την επιχειρηματικότητα εξαιτίας έλλειψης άλλων εναλλακτικών επιλογών, αποκαλείται 

επιχειρηματικότητα ανάγκης. Στην Ελλάδα, εξαιτίας των υψηλών ποσοστών ανεργίας, η 

ίδρυση μιας νέα επιχείρησης αποτελεί περισσότερο ένα μέσο για την εξασφάλιση των προς 

το ζην, παρά για την εκμετάλλευση μιας ενδεχόμενης επιχειρηματικής ευκαιρίας. 

Παρά τις δυσκολίες στη διάκριση μεταξύ επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης, είναι 

γεγονός πως οι γυναίκες εξακολουθούν να συναντούν αρκετά εμπόδια στην ίδρυση και 

λειτουργία των επιχειρήσεών τους. 

Ο ρόλος της οικογένειας στην Ελλάδα είναι καθοριστικός και αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα στις σχέσεις μεταξύ του άτυπου επενδυτή και του λήπτη της χρηματοδότησης: 

το 69% των επενδυτών ανήκουν στην άμεση οικογένεια και το 15,5% ανήκουν στην 

ευρύτερη οικογένεια. Έτσι, το συντριπτικό ποσοστό του 85% των ‘’άτυπων επενδυτών’’ 
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είναι απλά μέλη της οικογενείας, τα οποία ενδέχεται να βασίσουν την απόφασή τους να 

χρηματοδοτήσουν μια δραστηριότητα, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μόνο τα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας, όταν πρόκειται να στηρίξουν οικονομικά ένα μέλος της οικογενείας 

τους. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, οι “άτυποι επενδυτές” στην Ελλάδα είναι κυρίως γυναίκες. Πιο 

συγκεκριμένα, το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο του Ευρωπαϊκού αντιστοίχου (55,5% έναντι 

26,8%). 

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

Στην Ελλάδα οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού. Επιπλέον, το ποσοστό 

των γυναικών έχει αυξηθεί ελάχιστα από 50,701% το 1975 σε 50,780% το 2017. Μετά την 

οικονομική κρίση, ο συνολικός πληθυσμός άρχισε να μειώνεται, κυρίως λόγω της 

μετανάστευσης των νέων Ελλήνων για σπουδές ή εργασία, αλλά και λόγω της 

υπογεννητικότητας. Ανάμεσα στα έτη 2011 και 2016, η Ελλάδα έχασε περίπου το 3% του 

συνολικού πληθυσμού της. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030, ο πληθυσμός της Ελλάδας θα 

μειωθεί στα 9,9 εκατομμύρια και το 2050 θα φτάσει στα 8,9 εκατομμύρια, αριθμός που 

αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 18%. Επίσης, ο πληθυσμός της τρίτης ηλικίας στην 

Ελλάδα αποτελείται κυρίως από γυναίκες. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της 

ΕΛΣΤΑΤ (2011), τα ποσοστά των γυναικών αυξάνονται καθώς εστιάζουμε σε πληθυσμιακές 

ομάδες μεγαλύτερης ηλικίας, φτάνοντας το 60,27% στην ηλικιακή ομάδα των ανθρώπων 80 

ετών και άνω. 

1.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όσον αφορά στην εκπαίδευση συναντάμε ένα υψηλό ποσοστό αναλφάβητων γυναικών 

(πάνω από τα 2/3 του συνολικού αναλφάβητου πληθυσμού), καθώς και ένα πολύ χαμηλό 

ποσοστό γυναικών στο ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο (Διδακτορικό). 

Η επιχειρηματικότητα σχετίζεται επίσης και με την ανεργία. Όπως προαναφέρθηκε, η 

ανεργία μπορεί να οδηγήσει γυναίκες και άντρες σε πολλές μορφές επιχειρηματικότητας. 

Στο δεύτερο τετράμηνο του 2017, ο δείκτης γυναικείας επιχειρηματικότητας άγγιξε το 

25,4% (547.100), έναντι του αντιστοίχου ποσοστού 17,7% (469.500) για τους άνδρες. Αξίζει 

να σημειωθεί πως το δεύτερο τετράμηνο περιλαμβάνει την αρχή της τουριστικής περιόδου, 

εποχή έναρξης της εποχιακής απασχόλησης μεγάλης μερίδας πληθυσμού, γεγονός που 

συνεπάγεται με αναμενόμενη μείωση του δείκτη ανεργίας μετά τον Απρίλιο. 

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, ο δείκτης ανεργίας των γυναικών μειώθηκε τον Μάιο 

κατά 2,71% (14.621 γυναίκες), ενώ ο δείκτης ανεργίας των ανδρών μειώθηκε κατά 6,21% 

(20.335 άνδρες). Ωστόσο, μελετώντας τα στοιχεία των τεσσάρων επόμενων μηνών, 

παρατηρούμε πως οι γυναίκες δεν επωφελούνται από την εποχιακή απασχόληση στον ίδιο 
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βαθμό με τους άνδρες. Ο δείκτης ανεργίας των ανδρών συνέχιζε να μειώνεται από τον 

Απρίλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, ενώ των γυναικών παρουσίαζε αυξομειώσεις. 

Πίνακας 1: Σύνολο ανέργων γυναικών και ανδρών (Ελλάδα, Απρίλιος - Οκτώβριος 2017) 

Μήνας Άνδρες Γυναίκες 

Απρίλιος 2017 327.275 537.934 

Μάιος 2017 306.920 523.313 

Ιούνιος 2017 297.303 524.821 

Ιούλιος 2017 295.428 535.037 

Αύγουστος 2017 292.775 534.715 

Σεπτέμβριος 2017 288.262 511.702 

Οκτώβριος 2017 300.550 523.967 

 

Πίνακας 2: Πληθυσμός 15 ετών και άνω ανά εργασιακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο, και φύλο. 
4ο τετράμηνο 2017 

Σε χιλιάδες    

Εκπαιδευτικό επίπεδο και φύλο Σύνολο Εργατικό δυναμικό Εκτός 
εργατικού 
δυναμικού 

Σύνολο Απασχολού-
μενοι 

Άνεργοι 

      

Αμφότερα φύλα 9.163,3  4.743,2  3.736,3  1.006,8  4.420,2  

Κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο 242,8  213,8  189,7  24,1  29,0  

Ολοκλήρωσαν την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

1.879,9  1.397,3  1.161,6  235,7  482,6  

Ολοκλήρωσαν τη 
μεταδευτεροβάθμια τεχνική 
εκπαίδευση 

648,9  496,5  64,1  132,5  152,4  

Ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

2.935,9  1.676,6  1.291,2  385,5  1.259,2  

Ολοκλήρωσαν την τρίτη τάξη 6-
ετούς δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

1.111,2  443,9  336,0  107,9  667,3  

Ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

1.993,0    489,2  379,3  109,8  1.503,9  

Δεν ολοκλήρωσαν την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

211,3  14,4  8,0  6,4  196,8  

Δεν πήγαν ουδέποτε σχολείο 140,3  11,4  6,3  5,0  128,9  

Άνδρες 4.417,7  2.641,7  2.183,4  458,3  1.776,1  

Κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο 130,3  113,0  102,0  11,0  17,3  
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Ολοκλήρωσαν την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

897,6  672,0  586,2  85,8  225,6  

Ολοκλήρωσαν τη 
μεταδευτεροβάθμια τεχνική 
εκπαίδευση 

300,7  245,0  194,8  50,2  55,7  

Ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

1.540,9  1.026,8  838,0  188,8  514,2  

Ολοκλήρωσαν την τρίτη τάξη 6-
ετούς δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

582,0  287,0  228,5  58,4  295,0  

Ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

854,8  283,9  224,7  59,2  570,9  

Δεν ολοκλήρωσαν την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

72,0  8,5  5,3  3,2  63,5  

Δεν πήγαν ουδέποτε σχολείο 39,5  5,6  4,1  1,6  33,9  

Γυναίκες 4.745,6  2.101,5  1.552,9  548,6  2.644,1  

Κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο 112,5  100,8  87,8  13,0  11,7  

Ολοκλήρωσαν την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

982,3  725,3  575,4  149,9  257,0  

Ολοκλήρωσαν τη 
μεταδευτεροβάθμια τεχνική 
εκπαίδευση 

348,2  251,6  169,3  82,3  96,7  

Ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

1.395,0  649,9  453,2  196,7  745,1  

Ολοκλήρωσαν την τρίτη τάξη 6-
ετούς δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

529,3  157,0  107,5  49,5  372,3  

Ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

1.138,3  205,3  154,7  50,6  933,0  

Δεν ολοκλήρωσαν την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

139,3  6,0  2,8  3,2  133,3  

Δεν πήγαν ουδέποτε σχολείο 100,8  5,7  2,3  3,4  95,1  

                                                         Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία) 2018 

1.2 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, 

καθώς και τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες επηρέασαν περισσότερο τις γυναίκες από τους 

άνδρες. Σύμφωνα με στοιχεία προερχόμενα από τον Συνήγορο του Πολίτη, υπήρξαν αρκετά 

φαινόμενα διακρίσεων κατά των γυναικών, ειδικά εκείνων με ιδιαίτερες ανάγκες λόγω 

μητρότητα ή εγκυμοσύνης. Αυτές οι ομάδες γυναικών κινδύνευαν περισσότερο να μείνουν 

άνεργες ή να μετατραπούν από υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης σε υπάλληλους μερικούς 
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απασχόλησης, παρά την ισχύουσα προστατευτική νομοθεσία της ΕΕ. Η οικονομική κρίση 

πολλές φορές προβάλλεται ως δικαιολογητικό υπόβαθρο για άδικες και παράνομες 

πρακτικές. Το 2012 υπήρξε μια αύξηση της τάξεως του 118% (σε σχέση με το 2011) των 

περιπτώσεων μετατροπής σύμβασης πλήρους απασχόλησης σε μερικής, έπειτα από 

μονομερή απόφαση του εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές, οι γυναίκες καλούνται για 

εργασία μόνο 1-3 ημέρες την εβδομάδα. 

Τα μέτρα λιτότητας έχουν, επίσης, εντείνει τα φαινόμενα διάκρισης κατά των γυναικών 

στην αγορά εργασίας. Τα στερεότυπα φαίνεται πως κρατούν καλά σε αρκετούς 

ανδροκρατούμενους τομείς (λ.χ. αστυνομία, στρατός), αλλά και στην εκπαίδευση, στη 

δημόσια διοίκηση, και στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, και δημιουργούν άνισα και άδικα 

εμπόδια επαγγελματικής εξέλιξης στις γυναίκες. Αποτελεί συχνό φαινόμενο, να ζητείται 

από τις νεαρές γυναίκες να μην κάνουν παιδιά, εάν πρόκειται να απασχοληθούν στον 

ιδιωτικό τομέα. Σε άλλες περιπτώσεις, οι περίοδοι αδειών μητρότητας δεν αναγνωρίζονται 

ως χρόνος προϋπηρεσίας, όταν γίνεται λόγος για προαγωγή ή ζητείται χρόνος 

προϋπηρεσίας από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα. Οι διακρίσεις αποκρυσταλλώνονται, 

επίσης, με μειώσεις μισθών και παροχών κατά τις περιόδους αδείας μητρότητας ή 

αναρρωτικής αδείας ενόψει τοκετού, παρά το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία θα 

έπρεπε να προλαμβάνει τέτοιες διακρίσεις στον δημόσιο τομέα (Συνήγορος του Πολίτη 

2012). 

2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ  

2.1 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Η σύσταση μιας εταιρείας στην Ελλάδα ξεκινά με την επιλογή του τύπου της εταιρείας που 

θα ιδρυθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της, την συγγραφή της ιδρυτικής πράξης ή του 

καταστατικού της εταιρείας, την επιλογή αρμόδιας φορολογικής αρχής (ΔΟΥ), και την 

εκλογή ενός λογιστή για την εταιρεία. 

ΤΥΠΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ: 

 Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) 

 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 

 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) 

 Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) 

 Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) 

Στην αρχή της διαδικασίας σύστασης μιας εταιρείας στην Ελλάδα, οι επιχειρηματίες πρέπει 

να γνωρίζουν πως όλες οι νομικές οντότητες στην Ελλάδα πρέπει να κατέχουν μια μοναδική 

επωνυμία, για αυτό συνίσταται να απευθυνθούν στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 
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Επιμελητήριο για την έκδοση πιστοποιητικού μοναδικότητας επωνυμίας. Αφότου το 

αποκτήσουν, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα της εταιρείας στον 

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και να υπογράψουν το καταστατικό παρουσία 

συμβολαιογράφου. 

Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ή το αρχικό κεφάλαιο θα πρέπει να κατατεθεί σε τραπεζικό 

λογαριασμό και ο κεφαλαιακός φόρος από τη συγκέντρωση κεφαλαίου θα πρέπει να 

καταβληθεί εντός 15 ημερών από την υπογραφή του καταστατικού. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου, 

τα οποία θα φέρουν αριθμό εγγραφής. Μια σύνοψη του καταστατικού θα πρέπει να 

κατατεθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, ώστε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Παράλληλα, θα πρέπει να συμπληρωθεί μια αίτηση για εγγραφή στο 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Μαζί με το θεωρημένο καταστατικό, το 

πιστοποιητικό έγκρισης του επωνυμίας της εταιρείας (το οποίο εκδίδεται από το Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο), καθώς και ένα αντίγραφο της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως που περιλαμβάνει τη σύνοψη του καταστατικού, θα πρέπει επίσης να 

κατατεθούν. Με τον τρόπο αυτό, η νεοσυσταθείσα εταιρεία υπάγεται πλέον στα καθεστώτα 

των σχετικών ειδικών φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 Το επόμενο βήμα της ίδρυσης μιας Ελληνικής εταιρείας περιλαμβάνει την δημιουργία μιας 

εταιρικής σφραγίδας με σκοπό την σφράγιση των εταιρικών βιβλίων και αρχείων, πριν την 

επικύρωσή τους. Τα τιμολόγια και τα βιβλία της εταιρείας θα πρέπει να λάβουν την σχετική 

διάτρηση από την αρμόδια φορολογική αρχή. 

 Τέλος, απαιτείται η σχετική ειδοποίηση προς τον ΟΑΕΔ, η οποία θα πρέπει να γίνει εντός 8 

ημερών από την πρόσληψη του πρώτου υπαλλήλου, μέσω e-mail ή τηλεφώνου. 

Όλοι οι νέοι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα. 

Οι αυτοαπασχολούμενοι υποχρεούνται να ακολουθήσουν τα βήματα #4 και #10-15.  

 Βήματα Περιγραφή 

1 Παραλαβή έγκρισης για την επωνυμία της εταιρείας από το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

2 Κατάθεση καταστατικού στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 

3 Υπογραφή καταστατικού παρουσία συμβολαιογράφου 

4 Κατάθεση κεφαλαίου σε τραπεζικό λογαριασμό 

5 Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στην αρμόδια φορολογική αρχή 

6 Λήψη σφραγίδας από το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων 

7 Λήψη πιστοποίησης από το Ταμείο Πρόνοιας Νομικών 
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8 Κατάθεση καταστατικού και εγγραφή στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου για 

τη λήψη αριθμού μητρώου 

9 Αποστολή σύνοψης καταστατικού για δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 

10 Εγγραφή στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

11 Εγγραφή στον ΟΑΕΕ, στον ΟΓΑ, κλπ. 

12 Λήψη ΑΦΜ για την επιχείρηση 

13 Ανάθεση δημιουργίας σφραγίδας σε ιδιώτη 

14 Θεώρηση των εταιρικών βιβλίων και λογιστικών ημερολογίων από την 

αρμόδια φορολογική αρχή 

15 Ειδοποίηση ΟΑΕΔ εντός 8 ημερών από την πρόσληψη του πρώτου υπαλλήλου 

Ως "υπηρεσία μιας στάσης" για την σύσταση μιας ομόρρυθμης εταιρείας και μιας 

ετερόρρυθμης εταιρείας πάσης φύσεως, ορίζεται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ - 

http://www.businessportal.gr/) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 3419/2005 (ΦΕΚ 297 

Α), τροποποιημένο από το άρθρο 13 του ιδίου νόμου. Ως "υπηρεσία μιας στάσης" για την 

σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και όλων των 

περιπτώσεων στις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο 

συμβολαιογράφος που θα συντάξει την συμβολαιογραφική πράξη. 

 Η ίδρυση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να αποδειχθεί πιο περίπλοκη από 

την ίδρυση ενός φυσικού, εξαιτίας του τρόπου πραγματοποίησης των πληρωμών 

(ηλεκτρονικές πληρωμές). 

2.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Για τους ιδιώτες που θέλουν να λειτουργούν την δική τους επιχείρηση, οι φορολογικές 

υποχρεώσεις καταβάλλονται με βάση το εισόδημα (100% προπληρωμή), όπως γίνεται με 

τους  πλήρους ωραρίου υπαλλήλους και συνταξιούχους, αλλά χωρίς τις εκπτώσεις φόρου 

που ισχύουν για εκείνες τις περιπτώσεις. 

Οι δείκτες φορολόγησης είναι οι παρακάτω: 

· 22% (για κέρδη μέχρι και 20.000€) 
· 29% (για κέρδη από  20.001€ μέχρι και 30.000€) 
· 37% (για κέρδη από 30.001€ μέχρι και 40.000€) 
· 45% (για κέρδη άνω των 40.001€) 

Ανεξαρτήτως το ύψος των κερδών τους, όλες οι Ελληνικές νομικές οντότητες 

φορολογούνται στο 29% επί του καθαρού κέρδους τους. 

http://www.businessportal.gr/
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Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές για τους ιδιώτες, ισχύει το ποσοστό του 26,95% 

επί των καθαρών κερδών, πριν την φορολόγησή τους. Το ίδιο ισχύει για τους διαχειριστές 

εταιρειών, καθώς και για τους μετόχους που κατέχουν τουλάχιστον το 3% του συνολικού 

αριθμού των μετοχών, ενώ είναι παράλληλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας. 

2.3 ΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ)  

Στην Ελλάδα, κάθε ενήλικας πρέπει να έχει έναν ΑΦΜ στο όνομά του. Σε περίπτωση που 

θελήσει να ιδρυσει μια ατομική επιχείρηση, θα πρέπει να καταχωρίσει την επιχείρησή του 

στην αρμόδια φορολογική αρχή και να παραλάβει άδεια χρήσης του προσωπικού του ΑΦΜ 

για επαγγελματικούς σκοπούς. 

2.4 ΑΔΕΙΕΣ  

Στην Ελλάδα, δεν απαιτείται κάποια άδεια για την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος πώλησης χειροτεχνιών. 

3. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ  

Ο πιο σημαντικός παράγοντας βιωσιμότητας μιας νέας επιχείρησης είναι η επιλογή της 

καταλληλότερης πηγής χρηματοδότησης. Οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης προς τις 

επιχειρήσεις είναι: 

Κεφάλαιο Εκκίνησης 

Το Κεφάλαιο Εκκίνησης αποτελεί μια μορφή μικρής χρηματοδότησης για το ξεκίνημα μιας 

νέας εταιρείας, η οποία χρηματοδότηση παρέχεται συνήθως σε συγκεκριμένες 

πληθυσμιακές ομάδες, όπως π.χ. στους νέους ανθρώπους ή τους ανέργους. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης αυτής είναι το μικρό της μέγεθος (15 με 50 χιλιάδες 

ευρώ), και η προπληρωμή της, καθώς αποσκοπεί στο να καλύψει όλα τα λειτουργικά έξοδα 

του πρώτου χρόνου λειτουργίας της εταιρείας, ώστε να δώσει τον απαραίτητο χρόνο και 

άνεση για επιχειρηματική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, υπάρχουν πρωτοβουλίες τόσο από τον 

δημόσιο τομέα (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ), όσο και από τον ιδιωτικό (TheOpenFund), για 

διαφόρους τομείς της οικονομίας (παραδοσιακά προϊόντα, πληροφορική, κλπ.). 

Η διαδικασία είναι αρκετά απλή, και η αίτηση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε 

ενδιαφερόμενο. Ωστόσο, οι αιτήσεις δεν είναι ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, 

ενώ πρέπει να γνωρίζει κανείς πως υπάρχουν κάποιες προαπαιτήσεις, όπως π.χ. η 

παρακολούθηση ορισμένων σεμιναρίων και η κατοχή κάρτας ανεργίας για τα δημόσια 

προγράμματα (ΟΑΕΔ). 

http://www.oaed.gr/el/pagenotfound?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2Fel%2F2012-07-13-06-44-20&_101_assetEntryId=1206816&_101_type=content&_101_urlTitle=programmata-enischyses-tes-reustotetas-kai-tes-apascholeses-gia-synolika-12-700-opheloumenous&redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fel%2Fpagenotfound%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_keywords%3D%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25B5%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fel%252F2012-07-13-06-44-20&inheritRedirect=true
http://www.theopenfund.com/
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Τραπεζικά δάνεια 

Όταν μια τράπεζα πρόκειται να χρηματοδοτήσει μια νέα επιχείρηση, απαιτεί να της 

παρουσιαστεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Η αίτηση θα εξετασθεί από πολλές διαφορετικές 

ομάδες, οι οποίες θα ελέγξουν διαφορετικές ενότητες, γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό, να έχει συγγραφεί ένα όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο επιχειρηματικό 

σχέδιο, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες καθυστερήσεις. 

Στην Ελλάδα του σήμερα, οι τράπεζες βρίσκονται σε ιδιαίτερα δεινή θέση. Καθώς το 

χαρτοφυλάκιό τους περιλαμβάνει ήδη υπερβολικά πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 

έχουν γίνει ιδιαίτερα επιλεκτικοί στην διαδικασία παροχής ενός νέου δανείου. 

Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020 (ΕΣΠΑ) 

Το ΕΣΠΑ είναι το Ελληνικό πρόγραμμα το οποίο διοχετεύει κονδύλια από το πρόγραμμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Στα 

πλαίσια του EΣΠΑ, η κυβέρνηση διανέμει κεφάλαια που στοχεύουν στην ανάπτυξη του 

εμπορίου, της μεταποίησης και της πρωτογενούς παραγωγής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 

εντός χρονικά περιορισμένων περιόδων, για τις οποίες δημοσιεύονται ανακοινώσεις από τα 

σχετικά Υπουργεία και τη γενική γραμματεία του ΕΣΠΑ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται 

από ανεξάρτητους ιδιώτες αξιολογητές, και αφού δημοσιευθούν τα αποτελέσματα, δίνεται 

ένα χρονικό περιθώριο μεταξύ ενός με τρία έτη για την υλοποίηση της κάθε δράσης. Η 

χρηματοδότηση μπορεί να πάρει τη μορφή ποσοστιαίας συμμετοχής στην επένδυση ή 

μείωσης φόρου (συνήθως 40-60%). Απαιτούνται τα έγγραφα των δαπανών, τα οποία 

περνούν από επιτόπιους ελέγχους. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΕΣΠΑ είναι η διαθεσιμότητά του, όμως το γεγονός ότι τα 

καταβλητέα έξοδα προκύπτουν πριν από την ίδρυση της εταιρείας, δεν το καθιστά 

ιδιαίτερα χρήσιμο για νέες επιχειρήσεις. 

Το ΕΣΠΑ 2014-2020, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτεί τις παρακάτω πρωτοβουλίες: 

 Νεοφυείς επιχειρήσεις & νέα επιχειρηματικότητα 

 Αναβαθμίσεις μικρών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητάς τους σε νέες αγορές 

 Επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό 

Η Ελληνική κοινότητα στο εξωτερικό 

Τέλος, στην περίοδο της κρίσης, η Ελληνική κοινότητα στο εξωτερικό έχει παραμείνει 

αρκετά ενεργή, και έχει δημιουργήσει νέα εγχειρήματα, όπως το Envolve Award Greece, το 

οποίο παρέχει άτοκα δάνεια ύψους μέχρι 500 χιλιάδων ευρώ, με περίοδο αποπληρωμής τα 

πέντε έτη. 

 

 

http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
http://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=496&t=Neofuis-Epixeirimatikotita
http://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=497&t=Anabathmisi-polu-mikrwn-&-mikrwn-epixeirisewn-gia-tin-anaptuksi-twn-ikanotitwn-tous-stis-nees-agores
http://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=539&t=Epixeiroume-Eksw
https://www.hellenicaward.com/envolve/index.html


52 

 

4. ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ  ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ 

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Στην Ελλάδα λειτουργούν πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία πωλούν χειροποίητα 

προϊόντα, κυρίως κοσμήματα, ρούχα, παπούτσια, και τσάντες. Μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

- Ιστοσελίδες αποκλειστικής πώλησης χειροτεχνιών (ηλεκτρονικά καταστήματα). Ορισμένες 
από αυτές είναι: http://www.heraki.gr/  , https://www.craftzbay.com/Default.aspx , 
http://xeirotexnes.gr/  

- Ιστοσελίδες γενικής πώλησης (όπως π.χ. vendor.gr, κλπ.)  
- Σελίδες στο Facebook (όπως π.χ. XeirotexnimaTripoli, xeirotexnima.shop, κλπ.) 

 

5.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ,  ΚΛΠ.)  

Στην Ελλάδα, τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε 

χρόνο ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

TAXISNET της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (https://www.aade.gr/), με βάση την 

οποία θα φορολογηθούν. Επιπλέον, στο τέλος του κάθε μήνα οι εταιρείες πρέπει να 

υποβάλλουν στην αρμόδια φορολογική αρχή μια λεπτομερή λίστα όλων των τιμολογίων και 

της αντίστοιχης αξίας του ΦΠΑ τους, τα οποία έχουν εκδώσει. 

Επιπλέον, πέρα από την λίστα των τιμολογίων τους, οι Εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν 

υπαλλήλους, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κάθε μήνα μια δήλωση με τις 

συνεισφορές τους στα κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Μέσω του συστήματος αυτού 

υπολογίζονται οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές που απαιτούνται για τον κάθε 

εργαζόμενο και την κάθε εταιρεία. 

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση εγκαινιάστηκε μερικώς στην Ελλάδα το 2006, με σκοπό να 

προσφέρει σε επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τομέα τους, την ικανότητα 

να μειώσουν σημαντικά τα λειτουργικά τους κόστη, απαλλάσσοντάς τες από την 

υποχρέωση να τυπώνουν, να αποθηκεύουν, και να αποστέλλουν έντυπα τιμολόγια. Παρ’ 

όλα αυτά, το ηλεκτρονικό σύστημα δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργικό, αλλά αναμένεται 

να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019. Στην ολοκληρωμένη εκδοχή του, θα είναι ικανό, 

την ίδια στιγμή που εκδίδεται ένα τιμολόγιο, να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το 

λογιστικό σύστημα του πελάτη, ώστε να αποδεχτεί την χρέωση, ενώ ταυτόχρονα θα 

ενημερώνει και την αρμόδια φορολογική αρχή, για να εισπράξει τον αντίστοιχο φόρο. 

 

http://www.heraki.gr/
https://www.craftzbay.com/Default.aspx
http://xeirotexnes.gr/
https://www.aade.gr/
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ΣΥΝΟΨΗ  

Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας εξαρτάται και καθορίζεται – μεταξύ άλλων παραγόντων 

– από την επιχειρηματικότητα. Πόσο μάλλον σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή 

των τελευταίων ετών, κατά τις οποίες ο δημόσιος τομέας συρρικνώνεται, ο ρόλος του 

κοινωνικού κράτους εξαφανίζεται και κυριαρχεί η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια, η 

επιχειρηματικότητα μπορεί να οδηγήσει στην σταδιακή οικονομική ανάπτυξη, η οποία θα 

βασίζεται σε γερά θεμέλια και από αυτήν θα επωφελείται όλη η κοινωνία. 

Όλα τα παραπάνω με την προϋπόθεση, βέβαια, πως τόσο οι ήδη υπάρχουσες, όσο και οι 

νέες επιχειρήσεις θα διαπνέονται από δυναμισμό, καινοτομία και εξωστρέφεια, σε μια 

κοινωνία απαλλαγμένη από στερεότυπα και παθογένειες, όπου οι γυναίκες και οι άνδρες 

θα συνυπάρχουν επί ίσοις όροις. 

Η στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας αποτελεί προϋπόθεση, όχι μόνο για να βγει 

η Ελλάδα από την κρίση, αλλά και για να μην εισέλθει στο μέλλον πάλι σε αυτή. Δίνοντας 

ίσες ευκαιρίες και κίνητρα στο μεγαλύτερο μερίδιο του πληθυσμού της χώρας – τις 

γυναίκες, θα ωθήσουμε την οικονομία να αναπτυχθεί πάνω σε γερά θεμέλια, 

εκμεταλλευόμενη όλους τους διαθέσιμους ανθρώπινους και επιχειρηματικούς της πόρους. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

The situation of female entrepreneurship in Greece: a comprehensive information bulletin in 
English issued by the Greek General Secretariat for Gender Equality, Ministry of Interior - 
General Secretariat for Gender Equality (http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2017/12/Observatory-13th-e-bulletin-Womens-Entrepreneurship.pdf) 

February 2018 E-bulletin no. 15 Population in Greece – Remarks about gender, Ministry of 
Interior - General Secretariat for Gender Equality (http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2018/02/Observatory-15th-e-bulletin-Population-in-Greece-%E2%80%93-
Remarks-about-gender.pdf)  

The policy on gender equality in Greece, Directorate General for Internal Policies – Policy 
Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs 
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493028/IPOL-
FEMM_NT(2013)493028_EN.pdf 

http://www.companyformationgreece.com 

https://www.startyouup.gr/el/a/44-pws-tha-forologhthoyn-oi-epixeirhseis-gia-to-2017  

http://startupgreece.gov.gr  

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/12/Observatory-13th-e-bulletin-Womens-Entrepreneurship.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/12/Observatory-13th-e-bulletin-Womens-Entrepreneurship.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/Observatory-15th-e-bulletin-Population-in-Greece-%E2%80%93-Remarks-about-gender.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/Observatory-15th-e-bulletin-Population-in-Greece-%E2%80%93-Remarks-about-gender.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/Observatory-15th-e-bulletin-Population-in-Greece-%E2%80%93-Remarks-about-gender.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493028/IPOL-FEMM_NT(2013)493028_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493028/IPOL-FEMM_NT(2013)493028_EN.pdf
http://www.companyformationgreece.com/
https://www.startyouup.gr/el/a/44-pws-tha-forologhthoyn-oi-epixeirhseis-gia-to-2017


54 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ 

 

 

 

Προετοιμασία: Πανεπιστήμιο της Ljubljana, Τμήμα Εκπαίδευσης 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ   



55 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Σλοβενία είναι μια σχετικά μικρή χώρα με πληθυσμό περίπου 2.065.890 (1.023.100 

άνδρες, 1.039.790 γυναίκες). Στο Μητρώο Επιχειρήσεων της Σλοβενίας είναι εγγεγραμμένες 

περίπου 213.000 οντότητες. Το 2018 καταχωρίστηκαν περισσότερες επιχειρήσεις στο 

Μητρώο Επιχειρήσεων από ότι το 2017. Μεταξύ των επιχειρηματικών οντοτήτων, υπάρχουν 

91.429 καταχωρισμένες ατομικές επιχειρήσεις (στοιχεία από τον Μάιο του 2018). Την ίδια 

περίοδο της περασμένης χρονιάς, υπήρχαν μόλις 87.957 καταχωρισμένες ατομικές 

επιχειρήσεις. Οι ιδιώτες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Σλοβενία 

απολαμβάνουν επαρκούς κρατικής στήριξης, χρηματικής και μη. Τα τελευταία χρόνια, τα 

επίπεδα της νέας επιχειρηματικότητας έχουν αυξηθεί, ειδικά το 2016, όταν άγγιξε το ζενίθ 

του 8%. Η σταθερή αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των τελευταίων 5 ετών και 

η βελτίωση της γενικότερης κατάστασης της κοινωνίας, οφείλεται στην σταθερή οικονομική 

ανάπτυξη που γνώρισε η Σλοβενία, την ύφεση της οικονομικής κρίσης, την εδραίωση του 

τραπεζικού συστήματος, καθώς και την ποιοτική ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. Το project ‘’Entrepreneurially into the world of business’’ εισάγει ένα νέο 

μοντέλο καθοδήγησης και περαιτέρω εκπαίδευσης, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοπλιστούν 

με τις απαιτούμενες ικανότητες, για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών τους. Το 

Σλοβενικό Επιχειρηματικό Ταμείο είναι ένα δημόσιο ταμείο, το οποίο στοχεύει στο να 

διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρηματιών σε χρηματοδοτικές πηγές. Οι ιδιώτες που 

επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση μπορούν να βρουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες 

σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες: Slovenia Business Point, Entrepreneurship Portal, 

Initiative Start:up Slovenia, κλπ. 

Παρόλο που ο δείκτης Συνολικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας παρουσίασε πτώση στο 

6,8%, αρκετές ενδείξεις επιβεβαιώνουν πως η κοινωνία θεωρεί πολύ σημαντική την 

επιχειρηματικότητα, και όσοι προβαίνουν σε αυτή χαίρουν ιδιαίτερης κοινωνικής 

εκτίμησης. Από το ιστορικά χαμηλό ποσοστό του 16% των ενηλίκων που το 2013 εντόπισαν 

πολλά υποσχόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέλησαν να τις υλοποιήσουν, το 

αντίστοιχο ποσοστό για το 2017 ανήλθε στο 25%. Τα δύο τρίτα του ενήλικου πληθυσμού 

σέβεται τους επιτυχημένους επιχειρηματίες και περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν 

πως έχουν την γνώση και τις ικανότητες που απαιτούνται για να ξεκινήσουν μια νέα 

επιχείρηση. 

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον Οκτώβρη του 2017, η Σλοβενία είχε πληθυσμό 2.065.890. 
Ο πληθυσμός της Σλοβενίας αποτελείτο από 1.023.100 άνδρες και 1.039.790 γυναίκες. Στο 
τελευταίο τετράμηνο του 2017, οι απασχολούμενοι ήταν 972.000 και 60.000 οι άνεργοι 
(46,8% άνδρες και 53% γυναίκες). Στους νέους ανθρώπους (ηλικίας 15 – 29 ετών) ο δείκτης 
ανεργίας άγγιζε το 9,7%, ενώ στους μεγαλύτερους ανθρώπους (50 – 64 ετών), η ανεργία 
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άγγιζε το 4,9%. Ο πληθυσμός της Σλοβενίας διαιρείται με βάση την δραστηριοποίησή τους 
σε ενεργούς (απασχολούμενους και ανέργους) και άεργους (μαθητές, φοιτητές και 
συνταξιούχους). Μεταξύ των ενεργών ατόμων υπήρχαν 830.000 (431.000 άνδρες και 
400.000 γυναίκες) απασχολούμενοι και 116.000 (80.000 άνδρες και 36.000 γυναίκες) 
αυτοαπασχολούμενοι.  
 

1.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Στους Πίνακες 1 και 2 εμφανίζονται ορισμένα στατιστικά στοιχεία για τις γυναίκες στη 

Σλοβενία. Δίνονται στοιχεία προς σύγκριση για τα έτη 2015 και 2016. Τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία είναι αυτά του 2017. Ο Πίνακας 1 δείχνει τη διασπορά των γυναικών με βάση το 

εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Παρατηρούμε ότι πολλές γυναίκες έχουν τελειώσει μόνο το 

δημοτικό σχολείο. 

Πίνακας 1: Ο αριθμός των γυναικών με βάση το εκπαιδευτικό τους επίπεδο από το 

2015 μέχρι το 2017. 

 2015 2016 2017 

Εκπαιδευτικό επίπεδο αριθμός αριθμός αριθμός 

καμία εκπαίδευση 2.893 2.748 2.580 

δεν αποφοίτησαν από 
το δημοτικό  

36.456 34.801 33.173 

αποφοίτησαν από το 
δημοτικό 

231.833 226.618 221.307 

αποφοίτησαν από 
κάποια κατωτέρα 
τεχνική σχολή 

11.306 11.242 11.259 

Αποφοίτησαν από 
κάποια τεχνική σχολή 

130.026 129.563 129.024 

 

1.2 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα στοιχεία των ενεργών γυναικών στη Σλοβενία. Είναι ξεκάθαρο 

πως ο αριθμός των απασχολούμενων και αυτοαπασχολούμενων γυναικών παρουσιάζει 

σημαντική αύξηση. 
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Πίνακας 2: Ο αριθμός των ενεργών γυναικών από το 2015 μέχρι το 2017. 

 

 

 

 

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ  

Ο Νόμος περί Εταιρειών 
(http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZGD-
1_PREVOD__13-12-12.pdf) καθορίζει την διαδικασία σύστασης μιας εταιρείας στην 
Σλοβενία. Οι πιο συχνές επιχειρηματικές μορφές είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και οι 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Άλλες πιθανές μορφές είναι η ομόρρυθμη εταιρεία, η 
ανώνυμη εταιρεία, η ετερόρρυθμη εταιρεία, και η εταιρεία ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου. 
Στις εταιρικές μορφές, είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός ανά δραστηριότητα, όπως π.χ. η 
βιοτεχνία. Η βιοτεχνία αφορά στην παραγωγή ή την παροχή υπηρεσιών έπειτα από σχετικές 
παραγγελίες, η παραγωγή είναι μικρής κλίμακας και οι περισσότερες δραστηριότητες τις 
επιχείρησης δεν καλύπτονται από μαζική παραγωγή. Οι πιο συχνές επιχειρηματικές μορφές 
που επιλέγουν οι νέοι επιχειρηματίες στην Σλοβενία είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και οι 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι το ότι ο 
ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης αναλαμβάνει όλη την ευθύνη με εγγύηση όλη την 
προσωπική του περιουσία, ενώ στην περίπτωση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, 
αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο με τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Για να ιδρυθεί 
μια ατομική επιχείρηση δεν απαιτείται ιδρυτικό κεφάλαιο, ενώ για την ίδρυση μιας 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης απαιτείται ιδρυτικό κεφάλαιο ύψους 7.500 ευρώ. Εάν 
ένας ιδιώτης απασχολείται ήδη από άλλη εταιρεία για 20 ώρες την εβδομάδα ή λιγότερο 
και αποφασίσει να ιδρύσει μια ατομική επιχείρηση, απαιτείται από εκείνον να πληρώσει τη 
διαφορά, ώστε να καταβάλλονται συνολικές εισφορές πλήρους ασφάλισης (40 ώρες την 
εβδομάδα). 
 
Τον τελευταίο καιρό, οι διαδικτυακές πωλήσεις γίνονται όλο και περισσότερο δημοφιλείς. Η 
Σλοβενική, η ευρωπαϊκή, και η διεθνής νομοθεσία ρυθμίζουν των τομέα των πωλήσεων. Η 
πώληση μέσω διαδικτύου είναι εφικτή με τη σύναψη μιας πωλητήριας σύμβασης σε 
ηλεκτρονική μορφή (μέσω e-mail ή εξειδικευμένης εφαρμογής που επιτρέπει την αυτόματη 
πώληση). Στην ουσία, μια ιστοσελίδα υποχρεούται να έχει δημοσιευμένες όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, έτσι ώστε ο καταναλωτής να είναι επαρκώς ενημερωμένος 
σχετικά με τον πωλητή. Πρέπει επίσης να δημοσιεύονται οι όροι και προϋποθέσεις των 
συναλλαγών, καθώς και να παρέχεται δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή μέσω e-mail. Στην ιστοσελίδα, είναι απαραίτητο να είναι μόνιμα ευδιάκριτες και 

 2015 2016 2017 

 αριθμός αριθμός αριθμός 

απασχολούμενες 368.824 375.398 388.566 

αυτοαπασχολούμενες - 31.000 36.000 

άνεργες 60.512 57.520 51.149 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZGD-1_PREVOD__13-12-12.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZGD-1_PREVOD__13-12-12.pdf
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προσβάσιμες ορισμένες πληροφορίες του πωλητή (όπως η επωνυμία της εταιρείας και το 
γραφείο καταχώρισής της, το δικαστήριο στο οποίο η εταιρεία υπάγεται, ο αριθμός 
μητρώου της επιχείρησης, το ποσό του αρχικού κεφαλαίου, ο αριθμός τηλεφώνου, η 
επίσημη διεύθυνση e-mail της εταιρείας, ο ΑΦΜ της, και η άδειά της). Πρέπει να παρέχεται 
στον καταναλωτή πληροφόρηση για όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή του, τα 
μεταφορικά έξοδα κλπ. (πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται σε κάθε μορφή 
διαφήμισης του προϊόντος). Πριν επιβεβαιώσει ο καταναλωτής την παραγγελία του, θα 
πρέπει να έχει πληροφορηθεί με ξεκάθαρο και κατανοητό τρόπο για τη διαδικασία 
ολοκλήρωσης της πωλητήριας σύμβασης ή της διαδικτυακής αγοράς, για τα μέσα 
εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων πριν την επιβεβαίωση, για τους γενικούς όρους, 
καθώς και για τις διαθέσιμες γλώσσες στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
παραγγελία. Το περιεχόμενο των γενικών όρων εξαρτάται από τον εκάστοτε ηλεκτρονικό 
έμπορο. Συνίσταται, επίσης, η ρύθμιση της διαδικασίας συλλογής, χρησιμοποίησης, και 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Εάν ο πωλητής συλλέγει και διατηρεί προσωπικά 
στοιχεία, η συναίνεση του κατόχου των στοιχείων αυτών είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση 
σύναψης σύμβασης εξ αποστάσεως, ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει: 
 

 την διεύθυνση στην οποία η επιχείρηση λειτουργεί (ή την διεύθυνση των κεντρικών 
γραφείων της εταιρείας), τον αριθμό τηλεφώνου, αριθμό fax, καθώς και τη διεύθυνση 
e-mail της εταιρείας, 
 

 τα σχετικά κόστη χρήσης των μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την 
σύναψη της σύμβασης, σε περίπτωση που τα κόστη δεν εμπίπτουν στις ισχύουσες 
ενιαίες χρεώσεις των παρόχων τηλεφωνικής επικοινωνίας, 
 

 τις προϋποθέσεις, τη διορία, καθώς και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος 
υπαναχώρησης από τη σύμβαση, 
 

 την ένδειξη ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να αποζημιώσει την εταιρεία για τα κόστη της 
επιστροφής των αγαθών, σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, 
 

 τα κόστη επιστροφής των αντικειμένων, εάν αυτά δεν μπορούν να επιστραφούν 
ταχυδρομικά, 
 

 το ύψος της αποζημίωσης που πρέπει να καταβάλλει ο καταναλωτής προς την εταιρεία, 
σε περίπτωση που υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, αφού έχει προηγηθεί σχετική 
αίτηση από μέρος του,  
 

 την απουσία δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση, εάν ο καταναλωτής δεν 
έχει όντως το δικαίωμα αυτό, ή τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο καταναλωτής 
ενδέχεται να χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, 
 

 την ύπαρξη κωδίκων δεοντολογίας και την προσβασιμότητα στους κώδικες αυτούς, 
 

 την ελάχιστη υποχρεωτική παραμονή του καταναλωτή στη σύμβαση, 
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 τη δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών και άλλα ένδικα μέσα που καλύπτουν το 
πεδίο των εταιρειών, καθώς και την προσβασιμότητα των μέσων αυτών. 

 
Εάν η εταιρεία δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με επιπλέον χρεώσεις, ο καταναλωτής δεν 
είναι υποχρεωμένος να τις πληρώσει. 
 
Η εταιρεία πρέπει να εξασφαλίσει πως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της εξ 
αποστάσεως σύμβασης χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα, ο καταναλωτής αναγνωρίζει 
ρητά, ότι η παραγγελία είναι σύμφωνη με την επικείμενη πληρωμή. 
 
Μια εκ των πιο σημαντικών στοιχείων που πρέπει να περιέχονται στις γενικές 
προϋποθέσεις της συμφωνίας, είναι οι πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα και τον 
τρόπο υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Εντός 14 ημερών, ο καταναλωτής μπορεί να 
ενημερώσει τον πωλητή για την υπαναχώρησή του από τη σύμβαση, χωρίς να χρειάζεται να 
παρουσιάσει κάποια συγκεκριμένη αιτία για την απόφασή του. Έπειτα αυτής της περιόδου, 
ο καταναλωτής έχει επιπλέον περιθώριο 14 ημερών για την επιστροφή των αγαθών, χωρίς 
αυτά να έχουν υποστεί κάποια ζημιά, χωρίς κάποια επιπλέον χρέωση πέρα από τα 
μεταφορικά έξοδα. Σύμφωνα με τον νόμο, μια σύμβαση ολοκληρώνεται με την πλήρη 
αποδοχή των γενικών όρων και προϋποθέσεων του πωλητή από τον καταναλωτή, ή με την 
ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον καταναλωτή. Ο πωλητής υποχρεούται να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις που απορρέουν από την πωλητήρια σύμβαση εντός 30 ημερών από την 
ολοκλήρωση της σύμβασης, σε περίπτωση που δεν είχε αποφασίσει να εξυπηρετήσει τον 
καταναλωτή νωρίτερα. 

2.1 ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ; 

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία κατοχύρωσης, θα πρέπει να επιλέξετε τη νομική μορφή της 
επιχείρησής σας. Οι πιο συχνές μορφές επιχειρήσεων που συναντώνται στη Σλοβενία είναι 
οι ατομικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Ένας ιδιώτης ενδέχεται να 
επιλέξει την οδό της ατομικής επιχείρησης εάν δεν έχει οφειλές προς το δημόσιο ή εάν δεν 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των φορολογούμενων της Οικονομικής Διοίκησης της 
Δημοκρατίας της Σλοβενίας. 
 
Εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Εταιρειών, 
ένας επιχειρηματίας μπορεί να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα, αφότου 
εγγραφεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων της Σλοβενίας. Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να γίνει 
με 2 τρόπους. Η επωνυμία μπορεί να καταχωριστεί διά ζώσης σε σημεία VEM (υπηρεσίες 
μια στάσης στην Σλοβενία για ίδρυση επιχειρήσεων) ή ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας 
του e-VEM. Για εγγραφή διά ζώσης, θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας ταυτότητα και βεβαίωση 
απόδοσης ΑΦΜ, ενώ για ηλεκτρονική εγγραφή θα χρειαστείτε ψηφιακό πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από: 
 

  την 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), 

http://www.sigen-ca.si/
https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila


60 

 

 την αρχή πιστοποίησης Halcom d.d. (http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-
potrdilo/narocila/) ή 

 το Ταχυδρομείο της Σλοβενίας (https://postarca.posta.si/navodila-za-ravnanje-s-
potrdili/). 

Και με τους δύο τρόπους, η διαδικασία είναι δωρεάν και απαιτεί μόνο μερικές μέρες. Πέρα 

από τα παραπάνω έγγραφα, θα χρειαστείτε κάποια επιπλέον έγγραφα για να ξεκινήσετε 

την διαδικασία έγγραφής: 

 το όνομα της εταιρείας, 

 τα κεντρικά γραφεία της, 

 τα στοιχεία επικοινωνίας της, 

 τη δραστηριότητα της επιχείρησης, 

 άδεια από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση (εάν δεν 
είστε εσείς ο ιδιοκτήτης), 

 το όνομα του αντιπροσώπου της ατομικής επιχείρησης (εάν θέλετε να ορίσετε 
αντιπρόσωπο). 

 
Για να ιδρύσετε πιο πολύπλοκες μορφές επιχειρήσεων (πχ. ομόρρυθμη εταιρεία, ανώνυμη 
εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, και εταιρεία ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου) στις οποίες 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο ιδρυτές, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε συμβολαιογράφο. 
 
Άνοιγμα επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού. Αφού εγγραφείτε στο Μητρώο 
Επιχειρήσεων, θα πρέπει να ανοίξετε έναν επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό. Ένας 
τέτοιος λογαριασμός μπορεί να ανοιχτεί σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Σλοβενία. Οι 
ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν ήδη υπάρχοντα 
προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό ως επαγγελματικό. 
 
Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο. Σε διάστημα 8 ημερών από την εγγραφή στο Μητρώο 
Επιχειρήσεων θα πρέπει να εγγραφείτε στο φορολογικό μητρώο (διά ζώσης στα σημεία 
VEM, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-VEM, ή διά ζώσης στην Οικονομική Διοίκηση 
της Δημοκρατίας της Σλοβενίας). Η Οικονομική Διοίκηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 
αναλαμβάνει τη διαδικασία της εγγραφής στο φορολογικό μητρώο. Για τη διαδικασία αυτή, 
θα χρειαστεί να παράσχετε τις παρακάτω πληροφορίες: 
 

 τον τρόπο φορολόγησης, 

 τις προβλεπόμενες δαπάνες του επιχειρηματικού έτους, 

 τα προβλεπόμενα κέρδη του επιχειρηματικού έτους, 

 ποιος θα τηρεί τα βιβλία της επιχείρησης, 

 μια μέθοδο τήρησης των βιβλίων της επιχείρησης. 

Καταβολή υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών. Ο επιχειρηματίας υποχρεούται να 

κάνει αίτηση για συμμετοχή σε υποχρεωτικά ασφαλιστικά προγράμματα (π.χ. 

συνταξιοδοτική και αναπηρική ασφάλιση, ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης, ασφάλιση 

http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/narocila/
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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για γονική φροντίδα και ασφάλιση για ανεργία) για τον εαυτό του και τους υπαλλήλους 

του.  

Απόκτηση λοιπών αδειών. Θα πρέπει να αποκτήσετε σχετική άδεια για ορισμένες 

δραστηριότητες που το απαιτούν. Στην πλατφόρμα του e-VEM, μπορείτε να δείτε την λίστα 

που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες αυτές.  

Στη Σλοβενία, οι εταιρείες δεν υποχρεούνται να συντάξουν καταστατικό. Μόνο εάν το 

επιθυμούν και παρουσία συμβολαιογράφου. Θα πρέπει να παράσχετε στον 

συμβολαιογράφο τις παρακάτω πληροφορίες: 

 το όνομα του καταστατικού, 

 τα κεντρικά γραφεία και τη διεύθυνση της επιχείρησης, 

 τα προσωπικά στοιχεία των ιδρυτών και των ατόμων που αναφέρονται στο 
καταστατικό (όνομα, ΑΜΚΑ, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, όνομα εταιρείας, αριθμός 
μητρώου, επαγγελματική διεύθυνση για νομικές οντότητες, ΑΦΜ), 

 τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν την εταιρεία και 
τα διοικητικά μέλη της, 

 την διάρκεια ισχύος των διατάξεων του καταστατικού, εάν αυτές είναι περιορισμένου 
χρόνου 

 τους σκοπούς του καταστατικού και τις δραστηριότητες που περιέχονται εντός του. 

Φίρμα. Όταν καταχωρείτε μια εταιρεία, καλό είναι να κατοχυρώσετε και μια φίρμα για 

αυτή. Στη Σλοβενία, η διαδικασία κατοχύρωσης ξεκινά από τη Σλοβενική Αρχή Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας. Η καταχώριση της φίρμας μπορεί να γίνει ακολουθώντας τα παρακάτω 

βήματα: 

1. Βεβαιωθείτε πως η φίρμα είναι έτοιμη να κατοχυρωθεί (εάν δηλαδή τηρεί όλες τις 
προϋποθέσεις για να κατοχυρωθεί ή εάν δεν έχει ήδη δεσμευθεί από κάποιον άλλον). 

2. Αποφασίστε σε ποιες χώρες θέλετε η φίρμα να κατοχυρωθεί. 
3. Αποφασίστε ποια προϊόντα ή υπηρεσίες θα προστατεύονται από την συγκεκριμένη 

φίρμα. 
4. Προετοιμάστε και υποβάλλετε την αίτηση για την κατοχύρωση της φίρμας σας. 

Αφού υποβάλλετε την αίτηση για κατοχύρωση της φίρμας σας, η Σλοβενική Αρχή 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα αξιολογήσει επισήμως το περιεχόμενο της αίτησής σας. Εάν η 

αίτηση εγκριθεί, η Σλοβενική Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα δημοσιεύσει την αίτηση. 

Εάν δεν υπάρξει κάποια προσφυγή από οποιονδήποτε κατά της κατοχύρωσης της φίρμας, η 

Σλοβενική Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας καλεί τον αιτούμενο να πληρώσει ένα παράβολο 

για την κατοχύρωση, η οποία θα ισχύει για δέκα χρόνια. Η εγκυρότητα της κατοχύρωσης 

της φίρμας μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστες φορές για το ίδιο χρονικό διάστημα. Το 

παράβολο της αίτησης, με βάση τις τρεις βαθμίδες της Διεθνούς Διαβάθμισης ξεκινά από 
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100 ευρώ και  αυξάνεται κατά 20 ευρώ ανά βαθμίδα. Το παράβολο για την κατοχύρωση της 

φίρμας για δέκα χρόνια ανέρχεται στα 150 ευρώ, και αυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά βαθμίδα. 

Τα δικαιώματα πάνω στην πνευματική ιδιοκτησία είναι αποκλειστικά (σε ορισμένες 

περιπτώσεις η αποκλειστικότητα καθορίζεται από τη φύση του προστατευόμενου 

αντικειμένου) και στηρίζονται σε ορισμένες βασικές αρχές: 

 Ο κάτοχος των δικαιωμάτων δύναται να απαγορεύσει την εμπορική εκμετάλλευση του 
προστατευόμενου αντικειμένου, εάν δεν έχει εκδώσει ο ίδιος πρώτα σχετική άδεια. 

 Η προστασία των δικαιωμάτων αφορά αποκλειστικά στην κερδοσκοπική χρήση τους. 

 Τα δικαιώματα υπόκεινται σε γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς, με εξαίρεση 
τις φίρμες των οποίων η προστασία δύναται να διαρκέσει για απεριόριστο χρονικό 
διάστημα. 

 Αφού λήξει η περίοδος προστασίας του αντικειμένου από τα σχετικά δικαιώματα, το 
αντικείμενο ορίζεται ως δημόσιο αγαθό και ο καθένας αποκτά δικαίωμα στην 
εκμετάλλευση του. 

2.2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Η φορολόγηση στη Σλοβενία εξαρτάται από τις εκτελούμενες δραστηριότητες και τη δομή 

της εταιρείας. Για όλους τους φόρους (συμπεριλαμβανομένων των φόρων για την 

κοινωνική ασφάλιση), τους τελωνειακούς δασμούς, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και 

τον φόρο προστιθέμενης αξίας επί των εισαγωγών, ρυθμιστική αρχή είναι η Οικονομική 

Διοίκηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. 

Στη Σλοβενία, μια εταιρεία υποχρεούται να υπάγεται στο αντίστοιχο καθεστώς ΦΠΑ υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις: 

1. Ο ετήσιος τζίρος των φορολογητέων πωλήσεων εντός Σλοβενίας, κατά το διάστημα 
των τελευταίων 12 μηνών, ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. 

2. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ή παρέχονται σε αυτήν υπηρεσίες από άλλα κράτη 
μέλη της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εντάξετε την εταιρεία σας στο 
Σλοβενικό καθεστώς ΦΠΑ προτού εκδώσετε ή λάβετε διασυνοριακά τιμολόγια, 
ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού που φέρουν. 

3. Μια εταιρεία υπάγεται υποχρεωτικά στο καθεστώς ΦΠΑ, όταν οι μηνιαίες της αγορές 
αγαθών από την ΕΕ ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος. 
Επιπροσθέτως, όταν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες θέλουν να υπαχθούν στο καθεστώς 
ΦΠΑ, θα πρέπει να φέρουν αξιόπιστα στοιχεία της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας. 

 Δείκτες φορολόγησης στην Σλοβενία: 

 ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας): 22 % = ενιαίος δείκτης,  9,5 % = μειωμένος 
δείκτης. 
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 Φόρος Εισοδήματος Εταιρειών: 19 %.  

 Φόροι Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φόρος εισοδήματος από επαγγελματικές 
δραστηριότητες): Κλιμακούμενος δείκτης φορολόγησης ανάλογα το ύψος του 
εισοδήματος: 16 %, 27 %, 34 %, 39 % and 50 % ή 20 % εάν η φορολογητέα βάση 
καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά έξοδα και τις τυποποιημένες 
δαπάνες. 

 Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης: Το 16.1 % καταβάλλεται από τον εργοδότη και το 
22.1 % από τον εργαζόμενο. 

 Φόρος Μεταβίβασης Ακίνητης Περιουσίας: Όταν πουλάτε ακίνητη περιουσία, θα 
πρέπει να καταβάλλετε Φόρο Μεταβίβασης Ακίνητης Περιουσίας, ο οποίος ανέρχεται 
στο 2%. Καταβάλλεται από τον πωλητή, όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Υπολογίζεται 
βάσει της τιμής στην οποία πωλήθηκε το ακίνητο. 

 Φόρος Υπεραξίας: 0 – 25 % (ανάλογα με την περίοδο διακράτησης του κεφαλαίου). 

Ατομική επιχειρηματικότητα. Ο ιδιώτης επιχειρηματίας αποτελεί φυσικό πρόσωπο. Στην 

περίπτωση μιας ατομικής επιχείρησης εφαρμόζεται ο νόμος περί Φόρου Εισοδήματος 

Φυσικών Προσώπων. Φορολογείται το εισόδημα από κάθε δραστηριότητα, η οποία 

απορρέει από την άσκηση οποιασδήποτε επιχειρηματικής, γεωργικής, δασικής, 

επαγγελματικής ή άλλης ανεξάρτητης αυτοαπασχολούμενης δραστηριότητας. 

1. Προσδιορισμός της φορολογικής βάσης λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά έσοδα και 
έξοδα: 
Εκτός από τον νόμο περί Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, ο νόμος περί Φόρου 
Εισοδήματος Εταιρειών καθορίζει τα φορολογητέα έσοδα και έξοδα. Εάν ο ιδιώτης 
επιχειρηματίας επιλέξει μια τέτοια μέθοδο υπολογισμού της φορολογικής βάσης, πρέπει να 
υποβάλει στην αρμόδια φορολογική αρχή έντυπο φορολογικής δήλωσης για την 
προκαταβολή του φόρου εισοδήματος επί των εσόδων από δραστηριότητες το αργότερο 
μέχρι την 31η Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Ο φορολογούμενος μπορεί επίσης να 
επωφεληθεί από τυχόν φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται από τον νόμο περί 
Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων: 
 

 φορολογικές ελαφρύνσεις για έρευνα και ανάπτυξη, 

 φορολογικές ελαφρύνσεις για επενδύσεις, 

 φορολογικές ελαφρύνσεις για πρόσληψη προσωπικού και απασχόληση ΑμεΑ, 

 φορολογικές ελαφρύνσεις για παροχή δυνατότητας πρακτικής άσκησης νέων 
ανθρώπων στα πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

 φορολογικές ελαφρύνσεις για οικειοθελή συμμετοχή σε επικουρικά ασφαλιστικά 
ταμεία, και 

 φορολογικές ελαφρύνσεις για δωρεές. 

Εάν οι φορολογητέες δαπάνες υπερβαίνουν το φορολογητέο εισόδημα, ο φορολογούμενος 

παράγει φορολογική ζημία. Η ζημία αυτή μπορεί να μεταφερθεί στα επόμενα φορολογικά 

έτη και να συμψηφιστεί με τα επιχειρηματικά κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών. Από 

το 2014, μια φορολογική ζημία προερχόμενη από περασμένο οικονομικό έτος μπορεί να 
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ληφθεί υπόψη για συμψηφισμό, χωρίς όμως να ξεπερνά το 50% της φορολογικής βάσης 

του τρέχοντος έτους. 

Η συνολική ετήσια φορολογική βάση ενός ιδιώτη φορολογείται βάσει ενός κλιμακούμενου 

δείκτη φορολόγησης εισοδήματος. Από την 1.1.2018 ισχύουν τα παρακάτω: 

Ετήσια καθαρή φορολογική βάση [€] Φορολόγηση εισοδήματος [€] 

μέχρι και 8.021,34 16 % 

από 8.021,34 μέχρι και 20.400,00 1.283,41 + 27 % για τα ποσά 
υπερβαίνοντα των 8.021,34 

από 20.400,00 μέχρι και 48.000,00 4.625,65 + 34% για τα ποσά 
υπερβαίνοντα των 20.400,00 

από 48.000,00 μέχρι και 70.907,20 14.009,65 + 39% για τα ποσά 
υπερβαίνοντα των 48.000,00 

πάνω από 70.907,20 22.943,46 + 50 % για τα ποσά 
υπερβαίνοντα των 70.907,20 

Το εισόδημα ενός ιδιώτη φορολογείται κλιμακωτά ως εξής: 16 %, 27 %, 34 %, 39 %, 50 %. 

Ένας ιδιώτης που κατάγεται από το εξωτερικό, εφόσον κατέχει άδεια παραμονής στη 

Σλοβενία, οφείλει να καταβάλλει Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων εάν παραμείνει 

στη Σλοβενία για περισσότερο από 183 ημέρες σε διάστημα 12 μηνών. Προκειμένου να 

καταστεί φορολογικός κάτοικος της Σλοβενίας, θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση στη 

Φορολογική Υπηρεσία. 

2. Προσδιορισμός της φορολογικής βάσης λαμβάνοντας υπόψη τις τυποποιημένες δαπάνες: 
Άλλον έναν τρόπο προσδιορισμού της φορολογικής βάσης αποτελεί η χρησιμοποίηση της 
απλοποιημένης μεθόδου των τυποποιημένων δαπανών. Πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες 
υπολογίζονται ως το 80% των παραγόμενων πραγματικών εσόδων. Για να μπορεί να 
εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος υπολογισμού της φορολογικής βάσης, τα πραγματικά έσοδα 
από επιχειρηματικές δραστηριότητες του φορολογούμενου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 
50.000 ευρώ, ή σε ορισμένες περιπτώσεις τα 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος. 
 
Ο δείκτης φορολόγησης αυξάνει αναλογικά με το ύψος της φορολογικής βάσης. Με 
υψηλότερο φορολογικό συντελεστή φορολογείται μόνο το τμηματικό ποσό της 
φορολογικής βάσης που υπερβαίνει το όριο που εμπίπτει στην κατηγορία ενιαίου φόρου 
εισοδήματος. Στην περίπτωση καθορισμού της φορολογικής βάσης λαμβάνοντας υπόψη τις 
τυποποιημένες δαπάνες, τα έσοδα από μια κάποια δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται 
στην ετήσια φορολογική βάση του ιδιώτη. Ως σταθερές τυποποιημένες δαπάνες θεωρείται 
το 80% των εσόδων του ιδιώτη. Η φορολογική βάση ανέρχεται στο 20% των εσόδων, εκ του 
οποίου το 20% καταβάλλεται ως τελικός φόρος. 
 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης αποτελεί νομικό 
πρόσωπο, και συνεπώς υπάγεται στο νόμο περί του Φόρου Εισοδήματος Εταιρειών. Η 
φορολογική βάση προσδιορίζεται με δύο τρόπους, οι οποίοι αναλύθηκαν παραπάνω. Ο 

https://data.si/en/a-single-work-and-residence-permit-for-foreigners-in-slovenia-eu/
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συντελεστής φορολόγησης και στις δύο περιπτώσεις ανέρχεται στο 19%. Ένας ειδικός 
δείκτης φορολόγησης της τάξης του 0% εφαρμόζεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε 
επενδυτικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, καθώς και σε ασφαλιστικές εταιρείες που 
εφαρμόζουν το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Ο υποκείμενος στον φόρο οφείλει να υποβάλει 
τη φορολογική δήλωση εντός τριών μηνών από τη λήξη της φορολογικής περιόδου (σε 
περίπτωση που η φορολογική περίοδος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, δηλαδή την 
31η Μαρτίου). Ο ιδιώτης οφείλει να καταβάλει φόρο το αργότερο 30 ημέρες μετά την 
υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας θα 
είναι υποχρεωμένη να καταβάλει φόρο επί του εταιρικού εισοδήματος εάν έχει την έδρα 
της στη Σλοβενία. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η έδρα της εταιρείας είναι εκτός 
Σλοβενίας, αλλά η έδρα της πραγματικής διοίκησης είναι εντός. Εκτός από την καταβολή 
του φόρου εισοδήματος (19%), ο επιχειρηματίας πρέπει να καταβάλει φόρο υπεραξίας 
κεφαλαίων ύψους 25%. 
 
Φορολόγηση διαδικτυακών πωλητών. Ο πωλητής, ο οποίος είναι υποκείμενος στον φόρο, 
οφείλει να έχει υπολογίσει τον ΦΠΑ ήδη από την παράδοση του προϊόντος στον πελάτη 
εντός Σλοβενίας. Εάν ο πελάτης προέρχεται από διαφορετικό κράτος μέλος της ΕΕ και το  
Σλοβενικό ποσοστό της φορολόγησης υπερβαίνει το αντίστοιχο του ευρωπαϊκού κράτους-
μέλους προέλευσής του πελάτη,  αυτός οφείλει να καταβάλλει ΦΠΑ σύμφωνα με τη 
νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους. Στην περίπτωση που τα αγαθά παραδίδονται σε 
πελάτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πελάτης απαλλάσσεται από την καταβολή ΦΠΑ. 
 
Από το 2016, έχει τεθεί σε ισχύ ο νόμος για την έγκριση των φορολογικών λογαριασμών. Οι 
φορολογούμενοι συνδέονται μέσω διαδικτύου στο κεντρικό σύστημα πληροφόρησης της 
Οικονομικής Διοίκησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Η Οικονομική Διοίκηση 
επιβεβαιώνει και αποθηκεύει τα στοιχεία των ταμειακών λογαριασμών κατά τη διαδικασία 
έκδοσής τους σε πραγματικό χρόνο. Η επαλήθευση της φορολογικής κατάστασης των 
λογαριασμών επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου των 
εκδιδόμενων τιμολογίων, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παραοικονομία. Ο 
φορολογούμενος οφείλει να εκδίδει τιμολόγιο μέσω ηλεκτρονικής συσκευής που πληροί τις 
προβλεπόμενες προϋποθέσεις και επιτρέπει την έναρξη 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 να το υποβάλει κατόπιν αιτήματος στο 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της αρμόδιας φορολογικής αρχής. Ο πελάτης μπορεί να ελέγξει 
αν όλα τα εκδιδόμενα τιμολόγια έχουν καταχωρηθεί σωστά. 
 

2.3 ΛΗΨΗ ΑΦΜ  

Η Οικονομική Διοίκηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας εκδίδει τους ΑΦΜ. Κατόπιν 

υποβολής των απαραίτητων στοιχείων στο φορολογικό μητρώο, με την είσοδο του ιδιώτη 

στο μητρώο, ανατίθεται και ο ΑΦΜ. Πρόσθετοι γραμματικοί ή αριθμητικοί χαρακτήρες 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 
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εγγραφείτε στο φορολογικό μητρώο ως ιδιώτης επιχειρηματίας, η οικονομική διοίκηση δεν 

θα σας αναθέσει νέο αριθμό φορολογικού μητρώου. 

 

2.4 ΛΙΣΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  

Κάθε ιδιώτης που επιθυμεί να έχει μια επιχείρηση, οφείλει να αιτηθεί για μια σειρά από 

άδειες. 

1. Άδεια για επαγγελματικό χώρο 
 
Η διαδικασία αυτή ρυθμίζεται από το Νόμο περί Στέγασης. Για να πραγματοποιήσετε 
ορισμένες δραστηριότητες - ειδικά στον τομέα της εστίασης, του εμπορίου, της 
αποθήκευσης, της παραγωγής, της εκπαίδευσης, των εργαστηρίων και των ασθενοφόρων - 
πρέπει να παρέχετε επαρκείς επιχειρηματικούς χώρους. 
 
Κατά την ίδρυση μιας εταιρείας, η προϋπόθεση αυτή δεν ελέγχεται, αλλά ο επιχειρηματίας 
πρέπει να παράσχει τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις και να λάβει την κατάλληλη άδεια 
πριν από την έναρξη της δραστηριότητας για την οποία η προϋπόθεση αυτή έχει οριστεί. 
 
Η εγκατάσταση στην οποία θα διενεργούνται οι επαγγελματικές δραστηριότητες πρέπει να 
κατέχει έγκυρη άδεια. Μπορείτε να νοικιάσετε ή να αγοράσετε τον χώρο επαγγελματικής 
δραστηριότητας. Είναι καλύτερο να ελέγξετε πριν από την ενοικίαση ή την αγορά ενός 
ακινήτου, εάν κατέχει ήδη εξουσιοδότηση για χρήση για τους σχετικούς επιχειρηματικούς 
σκοπούς. Κατά κανόνα, οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση πρέπει να κατέχει 
έγκυρη άδεια, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα που διενεργείται (ισχύει και για τα 
γραφεία). Η αρμόδια διοικητική μονάδα (Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωροταξικού 
Σχεδιασμού) στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο εκδίδει την σχετική άδεια. 
 
Οι περισσότερες εταιρείες καταχωρούν τις ίδιες κατοικίες τους, ή άλλα ιδιωτικά σπίτια ως 
την επαγγελματική τους διεύθυνση. Αυτό είναι δυνατό μόνο για τις επιχειρήσεις των 
οποίων οι δραστηριότητες δεν είναι θορυβώδεις, ενώ ταυτόχρονα δεν δραστηριοποιούνται 
σε τομείς στους οποίους απαιτείται η ύπαρξη ξεχωριστού επαγγελματικού χώρου. Ως μη 
θορυβώδεις δραστηριότητες θεωρούνται αυτές που δεν ενοχλούν τους γείτονες και δεν 
επιβαρύνουν υπερβολικά τους κοντινούς κοινόχρηστους χώρους. Δεν απαιτείται σχετική 
άδεια στις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται ως επαγγελματικός χώρος ποσοστό 
μικρότερο του 50% της συνολικής έκτασης της κατοικίας ή του ιδιωτικού σπιτιού. 
 
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε μια ήδη υπάρχουσα 
ιδιωτική κατοικία, δεν απαιτείται να αποκτήσετε οικοδομική άδεια, και συνεπώς, έγκυρη 
άδεια για να αλλάξετε το είδος ενός τμήματος του χώρου, εάν χρησιμοποιείται λιγότερο 
από το 50% του χώρου για επαγγελματικούς σκοπούς. Δεν χρειάζεται να αποκτήσετε 
σχετική άδεια εάν χρησιμοποιείτε ποσοστό μικρότερο του προαναφερθέντος για 
επιχειρηματικούς σκοπούς. 
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Εάν θέλετε να ασκείτε μια δραστηριότητα σε ένα τμήμα ενός συμπλέγματος διαμερισμάτων 
[π.χ. πολυκατοικία], μπορείτε να το κάνετε μόνο με την προϋπόθεση ότι δεν ενοχλείτε τους 
γείτονες και δεν επιβαρύνετε υπερβολικά τους κοινόχρηστους χώρους του συμπλέγματος 
διαμερισμάτων. Πρέπει να λάβετε την συναίνεση των συνιδιοκτητών που κατέχουν μερίδιο 
μεγαλύτερο των τριών τετάρτων της ιδιοκτησίας, καθώς και των ιδιοκτητών των κατοικιών 
που συνορεύουν με το εν λόγω διαμέρισμα μέσω κοινού τοίχου, ταβανιού ή πατώματος. 
 
Κατά την έναρξη της επιχείρησης, υποχρεούστε να ενημερώσετε και τον διαχειριστή του 
συμπλέγματος διαμερισμάτων, εφόσον υπάρχει ένας. Το ίδιο ισχύει και για διαμερίσματα 
τα οποία έχετε νοικιάσει, όπου θα πρέπει να λάβετε σχετική άδεια και από τον ιδιοκτήτη 
του εκάστοτε διαμερίσματος που προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 
 
Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να μετατρέψετε το διαμέρισμά σας εξ ολοκλήρου σε 
επαγγελματικό χώρο, θα χρειαστείτε οικοδομική άδεια και την προαναφερθείσα σχετική 
άδεια, καθώς και την έγκριση όλων των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων του ίδιου ορόφου 
για την οικοδομική άδεια. 
 
Για να αποφύγετε τα πρόβλημα που μπορούν να ανακύψουν με τις άδειες, μπορείτε να 
διατηρείτε ένα ψηφιακό γραφείο στη Σλοβενία. Η ενοικίαση ενός ψηφιακού γραφείου 
κοστίζει μόνο μερικές δεκάδες ευρώ τον μήνα. Η εταιρεία θα μπορεί να απολαμβάνει 
πολλά από τα προνόμια που προσφέρει μια φυσική επαγγελματική εγκατάσταση: θα έχει 
μια έγκυρη επαγγελματική διεύθυνση, καθώς και έγκυρα κεντρικά γραφεία 
(https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/virtualna-pisarna). 
 
Ως εταιρεία, μπορείτε επίσης να νοικιάσετε κοινούς επαγγελματικούς χώρους. Τέτοιοι 
χώροι υπάρχουν σε όλη τη Σλοβενία. Εστιάζουν κυρίως στην εκπαίδευση και την 
κοινωνικοποίηση, μέσω της συναναστροφής με άλλους επιχειρηματίες 
(https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/coworking).   
 

2. Άδεια για βιοτεχνική δραστηριότητα 
 
Για την εκτέλεση ορισμένων βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, οικιακών ή καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητο να αποκτήσετε άδεια βιοτεχνίας. Ο νόμος περί 
βιοτεχνιών ορίζει τις δραστηριότητες  για τις οποίες απαιτείται άδεια βιοτεχνίας. Το 
διάταγμα περί βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παρομοίων με αυτές, 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που ορίζονται ως: 

 βιοτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια βιοτεχνίας, η οποία 
βασίζεται στην κατοχή επαρκών επαγγελματικών προσόντων, 

 βιοτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν απαιτούνται συγκεκριμένα 
επαγγελματικά προσόντα ούτε σχετική άδεια, και  

 δραστηριότητες παρόμοιες με τις βιοτεχνικές. 

Το δικαίωμα άσκησης βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, οικιακών ή καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων αποκτάται με την κατοχή άδειας βιοτεχνίας και την εγγραφή στο 

βιοτεχνικό μητρώο. 

https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/coworking


68 

 

Το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων παρόμοιων με τις βιοτεχνικές αποκτάται με την 

είσοδο στο βιοτεχνικό μητρώο, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου 

Βιοτεχνιών και Μικρών Επιχειρήσεων της Σλοβενίας.  

Οι βιοτεχνικές δραστηριότητες που απαιτούν, σύμφωνα με τον κανονισμό, ειδική 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατοχή σχετικής άδειας, καταγράφονται στο διάταγμα που 

ορίζει τις βιοτεχνικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες παρόμοιες με αυτές 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4025).  

3. Ειδικές προϋποθέσεις για την διεξαγωγή 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 ποικίλλουν 
ανάλογα με την κύρια δραστηριότητα του επιχειρηματία. Ένας επιχειρηματίας που ασκεί 
μια δραστηριότητα χωρίς την απαραίτητη σχετική άδεια, παρανομεί. Μπορείτε να 
ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις για την άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων 
μέσω των σημείων VEM. Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας ετοίμασε το 
2009 ένα εγχειρίδιο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για ορισμένες δραστηριότητες: 
https://www.podjetniski-
portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.
pdf. Στην πλατφόρμα e-VEM θα βρείτε μια λίστα με τις δραστηριότητες για τις οποίες 
απαιτείται άδεια. Για κάθε δραστηριότητα, οι προϋποθέσεις της, καθώς και η νομική της 
βάση (διατάγματα που ρυθμίζουν τον τομέα της) μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση 
(http://evem.gov.si/info/dejavnosti/).   

3.  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ  

Στη Σλοβενία δεν υπάρχουν φορείς υποστήριξης που απευθύνονται αποκλειστικά σε 

γυναίκες. Το 2016, 228 γυναίκες επιχειρηματίες ακολούθησαν ανεξάρτητη επιχειρηματική 

πορεία (https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/vec-kot-200-slovenskih-podjetnic-

stopilo-na-samostojno-pot). Επιπλέον, ιδρύθηκε η Κοινότητα των Γυναικών Επιχειρηματιών 

της Σλοβενίας (https://www.skupnost-podjetnic.si/). Οργανώνει εκπαιδευτικά δρώμενα, 

εκδηλώσεις, και διάφορες δραστηριότητες με σκοπό να φέρει πιο κοντά τις γυναίκες 

επιχειρηματίες μεταξύ τους. Το 2017, δημοσιεύθηκε ένας κατάλογος στον οποίο οι γυναίκες 

επιχειρηματίες παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους (https://www.podjetniski-

portal.si/podjetnice).  Κάθε χρόνο, διοργανώνεται ένα πρόγραμμα για την προώθηση της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Σλοβενία . 

(https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/spodbujanje-zenskega-podjetnistva).  

Η Δημοκρατία της Σλοβενίας προσφέρει διάφορους τύπους άμεσης ή έμμεσης, οικονομικής 

και μη, βοήθειας στην επιχείρησή σας, είτε για να ξεκινήσετε, είτε για να επεκταθείτε. 

Βοήθεια οικονομικής φύσεως παρέχεται στην επιχείρησή σας μέσω πολλών διαφορετικών 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4025
https://www.podjetniski-portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.pdf
https://www.podjetniski-portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.pdf
https://www.podjetniski-portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.pdf
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/vec-kot-200-slovenskih-podjetnic-stopilo-na-samostojno-pot
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/vec-kot-200-slovenskih-podjetnic-stopilo-na-samostojno-pot
https://www.podjetniski-portal.si/podjetnice
https://www.podjetniski-portal.si/podjetnice
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/spodbujanje-zenskega-podjetnistva
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μέτρων από υπουργεία, δημόσια χρηματοδοτικά ταμεία, δημόσιους φορείς και άλλα 

ιδρύματα, με τις παρακάτω μορφές: 

 επιστρεφόμενες επιχορηγήσεις (παρέχονται δάνεια, εγγυήσεις ή κεφαλαιακές 
ενισχύσεις με τη μορφή κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, ή αλλιώς venture 
capital, για την επέκταση και διεθνοποίηση των εταιρειών), 
  

 μη επιστρεφόμενες επιχορηγήσεις (παρέχονται επιδοτήσεις για το λανσάρισμα νέων 
καινοτόμων επιχειρήσεων, καθώς και την ανάπτυξη κινήτρων για 
αυτοαπασχολούμενους). 

Ένα κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον, το οποίο προσφέρει στοχευμένη 

ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση, παίζει καθοριστικό ρόλο στο ξεκίνημα μιας 

νέας επιχείρησης. 

Έμμεσες (μη χρηματικές) κρατικές ενισχύσεις: 

 Σημεία VEM. Παρέχουν βασική πληροφόρηση, συμβουλές, καθώς και δυνατότητα 
καταχώρισης της εταιρείας σας. 

 Επιχειρήσεις -φορείς επιχειρηματικής βοήθειας. Στην Σλοβενία υπάρχουν 14 τέτοιες 
επιχειρήσεις. Προσφέρουν κυρίως γραφεία και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

 Πανεπιστημιακοί φορείς παροχής επιχειρηματικής βοήθειας. Στην Σλοβενία 
υπάρχουν 3 τέτοια πανεπιστήμια. Προσφέρουν πλήρως εξοπλισμένα γραφεία, 
επιχειρηματική συμβουλευτική και καθοδήγηση, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια. 

 Τεχνολογικά πάρκα. Η Σλοβενία έχει δύο τεχνολογικά πάρκα, τα οποία προσφέρουν 
ένα φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, ευκολότερη ανταλλαγή πληροφοριών και 
γνώσεων, καθώς και τις απαραίτητες υποδομές συγκεντρωμένες σε ένα σημείο. 

 Η Πρωτοβουλία Start:up Slovenia (https://www.startup.si/). Προσφέρουν βασική 
πληροφόρηση και διασύνδεση. Οργανώνουν δρώμενα, διαγωνισμούς και συνέδρια. Θα 
σας δώσουν επίσης συμβουλές σχετικά με τις επιχειρηματικές σας ιδέες. 

 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων [European Enterprise Network (EEN)] 
(http://een.si/).  Αναζητούν επιχειρηματικούς συνεργάτες και προσφέρουν 
πληροφόρηση και συμβουλευτική..  

 Το SPIRIT Slovenia (http://www.spiritslovenia.si/).  

Κρατικές χρηματικές ενισχύσεις: 

 Σλοβενικό Ταμείο Επιχειρήσεων (http://www.podjetniskisklad.si/sl/). Προσφέρουν 
πόρους σε νέες επιχειρήσεις (κεφάλαια εκκίνησης για νέες καινοτόμες εταιρείες), 
ευνοϊκότερες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη επενδυτικών εταιρειών 
(επιδοτήσεις, εγγυήσεις), και προώθηση μέσω ιδιωτικών επενδύσεων (μετοχικά 
κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις). 

 Οργανισμός για τις γεωργικές αγορές και την αγροτική ανάπτυξη 
(http://www.arsktrp.gov.si/). Αποτελεί φορέα που στηρίζει την δημιουργία και την 
ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων.  

https://www.startup.si/
http://een.si/
http://www.spiritslovenia.si/
http://www.podjetniskisklad.si/sl/
http://www.arsktrp.gov.si/
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 Γραφείο Απασχόλησης της Σλοβενίας (https://www.ess.gov.si/). Παρέχει επιδοτήσεις 
και παροχές εγγυήσεων σε αυτοαπασχολούμενους. Απευθύνεται κυρίως σε ανέργους. 
Το Γραφείο Απασχόλησης της Σλοβενίας προσφέρει επίσης στήριξη σε επιχειρηματίες 
κάτω των 29 ετών. Μπορούν να λάβουν μέχρι και 5.000 ευρώ σε επιδοτήσεις. Προωθεί 
επίσης την γυναικεία επιχειρηματικότητα, ειδικά των γυναικών ανωτέρου 
εκπαιδευτικού επιπέδου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε ένα 
εκπαιδευτικό επιχειρηματικό πρόγραμμα, και έπειτα να συμπληρώσουν την σχετική 
αίτηση για την λήψη της επιδότησης. Οι περιορισμοί αναφέρονται στην ιστοσελίδα: 
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/pridobivanje-sredstev/subvencija-za-
samozaposlitev.  

 Σλοβενικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (http://www.regionalnisklad.si/). Παρέχει 
οικονομικά κίνητρα για άμεσες επενδύσεις στον τομέα των επιχειρήσεων, της 
γεωργίας, και της περιφερειακής ανάπτυξης. Επίσης επενδύει χρηματικά σε καθεστώτα 
περιφερειακών εγγυήσεων και χρηματοδοτεί προκαταβολικά ορισμένα projects μέσω 
εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών ταμείων, ιδίως υπό μορφή επιστρεφόμενων κεφαλαίων. 

 Τράπεζα SID (https://www.sid.si/). Προσφέρει ευνοϊκές χρηματοδοτικές πηγές (δάνεια) 
σε επιχειρήσεις, καθώς και ασφάλιση εξαγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 Ταμείο ECO (https://www.ekosklad.si/). Προσφέρει ευνοϊκές χρηματοδοτικές πηγές για 
επενδύσεις σε projects που εστιάζουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
αποδοτική χρήση της ενέργειας.  

 Σλοβενικές τράπεζες.  Όλες οι Σλοβενικές τράπεζες μπορούν να παράσχουν οικονομική 
υποστήριξη μέσω δανείων, αλλά απαιτείται προσοχή, καθώς δεν είναι όλα τα 
προσφερόμενα προγράμματά τους εξίσου ευνοϊκά με τις παραπάνω επιλογές. 
 

Άλλες μορφές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας:  

 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας (https://www.gzs.si/). 
Προσφέρει συμβουλευτική, εκπαίδευση και βοήθεια για την διεθνοποίηση των 
επιχειρήσεων. 

 Επιμελητήριο Βιοτεχνιών και Μικρών Επιχειρήσεων της Σλοβενίας 
(http://www.ozs.si/). Προσφέρει συμβουλευτική και εκπαίδευση, εκδίδει βιοτεχνικές 
άδειες, πιστοποιητικά της ΕΕ, καθώς και πιστοποιητικά αδείας για περιστασιακές 
βιοτεχνικές δραστηριότητες εντός της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Τέλος, εκδίδει 
άδειες για τη μεταφορά των αγαθών. 

 Πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες (https://www.erasmus-
entrepreneurs.eu/index.php?lan=sl). Συγχρηματοδοτεί εκπαιδευτικά επιχειρηματικά 
προγράμματα, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ νέων επιχειρηματιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Επιχειρηματικοί Άγγελοι της Σλοβενίας (https://www.poslovniangeli.si/si).  Η Λέσχη 
Επιχειρηματικών Αγγέλων της Σλοβενίας ιδρύθηκε το 2007. Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι 
φέρνουν σε επαφή φιλόδοξους επιχειρηματίες, εταιρείες, και νεοφυείς επιχειρήσεις, 
με διεθνούς βεληνεκούς ειδικούς, οι οποίοι εξετάζουν τις επιχειρηματικές ιδέες και τα 
σχέδια τους και προσφέρουν χρηματοδότηση. 

 
 

https://www.ess.gov.si/
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/pridobivanje-sredstev/subvencija-za-samozaposlitev
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/pridobivanje-sredstev/subvencija-za-samozaposlitev
http://www.regionalnisklad.si/
https://www.sid.si/
https://www.ekosklad.si/
https://www.gzs.si/
http://www.ozs.si/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=sl
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=sl
https://www.poslovniangeli.si/si
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4. ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ  ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ 
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ  

Οι αγορές μέσω διαδικτύου στην Σλοβενία παρουσιάζουν αύξηση. Το 46% του πληθυσμού 

ηλικίας 16-74 ετών, σε διάστημα 12 μηνών (από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι τον Μάρτιο του 

2017), πραγματοποίησαν αγορές μέσω διαδικτύου. Το 77% εξ αυτών αγόρασαν τα προϊόντα 

αυτά από ηλεκτρονικούς πωλητές εντός Σλοβενίας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν το 

δικό τους σύστημα διαδικτυακών πωλήσεων μέσω της δικής τους ιστοσελίδας, ή μέσω μιας 

ιστοσελίδας που χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις για την ανταλλαγή / πώληση 

προϊόντων ή υπηρεσιών (πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου). Ως διαδικτυακές πωλήσεις 

νοούνται οι πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, χωρίς να πραγματοποιείται απαραίτητα 

μέσω διαδικτύου η πληρωμή και η παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών. Στη Σλοβενία, 

το 20% των επιχειρήσεων που απασχολούν από 10 εργαζομένους και πάνω, έλαβαν 

παραγγελίες ή κρατήσεις μέσω διαδικτυακών πυλών το 2016. Το 13% των επιχειρήσεων 

πραγματοποιήσαν διαδικτυακές πωλήσεις μέσω δικών τους ιστοσελίδων και το 9% μέσω 

κάποιας πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο Πίνακας 3 φανερώνει πως οι διαδικτυακές 

πωλήσεις στην Σλοβενία παρουσιάζουν αύξηση. 

Πίνακας 3: Ανασκόπηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, αναφορικά με τις επιχειρήσεις που 

απασχολούν από 10 εργαζόμενους και άνω, με βάση τις ετήσιες ηλεκτρονικές πωλήσεις 

τους κατά τα περασμένα έτη [SURS (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Σλοβενίας)]. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Αριθμός των επιχειρήσεων 6707 6335 6465 6811 6991 

Επιχειρήσεις που έλαβαν παραγγελίες μέσω 
κάποιας ιστοσελίδας ή μέσω Ηλεκτρονικής 
Ανταλλαγής Πληροφοριών [EDI] σε 
συμφωνημένη μορφή 

1034 1167 1415 1383 1724 

Επιχειρήσεις που έλαβαν παραγγελίες μέσω 
κάποιας ιστοσελίδας  

761 898 1102 1153 141 

Εταιρείες που πραγματοποίησαν, μέσω 
κάποιας ιστοσελίδας, πωλήσεις σε ιδιώτες 
καταναλωτές  

587 623 809 804 875 

Επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν, μέσω 
κάποιας ιστοσελίδας, πωλήσεις σε άλλες 
εταιρείες ή/και δημόσιες αρχές 

469 568 652 780 917 

Επιχειρήσεις που έλαβαν, μέσω κάποιας 
ιστοσελίδας, παραγγελίες από πελάτες 
εντός Σλοβενίας 

735 856 1039 1046 1134 

Επιχειρήσεις που έλαβαν, μέσω κάποιας 327 380 556 529 714 
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ιστοσελίδας, παραγγελίες από πελάτες που 
βρίσκονται άλλου κράτους μέλους της ΕΕ 

Επιχειρήσεις που έλαβαν, μέσω κάποιας 
ιστοσελίδας, παραγγελίες από πελάτες 
τρίτων χωρών 

235 177 203 214 216 

Ιστοσελίδες που παρείχαν σύστημα 
διαδικτυακών πληρωμών  

196 230 385 356 - 

Ιστοσελίδες που παρείχαν σύστημα 
φυσικών πληρωμών 

- 865 1054 1136 - 

Επιχειρήσεις που έλαβαν παραγγελίες μέσω 
Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών 
[ΕDI (Electronic Data Interchange)] 

327 346 420 320 422 

 

Παρακάτω θα δείτε μια λίστα με ιστοσελίδες στις οποίες οι γυναίκες μπορούν να 

πουλήσουν τα προϊόντα τους: 

Unique marketplace (http://www.unikatnatrznica.si/).  Για να διαφημίσετε και να 

πουλήσετε τις δημιουργίες σας στην πλατφόρμα αυτή, θα πρέπει να συμπληρώσετε την 

σχετική φόρμα εγγραφής. Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ εύκολη. Απαιτούνται μόνο 

ορισμένα προσωπικά στοιχεία και μια διεύθυνση e-mail. Επιπλέον, θα χρειαστεί να 

πληρώνετε συνδρομή, ύψους μόνο 4,70 ευρώ / μήνα. Η αγορά των προϊόντων είναι μια 

πολύ απλή διαδικασία. Επιλέγετε το προϊόν, το προσθέτετε στο καλάθι αγορών σας, και 

συμπληρώνετε την φόρμα πληρωμής και παράδοσης. Η πληρωμή γίνεται πάντα μετά την 

παράδοση. 

Slovenika (https://www.slovenika.eu/). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Slovenika.eu 

ιδρύθηκε ως μια πλατφόρμα για τους μικρούς επιχειρηματίες της Σλοβενίας που ανήκουν 

στον τομέα της δημιουργίας. Η Slovenika επιτρέπει την αγορά σπιτικών και τοπικών 

προϊόντων. Και οι εταιρείες της Σλοβενίας μπορούν να συνεργαστούν με τη Slovenika, με 

αυστηρή προϋπόθεση τα προϊόντα να έχουν κατασκευαστεί στη Σλοβενία. Για να 

ξεκινήσετε, θα πρέπει να ετοιμάσετε μια παρουσίαση της δουλειάς σας. Μπορεί να είναι 

μια δική σας ιστοσελίδα, μια σελίδα στο Facebook, ένας κατάλογος κλπ. Έτσι, θα μπορούν 

να έχουν μια ιδέα για τα προϊόντα σας. Αφού εξετάσουν την παρουσίασή σας, θα σας 

ενημερώσουν για το εάν τα προϊόντα σας είναι κατάλληλα για να συμπεριληφθούν στον 

δικό τους κατάλογο προϊόντων. Στην αρχή της συνεργασίας σας, θα συνάψετε ένα 

σύμφωνο συνεργασίας. Θα χρειαστούν το όνομα και την διεύθυνση της εταιρείας σας, το 

όνομα και το επίθετο του αντιπροσώπου της εταιρείας, τον ΑΦΜ, τον τραπεζικό 

λογαριασμό που θα χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές και το όνομα της τράπεζας στην 

οποία ανήκει. Η αγορά των προϊόντων είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Επιλέγετε το 

προϊόν, το προσθέτετε στο καλάθι αγορών σας, και συμπληρώνετε την φόρμα πληρωμής 

http://www.unikatnatrznica.si/
https://www.slovenika.eu/
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και παράδοσης. Μπορείτε να επιλέξετε την μέθοδο πληρωμής (αντικαταβολή, μεταφορά σε 

τραπεζικό λογαριασμό, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας). Αφού επαληθεύσετε την 

παραγγελία σας, θα σας αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Το προϊόν θα φτάσει σε 

εσάς λίγες μέρες αργότερα μέσω της υπηρεσίας παράδοσης. 

Bolha.com (http://www.bolha.com/).  Η Bolha.com είναι μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για 
την πώληση μεταχειρισμένων και σπιτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ή απλά για την 
διαφήμιση προϊόντων και εταιρειών. Κάθε ιδιώτης μπορεί να εγγραφεί και να πουλήσει τα 
προϊόντα του. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής και σε εταιρείες, ώστε να 
διαφημίσουν ή να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Η αγορά μέσω της πλατφόρμας είναι πολύ 
απλή. Βρίσκεται το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε και επικοινωνείτε (μέσω τηλεφώνου ή 
e-mail) με τον πωλητή / εταιρεία που πουλάει το προϊόν. Έπειτα κανονίζετε συνάντηση με 
τον πωλητή, και έτσι μπορείτε να δείτε από κοντά το προϊόν. Εάν μείνετε ικανοποιημένοι, 
το αγοράζετε και πληρώνετε με μετρητά τον πωλητή. Συνήθως δεν εκδίδονται τιμολόγια για 
τα αγορασμένα προϊόντα, εκτός και αν ο πωλητής είναι εταιρεία. 
 
LetGo (https://www.letgo.si/).  Η LetGo είναι μια πλατφόρμα πώλησης μεταχειρισμένων 
προϊόντων. Κάθε ιδιώτης μπορεί να εγγραφεί και να πουλήσει τα προϊόντα του. Εάν θέλετε 
να πουλήσετε κάποιο προϊόν, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην πλατφόρμα. Η 
διαδικασία εγγραφής είναι πολύ απλή. Μπορείτε να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τον 
λογαριασμό Facebook σας ή το e-mail σας. Υπάρχει επίσης και εφαρμογή για smartphones,  
μέσω της οποίας μπορείτε να αναρτήσετε ακόμα πιο εύκολα τα προϊόντα σας. Βγάλτε 
φωτογραφίες τα αντικείμενα προς πώληση και αναρτήστε τες στην πλατφόρμα. Εάν θέλετε 
να αγοράσετε κάποιο από τα αναρτημένα προϊόντα, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με τον 
ιδιοκτήτη. Αφού δείτε από κοντά το προϊόν, θα αποφασίσετε εάν θα το αγοράσετε ή όχι. 
Εάν μείνετε ικανοποιημένος με αυτό που θα δείτε, μπορείτε να το αγοράσετε πληρώνοντας 
με μετρητά τον ιδιοκτήτη. Συνήθως δεν εκδίδονται τιμολόγια σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Etsy (https://www.etsy.com/market/slovenia). Η Etsy είναι μια αγορά για χειροτέχνες, 

καλλιτέχνες και συλλέκτες, μέσω της οποίας αυτοί μπορούν να πουλήσουν τις χειροποίητες 

δημιουργίες τους. Η μεταπώληση (όταν δηλαδή  δεν συμμετείχατε στην διαδικασία 

σχεδιασμού ή κατασκευής του προϊόντος που επιθυμείτε να πουλήσετε) δεν επιτρέπεται 

στην Etsy. Κατ’ αρχάς, εάν επιθυμείτε να πουλήσετε προϊόντα στο Etsy, θα πρέπει να 

εγγραφείτε ή να ανοίξετε ένα κατάστημα. Μπορείτε να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τον 

λογαριασμό Facebook σας ή το e-mail σας, ή συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής 

(όνομα, e-mail, κωδικός πρόσβασης). Η εγγραφή και η έναρξη ενός καταστήματος στο Etsy 

είναι απλές διαδικασίες. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι υπάρχουν χρεώσεις για την 

καταχώριση ενός προϊόντος, για κάθε συναλλαγή, καθώς και για την επεξεργασία των 

πληρωμών που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα. Το κόστος ανά καταχώριση 

προϊόντος ανέρχεται στα 0,16 ευρώ. Μια καταχώριση ισχύει για τέσσερεις μήνες ή μέχρι να 

πουληθεί το αντικείμενο. Μόλις πουληθεί το αντικείμενο, ισχύει χρέωση 3,5% επί του 

συνολικού ύψους της συναλλαγής (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής). 

Εάν επιλέξετε να δέχεστε πληρωμές μέσω του συστήματος Etsy Πληρωμών, η πλατφόρμα 

http://www.bolha.com/
http://www.bolha.com/
https://www.etsy.com/market/slovenia
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παρακρατεί επιπλέον 4% + 0,30 ευρώ ως έξοδα επεξεργασίας πληρωμής για κάθε 

αντικείμενο που πωλήθηκε. Εάν θέλετε μόνο να αγοράσετε αντικείμενα, πρέπει και πάλι να 

εγγραφείτε στο Etsy. Έπειτα επιλέγετε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε, το προσθέτετε 

στο καλάθι, και συμπληρώνετε τη φόρμα πληρωμής και παράδοσης. Μπορείτε να επιλέξετε 

την μέθοδο πληρωμής (πιστωτική κάρτα, PayPal). Αφού επιβεβαιώσετε την παραγγελία, θα 

σας σταλεί ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Το προϊόν θα φτάσει σε εσάς λίγες μέρες αργότερα. 

Σελίδες στο Facebook (https://www.facebook.com/). Ορισμένοι ιδιώτες που επιθυμούν να 

πουλήσουν τις χειροποίητες δημιουργίες τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Facebook 

για να διαφημίσουν τα προϊόντα τους. Εάν θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν, επικοινωνείτε 

κατευθείαν με τον δημιουργό. Μπορείτε να τον καλέσετε εάν σας δίνεται αυτή η επιλογή, ή 

να του στείλετε ένα e-mail, ή ακόμα καλύτερα να του στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα 

μέσω Facebook. Υπάρχουν πολλοί τρόποι πληρωμής, οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με τον 

εκάστοτε πωλητή. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι μέσω εμβάσματος, αφού παραλάβετε 

πρώτα το σχετικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Έτσι, το προϊόν θα φτάσει σε εσάς μέσω μιας 

μεταφορικής υπηρεσίας. 

Creative hands (https://ustvarjalneroke.si/oglasevanje/). Η Creative Hands είναι μια 

ιστοσελίδα, η οποία στην αρχή δεν στόχευε στο να πουλάει προϊόντα αλλά στο να προωθεί 

διάφορα προϊόντα και τους δημιουργούς αυτών. Οι αναρτήσεις περιλαμβάνουν 

ηλεκτρονικούς συνδέσμους [links] που οδηγούν στις ιστοσελίδες των δημιουργών ή στα 

σημεία πώλησης, όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το προϊόντα που σας 

ενδιαφέρουν. 

5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  

Ο Νόμος περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικών Υπογραφών 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1973) ρυθμίζει το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, του οποίου οι διαδικασίες περιλαμβάνουν την χρήση τεχνολογίας πληροφοριών 

και επικοινωνίας, καθώς και την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στις νόμιμες συναλλαγές. 

Οι νόμιμες αυτές συναλλαγές ενδέχεται να αφορούν δικαστικές, διοικητικές, και 

παρεμφερείς υποθέσεις. Οι πιο σημαντικές και βασικές παράμετροι είναι οι εξής: η μέριμνα 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η μέριμνα για διεθνή αναγνώριση, η 

μέριμνα για την διαφάνεια και την τεχνολογική αμεροληψία, η μέριμνα για την προστασία 

του καταναλωτή, καθώς και η μέριμνα για την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης σε 

ηλεκτρονική μορφή. Ωστόσο, δεν αναφέρεται πουθενά πως οι ηλεκτρονικές υπογραφές 

είναι υποχρεωτικές. Ένα ασφαλές ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, ισοδυναμεί με χειρόγραφη 

υπογραφή, όσον αφορά στα ηλεκτρονικά δεδομένα, και έτσι χαίρει της ίδιας αξίας και 

χρησιμότητας. 

https://www.facebook.com/
https://ustvarjalneroke.si/oglasevanje/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1973
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Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας διακήρυξε την πρωτοβουλία της για 

την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου για την περίοδο 2017-

2018. Το συνολικό ύψος των κονδυλίων ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια. 

Οι εταιρείες της Σλοβενίας έχουν μεγάλο εύρος επιλογής για λογισμικό υποστήριξης 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Παρακάτω θα βρείτε λίστα με σχετικά παραδείγματα: 

 VASCO (https://www.vasco.si/), 

 ODOS (https://www.odos.si/),  

 MIKROCOP (http://www.mikrocop.si/), 

 AVTENTA (https://www.avtenta.si/sl), 

 PANTEON (http://www.panteongroup.si/index.aspx), κλπ. 

Επιτρέπουν την επεξεργασία των λογαριασμών, της μισθοδοσίας, καθώς και των 

ταξιδιωτικών εντολών (π.χ. την πληρωμή των ταξιδιωτικών εξόδων), κλπ. 

Η υποχρέωση έκδοσης και παραλαβής ηλεκτρονικών τιμολογίων τέθηκε σε ισχύ από την 

1.1.2015. Η σωστή αρχειοθέτησή τους είναι απαραίτητη. Απαιτείται διά νόμου η 

ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των σταλμένων και εισερχομένων ηλεκτρονικών 

τιμολογίων. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει να διατηρούνται για 10 με 20 χρόνια, 

αναλόγως το είδος τους. Στη Σλοβενία υπάρχουν πολλές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής αποθήκευσης τιμολογίων: Mikrocop, Mikrografija, Post of Slovenia, e-

Hramba.si. Η κύρια διαφορά μεταξύ τους έγκειται στο κόστος των προσφερόμενων 

υπηρεσιών. 

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα πρέπει να εγγραφεί η 

εταιρεία στην Διεύθυνση Δημοσίων Πληρωμών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Έπειτα, σας 

δίνεται δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα μέσω της οποίας εκδίδονται τα 

ηλεκτρονικά τιμολόγια. Πριν από αυτό, θα πρέπει να αποκτηθεί ένα ψηφιακό 

πιστοποιητικό (η διαδικασία αυτή έχει αναλυθεί ήδη στην ενότητα για την καταχώριση της 

επιχείρησης). Το ψηφιακό πιστοποιητικό δίνει πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 

Δημοσίων Πληρωμών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. 

Η ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μπορεί να εξασφαλιστεί 

με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: 

 μέσω κρυπτογράφησης, 

 με την χρήση ψηφιακών υπογραφών, 

 με την χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών, 

 με διαδικασίες επαλήθευσης της ταυτότητας των χρηστών, 

 με τη χρήση firewall. 
 

https://www.vasco.si/
https://www.odos.si/
http://www.mikrocop.si/
https://www.avtenta.si/sl
http://www.panteongroup.si/index.aspx
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ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  

Πολλές γυναίκες στην Σλοβενία έχουν ολοκληρώσει μόνο το δημοτικό. Ο αριθμός των 

γυναικών που έχουν ολοκληρώσει την κατωτέρα δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την 

τεχνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυξάνεται συνεχώς. Στην αντίπερα όχθη, ο αριθμός 

των γυναικών που δεν έχουν λάβει καμία εκπαίδευση παρουσιάζει πτώση. Με μια ματιά 

στις ενεργές γυναίκες, παρατηρούμε ότι ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων γυναικών 

ολοένα και αυξάνεται. Η διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας στη Σλοβενία είναι πολύ απλή. 

Μπορείτε να ιδρύσετε απλές επιχειρηματικές μορφές (όπως ατομική επιχείρηση και 

εταιρεία περιορισμένη ευθύνης) μέσω της πλατφόρμας e-VEM. Για πιο πολύπλοκες 

επιχειρηματικές μορφές, θα χρειαστεί να απευθυνθείτε σε συμβολαιογράφο. Η ίδρυση 

μέσω της πλατφόρμας e-VEM αποτελείται από ορισμένα απλά βήματα: εγγραφή στο 

Μητρώο Επιχειρήσεων, άνοιγμα επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού, εγγραφή στο 

φορολογικό μητρώο, υποχρεωτική παροχή κοινωνικής ασφάλισης, και απόκτηση των 

απαιτούμενων σχετικών αδειών. Οι ιδιώτες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση 

στη Σλοβενία απολαμβάνουν σημαντικές κρατικές ενισχύσεις, χρηματικές και μη. Οι φορείς 

παροχής βοήθειας προς επιχειρήσεις, καθώς και τα τεχνολογικά πάρκα, προωθούν την 

έλευση νέων επιχειρήσεων, ειδικά εκείνων που πρόκειται να αυξήσουν τον υφιστάμενο 

ανταγωνισμό του κλάδου τους. Τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης και γενικής 

ευημερίας της Σλοβενίας αποτελούν σημαντικό κομμάτι του περιβάλλοντος της καινοτομίας 

της χώρας. Υπάρχουν επίσης ταμεία που διευκολύνουν το ξεκίνημα μιας επιχείρησης. Οι 

εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν σε διάφορα προγράμματα κρατικής οικονομικής 

ενίσχυσης. Επιπλέον, οι εταιρείες μπορούν να κάνουν αίτηση για τραπεζικά δάνεια. Στη 

Σλοβενία, πολλές εταιρείες έχουν τις δικές τους ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικά καταστήματα. 

Ωστόσο, στο διαδίκτυο συναντώνται ιστοσελίδες, στις οποίες μπορούν ιδιώτες μαζικά να 

πουλήσουν τα προϊόντα τους, όπως π.χ. η Unique Marketplace, η Etsy, η LetGo, η 

Bolha.com, η Slovenika, κλπ. Όλο και περισσότερες εταιρείες στρέφονται προς στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο περιλαμβάνει ευκολότερες και γρηγορότερες πρακτικές. 

Ακόμα και ως ιδιώτης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές δραστηριότητες μέσω του 

ηλεκτρονικού εμπορίου (όπως π.χ. πρόσβαση σε τραπεζικές και διοικητικές υπηρεσίες, 

διαδικτυακές αγορές, κλπ.). Στη Σλοβενία, αρκετές επιχειρήσεις παρέχουν λογισμικό για την 

υποστήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Από το 2017 μέχρι το 2018, το κράτος προσέφερε 

οικονομική βοήθεια σε εταιρείες, ώστε να στραφούν προς το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα 

τελευταία χρόνια, η Σλοβενία κατάφερε μέσω πολλών μεταρρυθμίσεων να κάνει την 

διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πιο απλή. Έγιναν μεταρρυθμίσεις σε πολλούς 

τομείς (ίδρυση μιας εταιρείας, λήψη πιστώσεων, πληρωμή φόρων, κλπ.). Πιο συγκεκριμένα, 

μεταξύ άλλων, μερίμνησε ώστε να επιταχύνει την διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας, 

συνδυάζοντας την εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό μητρώο με την ίδρυση της, μέσω 

της αυτοματοποιημένης πλατφόρμας e-VEM, καθώς και απαλλάσσοντας τις εταιρείες από 
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την υποχρέωση να φέρουν εταιρική σφραγίδα. Μειώθηκαν επίσης οι χρόνοι και ο αριθμός 

των διαδικασιών που απαιτούνται για την ίδρυση μιας επιχείρησης. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

DATA  [https://data.si/]. 

Doing Business 2018, Reforming to Create Jobs, Economy Profile Slovenia 

[http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/s

vn.pdf].  

e-VEM [http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem]. 

Οικονομική Διοίκηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας [http://www.fu.gov.si/en/].  

Rebernik, M., Tominc,P. , Crnogaj, K., Širec, K., Bradač Hojnik, B. and  Rus, M. (2018). The 

Influence of GEM on Policy 2017/18 [http://ipmmp.um.si/globalni-podjetniski-monitor/gem-

slovenija-monografije/?r=877]. 

SURS [Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Σλοβενίας] [http://www.stat.si/statweb]. 

The Slovenian Intellectual Property Office [http://www.uil-sipo.si/sipo/office/tools/home/]. 
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1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

1.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Το ποσοστό των γυναικών χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου ανέρχεται στο 12% του 

συνολικού πληθυσμού των γυναικών ηλικίας 25 – 34  ετών , στο 14,3% για γυναίκες 45 – 54 

ετών και 38,3% για γυναίκες 55 – 64 ετών. Στη Γαλλία, η πλειονότητα των γυναικών 

χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου εργάζεται σε κακοπληρωμένες δουλείες και με 

μειωμένο ωράριο. Το γεγονός αυτό επιδεινώνει τη θέση της κοινωνικής αυτής ομάδας. 

1.2 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ο αριθμός των ανέργων ή άεργων γυναικών χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου 

(νοικοκυρές, ή μη ικανές για την εκτέλεση μιας πληθώρας εργασιών) 

Είναι πολύ δύσκολη η συλλογή ακριβούς πληροφόρησης για το ζήτημα αυτό, ωστόσο, 

φαίνεται ότι το 42% των γυναικών χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου παραμένουν άνεργες ή 

άεργες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Παρ’ όλα αυτά, στη Γαλλία δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Συνεπώς, οι γυναίκες αυτές έχουν 

την δυνατότητα να εξελιχθούν. 

 

Οι δείκτες απασχόλησης παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις αναλόγως το εκπαιδευτικό 

επίπεδο της κάθε κοινωνικής ομάδας. Το 2016, ο δείκτης απασχόλησης των ηλικιών 25 – 64 

ετών με πτυχίο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας (σύντομου κύκλου σπουδών, 

προπτυχιακών σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών, διδακτορικού ή ισοδύναμου πτυχίου) 

ανήλθε στο 84,8% για τα 28 κ-μ της ΕΕ, δείκτης αρκετά υψηλότερος από τον αντίστοιχο για 

εκείνες που ολοκλήρωσαν μόνο την πρωτοβάθμια ή την κατωτέρα δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (54,3%). Ο δείκτης απασχόλησης των ατόμων που έφτασαν μέχρι και την 

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθε στο 74,8% 

για τα 28 κ-μ της ΕΕ.  

 

Ο αριθμός των γυναικών χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου που επιθυμούν να 

εργάζονται από το σπίτι 

 

Αποτελεί συχνό φαινόμενο η επιθυμία μιας γυναίκας να συνεισφέρει στα οικονομικά του 

σπιτιού. 

 

Έτσι, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων που 

επιθυμούν να εργάζονται από το σπίτι, ενώ παράλληλα εκτελούν και τις οικιακές εργασίες 
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του νοικοκυριού τους. Παρέχονται τα απαραίτητα εργαλεία εκπαίδευσης, έτσι ώστε να 

αποφευχθεί ο αποκλεισμός τους από το κοινωνικό σύνολο και να διευκολυνθεί η πρόσβασή 

τους σε νέους επαγγελματικούς ορίζοντες. 

 

Για να μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι, πολλές γυναίκες στη Γαλλία δημιουργούν το 

δικό τους blog και προσφέρουν πολλές χειροτεχνικές εργασίες, όπως π.χ. επιδιόρθωση 

επίπλων, κατασκευή κοσμημάτων, προετοιμασία φαγητού για εκδηλώσεις, δημιουργία 

τσαντών και πετσετών θαλάσσης, παροχή συμβουλών ομορφιάς και ταξιδιωτικών οδηγιών, 

κ.ο.κ. 

 

Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των συνολικών εργασιών που πραγματοποιούνται στη 

Γαλλία από το σπίτι είναι αδύνατο να υπολογιστεί σε αυτή την έρευνα. 

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ  

2.1 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να κατοχυρώσει ένα όνομα ή μια επωνυμία για αυτήν. Όταν 
επιλέγετε το όνομα της εταιρείας, είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε εάν το όνομα αυτό 
ενδέχεται να επηρεάζει ήδη εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, ή παραβιάζει ήδη κατοχυρωμένα 
πνευματικά δικαιώματα. Μπορείτε να ελέγξετε την διαθεσιμότητα του ονόματος που 
επιλέξατε μέσω του αρμοδίου οργάνου για την προστασία της βιομηχανίας: τον INPI. Ο INPI 
φροντίζει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την κατοχύρωση. Από τη στιγμή που θα 
κατοχυρωθεί ένα όνομα στον INPI, ανήκει στην εκάστοτε εταιρεία για 10 έτη. 

Τι είναι ο INPI? 

Ο INPI ή αλλιώς National Institute of Industrial Property [Εθνικός Οργανισμός για την 
Βιομηχανική Ιδιοκτησία], 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. Ο INPI είναι υπεύθυνος για: 

  την έκδοση εθνικών τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας: διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
εμπορικά σήματα και σχέδια 

  το καλωσόρισμα και την παροχή βοήθειας και ενημέρωσης στους καινοτόμους 
επιχειρηματίες 

  την παροχή τις απαραίτητης ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με την 
βιομηχανική ιδιοκτησία 

  την καταπολέμηση της πλαστογραφίας 

  την θέσπιση και την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας σε διεθνή κλίμακα 

  τη δράση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με τα σχετικά όργανα 

  την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας 
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ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εύρος προστασίας του ονόματος της εταιρείας ποικίλλει ανάλογα 
με το εάν είναι: 

 όνομα μιας εταιρείας, το οποίο ταυτίζεται με την εταιρεία σε εθνικό επίπεδο, 

 επωνυμία ή εμπορική ονομασία με την οποία μια εταιρεία διαχωρίζεται από τις 
υπόλοιπες και γίνεται έτσι γνωστή στους πελάτες της.  

Αποτελεί συχνό φαινόμενο το να μπερδεύονται οι εταιρικές ονομασίες με τα εμπορικά 
ονόματα. 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΑΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ  

Για να μπορείτε να υπερασπισθείτε ως εταιρεία την επωνυμία σας, πρέπει να πληρούνται 
οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 η χρήση του ονόματος από την εταιρεία σας να έχει προηγηθεί της κατάχρησης του 
από τον ανταγωνιστή, 

 τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρετε αμφότεροι να παρουσιάζουν 
ομοιότητες, 

 να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης των ονομασιών στα μάτια των καταναλωτών και των 
προμηθευτών. 

Έτσι, υπό όλες αυτές τις προϋποθέσεις, η εταιρεία μπορεί να επικαλεστεί την ύπαρξη 
πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος της, και να αιτηθεί από το αρμόδιο 
δικαστήριο την απαγόρευση της χρήσης του ίδιου ονόματος από τρίτους, όπως επίσης και 
την λήψη αποζημίωσης για την παράβαση αυτή. 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ  Ή ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

Όπως και στην περίπτωση υπεράσπισης του εταιρικού ονόματος, για να μπορείτε να 
υπερασπισθείτε την επωνυμία σας θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

 η χρήση του ονόματος από την εταιρεία σας να έχει προηγηθεί της κατάχρησης του 
από τον ανταγωνιστή, 

 τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρετε αμφότεροι να παρουσιάζουν 
ομοιότητες, 

 ο ανταγωνιστής να απευθύνεται στο ίδιο καταναλωτικό κοινό με το δικό σας, 

 να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης των ονομασιών στα μάτια των καταναλωτών και των 
προμηθευτών.  

Στην περίπτωση αυτή, η χρήση μπορεί να απαγορευθεί κατόπιν άσκησης αγωγής για 
αθέμιτο ανταγωνισμό. 
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Η ανάληψη δράσης για την προστασία μιας επωνυμίας δεν ωφελεί μόνο την εταιρεία αλλά 
και την συνολική αγορά, η οποία με τον τρόπο αυτό παραμένει ρυθμισμένη και ελκυστική 
για νέους επιχειρηματίες. 

 https://www.inpi.fr 

2.2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ   

Σε ποιους φόρους υπάγεται μια εταιρεία; 
 
Σαν επιχειρηματίας, υπάγεστε σε συγκεκριμένες φορολογικές διατάξεις, ανάλογα με την 
δραστηριότητα της επιχείρησής σας. Πρέπει να γνωρίζετε τις βασικές αρχές που ρυθμίζουν 
την εταιρική φορολόγηση, καθώς και τις λογιστικές σας υποχρεώσεις. 
 
Οι εταιρείες υπάγονται σε τρεις κύριους τύπους φορολόγησης: 
 

 στη φορολόγηση επί των κερδών τους, 

 στην εδαφική οικονομική συνεισφορά (CET), και  

 στο καθεστώς του ΦΠΑ. 

Εταιρικοί Φόροι και Φόροι Φυσικών Προσώπων: Φόρος Εισοδήματος 

Η φορολόγηση των κερδών σας εξαρτάται από τι είδους νομική οντότητα είναι η επιχείρησή 
σας. Ενδέχεται να υπάγεστε στον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (IR) ή στον Φόρο 
Εισοδήματος Εταιρειών (CI). 

 Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Οι ατομικές επιχειρήσεις (χειροτέχνες, 
έμποροι), οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και οι μονοπρόσωπες εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης υπάγονται στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 
(IR). 

 
Η φύση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας καθορίζει τη φορολόγηση των κερδών 
σας: 
 

 εάν η δραστηριότητα είναι βιομηχανική, εμπορική ή βιοτεχνική, τα Βιομηχανικά και 
Εμπορικά Κέρδη (BIC) υπόκεινται στο φορολογικό καθεστώς των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων ή στο πραγματικό καθεστώς, 

 εάν η δραστηριότητα είναι φιλελεύθερης φύσης, τα μη εμπορικά κέρδη (NBC) 
υπόκεινται στο φορολογικό καθεστώς των πολύ μικρών επιχειρήσεων ή της 
ελεγχόμενης δήλωσης. 

Εάν η επιχείρηση σας παράγει έλλειμμα, το έλλειμμα αυτό θα αφαιρεθεί από το συνολικό 
σας εισόδημα του τρέχοντος οικονομικού έτους. Εάν το έλλειμμα είναι μεγαλύτερο του 
ετησίου εισοδήματος σας, το μερίδιο του ελλείμματος που ξεπερνά το εισόδημά σας θα 
αφαιρεθεί από το συνολικό εισόδημα των επόμενων (μέχρι 6) φορολογικών ετών. 

https://www.inpi.fr/
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Οι διευθυντές ή / και οι εταίροι φορολογούνται προσωπικά με φόρο εισοδήματος φυσικών 
προσώπων μόνο για τους μισθούς που εισπράττουν ή τα μερίσματα που τους αντιστοιχούν. 

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή σε επαγγελματικούς συλλόγους στις χώρες αυτές; 

Η καταχώριση της έναρξης της επιχείρησης είναι υποχρεωτική. 

Το Κέντρο Εταιρικών Διαδικασιών [CFE] του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες εγγραφής, τροποποίησης ή τερματισμού μιας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (RCS). Ως εκ τούτου, 
είναι υπεύθυνο για τη διαβίβαση των απαραίτητων πληροφοριών στα διάφορα όργανα τα 
οποία σχετίζονται με αυτές τις διαδικασίες (μητρώο, φορολογική υπηρεσία, Κοινωνικό 
Καθεστώς των Αυτοαπασχολούμενων – RSI  κ.λπ.). 

Νομικές διαδικασίες: 

Τα έγγραφα που απαιτούνται από το CFE είναι το εξής: 

 Ένα πιστοποιητικό κατοικίας, 

 Ένα αντίγραφο του πιο πρόσφατου φόρου ακίνητης περιουσίας (εάν είστε ο 
ιδιοκτήτης) ή της τελευταίας απόδειξής μίσθωσης αν είστε μισθωτής, 

 Ένα αντίγραφο (και από τις δύο πλευρές) της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας, 

 Ένα αντίγραφο του οικογενειακού σας βιβλιαρίου, 

 Μια υπεύθυνη δήλωση που επιβεβαιώνει το καθαρό σας ποινικό μητρώο, 

 Μια υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου σας που επιβεβαιώνει ότι είστε 
παντρεμένος/-η, 

 Μια επιταγή στο όνομα της Γραμματείας του Εμπορικού Δικαστηρίου ύψους 
περίπου 50 ευρώ, 

 Το έντυπο P0. 
 
Καταχώριση της ίδρυσης της επιχείρησης 
 

 Το CFE θα εκδώσει για εσάς ένα πιστοποιητικό του αρχείου ίδρυσης επιχειρήσεων 
(RDCE), το οποίο θα φέρει την ένδειξη ''εκκρεμεί εγγραφή’’, πιστοποιητικό το οποίο 
θα σας επιτρέψει να ολοκληρώσετε τα υπόλοιπα βήματα ενώ περιμένετε το KBIS 
σας (έγγραφο το οποίο θα πιστοποιεί την ίδρυση της μικροεπιχείρησής σας). 

 
Siren, Siret, NAF: 
 

 Η δήλωση της ίδρυσης της επιχείρησης στο CFE αυτόματα συνεπάγεται με την 
ανάθεση στην εταιρεία σας, εντός 15 ημερών, των παρακάτω: 

o έναν 9ψήφιο αριθμό SIREN [μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης της 
επιχείρησής σας]: θα σας δοθεί από την  INSEE [Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
της Γαλλίας] κατά τη διαδικασία δήλωσης της δραστηριότητάς σας, 

o ένα αριθμό SIRET που αποσκοπεί στον εντοπισμό της τοποθεσίας της 
επιχείρησής σας. Αυτός ο αριθμός αποτελείται από τον αριθμό SIREN σας + 5 
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ψηφία (NIC) τα οποία φανερώνουν την τοποθεσία της εταιρείας σας στην 
Γαλλία, 

o έναν κωδικό NAF [παλαιότερα APE]. Ο κωδικός αυτός περιγράφει την κύρια 
δραστηριότητα της επιχείρησής σας και μπορεί να επιλεχθεί ανάμεσα από 
όλους τους διαθέσιμους κωδικούς που αναγράφονται στην λίστα της 
Γαλλικής Ονοματολογίας Δραστηριοτήτων. 

o έναν ενδοκοινοτικό ΑΦΜ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά στα τιμολόγια 
που εκδίδετε σε άλλες χώρες της ΕΟΚ. 

 
Φορολογικές διαδικασίες: 
 
Μέσω του Κέντρου Εταιρικών Διαδικασιών, πρέπει να υποβληθεί μια δήλωση ίδρυσης στην 
Υπηρεσία Φορολόγησης Επιχειρήσεων (SIE), στην οποία υπάγεται η διοίκηση της 
επιχείρησης 
 
Κοινωνικές διαδικασίες 
 
Οι κοινωνικές διαδικασίες αφορούν κυρίως στη συμμετοχή της επιχείρησης στο κοινωνικό 
σχέδιο προστασίας των εμπόρων. Αυτή η συμμετοχή ρυθμίζεται από την CFE μέσω του 
"Régime social des indépendants". 
 
Διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίς τη διαμεσολάβηση του CFE: 
 

 Δημιουργία εταιρικού φακέλου στο Ταχυδρομείο: Η ύπαρξη του ταχυδρομικού 
αυτού φακέλου αποσκοπεί στον διαχωρισμό των ταχυδρομικών και χρηματικών 
παραγγελιών που εκδίδονται στο όνομα της εταιρικής επωνυμίας ή της επωνυμίας 
της ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα, εάν η 
επιχειρηματική σας δραστηριότητα διεξάγεται στο προσωπικό σας όνομα. 

 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού: Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε επιχειρηματική 
δραστηριότητα, απαιτείται το άνοιγμα ενός επαγγελματικού τραπεζικού 
λογαριασμού σε μια τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. 

 

2.3 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΤΕΣ;  

Τα δικαιώματα του καταναλωτή, ακόμα και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
προστατεύονται κυρίως από δύο νόμους – τον Νόμο περί Δικαίου Εμπορίου και τον Νόμο 
περί Εγγυήσεων του Καταναλωτή. Οι νόμοι αυτοί εξασφαλίζουν την λήψη των πληρωμένων 
από εσάς αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και την αποδεκτή ποιότητα αυτών. 

Τι καλύπτει ο Νόμος περί Δικαίου Εμπορίου ; 

Ο Νόμος περί Δικαίου Εμπορίου (FTA – Fair Trading Act) προστατεύει εσάς, ως 

καταναλωτές, από ύπουλες και παραπλανητικές τακτικές, ψεύτικες περιγραφές και 
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διάφορες άλλες αθέμιτες πρακτικές των εμπόρων. Σύμφωνα με τον FTA, δεν επιτρέπεται 

στους εμπόρους να: 

 παραπλανούν τους καταναλωτές σχετικά με την φύση του προϊόντος – για παράδειγμα, 

δεν μπορούν να διαφημίζουν ένα φουλάρι ως κατασκευασμένο από μαλλί ανκορά, ενώ 

στην πραγματικότητα μόνο ένα μικρό ποσοστό του ρούχου έχει φτιαχτεί από το 

συγκεκριμένο είδος μαλλιού. Άλλο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του να πείτε σε 

έναν πωλητή ότι ψάχνετε για ένα φουλάρι από μαλλί ανκορά και εκείνος να μην σας 

αναφέρει πως το φουλάρι για το οποίο δείχνετε ενδιαφέρον δεν είναι φτιαγμένο από 

αυτό το είδος μαλλιού, 

 δίνουν λανθασμένες πληροφορίες για τα προϊόντα τους, ή για τα νομικά σας 

δικαιώματα, 

 χρησιμοποιούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – για παράδειγμα, δεν μπορούν να 

υποστηρίζουν ότι ένα αντικείμενο βρίσκεται σε έκπτωση με σκοπό να προσελκύσουν 

περισσότερο κόσμο μέσα στο κατάστημά τους, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει μικρή 

ποσότητα του αντικειμένου αυτού διαθέσιμη προς πώληση, 

 προβάλλουν αβάσιμους ισχυρισμούς για ένα προϊόν τους – για παράδειγμα, εάν ένας 

έμπορος θέλει να υποστηρίξει πως το προϊόν αυτό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, θα 

πρέπει να έχει απτά στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό αυτό. Ακόμα και εάν ισχύει, 

ο έμπορος ενδέχεται να παρανομεί, εάν δεν προβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία για να 

επαληθεύσει τα λεγόμενά του, 

 περιλαμβάνουν άδικους όρους για τον καταναλωτή στις συνήθεις συμβάσεις αγοράς 
τους. 

Ο Νόμος περί Δικαίου Εμπορίου απαιτεί, επίσης, από τους εμπόρους που επιθυμούν να 

πωλούν εκτενή πακέτα εγγύησης, να ενημερώνουν επαρκώς τους καταναλωτές σχετικά με 

τους όρους των πακέτων αυτών. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχουν μια περίοδο ελευθερίας, 

κατά την οποία ο καταναλωτής θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση. 

Τι καλύπτει ο Νόμος περί Εγγυήσεων του Καταναλωτή;  

Κάθε φορά που αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες από έναν έμπορο – κυρίως για προσωπική 

ή οικιακή χρήση – καλύπτεστε από τον Νόμο περί Εγγυήσεων του Καταναλωτή [CGA – 

Consumer Guarantees Act]. Θα πρέπει να γνωρίζετε βέβαια, ότι εάν αγοράζετε τέτοια 

προϊόντα για επαγγελματική χρήση – λ.χ. μια ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό της 

επιχείρησής σας – τότε ο έμπορος έχει το δικαίωμα να απαλλαγεί από τις διατάξεις του 

CGA, με αποτέλεσμα να μην καλύπτεσθε από αυτόν. 

Όταν αγοράζετε αγαθά για προσωπική ή οικιακή χρήση, καλό είναι να γνωρίζετε ότι 

καλύπτονται από τις παρακάτω εγγυήσεις: 
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 Πρέπει να είναι αποδεκτής ποιότητας και να αντέξουν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα 

(λαμβάνοντας υπόψη τον έμπορο και το από που αγοράσθηκαν τα αγαθά λ.χ. εάν 

αγοράσετε μεταχειρισμένα αγαθά, δεν μπορείτε να περιμένετε να έχουν την ίδιο 

ποιότητα και αντοχή με τα αντίστοιχα καινούργια). 

 Θα πρέπει να εκπληρώνουν τον σκοπό κατασκευής τους. 

 Θα πρέπει να είναι πιστά στις περιγραφές τους. 

 Θα πρέπει να είναι ίδια με τα αντίστοιχα στην βιτρίνα. 

 Ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας θα πρέπει να μεριμνούν έτσι ώστε ο καταναλωτής να 

έχει πρόσβαση σε ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής για ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα μετά την αγορά των αγαθών.  

 Από την 17η Ιουνίου του 2014, υπάρχει εγγύηση για την έγκαιρη παράδοση ενός 

προϊόντος, που σημαίνει ότι ο φορέας που φροντίζει για την παράδοση των αγαθών θα 

πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο καταναλωτής θα τα παραλάβει εντός της συμπεφωνημένης 

χρονικής περιόδου. 

Όταν αγοράζετε υπηρεσίες, καλό είναι να γνωρίζετε ότι καλύπτονται από τις παρακάτω 

εγγυήσεις: 

 πρέπει να παρέχονται με την δέουσα προσοχή, 

 πρέπει να εκπληρώνουν τον σκοπό τους, 

 πρέπει να ολοκληρώνονται εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, 

 η τιμή τους πρέπει να είναι λογική. Ακόμα και εάν δεν έχετε συζητήσει για την τιμή με 

τον πάροχο της υπηρεσίας, δεν μπορεί αυτός να σας χρεώσει αυθαίρετα με ένα 

παράλογο ποσό. 

Εάν αγοράσατε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία που παραβιάζει τις παραπάνω εγγυήσεις, 

απευθυνθείτε στον έμπορο ή τον πάροχο της υπηρεσίας και ενημερώστε τους για το 

πρόβλημα που υπάρχει. Για κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει μελλοντικά, καλό 

είναι να φυλάξετε την απόδειξη, την γραπτή εγγύηση, καθώς και κάθε έγγραφο συναφές με 

το προϊόν. 

2.5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: 

Υπάρχουν περίπου 182.000 ενεργά ηλεκτρονικά καταστήματα. Ο ανταγωνισμός είναι 
σκληρός, περιθώρια για λάθη δεν υπάρχουν, και οι σωστές αποφάσεις πρέπει να παρθούν 
από νωρίς. Υπάρχουν πολλές λύσεις διαθέσιμες προς εσάς για την δημιουργία του 
ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Αναλόγως τον διαθέσιμο χρόνο, το budget και την 
πολυπλοκότητα του εγχειρήματός σας, μπορείτε είτε να απευθυνθείτε σε μια εταιρεία 
κατασκευής ιστοσελίδων, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα χρησιμοποιεί open source 
προγράμματα όπως το Prestashop ή το Magento, είτε να προσπαθήσετε να κατασκευάσετε 
μόνοι σας την ιστοσελίδα σας, χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη λύση που να σας 
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ταιριάζει, όπως π.χ. το Shopify ή το Oxatis. Όποια λύση και να επιλέξετε, θα πρέπει να 
γνωρίζετε τις καλές πρακτικές και μεθόδους του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
 
Η υλοποίηση ενός εγχειρήματος ηλεκτρονικού εμπορίου περνάει από διαφορετικές φάσεις: 
τον καθορισμό των προδιαγραφών του, την επιλογή του CMS (δηλαδή το λογισμικό που θα 
χρησιμοποιείται για την κατασκευή και τη διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος). 
Υπάρχουν πολλά CMS και είναι γενικά εύκολα στη χρήση. Είτε επιλέξετε να εμπιστευθείτε 
την κατασκευή της ιστοσελίδας σας σε μια εταιρεία που αναλαμβάνει τέτοια projects, είτε 
αποφασίσετε να το κάνετε μόνοι σας, θα χρειαστεί να επιλέξετε το CMS που ταιριάζει 
καλύτερα στις ανάγκες του σχεδίου σας. Η επιλογή του δεν είναι τόσο απλή διαδικασία, 
δεδομένου ότι υπάρχουν δεκάδες διαθέσιμα CMS, τα οποία έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά 
για περιπτώσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων. 
 
Όταν συνεργάζεστε με μια εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων, καλό θα ήταν να 
συμμετείχατε στην διαδικασία επιλογής του CMS που θα χρησιμοποιηθεί. Βέβαια, στην 
πραγματικότητα, κάθε εταιρεία δουλεύει κυρίως με ένα ή δύο CMS, και πολύ συχνά, 
επιλέγει ποιο θα χρησιμοποιήσει χωρίς να σας ρωτήσει. Οι περισσότερες εταιρείες που 
δουλεύουν με μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Prestashop, ενώ 
συναντάμε αρκετές που χρησιμοποιούν το Woocommerce, ή ακόμα και το Shopify. Για 
εταιρείες που αναλαμβάνουν την κατασκευή μεγαλύτερων ηλεκτρονικών καταστημάτων, το 
Magento αποτελεί την κύρια επιλογή (υπάρχουν βέβαια και εναλλακτικές λύσεις). Επίσης, 
μια εταιρεία διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για την όλη διαδικασία, αναλαμβάνει τη 
δημιουργία του καταλόγου των προϊόντων, επιβλέπει συνεχώς τη διαδικασία κατασκευής, 
βελτιστοποιεί το SEO σκορ της ιστοσελίδας σας και, τέλος, προετοιμάζει το τελικό 
λανσάρισμα. Με λίγες ώρες διαβάσματος επί του θέματος, θα ενημερωθείτε επαρκώς για 
όλα τα παραπάνω. 

 

2.5.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ  

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία προετοιμασίας της ιστοσελίδας σας, καλό είναι να 
υπολογίσετε εξαρχής ορισμένα πράγματα. Εκτός και εάν είστε ειδικός επί του θέματος, 
φροντίστε να συγκεκριμενοποιήσετε τις ανάγκες και επιθυμίες σας, έτσι ώστε να είστε σε 
θέση να υπολογίσετε το πραγματικό κόστος του όλου εγχειρήματός σας. 
 
Πόσο κοστίζει η κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος; 
 
Η ερώτηση αυτή είναι απολύτως φυσιολογική και αναμενόμενη. Ωστόσο, η απάντηση της 
δεν είναι τόσο απλή και μονοδιάστατη. Το τελικό κόστος θα καθοριστεί από το είδος του 
εγχειρήματός σας, την επιλεγόμενη μέθοδο υλοποίησής του, την απαραίτητη επεξεργασία 
που θα πρέπει να γίνει, καθώς και τις προδιαγραφές της ιστοσελίδας. Οι παράγοντες 
δηλαδή είναι πολλοί. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να κοστίσει 2.000, αλλά και 100.000 ευρώ, 
ανάλογα τις προδιαγραφές και την ποιότητα κατασκευής του. Το ίδιο ισχύει και για τα 
ηλεκτρονικά καταστήματα. 
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Για να είμαστε ειλικρινείς, είναι αδύνατο να σας δώσουμε μια συγκεκριμένη τιμή για την 
κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε αυτό το σημείο θα σας παρουσιάσουμε 
ορισμένους τύπους ηλεκτρονικών καταστημάτων και τις τιμές που τους αντιστοιχούν. 
 
Η τιμή είναι ανάλογη της λύσης που θα επιλεχθεί για την κατασκευή του ηλεκτρονικού 
καταστήματος 
 
Ηλεκτρονικό κατάστημα κατασκευασμένο με διαδικτυακό λογισμικό όπως το Jimdo ή το 
Wizishop:  
 
Μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο πολλές επιλογές λογισμικού επί πληρωμή, το οποίο σας 
επιτρέπει να κατασκευάσετε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα: Jimdo, Squarespace, 
Wizishop, Shopify ... 
 
Τα προγράμματα αυτά είναι σχεδιασμένα για να επιτρέπουν την δημιουργία ενός 
ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς να απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες, ενώ παρέχουν ένα 
πολύ απλό και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον: εσείς επιλέγετε το θέμα που ταιριάζει 
στην επιχείρηση σας και τις ανάγκες της, και έπειτα το αναρτάτε στο διαδίκτυο. Είναι τόσο 
απλό όσο ακούγεται. 
 
Αυτή η λύση ταιριάζει σε καταστήματα με μικρούς καταλόγους προϊόντων (λιγότερο από 
500 προϊόντα). Για μεγαλύτερους καταλόγους, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο πολύπλοκα. Η 
παραπάνω λύση έχει κάποια όρια, και εάν οι απαιτήσεις σας είναι υψηλές, ενδεχομένως να 
μην ταιριάζει σε εσάς. 
 
Απλή ιστοσελίδα δεν σημαίνει πρόχειρη. Με εύκολα στην χρήση προγράμματα μπορείτε να 
δώσετε ένα απλό και συνάμα επαγγελματικό λουκ στην ιστοσελίδα σας. 
 
Συμβουλή: εάν ο κατάλογος σας δεν ξεπερνά κατά πολύ τα 500 προϊόντα, μπορείτε να 
παραμείνετε στην λύση αυτή. Το 500 δεν αποτελεί καθοριστικό όριο. Σε μια τέτοια 
περίπτωση προτιμήστε το Shopify, το Jimdo ή το Squarespace. 
 
Αυτή η λύση, η οποία εξ ορισμού απαιτεί την χρησιμοποίηση εξωτερικών παρόχων 
υπηρεσιών, είναι η λιγότερο δαπανηρή. Το μηνιαίο κόστος της κυμαίνεται μεταξύ 10 με 100 
ευρώ. Στο ποσό αυτό, θα πρέπει να προστεθούν τυχόν προμήθειες επί των πωλήσεων που 
ενδέχεται να παρακρατούν ορισμένα λογισμικά. 
 

 Jimdo: 180 € / έτος 

 Squarespace: 243 € / έτος 

 Wizishop: 39 € / μήνα + προμήθεια από 1% έως 3% ανάλογα το ύψος του κύκλου 
εργασιών σας 

 Shopify: $ 29 / μήνα + 2% προμήθεια επί του κύκλου εργασιών σας 
 
Τα τελευταία δύο προγράμματα μπορεί να είναι πιο ακριβά, αλλά αποτελούν πιο 
ολοκληρωμένες λύσεις. 
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2.5.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ  

Γενική Διαχείριση του εγχειρήματός σας 

Πέρα από την δημιουργία της ιστοσελίδας, η πραγμάτωση ενός εγχειρήματος απαιτεί την 
ολοκλήρωση και άλλων διαδικασιών. Διαδικασίες που αφορούν στη νομική μορφή της 
επιχείρησής σας, στην σχεδίαση και την εργονομία στις καθημερινές της διεργασίες, καθώς 
και στο λανσάρισμα και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματός σας. 
 
Ποια νομική μορφή να επιλέξω για το ηλεκτρονικό μου κατάστημα; 
 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια αγορά που γνωρίζει συνεχή αύξηση και όλο και 
περισσότερους νέους επιχειρηματίες. Για να δημιουργήσετε όμως ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα, θα πρέπει να ιδρύσετε μια επιχείρηση. Αμέσως προκύπτει το ερώτημα: τι 
νομική μορφή θα έχει η επιχείρησή μου; Έχετε, λοιπόν, τρεις επιλογές: την ελεύθερη 
επιχειρηματική δραστηριότητα (EI), την ατομική επιχείρηση (EIRL), ή την εταιρεία (SARL, 
SAS, EURL). Η επιλογή σας θα γίνει με βάση τη φύση του εγχειρήματός σας και τον τρόπο 
που σκοπεύετε να το αναπτύξετε. 
 
Για να κάνετε την σωστή επιλογή μεταξύ ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
ατομικής επιχείρησης, και εταιρείας, θα πρέπει να αναρωτηθείτε τα εξής: 
 

 Θα θέλατε να δημιουργήσετε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα μόνος ή και με άλλους; 
Εάν πρόκειται να είστε περισσότεροι από ένας, μπορείτε να αποκλείσετε την επιλογή 
της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (EURL). 

 Ποιες θα είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες του εγχειρήματός σας (δημιουργία της 
ιστοσελίδας, συλλογή αποθεμάτων..); Εάν πιστεύετε πως θα χρειαστείτε εξωτερικούς 
επενδυτές ή τραπεζικά δάνεια, μια εταιρεία αποτελεί την πιο ταιριαστή και αξιόπιστη 
επιλογή. 

 Τι κύκλο εργασιών θεωρείτε ότι θα επιτύχετε; Εάν περιμένετε χαμηλούς κύκλους 
εργασιών, τότε η ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (EI) αποτελεί, για αρχή, την 
καταλληλότερη λύση. Και αυτό διότι μπορεί να προσαρμοστεί, ανάλογα με τα 
οικονομικά δεδομένα που θα προκύψουν. Μπορείτε επίσης να ιδρύσετε και εταιρεία. 

 Πόσο όγκο εργασιών θεωρείται πως θα έχει η επιχείρηση μεσοπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα; Πρέπει να έχετε κατά νου τη μελλοντική της ανάπτυξή. Εάν 
προβλέπετε σημαντική ανάπτυξη της μεσοπρόθεσμα, μπορείτε να ξεκινήσετε ως EURL 
[Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης] και έπειτα να την μετατρέψετε σε 
ΕΠΕ. 

 Έχετε προσωπική περιουσία που θέλετε να προστατεύσετε; Εάν ναι, τότε καλό είναι να 
αποφύγετε την επιλογή της ατομικής επιχείρησης [εκτός και εάν επιλέξετε την EIRL 
(Ατομική Επιχείρηση Περιορισμένης Ευθύνης)]. Επιλέξτε μια νομική μορφή με 
περιορισμένη ευθύνη, όπως μια εταιρεία. 

 Σκοπεύετε να προσελκύσετε, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, επενδυτές; Εάν ναι, 
τότε μια εταιρεία αποτελεί την πιο ταιριαστή επιλογή. 



90 

 

 Συμβουλή: αφιερώστε χρόνο διαβάζοντας περισσότερα κείμενα επί του θέματος 
προτού αποφασίσετε ποια μορφή θα επιλέξετε. Για κάθε νομική μορφή, καταγράψτε τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της με βάση τη δραστηριότητα στην οποία 
σκοπεύετε να προβείτε, και λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη ανάπτυξη και τους 
κύκλους εργασιών της επιχείρησής σας. 

 
Διαδικασία έναρξης και φόροι στους οποίους υπόκειται μια Ατομική Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα: 
 
Η επιλογή αυτή, που θεσπίστηκε το 2009, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Και όχι άδικα, αν 
σκεφτεί κανείς τα προφανή πλεονεκτήματα που προσφέρει: 
 

 Η μορφή αυτή είναι πολύ απλή στη δημιουργία: η έναρξη μπορεί να γίνει μέσω 
διαδικτύου με λίγα κλικ. Επίσης, η όλη διαδικασία είναι δωρεάν. 

 Το χαμηλό ποσοστό κοινωνικής συνεισφοράς (13,3%). Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με 
βάση τον πραγματικό σας κύκλο εργασιών. Εάν αυτός είναι ανύπαρκτος, δεν θα 
πληρώσετε κοινωνικές συνεισφορές. Έτσι, μειώνεται το ρίσκο για τον επιχειρηματία 
κατά τις περιόδους κακής απόδοσης της επιχείρησής τους. 

 Δεν χρεώνετε ΦΠΑ, γεγονός που σας καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς σε σχέση με 
άλλους εμπόρους. Οι πελάτες σας πληρώνουν για τα προϊόντα ή της υπηρεσίες HT [Hors 
Tax, ελλ. χωρίς κάποια φορολογική επιβάρυνση]. Έτσι, τα προϊόντα σας είναι 20% 
φθηνότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα των εμπόρων που πληρώνουν ΦΠΑ. 

 Τα διαχειριστικά και λογιστικά κόστη είναι πολύ χαμηλά: υποχρεούστε μόνο να 
δηλώνετε τον κύκλο εργασιών σας ανά μήνα ή τετράμηνο (μέσω διαδικτύου με λίγα 
μόνο κλικ), να τιμολογείτε τις συναλλαγές σας και να τηρείτε τα βιβλία της επιχείρησής 
σας. 

 Μπορείτε να διατηρήσετε την ιδιότητα σας ως μισθωτός σε κάποια άλλη επιχείρηση 
ενώ αναπτύσσετε τη δική σας επιχείρηση τέτοιας μορφής. 

 
Στα πλαίσια, όμως, της πρακτικής εμπορικής δραστηριότητας, αυτή η μορφή επιχείρησης 
ενέχει ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα που σχεδόν αναιρούν τα προαναφερθέντα 
πλεονεκτήματα: 
 

 Για να απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ατομική 
επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πρέπει ο ετήσιος κύκλος εργασιών σας να μην 
ξεπερνάει τα 82.200 €. Πράγμα που σημαίνει, πως πρακτικά δεν μπορείτε να 
προσλάβετε έναν εργαζόμενο. 

 Δεν έχετε δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ των αγορών σας, ΦΠΑ τον οποίον θα 
πληρώνετε στους προμηθευτές σας. Αυτό αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα για έναν 
έμπορο. 

 Από οικονομικής πλευράς, δεν μπορείτε να αφαιρέσετε καμία δαπάνη (όπως π.χ. τα 
μεταφορικά έξοδα ή την αμοιβή της εταιρείας που κατασκεύασε την ιστοσελίδα σας) 
από τον κύκλο εργασιών σας. 

 Ο φόρος και οι κοινωνικές εισφορές που υποχρεούστε να καταβάλλετε υπολογίζονται 
με βάση τον κύκλο εργασιών σας και όχι τα κέρδη σας. Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλων 
ελλειμμάτων, η υψηλή φορολόγηση θα αποτελέσει μείζον ζήτημα για εσάς. 
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 Η νομική αυτή μορφή δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στους μετόχους (ειδικά στις τράπεζες). 
Θα δυσκολευτείτε να αποδείξετε την πιστοληπτική σας αξιοπιστία. 

 Με αυτή τη νομική μορφή, φέρετε απεριόριστη ευθύνη. Αυτό σημαίνει πως η 
προσωπική σας περιουσία δεν είναι προστατευμένη. 

 
Τέλος, μπορείτε να ξεκινήσετε με τη μορφή αυτή και να την προσαρμόσετε στα μέτρα σας. 
Μόλις αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η επιχείρησή σας, τότε μπορείτε να της 
αλλάξετε μορφή. Σημειώστε ότι η αλλαγή της μορφής της επιχείρησης ή η διακοπή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελούν πολύ γρήγορες διαδικασίες όταν η επιχείρησή 
σας έχει αυτή την μορφή. 
 
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση διαδικτυακής πώλησης υπηρεσιών, όπου το ανώτατο όριο 
του κύκλου εργασιών δεν είναι 82.200 € αλλά 32.900 € . 
 
Εάν ο κύκλος εργασιών σας ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, θα σας δοθεί μια περίοδος 
χάριτος, και με το πέρας της θα υπάγεστε πλέον αυτόματα στο καθεστώς των Βιομηχανικών 
και Εμπορικών Κερδών (BIC) εάν εμπορεύεστε αγαθά ή στο καθεστώς Μη-Εμπορικών 
Κερδών εάν παρέχετε υπηρεσίες. Ουσιαστικά, αποχωρείτε από το φορολογικό καθεστώς 
της Ατομικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, γεγονός που συνεπάγεται με περισσότερες 
χρεώσεις (δεν απαλλάσσεστε πλέον από τον ΦΠΑ). 
 
Για να υπολογίσετε το κατά πόσο κερδοφόρα είναι η επιχείρησή σας υπό την μορφή αυτή, 
λάβετε υπόψη το παρακάτω παράδειγμα: 

Έστω ότι τα συνολικά έσοδά σας (τζίρος) ανέρχονται στα 50.000 € και οι συνολικές σας 
δαπάνες στα 20.000 €. Θα πληρώσετε φόρο 13,3% επί του κύκλου εργασιών σας (συνολικά 
έσοδα + συνολικά έξοδα), που ανέρχεται στα 70.000 ευρώ, άρα ο φόρος θα είναι 9.310 €. 
Αφαιρώντας τον φόρο (9.310€) και τις συνολικές δαπάνες προ φόρου (20.000 €) από τον 
τζίρο σας (50.000 €), καταλήγουμε σε ένα καθαρό κέρδος ύψους 20.690 €. 

2.5.3 ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΤΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ  ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ;  

Μια ατομική επιχείρηση (EI), εν αντιθέσει με την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,  
είναι μια ‘’πραγματική επιχείρηση’’, παρόλο που δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο. Η 
προσωπική με την επαγγελματική περιουσία συμψηφίζονται. Πιο συγκεκριμένα, είστε 
οικονομικά πλήρως υπεύθυνος για τις οφειλές τις επιχείρησής σας, αλλά παράλληλα δεν 
έχετε καμία ευθύνη προς την επιχείρησή σας, μιας και η επιχείρησή σας είστε εσείς. 
Σημειώστε ωστόσο, πως μπορείτε να προστατεύσετε την πρώτη σας κατοικία με την 
υπογραφή (παρουσία συμβολαιογράφου) μιας δήλωσης για το ακατάσχετό της. 
 
Το 2011, μια νέα νομική μορφή επιχείρησης εμφανίστηκε: η Ατομική Επιχείρηση 
Περιορισμένης Ευθύνης (EIRL). Αυτή η νομική μορφή επιχείρησης σας επιτρέπει να 
διαχωρίσετε την προσωπική σας περιουσία από την επαγγελματική, μέσω μιας δήλωσης 
για τον διαμοιρασμό της. Θα είστε οικονομικά υπεύθυνοι μόνο για τις συνεισφορές σας σε 
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αυτή: αυτή είναι η κεντρική ιδέα πίσω από την περιορισμένη ευθύνη (δηλαδή περιορίζεται 
μόνο στις συνεισφορές). Οι συνεισφορές, στα πλαίσια της Ατομικής Επιχείρησης 
Περιορισμένης Ευθύνης, αναφέρονται σε όλα τα επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποκτήθηκαν για την άσκηση της δραστηριότητάς σας. 
 
Το πλεονέκτημα μιας ατομικής επιχείρησης έναντι μιας εταιρείας έγκειται στην απλότητα 
των διαδικασιών ίδρυσής της. Η διαδικασία ίδρυσης μιας ατομικής επιχείρησης είναι λίγο 
περιπλοκότερη από την αντίστοιχη διαδικασία έναρξης ατομικής επαγγελματικής 
δραστηριότητας, αλλά είναι ασύγκριτα απλούστερη από τη διαδικασία ίδρυσης μιας 
εταιρείας. Τα κόστη ίδρυσης ανέρχονται στα 75 ευρώ (τα οποία δεν είναι πολλά). 
Παρακάτω θα δείτε περισσότερα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας νομικής μορφής: 

 

 Υπάγεστε στο καθεστώς του ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να χρεώνετε με 
ΦΠΑ τους πελάτες σας, αλλά ως αντάλλαγμα θα μπορείτε να αφαιρείτε τον ΦΠΑ 
από τις αγορές και τις επιχειρηματικές σας επενδύσεις. Η υπαγωγή στο καθεστώς 
του ΦΠΑ συνεπάγεται με αυξημένα διαχειριστικά κόστη τα οποία θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη. 

 Δεν υπάρχει κάποιο όριο το οποίο ο κύκλος εργασιών σας απαγορεύεται να 
ξεπεράσει. 

 Οι δαπάνες υπολογίζονται σύμφωνα με τα κέρδη σας. Υποχρεούστε να καταβάλλετε 
φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (IRPP) και όχι φόρο εισοδήματος εταιρειών. 
Εάν παράγετε έλλειμμα και δεν έχετε κέρδος, παραμένετε υποχρεωμένοι να 
καταβάλλετε το βασικό φορολογικό συντελεστή. Τα μηδαμινά κέρδη δεν 
συνεπάγονται με μηδαμινές χρεώσεις. 

 Εξ ορισμού, δεν χρειάζεται να μεταφέρετε κεφάλαιο προς την ατομική σας 
επιχείρηση. 

 Η νομική μορφή της Ατομικής Επιχείρησης Περιορισμένης Ευθύνης είναι ιδανική για 
αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν μια εμπορική δραστηριότητα χωρίς να 
συνδέσουν τους εαυτούς τους με αυτήν, ενώ παράλληλα θα μπορούν να 
σημειώνουν κύκλους εργασιών άνω των 82.200 ευρώ ετησίως. 

 
Σημείωση: όταν ιδρύετε μια Ατομική Επιχείρηση Περιορισμένης Ευθύνης (EIRL), μπορείτε 
να επιλέξετε να υπάγεστε στον φόρο εισοδήματος εταιρειών (IS) αντί του φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων (IRPP). Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι συμφέρουσα εάν 
π.χ. πετυχαίνετε υψηλούς κύκλους εργασιών και δεν εξαργυρώνετε μεγάλο ποσοστό των 
κερδών της εταιρείας σας. Το καθεστώς για τις Ατομικές Επιχειρήσεις Περιορισμένης 
Ευθύνης (EIRL) σας επιτρέπει να ελίσσεστε κατά τη διαδικασία απονομής των κερδών της 
εταιρείας, έτσι ώστε να αποφύγετε την υπερφορολόγηση. 

2.5.4 ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SARL Ή SAS) ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ;  

Στα πλαίσια μιας διαδικτυακής εμπορικής δραστηριότητας, η ίδρυση εταιρείας προσφέρει 
πολλά οφέλη: 
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 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διαδικτυακό κατάστημα μαζί με έναν ή περισσότερους 
συνεταίρους. Εάν είστε παραπάνω από ένας πίσω από το εγχείρημα, η ίδρυση μιας 
εταιρείας αποτελεί τη μόνη επιτρεπόμενη λύση. 

 Μπορείτε να προστατεύσετε τα προσωπικά σας περιουσιακά στοιχεία: η εταιρεία είναι 
μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Η προσωπική σας περιουσία διαχωρίζεται πλήρως από 
την περιουσία της εταιρείας. Είστε μόνο υπεύθυνος για τις οφειλές τις εταιρείας, κατ’ 
αναλογία του ύψους των κεφαλαιακών σας συνεισφορών προς αυτή. 

 Είναι πιο εύκολο να πουλήσετε μια εταιρεία από το να πουλήσετε μια ατομική 
επιχείρηση. 

 Ωστόσο, οι απαιτούμενες διαχειριστικές και λογιστικές διαδικασίες είναι πιο 
περίπλοκες: θα πρέπει να συντάξετε καταστατικό, να ορίσετε τον διαχειριστή της 
εταιρείας, να δημοσιεύσετε την ίδρυσή της στην αντίστοιχη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, να διεκπεραιώνονται εξειδικευμένες λογιστικές διαδικασίες, κλπ. 

 
Οι κύριες μορφές επιχειρήσεων είναι: η SARL [Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης], η SAS 
[Απλοποιημένη Ανώνυμη Εταιρεία] και η EURL [Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης 
Ευθύνης]. 
 
H SARL [Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, ΕΠΕ] αποτελεί την πιο πολυχρησιμοποιημένη 
νομική μορφή επιχείρησης. Μια ΕΠΕ υπάγεται σε εταιρικό φόρο (15% για κέρδη μέχρι και 
38.120, 33% για ποσά άνω των 38.120). Οι μισθοδοσία των στελεχών υπόκειται σε χρεώσεις 
(σε περίπτωση μη καταβολής αμοιβών προς τα στελέχη, τίθεται σε εφαρμογή το βασικό 
πακέτο φορολόγησης). Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο συνεταίροι για να ιδρυθεί 
μια ΕΠΕ. Η διαδικασία ίδρυσης μια ΕΠΕ δεν είναι απλή υπόθεση: πρέπει να συντάξετε 
καταστατικό, να την καταχωρίσετε, να δημοσιεύσετε την ίδρυσή της, κλπ. Να υπολογίζετε 
ότι τα διαχειριστικά έξοδα ίδρυσης μιας SARL [ΕΠΕ] ανέρχονται στα 500 ευρώ περίπου εάν 
αναλάβετε μόνοι σας την όλη διαδικασία. Προσθέστε άλλα 500 ευρώ για την αμοιβή ενός 
λογιστή, ο οποίος θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος. Θα πρέπει επίσης να καταβάλετε 
κεφαλαιακή συνεισφορά στην εταιρεία (τουλάχιστον 1 ευρώ). Θα πρέπει να προσλάβετε 
ένα λογιστή για τους λογαριασμούς σας (ισολογισμούς, δηλώσεις εισοδήματος, βιβλία, 
κλπ.). Θα είστε, επίσης, υποκείμενος στο καθεστώς του ΦΠΑ. Εάν είστε ο διαχειριστής (TNS) 
της SARL [ΕΠΕ], το εισόδημά σας θα φορολογείται περίπου στο 40%. 
 
Γίνεται φανερό πως θα πρέπει να πετυχαίνετε υψηλούς κύκλους εργασιών και η 
δραστηριότητά σας να είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα, ώστε να σας συμφέρει να έχετε μια SARL 
[ΕΠΕ].  
 
Τα τελευταία χρόνια, οι SAS [Απλοποιημένες Ανώνυμες Εταιρείες] αποτελούν μια αρκετά 
πετυχημένη εταιρική συνταγή χάρη σε ορισμένες απλοποιήσεις που εφαρμόστηκαν 
πρόσφατα (δεν απαιτείται πλέον διορισμός ενός ελεγκτή ούτε ελάχιστο μετοχικό 
κεφάλαιο). Στις μέρες μας, αυτή η νομική μορφή επιχείρησης συνίσταται από την 
πλειονότητα των δικηγόρων και των λογιστών. Παρακάτω αναγράφονται ορισμένα 
χαρακτηριστικά μιας SAS [Απλοποιημένης Ανώνυμης Εταιρείας]: 
 

 Είστε υπάλληλος της εταιρείας και όχι διαχειριστής της. Πρακτικά αυτό συνεπάγεται με 
υπαλληλικές ιδιότητες όπως π.χ. το δικαίωμα στην ανεργία. Αυτό όμως επιβαρύνει το 
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κοινωνικό σύνολο με περιττά έξοδα. Ωστόσο, η αμοιβή σας υπόκειται στον IRPP [Φόρο 
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων]. 

 Έχετε πολλή περισσότερη ελευθερία κατά τη διαδικασία σύναψης του καταστατικού. 
Είστε σε θέση να ορίσετε επακριβώς τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων και των μετόχων, 
τα κεφάλαια εκκίνησης, κλπ. Για αυτό το λόγο, πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις προτιμούν 
αυτή τη νομική μορφή επιχείρησης: τα κεφάλαια εκκίνησης αποτελούν βασικό στοιχείο 
του νεοφυούς οικονομικού μοντέλου (ραγδαία εξέλιξη, συμμετοχή επενδυτών, κλπ.). 

 Τα κόστη ίδρυσης της είναι ίδια με τα αντίστοιχα μιας SARL [ΕΠΕ] (περίπου 500 ευρώ, 
χωρίς την αμοιβή του λογιστή). 

Δεν θα εντρυφήσουμε πάνω στις EURL [Μονοπρόσωπες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης], 
οι οποίες είναι σχεδόν όμοιες των SARL [ΕΠΕ]. Μεγάλο τους πλεονέκτημα αποτελεί η 
δυνατότητα εύκολης μετατροπής τους σε από EURL σε SARL (με μια απλή μεταβίβαση 
μετοχών). Εάν επιθυμείτε να ξεκινήσετε το εγχείρημα σας μόνος και έπειτα να 
συμπεριλάβετε και άλλους σε αυτό, μια EURL είναι ό,τι πρέπει. Αξίζει να αναφερθεί πως 
μια EURL, επειδή είναι κανονική εταιρεία, χαίρει μεγαλύτερης αξιοπιστίας σε σχέση με μια 
ατομική επιχείρηση (EI, EIRL), ειδικά από τις τράπεζες (εάν θέλετε να αιτηθείτε κάποιο 
δάνειο). 

Σύνοψη: 
 

 Η ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ταιριάζει σε κάποιον που θέλει να 
ξεκινήσει μόνος του, χωρίς να αναλάβει κάποιο σημαντικό ρίσκο και δεν έχει 
βλέψεις για υψηλούς κύκλους εργασιών. Τα μειονεκτήματα αυτής της νομικής 
μορφής επιχείρησης είναι: το ανώτατο όριο που ισχύει για τον κύκλο εργασιών σας 
και η μη επιστροφή του ΦΠΑ κατά τις αγορές σας 

 Η ατομική επιχείρηση (EI,EIRL) σας απαλλάσσει από το προαναφερθέν όριο στον 
κύκλο εργασιών της επιχείρησής σας. Οι κοινωνικές συνεισφορές και οι φόροι θα 
είναι υψηλότεροι σε σχέση με την προηγούμενη μορφή επιχείρησης. Θα έχετε τον 
πλήρη έλεγχο της επιχείρησής σας, η οποία δεν θα είναι ξεχωριστή νομική οντότητα, 
αλλά δεν θα μπορείτε να εντάξετε επενδυτές σε αυτή. 

 Εάν σκοπεύετε να έχετε συνεταίρους, να πετύχετε υψηλούς κύκλους εργασιών, να 
αυξήσετε την αξιοπιστία σας προς τους μετόχους, καθώς και να προσελκύσετε 
μεσοπρόθεσμους επενδυτές, η εταιρεία αποτελεί τη νομική μορφή που σας 
ταιριάζει. Μεταξύ SARL [ΕΠΕ] και SAS [Απλοποιημένη Ανώνυμη Εταιρεία], 
προτιμήστε τη δεύτερη, η οποία παρουσιάζει μεγαλύτερη ευελιξία που χρειάζεται 
σε ηλεκτρονικές εμπορικές δραστηριότητες. 

Ασφάλιση στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

Στις μέρες μας, το ηλεκτρονικό εμπόριο ενέχει αρκετά ρίσκα και κινδύνους, συνεπώς καλό 
είναι να γνωρίζουμε πως να επιλέξουμε την κατάλληλη ασφάλιση που θα μετριάσει τις 
ζημίες για τον έμπορο. Πρώτα θα δούμε τις διάφορες απειλές που συναντώνται στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο. Έπειτα θα δούμε ποιος ευθύνεται ανά περίπτωση. Τέλος, θα σας 
δώσουμε συμβουλές και παραδείγματα σχετικά με την ασφάλιση στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ; 
 
Η Γαλλία είναι το δεύτερο κατά σειρά κράτος στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι περισσότερες 
προσπάθειες για διαδικτυακές απάτες, ενώ το πρώτο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής. Το φαινόμενο αυτό ευθύνεται για ζημίες επί του οικονομικού της κύκλου της 
τάξης του 1,5% με 2%. Πέρα από τις κλασσικές περιπτώσεις απάτης, όπως την κλοπή των 
στοιχείων των αδειών εργασίας, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι. Πιο συγκεκριμένα, αγαθά 
μπορούν να χαθούν ή να κλαπούν, ή ακόμα χειρότερα, να διακοπεί η λειτουργία της 
επιχείρησής σας λόγω τεχνικού προβλήματος δικτύου. 
 
ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ; 
 
Εάν χαθούν ή κλαπούν αγαθά, ο ασφαλιστικός φορέας του μεταφορέα (και όχι ο 
διαδικτυακός έμπορος) πληρώνει την αποζημίωση για αυτά, με ανώτατο όριο 750 €  ανά 
δέμα. Για να μάθετε περισσότερα για το τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, σας 
συμβουλεύουμε να διαβάσετε το άρθρο μας για τα χαμένα ή κλεμμένα αγαθά. 
 
Για τις απάτες, όπως π.χ. την κλοπή στοιχείων τραπεζικών καρτών, εάν η ιστοσελίδα σας 
προστατεύεται με 3D Secure, δεν ευθύνεστε εσείς για την απάτη, και θα φροντίσει η 
τράπεζα για τυχόν αποζημιώσεις. Εάν δεν συνεργάζεστε με το σύστημα 3D Secure, ο 
πελάτης μπορεί να κατηγορήσει εσάς και να ασκήσει αγωγή εναντίον σας. 
 
Τέλος, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με το hosting της ιστοσελίδας σας. Μπορείτε να 
εμπιστευθείτε τους  την φιλοξενία των server σας σε μια εταιρεία παροχής hosting, όπως 
την OVH ή την ITS, και έτσι η εταιρεία αυτή θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη σε περίπτωση 
προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Εάν επιλέξετε 
να πραγματοποιείτε μόνος σας το hosting των servers σας, τότε εσείς θα είστε ο μόνος 
υπεύθυνος για όποιο τεχνικό πρόβλημα ανακύψει. 
 
Αφού ενημερωθήκατε για κάποιους από τους πιθανούς κινδύνους, καλό θα είναι να 
εξοπλιστείτε από νωρίς με το ασφαλιστικό πρόγραμμα που ταιριάζει σε σας. Ποιο όμως θα 
επιλέξετε; 
 
ΠΟΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ; 
 
Οι ηλεκτρονικοί έμποροι υπάγονται είτε στο καθεστώς των ατομικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων ή των ατομικών επιχειρήσεων. Η επαγγελματική κοινωνική ασφάλιση θα 
καλύψει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σχετικά με το προϊόν, όπως π.χ. εάν αποδειχθεί 
ελλαττωματικό. 
 
Όμως, σας συμβουλεύουμε να ενισχύσετε την επαγγελματική κοινωνική ασφάλιση με μια 
ασφάλιση νομικής προστασίας, σε περίπτωση που βρεθείτε σε δικαστική διαμάχη με έναν 
πελάτη ή προμηθευτή. 
 
Τέλος, θα πρέπει να αποφασίσετε εάν θα διατηρείτε το εμπόρευμά σας σε δικές σας 
εγκαταστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ασφαλίσετε τις εγκαταστάσεις αυτές. 
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Σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας σχετικά με τα πλεονεκτήματα που 
απορρέουν από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης υλικού (logistics), ώστε να 
μη χρειαστεί να επενδύσετε σε τέτοιου είδους ασφάλιση. 
 
Για να βρείτε την ασφάλιση που ταιριάζει ακριβώς σε εσάς, θα σας συμβουλεύαμε να 
απευθυνθείτε σε έναν εμπειρογνώμονα. Οι καλύτεροι σύμβουλοι για αυτές τις περιπτώσεις 
είναι αυτοί που είναι πλήρως ανεξάρτητοι και δε σχετίζονται με καμία ασφαλιστική 
εταιρεία. Π.χ. The Insurance Comparator. 
 
Όπως παρατηρείτε, όποιος επιθυμεί να λειτουργήσει ένα διαδικτυακό κατάστημα, θα 
πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλισή του. Παρά το ότι η επαγγελματική κοινωνική 
ασφάλιση αρχικά φαίνεται να καλύπτει την πλειονότητα των περιπτώσεων, καλό θα είναι 
να κάνετε την δική σας έρευνα αγοράς και να επιλέξετε το πακέτο ασφάλισης που σας 
ταιριάζει. 

3. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ  

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: 

ACCRE: 

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους αναζητούντες εργασία και να 

διευκολύνει τη δημιουργία των επιχειρήσεων τους. 

BPI France (Δημόσια Τράπεζα Επενδύσεων): 

Ο BPI είναι ένας οργανισμός υπό την αιγίδα του Γαλλικού κράτους. Βρίσκεται δίπλα σας για 
τις χρηματοδοτικές και αναπτυξιακές σας ανάγκες. Προσφέρει λύσεις σύνδεσης και 
εγγυήσεων, ώστε να πείσει την τράπεζά σας να σας στηρίξει στα εγχειρήματά σας. 

PRI (Περιφερειακές Συμπράξεις Καινοτομίας): 

Αυτό το πρόγραμμα αν και ασχολείται και με ανερχόμενες καινοτόμες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, δεν απευθύνεται μόνο σε αυτές. 
 
Διεξάγεται από τη συνεργασία μόλις 5 περιφερειών: Grand Est (Αλσατία, Σαμπάν-Αρντέν, 
Λωρραίνη), Hauts de France (Πικαρδία Nord Pas de Calais), Ακουιτανία / Πουατού Σαρέντ, 
Πεΐ ντε λα Λουάρ, PACA. 
 
Τα πιο καινοτόμα project θα επιλεχθούν και θα βραβευτούν με επιχορήγηση ύψους από 
100.000 μέχρι 200.000 ευρώ το καθένα. Η σημαντική αυτή βοήθεια θα σας επιτρέψει να 
καλύψετε τα έξοδα για τις απαραίτητες προκαταρκτικές μελέτες, καθώς και για την 
υλοποίηση του έργου σας. Καταβάλλεται σε 2 δόσεις (70% και 30%). 
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Τέλος, το σχέδιο της μικρομεσαίας επιχείρησης θα πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο εντός 
12 μηνών. 
 
Υπάρχουν και άλλα προγράμματα αλλά δεν ασχολούνται αποκλειστικά με την έναρξη μιας 
επιχείρησης αλλά και με άλλες επιχειρηματικές λύσεις, όπως π.χ. τα δάνεια εκκίνησης PPA, 
δεδομένου του ότι η αιτούμενη επιχείρηση έχει την πιστοληπτική ικανότητα για ένα δάνειο 
BPI. 
 
Υπάρχουν ειδικά φορολογικά καθεστώτα και φορολογικές πιστώσεις για τη δημιουργία 
καινοτόμων εταιρειών ή πανεπιστημίων. 

Επιχειρηματικοί Άγγελοι: 

Πέρα από το ότι μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή χρηματοδότησης, οι 
Επιχειρηματικοί Άγγελοι [Business Angels – BA] είναι συνήθως άνθρωποι με εξειδικευμένες 
γνώσεις πάνω στη διοίκηση μιας επιχείρησης και μπορούν να σου προσφέρουν την 
κατάλληλη υποστήριξη, τη γνώση, το χρόνο, και τη δικτύωση που χρειάζεσαι για να 
ξεκινήσεις την επιχείρησή σου.  

Entreprendre au Féminin [Οργανισμός για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα] 

Βοηθά τις επίδοξες γυναίκες επιχειρηματίες να υλοποιήσουν τα εγχειρήματά τους. 
 

4. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ 10 ΚΥΡΙΩΝ  ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

Εγγραφή στο RCS [Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών]: 

Πολλοί θεωρούν πως για τη μεταπώληση αγαθών, τα οποία αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου 
σε χαμηλές τιμές, δεν απαιτείται η δημιουργία εταιρείας και η εγγραφή της στο RCS 
[Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών]. 
 
Ωστόσο, οι φορολογικές αρχές υποχρεώνουν τη δήλωση και την τιμολόγηση των 
δραστηριοτήτων αυτών, ακόμα και εάν είναι περιστασιακές, στα πλαίσια μιας επίσημης 
νομικής μορφής επιχείρησης. Το καθεστώς των μικροεπιχειρήσεων είναι ιδανικό για 
δραστηριότητες σαν και αυτή. 
 
Μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει κάποιο όριο στις συναλλαγές, το οποίο εάν ξεπεραστεί, 
απαιτείται έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας. Μια φορολογική διεύθυνση θα δείξει 
μεγαλύτερη αυστηρότητα σε περιπτώσεις εμπόρων που πραγματοποιούν μεγάλους όγκους 
συναλλαγών χωρίς να έχουν ιδρύσει κάποια επιχείρηση, ενώ για τους πραγματικά 
περιστασιακούς μικροεμπόρους, θα τραβήξουν την προσοχή τους μόνο περιπτώσεις 
αγοραπωλησιών αντικειμένων μεγάλης αξίας. 
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Η επιλογή του ονόματος domain σας: 

Θα πρέπει να ελέγξετε εάν το όνομα domain το οποίο επιθυμείτε να κατοχυρώσετε δεν 
ανήκει ήδη σε κάποιον άλλο. Μην ξεχνάτε ότι η επωνυμία υπερτερεί του ονόματος domain. 
Κάθε ιστοσελίδα που με το όνομα domain της καταπατά ορισμένα πνευματικά δικαιώματα 
μιας επωνυμίας, θα έρθει αντιμέτωπη με μέτρα συμμόρφωσης. 
 
Καλό είναι το όνομα domain να κατοχυρωθεί από την ίδια την επιχείρηση και όχι από 
κάποιον εξωτερικό συνεργάτη ή υπάλληλο σε προσωπικό επίπεδο. Διαφορετικά υπάρχει 
κίνδυνος αντιδικίας σχετικά με την ιδιοκτησία του ονόματος domain μεταξύ εκείνου που το 
κατοχύρωσε για εσάς και την εταιρεία σας. 
 
Θα πρέπει να σιγουρευτείτε πως το όνομα domain δεν κατοχυρώθηκε στο όνομα της 
εταιρείας που αναλαμβάνει την κατασκευή της ιστοσελίδας σας, γιατί σε αυτή την 
περίπτωση δεν ανήκει σε εσάς, αλλά στην εταιρεία εκείνη. Όμως, το να συμπεριληφθεί το 
όνομα της εταιρείας ως ενός απλού μεσάζοντος στην όλη διαδικασία, δεν δύναται να 
δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. 
 
Εάν το πρόσωπο που εκτέλεσε όλη την διαδικασία κατοχύρωσης του ονόματος domain της 
εταιρείας σας πρέπει να αποχωρήσει από αυτή, μη ξεχάσετε να αλλάξετε το όνομα και το e-
mail κατοχύρωσης του, καθώς όλες οι σχετικές ειδοποιήσεις πραγματοποιούνται μέσω e-
mail. 

Η δήλωση στη CNIL [Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών]: 

Οι εμπορικές ιστοσελίδες που πωλούν αγαθά και υπηρεσίες, εάν συλλέγουν προσωπικά 
δεδομένα (όνομα, e-mail) και διατηρούν αρχείο των πελατών τους, θα πρέπει να 
αποστείλουν  μια απλοποιημένη δήλωση στην Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και 
Ελευθεριών [National Commission for Informatics and Liberties (CNIL)]. 
 
Τα διαδικτυακά καταστήματα υπόκεινται στον Απλουστευμένο Κανονισμό 48 που αφορά 
τους πελάτες και τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων 

Επωνυμία / άδειες / άγνοια και άλλες συναλλαγές 

Ορισμός των προϊόντων και υπηρεσιών προς πώληση 
 
Οτιδήποτε πωλείται, προορίζεται για / ή είναι προσβάσιμο σε Γαλλικό έδαφος, είτε μέσω 
της δικής σας ιστοσελίδας είτε μέσω ιστοσελίδας τρίτων, πρέπει να συμμορφώνεται με τη 
Γαλλική νομοθεσία. 

 

Πρέπει, επομένως, να σέβεστε τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εμπορικά σήματα, 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ.) και τα 
Γαλλικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα (κανονισμούς που ρυθμίζουν τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, 
τις πωλήσεις ταξιδιών, τις πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων, κλπ.). 
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Επιπλέον, ορισμένα αγαθά, ακόμη και μεταχειρισμένα, δε μπορούν να πωληθούν εκτός του 
δικτύου επιλεκτικής διανομής τους, υπό την επιφύλαξη ποινής δίωξης. Αυτό ισχύει κυρίως 
για ορισμένα αρώματα τα οποία δεν μπορούν να πωληθούν εκτός των σημείων φυσικής 
πώλησης που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. 
 
Θα πρέπει να είστε προσεκτικός με τα προϊόντα τα οποία εμπορεύεστε, καθώς ακόμα και 
εάν δεν είστε εσείς ο ίδιος ο κατασκευαστής, ως έμπορος είστε υπεύθυνος για τη 
γνησιότητά τους. 

Η σύνταξη των όρων και προϋποθέσεων για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται εντός 

της ιστοσελίδας σας  

Όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα υποχρεούνται να αναγράφουν τους γενικούς όρους που 
καθορίζουν τη σχέση μεταξύ του εμπόρου και των πελατών. 
 
Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται ρητά στο Άρθρο L112 του Κώδικα Καταναλωτή, το οποίο 
υποστηρίζει ότι ‘’Κάθε έμπορος προϊόντων ή πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να ενημερώνει 
τον καταναλωτή, μέσω σήμανσης, απεικόνισης, ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, σχετικά με 
τις τιμές και τις ειδικές προϋποθέσεις που διέπουν την πώληση των αγαθών ή την εκτέλεση 
των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Υπουργός 
Οικονομίας, κατόπιν διαβουλεύσεων με το Εθνικό Συμβούλιο Κατανάλωσης. 
 
Οι γενικοί όροι των πωλήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με: 
 

 τους διαθέσιμους τρόπους παραγγελίας: μέσω τηλεφώνου, μέσω δημιουργίας 
λογαριασμού πελάτη, μέσω e-mail, 

 πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές: τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής και τις 
μεθόδους εξασφάλισης των πληρωμών, 

 τους χρόνους αποστολής και παράδοσης, 

 τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ο καταναλωτής δύναται να ακυρώσει την 
παραγγελία του χωρίς κάποια επιβάρυνση. 

Αναγραφή νομικών πληροφοριών: 

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν πρέπει να είναι ανώνυμο, και ένας επισκέπτης ή πελάτης 
θα πρέπει να μπορεί εύκολα να πληροφορηθεί για την ταυτότητα του πωλητή, όπως επίσης 
και να επικοινωνήσει μαζί του. Στην ιστοσελίδα θα πρέπει να υπάρχει μια εύκολη στην 
πρόσβαση ενότητα που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
 

 το όνομα της εταιρείας, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της, τη χώρα στην 
οποία βρίσκεται, 

 το όνομα του διευθυντή της, 

 ένα ή περισσότερα μέσα επικοινωνίας με τον έμπορο (e-mail, τηλέφωνο, fax, φόρμα 
επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση…) 

 τον αριθμό KBIS της εταιρείας, 
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 το κεφάλαιο της εταιρείας, 

 το όνομα της εταιρείας / ιδιώτη που προσφέρει υπηρεσίες hosting στους servers της 
ιστοσελίδας, 

 τον αριθμό δήλωσης στη CNIL  [Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών]. 
 
Ποιες άλλες πληροφορίες θα πρέπει να αναγράφονται; 
 

 Εάν είστε φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να παρέχετε το ονοματεπώνυμό σας, την 
διεύθυνσή σας, το e-mail σας, και έναν αριθμό τηλεφώνου που δεν ενέχει επιπλέον 
χρεώσεις. 

 Εάν είστε νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να αναφέρετε το όνομα της εταιρείας σας, τη 
νομική μορφή της (SARL, SA, ή άλλη), το μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης της 
εταιρείας σας (αριθμός που αποτελείται από τουλάχιστον ένα γράμμα και 9 ψηφία), 
το ύψος του μετοχικού σας κεφαλαίου, τη διεύθυνση της έδρας σας, ένα e-mail, και 
έναν αριθμό τηλεφώνου που δεν ενέχει επιπλέον χρεώσεις. 

 
Είτε είστε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό, θα πρέπει να αναγράφετε και τα παρακάτω: 
 

 τον αριθμό καταχώρισής σας στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (RCS), ή τον αριθμό 
καταχώρισής σας στο Εμπορικό Μητρώο (RM), μαζί με το όνομα της πόλης στην οποία 
εδράζει το μητρώο στο οποίο είστε καταχωρισμένοι, 

 τον ΑΦΜ σας, εάν υπάγεστε στο καθεστώς του ΦΠΑ, 

 για δραστηριότητες που απαιτούν ειδική άδεια (π.χ. διαδικτυακό καζίνο), το όνομα και 
τη διεύθυνση της αρχής που εξέδωσε την άδεια για εσάς, 

 το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και την επωνυμία του παρόχου 
υπηρεσιών web hosting, 

 το όνομα του υπεύθυνου ή του συνυπεύθυνου για τη δημοσίευση των παραπάνω, 
καθώς και τα ονόματα των επιμελητών της. Τα ονόματα αυτά είναι χρήσιμα, καθώς τα 
άτομα αυτά θα είναι τα πρώτα στα οποία θα απευθυνθεί κάποιος εάν εντοπίσει λάθος 
στοιχεία. 

 
Σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας: 
 
Εάν θέλετε η ιστοσελίδα σας να περιλαμβάνει έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, 
σύμβολα, εκπαιδευτικά εγχειρίδια, σκίτσα, κλπ., τα οποία δεν ανήκουν σε εσάς, θα πρέπει 
να φέρετε γραπτή άδεια των δημιουργών τους.  
 
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την χρησιμοποίηση 
φωτογραφιών για το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Πέρα από την άδεια χρήσης που 
απαιτείται από τον δημιουργό, η χρήση μιας φωτογραφίας ενδέχεται να απαιτεί την άδεια 
από τα πρόσωπα τα οποία απεικονίζονται σε αυτή. 
 
Σε περιπτώσεις που μια φωτογραφία απεικονίζει κάποιο έργο τέχνης προστατευόμενο από 
πνευματικά δικαιώματα, ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσετε άδεια από τον καλλιτέχνη. 
Σχετικά με τις φωτογραφίες που απεικονίζουν κάποιο κτίριο, θα χρειαστείτε την άδεια του 
αρχιτέκτονα του κτιρίου αυτού. 
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Η επιλογή των μεθόδων πληρωμής: 

Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με την ολοκλήρωση της παραγγελίας είτε κατά την 
παράδοση (στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις). 
Μπορείτε να προσφέρετε διάφορους τρόπους πληρωμής: μέσω επιταγής, πιστωτικής 
κάρτας (CB), ηλεκτρονικού πορτοφολιού, SMS, κλπ. 
 
Διαχείριση της ευθύνης: 
 
Ο νόμος θεσπίζει μια αρχή ανάθεσης της ευθύνης προς τον ηλεκτρονικό έμπορο 
δηλώνοντας ότι ‘’είναι νομικά υπεύθυνος έναντι του αγοραστή για την ορθή εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων  που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ του εμπόρου και του 
αγοραστή, όπως επίσης και ότι οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται από τον ίδιο ή 
από κάποια άλλη υπηρεσία χωρίς να θίγεται το δικαίωμά προσφυγής κατά των προσώπων 
αυτών". 
 
Η προστασία ενισχύεται μέσω της ανάληψης της ολικής ευθύνης από τον πωλητή για την 
ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας της πώλησης, συμπεριλαμβανομένης και της παραλαβής 
του προϊόντος από τον αγοραστή. Εάν το προϊόν δεν φτάσει ποτέ στον πελάτη σας, θα 
πρέπει να του στείλετε ξανά την παραγγελία του, και έπειτα να απευθυνθείτε στη 
μεταφορική εταιρεία για να μάθετε τι έγινε με το αρχικό δέμα που δεν παραδόθηκε. 
 
Η κακή πίστη, η κακή χρήση της υπηρεσίας, καθώς και η καταστροφή του προϊόντος από 
τον αγοραστή περιορίζουν τις παραπάνω ευθύνες του εμπόρου. Θα πρέπει συνεπώς να 
ενημερώνετε λεπτομερώς τους πελάτες σας για τυχόν κυρώσεις που θα προκύψουν από τη 
μη συμμόρφωσή τους στους γενικούς και ειδικούς κανονισμούς που διέπουν τη μεταξύ σας 
συναλλαγή. 

Σεβασμός στον Κώδικα Καταναλωτή: 

Πέρα από τις γενικές νομικές διατάξεις στις οποίες υπόκεινται οι έμποροι γενικότερα, 
υπάρχει και συγκεκριμένη νομοθεσία στα άρθρα L.111-1 et sq. του Κώδικα Καταναλωτή. 
Έτσι ο ηλεκτρονικός έμπορος οφείλει να συμμορφώνεται με ορισμένους κανόνες: 
 

 την έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη, 

 το δικαίωμα των ιδιωτών στην υπαναχώρηση από μια αγορά, 

 την παράδοση του προϊόντος εντός ενός εύλογου και προκαθορισμένου χρονικού 
διαστήματος. 

Που να απευθυνθώ; 

Η έναρξη μιας επιχείρησης απαιτεί ορισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες (εγγραφή στο 

Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών (RSC), δήλωση στις φορολογικές αρχές, κλπ.) οι οποίες 

πραγματοποιούνται κυρίως μέσω του Κέντρου Εταιρικών Διαδικασιών (CFE), υπό την αιγίδα 

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (CCI). 
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